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Kadaise prezidentas Tru- 
manas paskyrė justicijos de
partment© sekretorių McGra- 
th’ą, kad jis ištirtų ir apvaly
tų savo departmentą nuo ko
rupcijos, nuo kyšininkų.

Vėliau Kongresas paskyrė 
specialų komitetą, kad jis iš
tirtų McGrathą ir jo depart
mentą.

Tuomet prezidentas pasky
rė niūjorkiškį advokatą New- 
bold Morris, kad jis patyrinė
tų, kas darosi valdžioje; kad 
jis pradengtų uždangą ir su
rastų tuos valdininkus, kurie 
ima kyšius, kurie yra prasira- 
dę.

Newbold Morris pasakė:
— Pirmiausiai tyrinėsiu jus

ticijos departmentą ir jo vedė
ją, t. y. McGrathą.

’ Tuomet republikonai sena
toriai pasakė:

jį —Pirmiau, negu Mr. Morris 
pradės tyrinėti kitus, jis pats 

ištir-

Metai 42-rie^i, Dienraščio 34-tieji.

. bitinai privalėtų būti 
tas!...

kokiaMatot, kas darosi, 
tragi-komedija!

Vieni “tirs” tuos, kiti 
anuos. O tikrumoje, ilgainiui,
pasiliks viskas po senovei...

tirs

Vienas “diplomatinis auto
ritetas” aną dieną Washington 
ne pasakė:

— Jei ne Stalinas, tai Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
jaui butų pradėjusi visuotiną 
pasaulinį karą; tik Stalinas 
jai stovi kelyje ir neleidžia...

Vadinasi, Stalinas tam dip- 
toiąatui jau geras žmogus. 
Jwigu taip, tai kodėl nuolat ir 
nuolat komercinė spauda tiek 
daug rašalo išeikvoja, skelb
dama, būk Stalinastnorjs tuo^ 
jau pradėti pasaulinį visuoti
ną karą, — tik atomine bom
ba jį nuo to sulaikanti?!

Nenori karo Stalinas, neno
ri jo, visa Tarybų Sąjungos 
liaudis, nenori jos tarybinė 
vyriausybė. Ten visi, kaip vne- 
nas, kovoja už taiką.

Visa Tarybų Sąjunga šian
dien yra paskendusi kūrybi
niame darbe, — taikiame dar
be, keliančiame to krašto žmo
nių gyvenimo lygį.

Beje, eina rimti gandai, 
jog šių metų kovo mėnesį Ta
rybų Sąjungoje ir vėl bus nu
mažintos gyvenamųjų produk
tų kainos.

O tai reiškia žmonėms gy
venimo pagerėjimą.

Tie kraštai, kurie rengiasi 
karui, to negali padaryti, nes 

, karinė ekonomija kelia inflia
ciją ir sunkina 
gyvenimą.

žiūrėkit pas 
nuolat kyla ir
mas darbo žmonių sunkėja ir 
sunkėja.

darbo žmonių

mus: kainos 
kyla, gyveni-

15 Azijos ir Afrikos šalių Egipto valdžia rengiasi priimt 
skundžia Franciją J. Tautom pasiūlymus

už terorą Tunisijoje

Prancūzai nužudė dar 4 tunisus 
vėl pasmarkėjo tunisų kova

Paryžius. — Penkiolika 
azijinių ir afrikinių kraštų 
nutarė atsišaukti į Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bą, kad sulaikytų francū
zus nuo kruvinų žygių, da
romų prieš Tunisijos gy
ventojus, ir kad pripažintų 
Tunisijai tautinę savivaldą.

Atsišaukimą pasirašė se
kamieji Jungtinių Tautų 
nariai:

Afganistanas, Burma, E- 
giptas, Ethiopija, Indija, 
Tranas, Indonezija, Irakas, 
Lebanas, Liberija, Pakista
nas, Filipinai, Saudi Ara
bija, Syrija ir Yemenas.
Vėl verda tunisų kova

Per paskutines 10 dienų 
buvo lyg ir aptilus tunisų 
kova, nors tuo tarpu jie 
įvykdė visuotiną vienos die
nos streiką prieš francūzus 
ir kartojosi tautinių Tuni
sijos biznierių streikai.

Dabar iš naujo užvirė 
riaušės prieš francūzus, 
kuomet jie vėl ėmė šaudyti 
demonstruojančius Tunisi
jos patrijotus. Francūzų 
kariuomenė ir policija pir
madienį nušovė tris demon-

strantus ir numarino kalė
jime ketvirtą, kuris buvo 
pirmiau suimtas.

Per francūzų žygius prieš 
Tunisijos žmones užmušta 
viso jau 46 asmenys ir su
žeista keli šimtai per tris 
paskutines savaites.

Indijos komunistai 
tikisi užvaldyti ją 
per 5 metus

Kairo, Egiptas. — Nauja
sis Egipto premjeras Aly 
Maher sakė norįs susitaiky
ti su “visais laisvaisiais 
kraštais,” tai yra, su, Angli
ja., Amerika ir jų šalinin
kais.

Kartojasi pranešimai, kad 
Egipto valdžia prisiims A- 
merikos siūlomąją Viduri
nių Rytų Komandą su tam 
tikromis sąlygomis;

Viena sąlyga yra, kad 
Anglija pripažintų Egipto 
karalių Faruką ir Angliš
kai - Egiptinio Sudano ka
ralium. Kita sąlyga, tai 
kad anglai - amerikonai pa
skirtų Faruką vyriausiu ko- 
mandierium įvairių kraštų 
kariuomenės, iš kurios su-

sides Vidurinių Rytų Ko
manda. Tuomet ir Egipto 
armija prisidėtų.

Anglija iš anksto pasiža
dėjo panaikinti 11936 metų 
sutartį, pagal kurią jie lai
ko savo armiją Suezo kana
lo ruožte, šiauriniame E- i 
gipte, jeigu Egiptas prisi
ims minimąją komandą. 
Tuomet jau ne patys anglai 
saugotų Suezo kanalą nuo 
komunizmo, bet tarptauti
nė armija prisidedančių 
prie komandos šalių.

I Vidurinių Rytų Koman
dą jau nutarė įstoti keturi 
kraštai — Jungtinės Vals
tijos, Anglija, Francija ir

Anglai sutiktų ištraukt savo
New Delhi, Indija.—Indi

jos Komunistų Partijos se
kretorius Adžoi K. Ghoš sa
kė, jų pasisekimai dabarti
niuose rinkimuose rodo, jog 
komunistai per penketą me
tų galės tapti valdančiąja 
Indijos partija.

Išrinkta komunistu ir iu 
t c

rėmėjų dauguma į seimą di
džiosios Madras provinci
jos. Madras turi 50 mili
jonų gyventojų ir 126,166 
ketvirtainių mylių plotą.

Rinkimuose į Travancore- 
Cochin seimą komunistai 
taip pat gavb daugia/u bal-

Anglijos armija vėl grįžtų į 
dabartines pozicijas prie

Plinta japoną maištai 
prieš valdžią

I
Tokio, Japonija. • 

ponų laikraščiai rašo apie 
gyventojų ‘ maištus prieš 
valdžią šiaurinėje Japonijos 
s.aloje Hokkaido, netoli so
vietinio Sachalino. Maišti
ninkai užmušė bent vieną 
policininką. Japonijos spau
da vadina juos “raudonai
siais teroristais.”

Plinta bruzdėjimas prieš 
valdžią ir Honšu, svarbiau
sioje Japonijos saloje.

Penki, policininkai pirma- 
jdienį įsibriovė į komunistų 

s t kuopelės susirinkimą ir ban
dė “patikrinti” dalyvius. 
“Tikrintojai” buvo apdau
žyti ir laukan išemsti.

Mirė Harold L. Ickes, ka
daise buvęs vidaus reikalų sek

retorius.
Savo laiku, kai Hooseveltas 

buvo gyvas, Ickes dirbo gerai, 
buvo pažangus ir ištikimai 
vykdė Roosevelto programą.

Su Trumann Ickes sugyven
ti negalėjo; pasitraukė iš ka
bineto. Bet pastaruoju metu 
jis buvo sudešinėjęs, neatsi
liepė teigiamai į jokį gyvybinį 
reikalą. :

. ■ ' Tiesa, velionis buvo jau pa
vargęs; jis mirė turėdamas 
77 metus amžiaus.

O visgi, jei Ickes būtų griež
tai ir ryžtingai pasisakęs 
prieš tai. ką šiandien daro 

^Trumano administracija, jis 
i yįuo būtų pasistatęs sau gra- 

Lzų, amžiną paminklą.

Vakarų Vokietija reikalauja 
sugrąžint Saar ruožtą ir 
priimt ją į Atlanto sąryšį

Kitaip atsisakysianti rekrutuot 
vokiečius į tarptautinę armiją ■

Bonn, Vokietija. — Visų tis Francijos globoje. O jie 
partijų atstovai vakarinės yra vokiečiai ir balsuotų už 
Vokietijos seime reikalauja Vokietiją, 
sureųgt laisvus balsavimus 
Saar srityje, kad piliečiai i 
galėtų nuspręst, ar Saaras 
turi grįžt Vokietijai hr lik-

Vakarų Vokietijos seimo 
dauguma taipgi reikalauja 
priimti ją į Atlanto kraštų 
sąryšį, kaip lygiateisį narį

wr „• su Jungtinėmis Valstijomis,
Piety Korėjos valdžia Anglija, Francija ir kitais

vis ketina nušluoti 
partizanus-komunistus

Pusan, Korėja.—Pietinės
armija iš E ginto, kol nėra karo\Km'^ tautininkų valdžia

J c & L 7 . i pirm dviejų mėnesių prade-

Kairo, Egiptas. — Angli
ja, norėdama susitaikyti su 
Egiptu, davė tokį pasiūly
mą:

Anglai ištrauks beveik vi
są savo kariuomenę iš Su
ezo kanalo ruožto, kol nėra 
karo; paliks tiktai grupę 
savo specialistų. Egiptas 
galės sudaryti tokią pat sa
vo specialistų grupę. Abie
jų specialistai bendradar
biaus vieni su kitais.

Bet jeigu kiltų karas, tai 
sų, negu valdančioji Kon-I 
gresinė Partija.

Daugelyje kitų provincijų 
komunistai lenk ty niuo ja su 

; Kongresine Partija šiuose 
rinkimuose.

,0 a Je j Senatoriai užgiria

ANGLIJA ĮVEDA KA
RINIUS PERSPĖJIMUS,

London. — Anglijos val
džia įsakė kuo greičiausiai 
panaujinti tokią persergėji
mų sistemą, kaip kad buvo 
naudojama Antrajame pa
sauliniame kare prieš nacių 
orlaivius.

Binghamton, N. Y.—Spro
go kerosininis pečius; iš to 
kilo gaisras, kuriame ir žu
vo George Resseguie, jo 
žmona ir trys maži kūdi
kiai.

Nežiūrint visų nemalonių 
gandų, tenka manyti, jog de
rybos dėl mūšių paliaubų Ko- priklauso.

naują perskyrą biliy

Suezo kanalo, šiauriniame 
Egipte.

Egipto taikymui su An
glija tarpininkauja Irako 
premjeras Nuri es-Said. Jis, 
tarp kitko, siūlo suruošti 
laisvus balsavimus Angliš
kai - Egiptiniame Sudane, 
kad gyventojai galėtų pasi
sakyti, ar nori prisijungt 
prie Egipto ar pasilikti da
bartinėje padėtyje.'

Iki šiol Anglija ir Egiptas 
valdė Sudaną, sakoma, kaip 
“partneriai.” Iš tikrųjų an
glai viešpatavo Sudane.

jo visuotiną medžioklę 
prieš liaudies z partizanus 
bei komunistus. Sakė, ta
da 5,000 jų buvo Pietinėje 
Korėjoje; ir tautininkai ke
tino juos greit nušluoti.

Amerikonu kari n i n kai 
gyrė tautininkus už abla- 
vus prieš partizanus.

Dabar tautininkų valdžia 
giriasi, jog per tuos du mė
nesius užmušė bei suėmė 
19,000 partizanų. Bet pasi
rodo, kad jų dar yra. Tau
tininkai .todėl paskelbė 
griežtą karo stovį prieš par
tizanus ir isakė savo milici-

me-

Vėliausios Žinios
Korėja. — Amerikonai ir 

šiauriniai korėjiečiai, vis 
dar ginčijosi apie belaisvių 
grąžinimą ir apie Šiaurinės 
Korėjos reikalavimą pripa
žinti jai "teisę statyti lėktu-

riaus paskirtas administra
torius busų ir gatvekarių li-

jai dar pasmarkinti 
džioklę prieš juos.

Pavarytas valdžios 
grūdy šinkuotojas

Washington.-—Senato ko
mitetas užgyrė bdių, kuris vų stotis ir laike busimųjų 
reikalauja, kad bile kurioje 
valstijoje teisingai gautos 
perskyros turi būti pripa
žintos ir visose kitose vals.-

Dauguma valstijų dabar 
nepripažista “greitųjų” per
skyrų, kurios gaunamos 
Nevadoj, Floridoj ir -Ar
kansas valstijoj.

Vidoje šalyje yra apie 4 
milijonai žmonių, kurie ga
lėtų būti , teisiami kaip 
“kriminalistai” įvairiose 
valstijose todėl, kad vėl su
situokė po lengvų perskyrų 
kitose valstijose.

New Yorko valstija, pa
vyzdžiui, pripažįsta persky
ras tiktai už svetimoterys-

ALKANŲJŲ RIAUŠĖS 
BRAZILIJOJ

Belo* Horizonte, Brazilija. 
— Alkanų žmonių minia 
šiame mieste, Minas Gerais 
valstijoje, įsiveržė į maisto 
krautuves ir plėšė mėsą bei 
kitus valgius. Policija ata
kavo alkanuosius, o tie gy
nėsi. Tapo sužeista 30 as
menų. *

rėjoje pasieks teigiamų re
zultatų.

Tik reikia rūpintis, kad tai 
įvyktų juo greičiau, kad ka
ras ten būtų baigtas ir mūsų 
sūnūs grįžtų į namus, kur jie 

firius gen. Carlos Romulo.

Washington. — Atvyko 
naujaš Filipinų ambasado

bininkams - konduktoriams 
algą po 9 centus valandai.

Washington.—Plieno kom-paliaubų.
Ant žemės nebuvo beveik ; panijos. pasakojo, kad jeigu 

jokių karinių veiksmų. A-J būtų pakelta darbininkams 
merikiniai lėktuvai bom
bardavo įvairius taikinius 
Šiaurinėje Korėjoje.

Paryžius. — Jungt. Tautų 
seimas 51 ablsu prieš 5 už- 
gyrė anglų - amerikonų pa
siūlymą — visai nesvarstyt 
Korėjos klausimo pirma, 
negu bus pasirašyta paliau
bų sutartis pačioje Korėjo
je.

alga, kaip kad reikalauja 
CIO Plienininkų Unija, tai 
dar labiau padidintų inflia
ciją-

Unijos vadai įtarė, kad 
valdžia palaiko kompanijų 
pusę. /

Trenton, N. J. — New
Jersey valstijos gubernato- 

j

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika išvystė 
jau geresnius rakietinius 
lėktuvus,' negu. Sovietų 
MIGai. Bet šie amerikiniai 
lėktuvai dar negana išban
dyti. '

FILIPINAI MEDŽIOJA 
UŽSILIKUSIUS 
JAPONUS J

Manila, Filipinai. — Kai 
kuriose mažiukėse Filipinų 
salose yra užsilikę būreliai 
Japonijos kareivių. Jie vis 
dar netiki, kad jų šalis bu
vo sumušta kare.

Filipinų valdžia siuntė 
savo kariuomenę, kad juos 
išgaudytų ar iššaudytų.

Dabar gi laukiniai filipi
niečiai užklupo grupę japo
nų vienoje galiuke je netoli 
sostinės Manilos ir durklais 
bei saidokų strėlėmis nužu
dė 16.

Malajiečiai- užmušė 
Anglijos pataikūną

Kuala Lumpur, Mala ja.— 
Malajiečiai patrijotai nušo
vė karštąjį anglų pataikūną 
Davidą Cheną, vadinamą 
“švietėją.”

Chen keliaudavo po Ma
lają, apšaukdamas komu
nistais visus partizanus, 
kovojančius už savo tėvy
nės išlaisvinimą nuo Angli
jos.

’s >

ORAS.—Giedra ir nešalta.

Washington. — Valdžios 
grūdų sandėlių antrinis ad- 
ministr a t o r i u s Elmer F. 
Kruse tapo suspenduotas iš 
tarnybos už šitokį nusikal
timą: u

Kruse užgyrė Harris 
kompanijos bilą, kad valdžia 
turi sumokėt $84,000 už 
valdinių grūdų laikymą tos 
kompanijos sandėly j Kan
sas City. Tiek valdžia ir 
sumokėjo.

Bet per valdžios apmokė
tą laikotarpį buvo iš sandė
lio išvogta grūdų už 400 
tūkstančių dolerių. Taigi 
už liekamus sandėlyje grū
dus būtų reikėję mokėti 
tiktai $54,000. Vadinasi, 
Kruse užgyrė $30,000 per
mokėjimą. Už tai ir suspen
duotas.

I vakariniais kraštais.
Seimo partijų vadai už- 

reiškė: Kol nebus leista 
Saaro gyventojams apsi
spręsti ir kol vaakrinė Vo
kietija netaps priimta į ka
rinį Atlanto Sąryšį, tol ji 
nerekrutuos vokiečių į tarp-4 
tautinę armiją (prieš So
vietus).

Tuos reikalavimus karto
jo ir Adenaueris, vakarinės 
Vokietijos premjeras, kaip 
praneša New Yorko Times 
k o r e s p o n d e n tas Drew 
Middleton (vas. 5).

Amerika, Francija ir An
glija7 bijo, kad tokie vaka
rų Vokietijos reikalavimai 
gręsia suardyt tarptautinės 
armijos programą ir ken
kia planuojamai vakarinės 
Europos sąjungai prieš ko
munizmą.
SAAR SRITIS

Vokiškąją Saar sritį už
valdė Francija po Antrojo 
pasaulinio karo. Ta sritis 
su 737 ketvirtainėmis my
liomis ploto ir milijonu gy
ventojų yra labai turtinga 
anglies ir geležies kasyklo
mis.

Jungtinės Valstijos., 
glija ir Francija 1950 
tais padarė sutartį, 
Saar gyventojai turės 
tinę 
Francija naudos Saaro an
glies ir geležies kasyklas 
per 50 metų.

“savivaldybą,”

An- 
me- 
kad 
vie- 
be t

Aukščiausias teismas spręs 
apie judj “Miracle” -

Pravda sako, žūva daug 
jankių lėktuvų Korėjoj

SoMaskva. — Oficialis 
vietų komunistų laikraštis 
Pravda rašo, kad šiauriniai 
korėjiečiai sunaikina po 3 
iki 8 amerikinių lėktuvų 
per dieną. Vienus nušauna 
Šiaurinės Korėjos lakūnai, 
o kitus — priešorlaivinės 
patrankos.

Tokiu būdu šiauriniai ko
rėjiečiai ikį šiol nukirto bei

Washington. — Josephus 
Burstyn, judamųjų paveiks
lų pardavinėtojas, prašė 
Aukščiausią Jungt. Valsti
jų Teismą, kad leistų rody
ti teatruose judį “Miracle” 
(Stebuklą).

New Yorko valstijos val
dyba užgynė “Miracle” ro
dymą ; išklausė katalikų 
kunigų, sakančių, kad tas 
judis “pašiepia Marijos ir 
Juozapo nekaltybę.”

Aukščiausias Teismas su
tiko svarstyti klausimą, ar 
N. Y. valstijos vyriausybė 
turėjo teisę uždraust šį ju
dį ar ne.

sužalojo daugiau kaip 2,- 
300 amerikinių lėktuvų, sa
ko ' Pravda, pridurdama: — 
Jau* praėjo tie laikai, kad 
amerikiniai “oro banditai” 
galėdavo be baimės lakstyti 
per Korėjos kalnus.

I
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LAISVE Dėl LDS Centro
f

Valdybos nominacijų
Artėja LDS Centro Val

dybos nominacijos ir, vė
liau, rinkimai. Nuo Valdy
bos apdairumo daug pri
klauso organizacijos stovis. 
Mūs gražiai išauklėtai or
ganizacijai veiklos sąlygos
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NIUJORKE
MŪSŲ MIESTO majoras Impellitteri prisimygusiai 

reikalauja daugiau pinigų.
Miesto administracijai, girdi, reikią apie 200,000,000 

dolerių “pridedamųjų” išlaidų ir ji, administracija, sie- 
kiasi tuos pinigus sukelti naujais taksais.

Majoras Impellitteri nuvyko į Albany, valstijos sos
tinę, reikalauti, kad valstijos valdžia leistų miestui pra
vesti naujus taksus. > ,

Taksai ant gazolino, taksai ant cigąretų, taksai už 
parduodamas prekes, taksai, sumokami perkant produk
tus, etc., etc. 1

Miesto rotušėje rimtai kalbama apie pakėlimą va- 
žiuotės karterio. [
: žodžiu: taksai, taksai, takiai!

Juos turės sumokėti vyriausiai darbo žmonės, ku
riuos jau ir taip sunkiai slegia federaliniai (ir dalinai 
valstijiniai) taksai.

Jei miesto majorui pavyks savąjį pasimojimą pravesti, į 
tai darbo žmonių buitis dar labiau pasunkės.

Ir visa tai yra dėl to, kad mūsų krašto valdovai gal-; 
vatrūkčiais ginkluoja kraštą.

MŪSŲ MIESTE stokuoja mokytojų. Mokytojų sto
ka pasireiškia dėl to, kad jiems mažai atlyginama už jų 
darbą, kad jų darbas sunkus, nėra dėkingas. Vidutinis, 
organizuotas amatininkas šiandien uždirba kur kas dau
giau, negu pralavintas mokytojas.

Mokytojų pas mus stokuoja ir dėl to, kad čia siautėja 
raudonbaubiai, kurie kiekvieną galvojantį mokytoją ap
šaukia “raudonuoju” ir meta iš vietos. . ‘

Mokytojų stokuoja ir dėl to, kad Čia yra persekioja-1 
.mi žmonės ir sulyg jų kilme.

Štai, šiomis dienomis, miesto viešųjų mokyklų superin-; 
tendentas William Jansen, būdamas klerikalų įtakoje, ir 
vėl išmetė iš darbų aštuonis mokytojus, — žydų tauty
bes vyrus ir moteris,—per metų eilę ėjusius sunkias ir 
atsakingas pareigas mūs.ų miesto mokyklose.

Jie išmesti neva dėl to, kad nepasakę, ar esą komu
nistai, bet, iš tikrųjų, jie išmesti dėl to, kad yra žydų 
kilmės.

Mokytojų per maža, bet mokytojai be atodairos mėto
mi iš mokyklų tik dėl to, kad jie nepatinka suklerika- 
lėjusiam mokyklų superintendentui!

Kitais žodžiais, mūsų didmiesčio reikalai yra prasti ir 
jie eina ne geryn, bet vis blogyn.

TEISMAS “TŲ 15-KOS”
LOS ANGELES MIESTE, federaliniame teisme, pra

sidėjo 15-koš darbininkų judėjimo veikėjų teismas. Jie 
buvęusuareštuoti ir teisiami einant Smitho įstatymu.

Teisiami 10 vyrų ir penkios moterys, kurių vardai ir 
.pavardės yra: Olėta O'Connor Yates, Mary Bernadette 
.’Doyle, Albert Jason Lima, Al Richmond, Carl Rude 
■ Lambert, Philip Marshall Connolly, Dorothy Healey Con-■ 
^nolly, Loretta Starvus Stack, Ernest Otto Fox, Frank !

. ‘Carlson, Frank Spector, Rose Cberning Kusnitz, Henry I
• Steinberg, Ben Dobbs ir William Schneiderman. i 
I Teismas atsidarė vasario 1 dieną, penktadienį, ir tą 
'pačią dieną buvo paskirta džiūrė, kurion įeina aštuonios 
moterys ir keturi vyrai; trys moterys ir vienas vyras 

Įtapo paskirti alternatais, kurie užims vietas tų džiūri- 
Įmanų, kurie, bylos eigoje susirgtų ar dėl kitų priežasčių 
'pasitrauktų iš savo pareigų.

Teismui pirmininkauja federalinis teisėjas William C.
: Mathes.
: fKeturioliką teisiamųjų gina sekami advokatai: Ben 
-Margolis, A. L. Wirrin ir Alexander Schullman, iš Los 
Angeles; Leo Branton, *Jr., ir Norman Leonard, iš zSan 

‘Francisco. • x
" William Schneiderman gins pats save.
Pirmąją teismo dieną William Schneiderman, kalbė

damas visų teisiamųjų vardu, pasakė:
“Mes čia, kaip amerikiečiai, ginsime teisę, kad galė

tume galvoti, kaip norime.. Mes Čia ginsime Teisių 
BHių ” ' >

Advokatas Wirrin sakė: šitie asmenys yra teisiami dėl 
idėjų.
Teisėjas Mathes priminė džiūrimanams, kad teismas 

ygalįs tęstis porą mėnesių arba daugiau. '
• Taigi šis teismas turės didžiulės reikšmės visam kraš- 
<tui. Skaitytojai raginami sekti jo eigą.

Šių metų kovo mėn. 3 dieną Niujorke prasidės 17-kos 
darbininkų judėjimo Sfidovų teismas,—jie taipgi, bug tei- 

| . siami pagal Smitho aktą.

žymiai pasikeitė nuo to lai
ko, kada LDS įsikūrė; da
bar tenka susitikti su stan
desne ekonomija ir dides
niais rūpesčiais. Buvę iki- 
šioliai ir esantieji Valdybos 
nariai visi dirbo ir rūpino
si draugijos gerove, kožnas 
sulyg savo išgale. Būsi
muose rinkimuose visi pa
geidauja, kad balsavimuose 
nariai turėtų iš ko pasi
rinkti kandidatus įvairioms 
pareigoms, įsitikinę, kad 
balsuos už taupius, rūpes
tingus ir darbščius dve
jiems metams viršininkus.

Apart dabartinio Prezi
dento R. Mizaros, manau, 
turėtų kandidatuoti Helena 
Yeskevičiūtė. Yeskevičiū- 
tė yra buvus pirmąja Su
sivienijimo sekretore, gerai 
susipažinus organiza c i j o s 
reikaluose, tinka tai parei
gai. Antanas Matulis taip
gi būtų geras.

Pirmuoju Vice Preziden
tu J. J. Mockaitis pilnai už
sitarnavęs tos garbės. An
na Yakštis. dabartinė Cen
tro knygvedė, irgi būtų pa
geidaujama kandidatė.

Antruoju Vice Preziden
tu turi apsitarti Chicagos 
bei Detroito jaunieji veikė
jai; ten yra geras būrys 
energingų darbuotojų, kaip 
tai: F. Olson, Frances Yur- 
gel, Lillian Gugas ir kiti, f

Sekretoriumi,, apart da
bartinio J. Siiirbos, mano 
manymu, būtų labai pagei
daujama Alda Orman, ku
ri taipgi yra eilę metų iš
dirbusi LDS įstaigoj ir da
bar eina iždo globėjų parei
gas. \

Iždininkas, kaip ir dau
gumo kitų Komiteto narių, 
tuvi būti New Yorke". J. 
Weissas jau eilė metų nuo
širdžiai LDS turtą saugo. 
Šalia J. Weisso, geri kan
didatai būtų V. Globičius 
ir A. Velička. Abu brook- 
lyniečiai.

Į iždo globėjus reikėtų 
nominuoti S. Kuzmicką iš 
Shenandoah, Pa. Aldą Ka
tinas,, A. Gilmaną, Grubį; 
visi brooklyniečiai; P. Bėčį, 
iš Great Neck, N. Y.

Yra ir daugiau gerų kan
didatų, be abejo, bus jie ne
nominuoti ir pageidaujama, 
kad juo didesnis skaičius 
palaikytų kandidatūrą. K.

[vairios Žinios
Lenkijos teatro veikėjai 

Leningrade
LENINGRADAS, gruo. 17 

d,—čia viešėjo Lenkijos te
atro veikėjų delegaciją. 
Stambieji Lenkijos respu
blikos režisieriai ir akto
riai smulkiai išstudijavo 
Leningrado istorines ir at
mintinas vietas ryšium su 
tuo, kad Lenkijos teatruose 
statomos tarybinės pjesės: 
V. Višnevskio ' “Neužmirš
tamieji 1919-ieji metai” ir 
N. Pogodino “žmogus su 
šautuvu.” Svečiai lankėsi 
Leningrado teatruose ir 
muziejuose, susipažino su 
Valstybinio teatrinio insti
tuto veikla.

’ir

Eigulė Janina Stankevičiūtė
kalėjime

Gražūs miškai prie Šven
čionių. šunkelį, kuriuo mes 
važiuojame, iš abiejų push) 
apstojo gauruotos skiaute
tos eglės, padengtos sunkio
mis sniego kepurėmis. Kaž
kur toli laukuose pučia šal
tas vėjas, bet čia, miške, šil
ta ir beveik tylu.

Šakelės ima užkabinėti 
mašinos viršų, kai jį pasu
ka į kordoną Nr. 3—eigulės 
Janinos Stankevičiūtės na
muko link.

—Čia jos valdos,—sako 
man mašinos vairuotojas 
kolūkio šoferis Jonas Pe
trauskas, dirbąs dabar prie 
miško išvežimo.

Ir tikrai. Kryžkelėje tarp 
tankių medžių pasirodė 
stulpas su prikalta lentele 
“Puikios kokybės miško ei
guva. Saugoma eigulės Ja
ninos Stankevičiūtės-.”

Tokių eiguvų ir eigulių- 
žymūnų Lietuvoje kasmet 
dairosi vis daugiau ir dau
giau. Reikia padėti daug 
triūso, puikiai pažinti savo 
eiguvą, t. y. trijų šimtų 
hektarų miško barą, bu
driai 'jį saugoti, kovoti dėl 
kiekvieno medžio gyvybės, 
reikia aistringai mėgti miš
ką ir pavestą darbą, kad iš
sikovotų šį garbinga vardą, 
suteikiamą respublikos Miš
kų ūkio ministerijos.

—Namie, kordone, Jūs 
Janinos neieškokite,’— pa
tarė man Jonas Petrauskas. 
Jis pažvelgė į laikrodį. — 
Dabar ji turi būti medely
ne. Ji tuo laiku visuomet 
ten būna.

Iš tikrųjų, dar iš tolo 
miško kirtime, kur matyti 
tik šį pavasarį buvo paso
dinti jauni medeliai, mes 
pūstelėjome Janiną Stan
kevičiūtę. Ji buvo apauta 
veltiniais ir aprengta pus- 
kailiniais, vikriai perjuos
tais diržu, šilta kepure, ku
rioje žaliavo Tarybų Lietu
vos miškų ūkio darbuotojų 
emblema — du ąžuolo lapu
kai. Iš po kepurės žiūrėjo 
linksmos, ir tuo pat mętu 
įdėmios, akys.

Mes susipažinome.
—Aš tau, Janina, atve

žiau gerą naujieną, — sakė 
šoferis, paspausdamas sti
prią merginos ranką,—Va, 
skaityk!

Jariina paėmė raštelį, per
metė jį akimis, po to per
skaito dar kartą ir jos vei
das įkaito nuo malonumo.

—Iš Švenčionių girininki
jos, — kužtelėjo man šofe
ris, džiaugdamasis dėl mer- 
ginos; laimėjimo. — Rašo, 
kad Tarybinių Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Miškų 
ūkio 'ministerija apdovano
jo Janiną “socialistinio 
lenk t y n i a v i m o žymūno” 
ženkleliu.

—Vadinasi, jus galima 
pasveikinti?

—Išeina, kad galima, — 
nusišypsojo Janina.

Mes visi trys susėdome į 
šoferio kabiną ir nuvažia
vome toliau miško šunkeliu.

—Na, kaip jums jūsų 
darbas, ar patinka? - pa
klausiau. -

—Labai! — atsakė Jani
na. — Ogi, aš manau, kiek
vienam jo darbas patinka. 
Aš mišką* mėgstu daugiau 
už viską pasaulyje. Gal tai 
dėl to, kad aš užaugau miš

ke. O dirbu aš nuo 1946 
metų. Einu po tuos miš
kus, vis žiūriu ir prisižiū
rėti jo negaliu. O gi kaip 
galima nemėgti mūsų vieto
vių, — ji ranka nurodė į 
priešakyje išsiplėtusią pa
noramą. Mes užvažiavome 
kalvą, iš ten iš tiesų atsi
vėrė puikus vaizdas.

Ji kiek patylėjo, norėda
ma matyti, sutelkti savo 
mintis.

—Nežinančiam žmogui 
gali pasirodyti, kad čia nuo
bodu ir veikti nėra ką. Bet 
tai visai ne taip. Daboti, 
kad miškas augtų pagal vi
sas mokslo taisykles — ne 
paprastas dalykas, čia tau 
sodinimas ir sėjimas, me
džių priežiūra ir miško va
lymas, priešgaisrinio sau
gumo taisyklių prisilaiky
mas ir kova su vabalais — 
miško kenkėjais!

—Mes, eiguliai, gyvena- 
me gerai, — toliau pasako
jo Janina. Gavusi džiugią 
žinią, apie apdovanojimą, ji 
buvo tos pakilusios nuotai
kos, kuri nuteikia inty- 
miams pokalbiams. — Davė 
mano dispozicijon namą, jį 
pas mus vadina kordonu, 
du hektarus šienaujamos 
pievos, pasodybinį sklypą, 
kaip kolūkiečiams, — ir vi
sa tai nemokamai. Vadina
si, maistui aš algos neišlei
džia, — mėsa, pienas, dar
žovės — savo, — paaiškino 
Janina. — O dar gi unifor
ma, žieminiai drabužiai. Iš
davė man girininkijoje.

Mašina tuo tarpu priartė
jo prie biržės. Kelias ėjo 
pakalnėn, ir šoferis išjungė 
motorą. Pasidarė tylu, ir 
mes išgirdome lygų elektri
nio piuklo ūžimą. Po mi
nutės pasigirdo duslus traš
kesys. Nusimetusi sniegą 
nuo savo viršūnės, su dun
desiu nukrito pušis, išmes
dama į dangų sniegadulkių 
stulna.
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—Atvažiavome! — pra
nešė šoferis.

Tikrinti dokumentu.s, 
duodančius teisę kirsti miš
ką, ir sutinkamai su jais 
skirti ruošėjams sklypus— 
taip pat yra eigulio parei
ga. Dar nuo rudens Jani
na įrantomis medžiuose 
tiksliai nužymėjo biržę, kur 
dabar vyksta statybinio 
miško kirtimas.

Janina sustojo netoliese 
į r be atvangos stebėjo dar
nų tarybinių žmonių dar
bą. Jos širdis prisipildė 
džiaugsmo. Juk ne taip se
niai, jos vaikystės metais, 
Švenčionių , miškai buvo tan
kyne. Jie priklausė dvari
ninkams. Valstiečius, išdrį
susius peržengti uždraustą 
poniškojo šilo ribą, kad 
pagrybautų ar pauogautų,- 
mušdavo, atiduodavo geis
mui. Dvarininkai barbariš
kai, ištisais masyvais,, iš- 
kirsdavo miškus, negalvo
dami apie tai, kas bus vė
liau.

—Dabar visai kitaip!
Tarybinė liaudis mėgsta 

ir vertina mišką. Kiekvieno 
nukirsto medžio vietoje pa
kyla po keletą jaunų. Da
boti “žaliojo aukso,” kaip 
pas mus vadinami miškai, 
atkūrimą — visų svarbiau
sias eigulių uždavihys. štai 
ir Janinos eiguvoje stiebasi

Mrs. Ingram pasilieka S

Mrs. Rosa Lee Ingram, 
negrė našlė ir jos du jau- 
namečiai berniukai tebepa- 
silieka kalėjime. Taip nu
tarė vienų baltųjų valsty
binė Georgijos Pardon and 
Parole Board, kurios galio
je yra mažinti ar panaikin
ti nuteistiesiems pabaudas.

Taryba savo nuosprendį 
paskelbė sausio 28-tą. •

Mrs. Ingram ir jos vai
kai buvo nuteisti 1948 me
tų vasario mėnesį už tai, 
kad jinai, jauna našlė, gin
damasi nuo turtingo balto
jo farmerio, jį užmušė. Jos 
vaikai, pamatę savo moti
ną nelygioje dvikovoje, bu
vo atbėgę ją gelbėti, tad ir 
jie tapo nuteisti.

Iš karto Ingramienė su 
vaikais buvo nuteisti mir
tim Žmonių protestai, pra
šymai padėjo išgelbėti nuo 
mirties, teisėjas W. M.

Šeimininkėms
JEIGU NORI SULIESĖTI

Perdaug svorio, ypačiai 
senstančiam žmogui, nėra 
gerai, bereikalingas sunku
mas. Tačiau staigus ban
dymas Suliesėti, arba ir ne- 
staigus, bet nebalansuotai 
nukirtimas maisto gali pa
daryti daugiau žalos, negu 
gero.

Vidutinio ūgio asmeniui 
patariama sekama maisto 
proporcija vienai dienai. 
Suvalgyti ją galima kada 
kam patogu: trimis val
giais, ar paskirsčius. Kurių 
virškinimas silpnesnis, ypač 
senesnieji, sakosi jaučiąsi 
geriau, kai valgo po ma
žiau, bet dažniau. Tie se
kamą davinį padalintų į 4 
ar 5 valgius. ♦

Suliesėjimo dijeta:
Puškvortė pieno 
šaukštelis sviesto 
kiaušinis 
viso kviečio duonos 4 rie

kelės (arba tiek pat pa
gerintos baltos)

pusė puoduko apelsino 
‘sunkos

pusė grapefruito 
sūrio viena uncija 
jautienos arba paukštie

nos ar žuvies ketvirtoji 
dalis svaro (svoris pirm 
virimo ar kepimo)

į dangų jauni sodiniai-1 de
šimčių hektarų plote.

.L Janina Stankevičiūtė 
kaip šeimininkė apžiūri bir
žę, duodama nurodymus. 
Ją apstoja laisvi nuo dar
bo miško kirtėjai. Kiekvie
nam norisi pasveikinti Ja
niną su apdovanojimu.

Bet ilgai kalbėtis nėra 
laiko. Skuba Janina. Jau 
nebe anksti, antra valanda. 
O reikia aplankyti visus sa
vo eiguvos kampelius, pa
žiūrėti, kaip, pakėlė pirmuo
sius šalčius jaunos pušelės, 
išduoti pagal rajono pasky- 
ras malkų iš šūsnių, pati
krinti ar po neseniai buvu
sios audros nekrito sena 
pažymėta eglė prie daubos.

Darbo daug, o žiemos die
na trumpa. Ir Janina atsi
sveikina ir vyksta toliau.

J. Matulionis

keitė kalėjimu iki mirties. 
Šeimos gynėjai pasitiki, 
kad augantis ir progresuo
jantis liaudies judėjimas
kada nors juos išlaisvins.

Atsisako mokėti taksus
Inžinierė, išradėja ir in- 

dustrialistė Mrs. Irene B. 
Whetstone, chicagietė, tapo 
pasiųsta kalėjiman už “pa
niekinimą teismo.” Taksų 
kolektorius buvo jai įsakęs 
atnešti jam visus rekordus, 
bet ji atsisakė atnešti.

Mrs. Whetstone jau per 
eilę metų bylinėjasi su val
džia dėl taksų, valdžiai ne
moka. Teisynuose ji argu
mentuoja. kad mūsų šalies 
Konstitucija neįsako mokė
ti taksus palaikymui sveti
mų valstybių. i

Newyorkiete Saugumur 
Taryba įspėja, kad esama 
ir karpetukų iš tokios ra- 
yoninės medžiagos, kuri 
akimirkoje supleška į anglį 
padėjus ją arti liepsnos ar 
kibirkščiai užkritus.

• obuolys j
vidutinė morka
pusė puoduko žalių dar- .

žovių
maža kepta bulvė
kava ar arbata be grie

tinės ir be cukraus..
Suliesėjimo priešai:

Riebaluose spraginti ke*- 
pinihi

šokoladas, tortai, saldai- 
nės, saldi ir rauginta 
grietinė, pajai, maka- 
ronėliai ir kiti tešliniai 
patiekalai, riešučiai, ra- 
zinkos, visokį salad 
dresingai, aliejai 
kukurūzai, visokios pu
pelės, žirniai 
visoki saldinti ir alko
holiniai gėrimai

kenuotos žuvys ir maišy
ti salads, rūkytos ir sū

dytos mėsos ir žuvys 
visokia kiauliena.

Virš paduotasis norin
tiems suliesėti mąisto pro
duktų rinkinys yra taip pat 
minimalinis žmogaus svei^ 
katai palaikyti ri'nkinysjp 
Tad privalu griežtai pasi
stengti to visko gauti. Be 
to nebus balanso, asmuo 
alks ir nepajus, kaip pasi- 
gaus saldainę, pyragą ar 
ką nors kitą panašų alkiui 
numalšinti “tiktai tam 
kartui,” paskui seks kitas 
kartas ir taip neįvykdys sa
vo lašinių likvidacijos.

Tikri, mokslinių dėsnių 
prisilaikantieji dij.etistai 
pataria pirm pradėjimo 
bent kokios dijetos pasitar- . 
ti su savo gydytoju. Pasi
tarimas už vis svarbiau 
tiems, kurie nesveikuoja. 
Gal gydytojas visai pakeis 
planą.

Ir leidus pereiti ant su-' 
liesėjimo dijetos ekspertai 
pataria nenukirsti viską 
staiga. Daleiskime, jei as-., 
muo Suvartojo 8 riekeles 
duonos, o besuvalgys ketu
rias, jam atrodys, kad jis
badu miršta. Geriau iš kar
to per savaitę ar tūlą laiką 
nutraukti vieną riekelę 
pusę. Taip ir su kitu mais* 
tu. Pripratinus sistemą 
prie mažesnės porcijos, 
žengti antrą žingsnį. N. A.

2 pusk—Laisvė (Liberty)* Trečiadien., Vasario-Feb. 6, 1952



__  J

Pastabos
Mrs. Mary C. Erickson 

susirūpinusi savo sūnaus li
kimu. Jis tuojau bus pa
šauktas militarinėn tarny
bon. Ji bijo, kad jis bus 
išvežtas Korėjon numirti. 
Todėl ji rašo laišką “Du
luth New Tribune” ir jame 
pataria, kad pats preziden
tas važiuotų Korėjon pa
kariauti. Kodėl jis siunčia 
kitus, o pats sėdi Washing
tone?

Įdomus klausimas. Visos 
motinos taip galvoja apie 
tuos, kurie šį gaisrą užkū
rė ir dabar nori jį išplėsti, 
patys sėdėdami Washingto
ne šiltose vietose.

Philadelphia, Pa.DR. S. MATULAITIS -to-
s v 10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Išaugo Balinskis, autorius rašto “Dawna Akademj'a 
Wilenska” ir Lietuvos aprašymo savo veikale “Starožyt- 
na Polska.”

Išaugo Jucevičius, gražiai aprašęs Lietuvą savo vei
kale “Litwa,” ir Bernatavičius, kurio paimta iš senovės 
lietuvių gyvenimo apysaka “Pojata” šiandien su pasigė
rėjimu lietuvių skaitoma.

I Išaugo mūsų Daukantas ir Valančius, apie kuriuos 
aukščiau jau buvo kalbėta.

Tais pat laikais Narbutas rašė “Lietuvos Istoriją,” 
kuri • devyniais tomais buvo išleista jau uždarius Vil
niaus universitetą.

Taip daug tuomet buvo rašoma apie Lietuvos praeitį. 
Senovės Lietuva atgijo istorijos raštuose ir poezijoje. 
Apie-ją ne tik rašė, bet ir karštai aną mylėjo. “Lietuva 
tėvyne, tu kaip sveikata” — rašė Mickevičius.

Mylėjo ją ir lietuviškai kalbančioji Lietuvos šviesuo
menės dalis.

Bet arčiau įsižiūrėję j tą meilę, į tą senovės Lietuvos 
gerbimą, pastebėsime skirtumo tarp dviejų skilčių tuo
metinės Lietuvos šviesuomenės.

Lenkiškai kalbančioji sckiltis aprašinėjo senovės Lie- 
uvos atsitikimus, mylėjo ir aukštino juos, kaipo daiktą

mirusį, jau niekuomet nebegalintį atgyti. Jie rinko miru
sio palaikus ir aprašinėjo juos. Jų nuomone iš senovės 

, Lietuvos paliko vienas tik vardas amžinai su Lenkija su- 
r rištots lenkiškos provincijos.

Žemaičių kalbos mylėtojai, jo įtekme tų laikų istorinės 
srovės, priversti buvo išplatinti savo regratį, perkelti sa
vo meilę ir ant Aukštotsios Lietuvos ir jos kalbos, nes 
pasirodė, kad abi Lietuvos dali iš senų senovės buvo vie- 
nan kūnan surištots.

Mylėdami senąją Lietuvą ir savo kalbą, jie pagaliau 
ėmė žiūrėti į Lietuvą, kaipo į gyvą, bet apmirusį kūną: 
iš pradžių neaiškiai, bet kas kartas vis aiškiau jaute ir 
karščiau troško, kad tas kūnas vėl atgytų. Savyje gi pa
juto įpėdinius anų garsiųjų senovės laikų Lietuvos vei
kėjų; pasijuto pašaukti esą tęsti Lietuvos istorijos b.gį. 
Pasiremdami senove, jie, nors iš pradžių neaiškiai, bet 
jau ėmė svajoti apie Lietuvos atgaivinimą.
Yiet atgaivinti Lietuvą galima buvo tiktai pasirėmus [ 
lietuviška liaudim, apšvietus ją ir suraginus mylėti sa
vo tėvynę ir savo kalbą. Bet sodiečiai negalėjo paremti 
to judėjimo, nes jie buvo ne laisvi. Jie buvo bajorų ver- 

ij gaiš.
Tiktai nukritus baudžiavos pančiams, kuomet lietu- 

/ vių liaudis tžfcpo laisva, pasidarė galimas platus ir stiprus 
bruzdėjimas Lietuvoje.

Tapusi laisva Lietuvos liaudis praturtėjo. Augant tur
tingumui, augo ir dvasios reikalai, kubiuos patenkinti 
galima buvo tiktai jų suprantama lietuvių kalba.

Neilgai trukus iš liaudies išaugo savų šviesuolių, kurie 
i suskato eiti pirmose eilėse kovoj dėl Lietuvos liaudies 

reikalų.
Prasidėjo platus ir kilus demokratinis judėjimas, ku

rį mes lietuvių tautos atgijimu vadiname.
Prūsų Lietuvoj tais laikais atpenč matosi apmirimo 

ženklai. <
Po Kristijono Duonelaičio, Prūsų Lietuvoj jau neatsi

rado kito tokio vyro. Dvyniolišto šimtmečio pradžioj at
randame išleidžiant daugiausia tik dvasinio turinio raš-

Iš pasaulinio turinio raštų galima nurodyti 1825 m. 
išleistą Rėzos “Dainų” rinkinį, bet tai yra jau greičiau 
mokslo dalykas. Rėza rinko lietuvių dainas, kaipo palai
kus mirtim pasmerktųjų.

Tiesa, 1832 m. Karaliaučiuje ėmė eiti laikraštis “Nu
sidavimai apie Evangelijos platinimą tarp žydų ir pago- 
nų”; 1848 m. Klaipėdoj pasirodė “Lietuvių Prietelis”; 
o 1849 m. Kuršatis pradėjo leisti Karaliaučiuje “Kelei
vį.”

Bet visų tų laikraščių tikslas buvo ne sužadinti Prūsų 
lietuvius, bet auos užmigdyti. Jų uždavinys — subaigt 
vokietinti lietuvius.

Tuo metu daug veikė Fridrichas Kuršatis, pagarsėjęs 
savo mokslo tyrinėjimais lietuvių kalbos ir lietuviško 
žodyno sudarymu. \ Nors patsai jis buvo lietuvis, tačiau 

, Valdžiai pašalinus iš mokyklų lietuvių kalbą (1872 m.) 
jisai pasakė ne jo uždavinys esąs “aukštosios vyriausy
bės darymą peikti arba trikinti.”

Pagaliau lieka pasakyti nors kelis žodžius apie di
džiausiąją lietuvių tautos dalį, apie jos pamatą, — apie 
sodiečius. Bet nedaug ką tegalima, apie juos pasakyti. 
Jie mažai dalyvavo savo šalies palitikos ir visuomenės 
gyvenime. Jie buvo baudžiauninkai. Jų pareiga buvo 
eiti baudžiava bajorijos naudai, o baudžiava ta kas kar
tas vis labiau jų buvo nekenčiama. Didžiausiu jų troški
mu buvo,nusimesti nuo savęs baudžiavos priedermę. Juo 
labiau, kad ta baudžiava dar sunkesnė pasidarė nuo pas- 

.^kutinio lenkų lietuvių valstybės išdalinimo.
^au anksčiau esame kalbėję, kaip skaudžia aiatsiliepė 

'ant Lietuvos baudžiauninkų rusiškų teisių ir papročių 
įvedimas lietuvoje.

(Bus daugiau)
—--------------—---------------------------------- ----------------r
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Prieš visą šimtą metų 
Amerikoje gyveno ir veikė 
labai protingas negrų va
das Frederick Douglass. 
Tai buvo negrų vergijos 
laikai. Douglass kovojo 
prieš vergiją. Sumobiliza- 
vimui žmoriijos opinijos 
prieš vergiją jis nusidavė 
Europon. Ten važinėjo ir 
sakė kalbas, smerkė vergi
ją ir šaukė Europos žmo
nes padėti Amerikos žmo
nėms sunaikinti tą begėdys
tę.

Už tai Douglass buvo 
niekinamas, koliojamas, pa
šiepiamas ir persekiojamas. 
Douglass buvo apšauktas 
neištikimu Amerikai, net 
priešu Amerikos, agentu 
svetimos valstybės!

Tikėsite ar ne, bet ta isto
rija šiomis dienomis vėl pa
sikartojo. Atsirado kitas 
žymus, ugningas negrų va
das. Tai William Patter
son, Civilinių Teisių Kon
greso sekretorius. Jis nu
vyko Paryžiun pasiskųsti 
visam pasauliui prieš Ame
rikos atsinešimą linkui ne
grų.

Vaje, koks čia dabar ala- 
sas prieš šį gerą žmogų! 
Jis toks ir toks. Iš kailio 
neriasi reakcionieriai, jį 
šmeiždami ir niekindami.. 
Jis irgi vadinamas Ameri
kai neištikimu ir svetimos 
valstybės agentu.

Bet laimėjo tos idėjos, 
kurias Douglass gynė ir at
stovavo. Ar yra nors vie
nas protingas žmogus,- ku
ris abejotų, kad ir William 
Patterson atstovą ujamos 
idėjos ilgainiui paims vir
šų?

Ir vėl turime reikalą puo
do su katilu. Labai smar
kiai ir gerai Keleivis iš
plūsta smetoninį budelį ge
nerolą Glovackį - Grigaliū
ną. Jis yf’a sutvėrimas 
“nedrausmingas, be žmo
niškumo, be padorumo ir 
nesiskaitantis su jokiu le- 
gališkumu.”

Bet ar geresniu smeto- 
nininkai Daužyardis, Žadei- 
kis, Lozoraitis, arba barz
dotas prelatas Krupavi
čius? Ne geresni nė per 
nago juodymą. O Michelso- 
nai, Strazdai ir Januškiai 
su jais mėilikaunasi, vieno
je lovoje guli, jiems į barz
dą bučiuoja.

Senas posakis: “Su kuo 
draugauji, tokiu ir pats 
esi.”

V. Rastenio vietą prie 
Clevelando Dirvos užėmė 
B. Gaidžiūnas.. Dirva pasi
lieka smetoniniu raugalu. 
Tas pats politinis nususi- 
mas.

Veikia “Juodasis šešėlis”

čia randasi stambus plieno 
fabrikas, Hentz Mfg Co. šiuo- 
mi laiku dirba arti 3,000 dar
bininkų. Taikos laiku čia pa
gamindavo apie 53 skirtingus 
daiktus. Didžiausi išdirbiniai, 
tai del General Motors auto
mobiliams propeleriai, radia
toriai, durys ir kitos mašinoms 
dalys. Del Sears ir Raebuck 
gamina “Kenmore” drapanom 
skalbti ir lėkštėms plauti da
lis ir mašinas. Dėl Phylco — 
televizijos dėžutes-spinteles ; 
alaus bačkas, ir net dėl ciga- 
retų pelenines-dėžutes.

Bet dabar g a m i ni- 
m ą d a u g daiktų civi
liškiems reikalams visiškai su
laikė, o kitus pusiau sumaži
no. Kompanija sako, kad ne
gauna plieno. Bet kariškiems 
reikalams plieno gauna tiek, 
kiek jiems reikia. Mašinos ant 
dviejų pakaitų tik ūžia.

Darbininkai iš vardo esą or
ganizuoti. Bet kaip? Prieš 
antrąjį pasaulinį karą, kada 
pradėjo smarkiai organizuo
tis CIO plieno darbininkų 
unija, Philip Muray vadovy
bėje, arba tais laikais, kada 
velionis prez. D. Rooseveltas 
suteikė didelę laisvę Ameri
kos darbininkams organizuo
tis, tuomet CIO plieno darbi
ninkų unija buvo atsiuntusi 
gabius organizatorius, ir daug 
kartų bandė suorganizuoti 
Heintž darbininkus. Bet jiems 
nepasisekė. Nes juodasis, šešė
lis, pajutęs pavojų iš CIO 
Steel Workers Unijos, pats 
suorganizavo savo uniją po 
vardu “Heintz Employees 
Union.” Ir nuo tų laikų ši uni
ja iki šiai dienai stipriai pri
kibusi prie kompanijos skver
no laikosi.

Pagal tautybes, tai pirmą 
vietą užima Austrijos vokie
čiai. Antrą — italai, airiai. O 
likusieji maišyti; lenkai, uk
rainiečiai, ir tt. Yra keletas ir 
lietuvių. Lietuvis yra mašinša- 
pės bosas, neblogas žmogus. 
Jis bando su savo darbinin
kais sugyventi gražiai. Lietu
viškai kalbėti .moka, bet nela
bai nori kalbėti.

Man labai krito į akis ita
lai darbininkai. Kitur, kur aš 
esu dirbęs su italais, jie visur 
pasirodė drąsūs, ir kovingi už 
geresnį būvį. Bet čia kaip tik 
priešingai. Kompanija numeta 
jiems šiek tiek, kad galėtų nu
sipirkti sau makaronų, tai jie 
pilnai pasitenkinę. Dar prieš 
Kalėdas, uznijos viršininkai 
padalino visiems darbininkam 
lapelius, dėl nominacijų uni
jos viršininkų. Už keleto die
nų, sekmadienio popietį, nuvy
kau ir aš, nominuoti unijos 
viršininkus sekamiems metam. 
Eidamas dar iš tolo pamačiau, 
kad lauke prie svetainės sto
vėjo apie 400 darbininkų ir 
negali įeiti į vidų, nes svo 
taine per maža, vos gali su
tilpti 60 žmonių. Lauke sto
vintieji unijistai visaip pro- 

>testavo, ir koliojo savo virši
ninkus. O prezidentas iškišo 
savo galvą per langą ir pasi
žiūrėjęs į lauke stovinčią mi
nią, nugi j doke šėtonišku juo
ku, ir pasitraukė į vidų. O 
šimtai lauke stovinčiųjų išsi
skirstė, ir kas sau nuėjo na
mo.

Už poros savaičių įvyko vi
suotini balsavimai už unijos 
viršininkus. Kokiu tai stebuk
lingu būdu pamatėme ant ba
lotų yisą eilę progresyvių 
kandidatų pavardes. Jie kan
didatuoja kaipo opozicija 
prieš senus kompanijos unijos 
viršininkus. Bet teko sužinoti, 
kad kompanija prašalino dar. 
prieš rinkimus iš darbo pro
gresyvių prezidentą ir sekre
torių už unijos veikimą laike 
darbo valandų.

Rinkimų dienoj “juodasis 
šešėlis” net sušilęs darbavosi, 
kad tik būtų išrinkti visi seni 
unijos viršininkai. Daug buvo 
paleista agentėlių po visą fab; 
riką, kurie įkalbinėjo darbl-

ninkamš, kad jie nebalsuotų 
už naujus progresyviškus uni
jos kandidatus.

Nes visi nauji kandidatai 
esą “subversyviai,” “raudoni,” 
“netikri amerikonai,” ir tt. 
Vakare, pasibaigus balsavi
mams, seni ir nauji kandida
tai rengėsi skaityti balsus. 
Bet senas prezidentas nusi
tvėrė vieną dėžę su balotais, 
uždėjo savo spyną, ir nusine
šęs į savo automobilį, nusive
žė namo. Dėl to, ką tik neįvy
ko kruvinos muštynės. Nema
čiau viešai paskelbtų balsavi
mo pasekmių. Tik teko girdė
ti, kad visi seni viršininkai 
gavo 300 balsų daugiau už 
progresyvius kandidatus.

Dabar progresyviai kandi
datai pradėjo smarkiau veik
ti. Jie pasikvietė sau į pagal
bą brolišką CIO uniją, United 
Steel Workers of America, 
kuri neperseniai atidarė ir 
savo ofisą netoli nuo fabriko, 
ir visokiais būdais bando pri
traukti šio fabriko vergus po 
savo brolišku ir galingu spai> 
nu — United Steel Workers 
of America.

Kokios iš to bus pasekmės, 
tik ateitis parodys.'Nes “juo
dasis šešėlis” irgi nesnaudžia. 
Darbininkams yra labai pavo
jinga net kalbėti apie CIO 
uniją, nes bile dieną gali būti 
išmesti iš darbo. O tų darbų 
vis mažinasi. Aš dažnai sau 
pamastau: Ot kokia ta mūsų 
demokratija! Progresas

Baltimore, Md.

MOTERŲ KAMPELIS
Kad vyrai žinotų 
kur jų laimė
Kad vyrai žinotų, kur jų la

Jų laime—moteris, vedy
binis gyvenimas.

Taip sakome ne dėl to, 
kad šiemet tradiciniai leis
tina užkalbinėti vyrus. Ir 
taip sakome ne mes — ne 
moterys. Taip sako John 
E. Gibson, kuris skelbia tą 
patarimą remiąs J: V. Cen
zo Biuro ir apdraudų kom
panijų pateiktais davi
niais.

Jis sako, kad vedę vyrai 
ilgiau gyvena. Pavieniai 
trumpiau gyvena dėl to, 
kad jie save prasčiau pri
sižiūri, dažniau suserga ir 
nėra pačiutės, kuri aplink 
jį sergantį šokinėtų.

Greta to, kartais jiems 
būna nuobodu, tad įvairu
mo ieškoti nueina karčia- 
mon. Kožnoje dešimtyje 
mirusių nuo girtavimo vy

rų septyni esą pavieniai.
Niekas dar visuotinai ne

išaiškino, kas ištikro su
stabdo nuo girtavimo ve- 
dusiuosius: “angelo sargo” 
griežta kontrolė, neturėji
mas laiko nuobodauti, nor
malesnė mityba, ar vedybi
nė laime. Tiek to dėl prie
žasties. Vedusiųjų gyveni
mas ilgiau vis viena teikia 
moterims kredito. I. S.

West Deal, N. J., gyven
toja Mrs. Clark, 84 metų, 
mirdama paliko jos šune- 
liams ir kitiems gyvūnė
liams išlaikyti $15,000, bet 
tik per trejus metus. Tes
tamente nepasakyta, ką su 
jais darys, jeigu tie gyvū
nėliai už trejų metų dar 
nenorėtų eiti į dangų.

Į Makaronėlius išsaugoti 
nuo sulipimo į verdantį pa
sūdytą vandenį pirm sudė
jimo makaronėlių įpilk 
šaukštą valgomojo aliejaus 
ar kitų riebalų.

Šiy Dienų Mados

Gatvekarių streikas baigėsi 
darbininkų laimėjimu

Sausio 28 d. gatvekarių dar- 
I bininkų streikas pasibaigė be
veik pilnu darbininkų laimėji
mu. Jie laimėjo trijų metų 
sutartį su kompanija, 9 cen
tus į valandą pakelti tuojau, 
kaip pradės dirbti, 6 centus 
pridėti antrais metais ir kitus 
6 centus trečiais metais. Tai
gi, į tris metus viso bus pa
kelta 21 centas į valandą. 
Darbininkai gaus užmokėti už 
vieną šventę pirmais metais', 
antrais metais už tris šventes 
o trečiais — už šešias.

Senatvės pensija bus pakel
ta nuo $50 iki $60 į mėnesį. 
Laimėjo penkias dienas dar
bo savaitėje, vietoje šešių. 
Darbininkai gaus dvi savaites 
atostogų.

Darbininkai pradeda su
prasti, kad vienybėje jų ga
lybė. Neatsirado nė vieno sko
bo, kad būtų drįsęs laužyti 
darbininkų vienybę.

Gatvekarių kom pani j os 
grynas pelnas už 1951 metus 
buvo $307,007.

i 
—o-- ’

Policijos komisijonierius B. 
Ober raportavo kriminalystes, 
papildytas 1951 metais. Pa
vogta buvo $7,440,047, bet 
policija atgavo atgal $6,207,- 
627. Kita dalis liko vagių ki
šenėje.

1950 metais buvo pavogta 
tik už $4,980,408.

Užpuolimų su ginklu buvo 
524 — kiek mažiau, negu pir- 
mesniais metais. Pavogta I 
4,318 automobilių, viso vertės 
$5,852,104. Pavogtų automo
bilių daugiau, negu 1950 me
tais.

Per užpuolimus užmušta 78 
žmonės. įvyko 135 areštai už 
išžaginimą mergaičių bei mo
terų. Tas Pats.

Pusan, Korėja.— Gaisras 
sunaikino 150 namų Pusa- 
ne, laikinojoj Pietinės Ko
rėjos tautininkų sostinėje.

Toulouse, Franci j a. — Iš- 
tvinusios upės nuskandino 
du francūzus.
GARSINKITėS LAISVĖJ’

Krintant pirmajam snie-1 
gui, modistai išstato paro
dai pirmuosius vasarinius 
drabužius. Žvilgter ėjus į 
juoš matosi daug kas džiu
ginančio.

Man patinka suknelių 
platūs sijonai. Tiek pato
gumo vaikščioti! Ir jie nuo
stabiai gražina figūrą: plo
tį užslepia nuolaidžiai plin
tančios, apačios, o laiboji fi
gūra atrodo pilnesnė. Bet 
tebegalipja ir kostiumai su 
sijonais, kurių apačia yra 
tiktai geros rankovės plo
čio, kaip pančiai.

Ypač patinka sudėtinių 
medžiagų suknelės, sijonai, 
bliuzės. Namie’ siuvančio
sioms drabužius proga su
vartoti viską, kas buvo per- 
siaura, pertrumpa; suvar
toti nuo seniau likusius 
naujus gabalus; pertaisyti 
seną rūbą.

Į sukneles, kostiumus ir 
sijonus dedami skirtingos 
medžiagos sklypai iš bile■ 
kurio šono, pakartojant ap
rėdą visai apykaklei ar tik 
jos kampučiui, visam apy
rankių! ar tik sagai pamar
ginti.

Viena pusė arba viršus ar
apačia drabužio gali būti užsakymą 
vienos medžiagos, kita kon- pažymėjimu 
trastinio ar kokio marginio ir dydžio, siųskite: 
greta vienspalvės. N-lė. Dept.,v 110-12 Atlantic Avė 

------T---- Į Richmond Hill 19, N. Y.

Today’s Pattern.
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Pattern 9308 in Jr. Miss sizes 
11, 13, 15, 17. Size 13 takes 4% 
vardą 39-lnch fabric. ...

Florida—Miami

su 35 centais ir 
formos numerio 

Pattern

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. *.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
virpą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vykdant miesto 
rekonstrukcijos darbus

!s miesto kelių ir tiltų 
kolektyvas šiais metais

VILNIUS, 1951-XII-8 d. —- 
Vilni 
treste 
atliko nemažą darbą. Vienuo
likos mėnesių gamybos planą 
trestas įvykdė 104 procentais. 
Naujai rekonstruota Siera- 
kauskio gatvė. Ji tapo žymiai 
platesnė, iš abiejų jos pusių 
nutiesti 4 metrų pločio šali
gatviai. Gatvė paruošta asfal
tavimui. Sutvarkyta gretima 
Jasinskio gatvė, kuri taip pat 
naujai išgrįsta ir paplatinta 3 
metrais. Abiejose gatvės pusė
se sudėti 3,5 metro pločio ša
ligatviai.

Naujai sutvarkytos gatvės, 
esančios tilto per Nerį rajone, 
šis rajonas bus gražiai pa
puoštas. Netrukus čia iškils 
tarybinių karių 
grupė, kuri dabar 
liejama Mitiščių 
ties Maskva. Dalis 
išklota granitu.

Šiemet Vilniuje išplėsti as
faltavimo darbai. Išasfaltuo
tas taip pat skveras prie Lie
tuvos TSPv dramos teatro, 
skveras prie “Pergales” 
teatro.

skulptūrinė 
iš metalo 
gamykloje 

krantines

k i n o

NewYorko^<M^fe2lnloi
Darbiečiai pasiuntė 
majorui linkėjimus 
išvykstant Į Albany

(“Birutė” bus rodoma 
Liberty Auditorijoje

“Birutė” t Jam atsako 
ją padėka vaidiliutės:

Liaudies opera 
jau nufilmuota. Už 

i priklauso visiems
. sul vaidiloms ir dirbusiems vieno- 

majoHi) (j,į ar darbą. Be jūsų,
linkeji-1 prįet(>liai, “Birutės” filmos

• . ’ I nebūtų buvę.
Noriu priminti kai ką iš 

pačios operos, parodyti jos 
prasmę, štai Neliukė Ventie- 
nė-Birutė, kurią bando kry- 

savo ai m a n o-

Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius Arthur Schutzer 
išvykstančiam į Albany 
taksų problemomis 
Impellitteri pasiuntė 
mus ir įspėjimus.

Greta kitko, įspėja, kad j 
masės newyorkieciu darbo 
žmonių nebus patenkinti ma
joro vien tik nusitraukimu pa- j I
veikslo su gubernatorių De- Į žiokai pagrobti 
wey. Ragina kovoti iš peties 1 se skundžiasi: 
už sumažinimą miesto gyven-t 
tojams taksų naštos ir už at-1
steigimą visuomenei būtiniau- mano, 
siu patarnavimų. mano,

ant svieto, kam 
krūtimi 
minkštų 
Kur tu
]akštingalė mano?!

Neverk, neaimanuok, Biru
te. Dabar tavo žavaus lakštu
tės balselio klausysis, tave

17-tą

•lakštingalos

lado, lado.

Užklupo žaismes iš 
pinigų, areštavo

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

Queens apskrityje bus 
specialiai rinkiniai; 
nauja kandidatė

Dc-

LDS 34-ta kuopa rengia imlių 
šeštadienį, 23 dieną vasario (Feb
ruary) West End Hall. Pradžia 8 v. 
vakaro.' Prašom vietinių ir apylin-' 
kės lietuvių dalyvauti šiame baliu
je, turėsim gerų užkandžių ir ska
naus Columbia alaus. — Kviečia 
Valdyba. (25-26) \

Hotel Albert, 65 University 
Place, policija užtikusi 14 vy
rų lošiant iš pinigų. Tarp jų 
visų jie turėję tūkstantį dole
rių, kūrinos, aišku, tikėjosi 
vieni nuo l^itu atlošti.

Bronxe, 12^7- Bponx River 
Parkway ageiAttt- užtikę skie
pe 1 ošiančius  ̂1 asmenį. Tas 
būrys vyrų ir moterų lošėjų 
turėję su savimi virš 20 tūks
tančių dolerių.

RICHMOND IHLL, N. V.

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)

Einant gubernatoriaus 
wey staiga pateiktu įsaku, šio 

! mėnesio (February) 19-tą 
Queens apskrityje įvyks spe
cialiai rinkimai išrinkti kon- 
gresmaną. Jis renkamas vie
toje kongresmano T. Vincent 
Quinn, kuris praėjusio lapkri
čio mėnesį tapo paskirtas dis- 
trikto prokuroru.

Demokratai savo kandida
tu jau nominavo Hugh Quinn, 
buvusiojo kongresmano gimi
naitį, kurį organizuoti darbi
ninkai ir progresyviai skaito 
“mažuoju' McCarthy.” O jo 
oponentu iš republikonų aba- ( 
zo skaitomas Robert Tirpp 
Rloss, jau buvęs kongresmanu. 
Jis atsižymėjo rėmimu Taft- 

į Hartley įstato ir dabar tebė- 
(ra artimuose santikiuose su 
i priešdarbininkiškojo įstato 
autorių senatorių Taftų.

Matydami tokią rinktinę, 
nepriklausomieji piliečiai su
bruzdo ieškoti nepriklausomo 
kandidato, kurio veikla nepri
klausytų nuo darbininkams 
priešiškų valdovų. Nepriklau
somieji gavo Mrs. Thelma 
Bearman, per eilę metų žino
mą gerą darbuotoją už geres
nes mokyklas.

Mrs. 
pasivadino 
Party. Kokios 
ateitis parodys, 
partijų tikslu? 
laiko dviemis savaitėmis ma
žai teikia progos nepriklau
somam kandidatui pasiekti 
balsuotojus su savo progra
ma. Tačiau tas, kas bus lai
mėta šiuose rinkimuose, stip
rins galimybes neprikaluso- 
miesiems laimėti daugiau ki
tuose lapkričio mėnesį įvyk
siančiuose rinkimuose.

Lado, žemelė,
Atgijo Lietuvos žemele, 
lado, lado, lado.
Tas lakštingalos sudaro 

Elona Feiferienė, Elena Bra
zauskienė, ‘Valentina Nevins- 
kienė, Aldona Bernotaitė, Ele
anor Stakovaitė, Aldona Alek
nienė, Veronika Bunkienė, O'
Ila Babarskienė,'Natalija Na
gui.

Birutėje taipgi dainuoja- 
vaidina toki veteranai, kaip 
T. Kaškiaučius, Edwardas 
Skučas, • M. Stakovas, Jonas 
Juška, Jonas Lazauskas, Po
vilas Alekna, Alekas Nevins- 
kas, Petras Grabauskas, Juo
zas Babarskas, V. Žilinskas, 
Karolis Benderis.

Muzikos mokytojai: Pranas 
Balevičius, Aldona Anderson- 
žilinskaitė, Mildred Stensler.

Visiems didelis ačiū.
Kilmininkas Jurgis Klimas.

—o—
Pirmas filmos rodymas bus 

vasario 17-tą. Rengia Lietu
vių Namo Bendrovė, Audito
rijoje. Todėl visus prašome re- 
zervuotis tą dieną Birutei ir 
namui. J. K.

Bosas užmušė dvi 
moteris ant gatvės PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. labai svarbus susirin
kimas jvyks vasario (Feb.) 13 d., 
kaip 8 vai. vak. po antrašu, 1150 N. 
4 th St. Visi nariai turite ateiti į šį 
susirinkimą, nes bus nominacijos į 
Centro Valdybos viršininkus. Taipgi 
yra rengiamas banketas balandžio 
men., tai išgirsite komisijos prane
šimą ir gal kaip nors pagelbėsite 
komisijai,'Prot. sekr. P. Walantienė.

(25-27)

New Yorke ant Fort Wa
shington Ave. ties 180th St. 
tapo • autobuso užmušta Mrs. 
Julia Seligman, o jos sesuo 
Lillian pavojingai sužeista.

Anot vairuotojo, moterys 
stovėjusios gatvėje autobusą 
praleisti, kaip staiga iš šoni
nės gatvės priešais busą iš
šokęs auto. Jis suktelėjęs iš
vengti susidūrimo su auto, 
užkliudęs tas moteris.

Niekas manęs neklauso, nie-’ 
kas manęs negirdi.'... Močiute 

amžina atilsį, gėlele 
kam pagimdei mane 

savo balta
išpenėjai, ant savo•Prastuosius pasiūlymus, ra

šė Schutzer, “mes raginame 
išmesti iš valizos. Sunaikinti.” pasidėjai,- močiute,

120 dainos
tar-

Choristų mokykla

VILNIUS. — 
mėgėjų — darbininkai, 
nautojai, moksleiviai — stojo
į šiais metais sukurtą chorą1 
prie Vilniaus konservatorijos.

Naujasis choras daug kuo 
skiriasi nuo kitų dainos mėgė
jų saviveiklos kolektyvų, čia 
mokomasi ne tik dainų, bet ir

Tarpe tų darbiečių vado ra
ginamų išmesti yra 3 nuošim
čiai taksų ant pirkinių, kėli
mas fėro iki 15 centų, kėli
mas taksų ant real estate at
skiromis apskritimis, kas dar 
daugiau aptaksuotų mažuo
sius savininkus.

Reikalauja leisti 
piliečiams nominuoti 
kandidatus

Brooklynietis assemblyma-
įgyjamas tam tikras muziki- nas Schupler įteikė New Yor
ais išsilavinimas.

Įvykdė rudeninio arimo planą -
DOTNUVA, 1951-XII-4 d.— 

“Žiburio” kolūkis vienas pir
mųjų rajone'įvykdė rudeninio 
arimo planą. Pavasario sėjai 
paruošta 510 hektarų dirvų.

Rudeninio arimo planą taip 
pat įvykdė “Vosyliškio, 
mes kelio” ir “Tiesos” kol 
ūkiai.

ko Valstybės Seimeliui bilių, 
kuriuomi reikalauja leisti šios 

į valstybės piliečiams • patiems 
j nominuoti kandidatus į prezi
dentą, be partijų užgyrimo.

Pirminiai - nominaciniai bal
savimai (primaries) įvyks ba
landžio 22-rą. Juose neva no
minuoja kandidatus į prezi-

Operos “Bohema” premjera
VILNIUS, 1951-XII-12 d.— 

Lietuvos TSR operos ir baleto 
teatre įvyko D. Pučini 4 x pa
veikslų » operos “Bohema” 
premjera.

Operą statė režisierius A. 
Zauka, dekoracijos ir kostiu
mai — dailininkės R. Songai- 
Jaitės. Dirigentas — A. Kali
nauskas.

«T • 'denta, bet nominacijose gali i i-1 , . v
dalyvauti tiktai tie, kurie už
siregistruojant balsuoti praė
jusį rudenį įvykusiuose, rinki- 

j muose užsirašė vienos ar ki
tos partijos balsuotoju. Ir tie 
tegali nominuoti kandidatus 
tiktai tos partijos tikietu.

Sveikatos Centrai

Sekant kalvarijiečių 
. pavyzdžiu ' z

MARIJAMPOLE, 1951-XII- 
15 d. — Kalvarijiečių kreipi
masis susilaukė karšto pritari
mo rajono kolūkiuose. Vykdy
dami prisiimtuosius įsiparei
gojimus svarstant šį kreipimą
si, Mičiurino vardo žemės ū- 
kio artelės nariai šiomis die- 

v Domis 12 galvijų papildė sa
vo fermą, įsigijo 22 kiaules. 
Dabar čia gyvulių skaičius vi
sose fermose viršija metų pa
baigai nustatytąjį minimumą. 
Platus priešakinio patyrimo 

v diegimas pradėjo pakelti pro
duktyvumą. Vidutiniškai per 
parą dabar pieno primelžia- 
ma 15—18 procentų daugiau, 

• negu tuo pačiu praeitųjų metų 
laikotarpiu.

“Gegužės Pirmosios” kol
ūkis raportavo, jog jis pirma 
laiko įvykdė trimečio planą 
gyvulininkystei išvystyti. Per 
pirmąsias, dešimt gruodžio 
mėnesio dienų gyvulių skai
čius kolūkių * visuomeninėse 
fermose buvo papildytas 236 
galvijais ir 75 kiaulėmis. Taip 
pat įsigyta daug avių ir. nami
nių paukščių.

Brooklyne:
Bay Ridge-Sunset 

(7914 3rd Ave.
Brownsville, No.

* tol St.
Bushwick srities,

BIRŽAI, Karolio 
vardo, “Tarybinio

• “Laisvosios žemės” ir 
čio” kolūkiai baigė sėklos ir 
draustinių 
Rajone 20 
lė sėklą ir

b fondus.

Požėlos 
artojo,” 
“Biržie-*

i

fondų 
kol ūk ii] 
sudarė

sudarymą, 
jau supy- 
draustinius

girdės.
Arba Juozas Budrevičius 

senio vaidylos rolėje, kanklė-j 
m i s sk a m b i n d am as d h i n u o j a : I ‘ I

Po tamsiai naktelei, 
išaušo dienelė, ( 
Sukilo žmoneliai, 
galvijai, paukšteliai, 
Atgijo Lietuvos žemelė!

Užrašyklt Laisve Savo DrangruL

PAMOJIMAI

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
10 "d. vasario, 10:30 ryto, 29 Endi
cott St. Draugai, čia prašau visų 
ateikit užsimokėti savo metinę duo
klę ir bus atlikta. Taipgi d. AR 
Skliutas išduos^ raportą iš Laisvą^ 

j metinio suvažiavimo. Yra ir naujų 
dalykų aptarti.—J. M. Lukas, sekr.

(25-26)

masinis mitingas 
taikai vasario 6-tą

Unijy komitetas šaukia 
kitą pasitarimą dėl 
darbo už taika

New Yorko Darbininkų 
Konferencija Taikai, kuri jau 
yra daug nudirbusi toje srity
je, vasario 7-tos vakara sau-'

Garmentiočių Darbininkų 
Taikos Komitetas šaukia ma
sinį mitingą, taikai šio trečia
dienio vakarą, ' vasario 6-tą 
tuojau po daj’bo, 6-tą valan-ikia atstovų pasitarimą. Skėl-
da, Yugoslavų salėje, 4 05 W. biama, kad ten nusistatys 

kvotas peticijoms už Penkių 
į Didžiųjų susitarimą talkai. Ir 
kad bus apjungti daybininkų 
veiksmai taikai.

Konferencijoje turi savo at
stovybę šimtai unijų lokalų.

41st St., Now Yorke.

Mitingas pasjsakys už Pen
kių Didžiųjų susitarimą tai
kai ir padės kampaniją rink
ti už tai parašus. Mažesni 
mitingai, darbo pertraukoje 
pietums, ties šapomis vykdo
mi »jaų per tūlą laiką. Juose 
sako prakalbas, skleidžia li- 

\ I 

teratūrą, gauna, aukų darbui 
už taiką, siunčia prašymus 
taikos reikalu.

Unijistų Taikos Komitetas 
paskleidė daug kalėdinių at
viručių už taiką. Su; pelicijo- 

■mis tikisi dar geresniu pasė- 
259 Bris- kų.

Be gemblerysčiy 
mes negyvensime

prieš 
paruošti

No

Fort Greene-Flatbush, No.
295 Flatbush Extension.
‘ Red x Hook-Gowanus,
250 Baltic St.

Williamsburg - Green point, Yorke, 
No. 151 Maujer St. ( (tarpiu

No. J 36 į - A* ..

skelbia negrų istorijos
savaitės veiksmus

No. ■

No.

—67th St. 
Blvd.

Queens:
Astorijoje, No. 12-26 31st 

Avė.
Corona-Flushing, 

Junction Blvd.
Pvockaway Beach 

ir Rockaway Beach
Taipgi Queens

Queens Boro ir Tri boro ligo
ninėse.

Patarnavimai bus teikiami 
ir kitose trijose miesto apskri
tyse. Health Center adresai 
randami telefono knygoje. O 
jei tas kam neprieinama, ga
lima adreso paklausti bile ku
rioje ligoninėje. Ne visose li
goninėse 
mą, bet 
kur tas 
mas. .

z šis nemokamas dantų egza
minas nėra taikomas vien 
beturčiams. Tai yra < Burnris 
Higijenai Komiteto bendrai su" 
dentislerijos daktarais patar
navimas visuomenei pastango
se sustabdyti dantų nesveika
tą. Taigi, nebus reįkalaujama 
elgėtinės išpažinties gavimui 
dantų egzamino.

teiks tą patarnavi- 
visose galės patarti, 
patarnavimas gauna-

NewJefferson Mokykla, 
šio viso menesio laiko- 

vykdys speciališkas. 
programas ir prelekcijas aiš
kinti Amerikos negrų istoriją 
tikrųjų įvykių šviesoje.

Sekmadienių vakarais pre- 
lekcijos atdaros bendtai pub
likai. Kitomis dienomis kai 
kurios prelekcijos taikomos 
tiktai studijuojantiems mo
kykloje. Mokykla randasi 
prie 6th A Ve. ir 16th St., New 
Yorke. Z.

G aršiai berėkiant 
gemblcrystes, jau 
planai daryti arti New Yorko 
miesto naujus arklių lenkty
nėms kelius. Tačiau dar nenu
matyta, kada “žodis stosis 
kūnu,” nes tam reikia gauti 
kontr oi i u o j amų m e d ž iagų.

Gemblerystė, žinoma, bus 
legali, mokės valdžiai, taksus. 
Taip bus prie frontinio kasos 
langelio. Kiek vardan tų nau
jų kėlių ir lenktynių gims nau
jų nelegalių gemblerių, da
rančių biznį už tvoros, nemo
kančių taksų, priklausys nuo 
to, kaip* tuolaikinė valdžia tą 
viską prižiūrės.

‘Prasidėjo prie Jarams’
Tu o pavadi n i m u pro gram a 

bus vykdoma Abrahomo Lin- 
kolno Brigados 15-jai sukak
čiai paminėti ir jos vadui Nel
sonui pagerbti ruošiamame 
masiniame susirinkime vasa
rio 46-tos vakarą, 13 Astor 
Place, New Yorke.

Programoje dalyvaus auto- 
' riai Howard Fast ir Herbert 

Apthekar. Ste^e Nelson, nu
teistas Pįttsburghe kaipo ko
votojai už demokratiją ir tai- 
ką-komunistas, tikimasi, taip
gi atvyks. Jo byla apeliuoja
ma. L. B. D.

Btearman rėmėjai ir
Better Schools 

pasėkos bus, 
Valdančiųjų 
apribavimas

Pajieškau Petaro Grabausko; iš *
Lietuvos Pumpėnų parap., nuo Pa
nevėžio. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y.'Aš esu Povilą Bražins
ką (moteriškė). Prašau jo paties at
sišaukti, arba jei kas žinote apie jį, 
malonėkite pranešti, būsiu dėkinga. 
Prašau rašyti: Mrs.'Ūršulė Brazins- 
ky, 2541 Douglas Ave., East St. 
Louis, Ill. (25-26)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 Moterų kuopos susi
rinkimas įvyks vasario (Feb.) 11 d., 
pirmadienį, kaip 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. ■ 
Malonėkite visos narės dalyvauti, 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
A. W. (26-27)-

Queens gyventojai 
sekmadienį su auto n’u- 
į Hawtree upelį netoli 
St. ir 165th Avė., Ho-
Beach. Vienas, Charles

pra-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6233

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
Ir Chauffeur’iu C

AUTO 
REPAIR

e JUK
Baigus mokyklą išduodame diįp» 
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų; kab 
bose.

Direktorius 
L. TICHNIAVIČIUS 

Metropolitan Arto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

Du 
ėjusį 
krito 
99th 
ward
Langenfeld,. 26 metų, gyveno. 
Richmond Hill, kitas, Charles 
J. Haag Jr., irgi 26 m., iš Ho
ward Beach.

MEZGINIAMS
SIŪLAI

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

4 oz kamuolys 90c.

Visokių spalvų

AJAX YARN CO.
Tel. EVergreen 8-8278

x 686 FLUSHING AVE., 
(vienas blokas nuo Broadway) 

BROOKLYN, N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME. IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A

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

PAGARBAI SAVO VALDYBOS

Šeštadienį, Vasario 9 Feb., 1952
LIBERTY AUDITORIUM

«
110-06 Atlantic Avenue, . Richmond Hill, N.

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 parengime.

, RUNGĖJAI.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
'■ Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y^

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE ' -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

30$ UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868 

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

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 6, 1952




