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Rašo A. BIMBA

Aną dieną Krisluose ra
šiau, kad reikėtų išleisti jau
no ir dar palyginti naujo lie
tuvio poeto Rudolfo Baraniko 
poezijos rinkini. Dabar man 
vienas geras draugas pastebi:

“O kaip su poetu A. Dagi
liu? Juk jis yra sukūręs labai 
daug gražios, šaunios poezi
jos. Be to, jis mūsų pažangia
jai spaudai rašinėja jau per 
virš trisdešimt motų, ir rašinė
ja veltui. Kodėl pirmiausia 
nepaimti ir neišleisti jo poezi
jos rinkinį?”

Visu šimtu procentų sutin
ku su šia pastaba. Ir asmeniš
kai poetą Dagilj pažįstu jau 
daug, daug metų. Kuklus ir 
geras jis žmogus. Labai daug 
jis yra parašęs. Daugelis jo 
eilėraščių visais atžvilgiais ge
ra, graži poezija. Ir pats la
ibai norėčiau jo eilėraščių rin
kinį turėti po ranka ir pasi
skaityti.

TEISĖJAS ATSISAKO
sulaikyt McCarrano 15 CALIF-
KOMISIJOS VEIKLA

PRASIDĖJO BYLA PRIES SENATORIŲ KOMITETAS

Komunistai sako, komisija neturi 
teisės planuot registruot juos

Washington. — Federa
lis apskrities, teisėjas James 
W. Morris jau antru kartu 
atmetė Komunistu Parti
jos prašymą sustabdyt po
sėdžius McCarrano įstaty
mo komisijos.

Ta komisija svarsto, ar 
Komunistų Partija yra ko
munistinio veikimo organi
zacija. , Dauguma komisi
jos. narių įtaria, kad Komu
nistų Partija “neištikima” 

[Amerikos valdžiai, todėl vi-

Puiku, gerai,pagerbkime šį 
seną, darbštų ir nuoširdų po-, 
etą, išleisdami jo poezijos 
rinkinį, gal dar ir šiemeti.Tai 
būtų puikus įdėlis į grožinės 
literatūros lobyną.

Kad žodžiai nebūtų tušti ir' si jos nariai turėtų susire- 
kad kokia nors pradžia susi- gistruoti teisingumo 
darytų, pažadu A. Dagilio po
ezijos rinkinio išleidimui pen
kis dolerius, žinau, jog pa
žangioje visuomenėje turime 
pakankamai poeziją mylinčių 
ir mūsų poetus gerbiančių 
žmonių, kurie taip pat prisi
dės su dolerine kita prie šio 
su

de- 
partmente, kaip reikalauja 
McCarrano įstatymas, iš
leistas pernai pavasarį.

Komunistų advokatas Vi
to Marcantonio nurodė, jog 
pati komisija nelegaliai su
daryta, todėl neturi teisės 
veikti. Nes buvęs komisi
jos pirmininkas Seth W. 
Richardson pasitraukė, o 
naujas jos pirmininkas 
Charles M .La Follette ne
gavo patvirtinimo iš Sena
to. Be to, McCarrano agen
tai nuolat šnipinėja komisi
jos svarstymus.

Teisėjas atmetė tokius 
parodymus ir pareiškė, jog 
Komunistų Partija galės 
vėliau kada kreiptis į teis
mą, jei McCarrano komisi
ja nuspręs, kad partijos na
riai turi susiregistruoti.

Los Angeles. — Federalis 
apskrities teismas pradėjo 
bylą prieš penkiolika vado
vaujančių Californijos ko
munistų. Jie teisiami pa- 
.gal Smitho įstatymą.

Valdžios prokuroras Ray 
Kinnison, kaltindamas juos, 
tvirtino,' kad tie komunis
tai esą profesionaliai revo
liucionieriai, ir pasakojo, 
kad jie planavę nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią 
per jėgą, prievartą ir sabo
tažo veiksmus.

Tarp teisiamųjų yra iš-

vado-

PERŠA ATMEST YALTOS 
SUTARTI SU SOVIETAISgarsėjęs komunistų

vas William Schneiderman, [ 
Dorothy Connelly, Carl į
Lambert, Loretta Stack • , ei.fzwrf.’kiti i l*sutarą sir Jarronrirr ir

J’® ni}ba"®ti i tris ((apsigynimo^ sutartis po 10 metų kalėjimo ir $10,- į i o J
000 piniginės baudos kiek- j  
vienas.

Komunistų advokatai pra
šė panaikint bylą, nes val
džia savo skunde nepaduo
da jokių įrodymų, kad' jie 
būtų turėję tokias intenci
jas.

Teisėjas William C. Ma
thes atmetė prašymą.

su tarti c

ragino

nymo.

au

tik
ir

Dar aštuoni mokytojai iš- 
terorizuoti iš New York o vie- 
šūjų mokyklų. Mokytojai jie 
pirmos klasės. Prieš jų darbą 
niekas nepatiekė nė vieno 
gu4nentų.

Laukan turi eiti žmonės 
todėl, kad jie, savo laiku
savo kaštais, kartais pagalvo
ja kitaip, negu- reakcijonie- 
riai, ir paremia vieną kitą pa
žangesnį sąjūdį.

Kur protas, kur toleranci
ja, kur sąžinės ir žodžio lais
vė ! Viešosiose mokyklose, kur 
turėtų būti vaikai - 
mokomi pakantos, 
jos, žmoniškumo, 
politinių “raganų

jaunimas 
toleranci- 
prasideda 

ieškojimas.

Nemanykite, kad daktarai 
yra laisvi nuo teroro. Ateina 
kaleina ir jiems. Katalikiškos 
ligoninės jau paskelbė karą 
tiems, kurie simpatizuoja gim
dymo kontrolės sąjūdžiui. 
Septyni gydytojai iš vienos li
goninės jau- išprašyti laukan.

Iš katalikiškų ligoninių ta 
siauta greitai persimes į kitas 
ligonines, kuriose bosauja už
kietėję atžagareiviai.

Persekiojimas yra pavietrė. 
Ji plinta. Prieš ją reikia kovo
ti tuojau ir ten, iš kur ji pa
kyla. 7

Praėjusį sekmadienį New 
Yorke Prevoort viešbutyje 
buvo pokylis atžymėjimui 
svarbios, istorines sukakties. 
Ją suruošė American-Soviet 
Friendship Taryba. Susirinko 
trejetas šimtų vyrui ir moterų. 
Kiekvienas pasimokėjo po 
$3.50 įžangos ir dar paskui 
kelioliką šimtų sudėjo auko
mis.

Argentinos diktatorius 
suardęs naują suokalbį

Bostone streikuoja 
gatvių valytojai

MIRĖ ANGLIJOS KARALIUS 
JURGIS ŠEŠTASIS

Buenos Aires, Argentina. 
—Argeptinos prezidentas - 
diktatorius Peronas paskel
bė, kad užklupo ir suardė 
naują maištininkų sąmoks
lą nužudyt Peroną ir jo pa
čią Evą. Areštavo armijoj 
štabo vadą Suarezą ir 100 
kitu įtariamu suokalbinin
ku. : ■v

Karinių Amerikos šnipų 
vadas pas Franko

Boston. — Prasidėjo gat
vių valytojų streikas. A Jie, 
'Darbo Federacijos unijis- 
tai, reikalauja pakelti alga 
12 centų valandai ir duoti 
dar du apmokamus šventa
dienius per metus. Dabar
tinė jų alga yra $1.50 va
landai. .

Mass, valstijos komisio- 
nierius stengiasi sutaikyti 
streikierius su gatvių valy
mo kontraktoriais.

Šiukšlių - atmatų krūvos 
jau užteršė šaligatvius ir 
gatves.

London, vas. 6.—Numirė 
Anglijos karalius jungis 
VI, 56 metų. Taigi sostą 
užims vyriausia jo duktė 
Elizabetha, 25 metų am
žiaus.

Pereitą vasarą buvo pa
daryta Jurgiui operacija,' 
išpjaunant sugedusią plau
čių dalį, gal visą pusę. O- 
peraci ja buvo vadinama pa
vykusią, bet karalius po jos 
vis sirguliavo.

Jurgis tapo karalium 
1936 metais, kada nuo sos
to pasitraukė vyresnysis jo 
brolis Edwardas VIII.

Ministrų kabinetas pri
vertė Edwarda apleįsti sos-

tą todėl, kad Edwardas bu
vo užsispyręs vesti ameri- 
konę gyvanašlę -Wallisę 
Simpsonienę, persjskyrusią 
jau su dviem vyrais. Tokia 
karalienė atrodė anglų val
džiai “nekošer.”

Apleidęs sostą dėl Simp- 
sonienės, Edwardas ir su
situokė su ja.

Karalaitės. Elizabethos 
vyras yra Phillipas, buvęs 
Graikijos kunigaikštis. Dėl 
Elizabethos jis turėjo išsi
žadėti pravoslaviškos savo 
tikybos, persikrikštijant į 
episkopalus, kurie sudaro 
valdiškąją Anglijos bažny
čia.

Washington.— Senato už
sieninių reikalų komitetas 
vienbalsiai užgynė 
nių Valstijų taikos 
su Japonija.

Sykiu komitetas 
panaikint padarytą
(Kryme) sutartį, kuri pri
pažino Sovietų Sąjungai 
pietinę Sachalino salos pu
sę ir japoniškas Kurilų, 
Habomai ir šikotan salas.

(Jaltos sutartį 1945 m. 
padarė prezidentas Roose- 
vcltas, Sovietų premjeras 
Stalinas ir Anglijos prem
jeras Churchillas.)

Senatorių komitetas da
bar pareiškė, kad Japonija 
turi teisę į pietinį Sachali-

na ir minimas salas.
Komitetas taip pat užgy

nė tris vadinamas Ameri
kos apsigynimo sutartis su 
Australija ir Naująja Ze
landija, su Japonija ir su 
Filipinais.

Karinė - apsigynimo su
tartis su Japonija duoda 
teisę Jungtinėms Valsti
joms laikyti savo armijos, 
laivyno ir oro jėgų stovy
klas per neribotą laiko tar
pi-

Komiteto nutarimą turės * . 
tvirtinti visas Senatas * 
dviem trečdaliais balsų, 
kaip kad reikalauja Ame
rikos Konstitucija dėl su
tarčių su kitais kraštais.

Slaptas bombų taikiklis Naujas rakietini,J motonJ
lėšuoja $250,000 fabrikas lėšuos $50,000,000

Trumanas duoda dar 
$78,160,000 paramos 
savo talkininkams

Valdžia planuoja 
nuimti kainų kontrolę 
nuo daugelio dalykų

Madrid, Ispanija.—Ame
rikos generolas Charles E. 
Willoughby, buvęs karinių 
šnipų vadas Japonijoj, lan
kėsi pas Ispanijos diktato
rių Franko.

Jiedu per porą valandii 
kalbėjosi, kaip reikėtų už
kirst kelią komunistiniam 
pavojui.

30,000 kareivių daro
' manevrus N. Y. valstijoj

Camp Drum, N. Y.—Žie
miniuose manevruose daly- 

i vauja 30,000 kariuomenės 
ir šimtai 'lėktuvų Adiron- 
dacks kalnų apylinkėje, 
New Yorko valstijoj. Toje 
vietoje šalta ir gana daug 
sniego.

Kariuomenė lavinama, 
kaip reikėtų kovoti Sibire 
bei kitur šiaurinėje Sovie
tų Sąjungos dalyje.

Ar atsimenate, kaip 1942 
metais vasario 2 d. pradžiugo 
visa Amerika, visas laisvasis 
pasaulis, kai atėjo žinia, kad 
nacių armija tapo sumalta 

•f^jTie Stalingrado? Tai dešimt- 
K etinė sukaktis to įvykio, nuo 

kurio mirtino smūgio hitleriz- 
; mas nebeatsigavo.

Daug buvo geri) kalbėtojų. 
Visi reiškė troškimą draugiš-

ko ir taikaus sugyvenimo tar
pe Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos. Tarybos pir
mininkas R,ev. Melish išreiš
kė visų dalyvių mintį, kai jis 
pasakė: “Mes nesutinkame ir 
nesutiksime, kad mūsų valdo-, 
vai padarytų ’ vakar dienos 
mūsų mirtinuosius 
kiškus nacius ir 
militaristus mūsų 
draugais, o mūsų
vakar dienos draugus rusus— 
mūsų mirtinais priešais.”

7

priešus vo- 
japoniškus 
geriausiais 
geriausius

Amerikos admirolas tariasi 
su fraucūzais prieš arabų 

sukilimus
Algiers, Afrika. — Ame

rikos admirolas Robertas 
B. Carnev tarėsi su fran- 
cūzu valdininkais Alžynijoi, 
Afrikinėj Franci jos koloni
joj, kaip numalšint arabų 
sukilimus prieš* fnancūzus 
Tunisijoj ir kitur šiaurinėj 
Afrikoj.

Vėliausios žinios

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė dar 478 mi
lijonus, 160 tūkstančių do
lerių medžiaginės, paramos 
Anglijai, Franci j ai, Graiki
jai ir Jugoslavijai. Šiuos 
pinigus duoda'iš fondo, ku
ris buvo sudarytas sveti
miems kraštams ginkluoti 
kaip Jungtinių Valstijų tal
kininkams.

Amerikos valdžia nese
niai suteikė Anglijai $300,- 
000,000 ekonominės paspir
ties. Dabar gi prezidentas 
duoda Francijai $100,000,- 
000, Turkijai $25,000,000, 
Jugoslavijai $43,000,000 ir 
Graikijai $10,000,000.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas pernai paskyrė $7,- 
328,903,976 vadinamai tafp- 
savinei apsaugai — užsie
niniams kraštams ginkluoti 
ir stiprinti prieš' komuniz
mą. Tada Kongresas nuta
rė tiktai $1,022,000,000* pa
naudoti medžiaginiams tų 
šalių reikalams, o visus ki
tus pinigus Vartoti dėl A- 
merikos talkininkų ginkla
vimo.

W ashington. — Trumano 
valdžia ruošiasi panaikinti 
kainų kontrolę avalams, 
audeklams ir eilei kitų reik
menų.

Kainų kontrolės direkto
rius Michael. DiSalle jau 
pereitą savaitę pranešė 
Kongresui, kad sudarys ko
mitetą, kuris spręs, kokius 
pirkinius paliuosuot 
kainu kontrolės, v

nu o

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja davė pasiūlymą: •

Sušaukt politinę konfe
renciją už 90 dienų po bu
simųjų paliaubų pasirašy
mo. Konferencija turėtų 
susidaryt iš dalyvaujančių 
Korėjos kare valdžių atsto
vų, spręst apie svetimųjų 
kariuomenės ištraukimą iš 
Korėjos.ir įvairius politi
nius klausimus.

Amerikonai prašė palauk
ti, iki jie galės apsvarstyti
pasiūlymą ir duoti savo ,at- ------------- ------
sakyl?a‘ 15 ŽMONIŲ ŽUVO SU

--------  BELGIJOS LĖKTUVU
Brussels, Belgija. — Su

dužo keleivinis Belgijos 
lėktuvas, nukrisdamas į Af
rikos raistus. Užmušta vi
si 15 keleivių ir įgulos .na
riu. ' '

Paryžius. — Jūngt. Tau
tų vadovybė apskaičiavo, x 
kad Korėjos kare Jungtinių 
Tautų kariuomenė turėjo 
viso jau 306,070 nuostolių, 
skaitant užmuštus, sužeis
tus ir be žinios dingusius.

Darbiečiai kaltina 
Churchillą už “slaptą 
karinę sutarti”

London. — Clerhentas At
tlee, buvęs darbiecių val
džios premjeras, kaltino 
dabartinį premjerą Chur
chillą, kad jis slepia, kokius 
susitarimus padarė su pre
zidentu Trumanu.

Kiti da/rbiečiai Anglijos 
seimo nariai spėjo, kad 
Churchillas, nuvykęs Wa
sh ingtonan, gal padarė slap
tą karinę sutartį su Tru
manu.

Washington. — Karinė 
valdyba rode senatinei lėšų 
komisijai naują slaptą tai
kiklį bomboms nutaikyti iš 
orlaivių. Taikiklis sveria 
visą tona ir lėšuoja 250 
tūkstančių dolerįų.

Senieji Norden taikikliai, 
vartoti Antrajame pasauli
niame kare, atsiėjo tik po 
$10,000 kiekvienas.
Ragina užgirt $52,000,000 

ginklavimuisi
Apsigynimo departmen- 

tas, rodydamas, naująjį tai
kiklį, pabrėžė, kaip bran
giai lėšuoja dabartiniai ka
ro įrankiai. Todėl ragino 
Senatą užginti visus 52 bili
jonus dolerių ginklavimuisi 
per 12 mėnesių nuo atei
nančio vidurvasario, kaip 
kad reikalauja Trumano 
valdžia.

Komisijos pirmininkas 
senatorius Joseph C. O’Ma- 
honey tam pritarė, bet kar
tu pastebėjo, kad šiandieni
niai ginklavimosi reikalai 
beveik naikiną “privatinio 
verslo laisvę.”

Washington. — Valdžia 
statydins nauią fabriką ra,-, 
kietiniams lėktuvų moto
rams gaminti. Tas fabri
kas bus Romulus mieste, 
Michigane, ir lėšuos 50 mi
lijonų dolerių.

Fordo automobijįu kom
panija prižiūrės statybą ir 
paskui gamins raktelimus 
inžinus tame fabrike.

Žadama daugiau ginklų 
Čing Kai-šekui

Formoza.— Amerikos ge
nerolas William C. Chase 
tarėsi su Čiang Kai-šeku, 
kinu tautininkukinu tautininku valdovu 
Formozos saloje, ir priža
dėjo, kad Amerika gabens 
Čiangųi dar daugiau gin
klų, taipgi atsiųs daugiau 
amerikinių oficierių kaip 
lavintojus Čiango armijos.

Laikraštininkai

Reporteris sako, vakarą 
europiečiai bijo Amerikos

Tokio.
užklausė generolą Chase, ar 
Čiang Kai-šeko tautinfrikų 

I armija jau paruoštą įsi
veržti į Kinijos Liaudies 
Respubliką. Chase nieko 
neatsakė į klausimą.

Sužalotas Amerikos karo 
laivas Korėjoje

Washington. — Oficialiai 
pranešta, kad šiauriniai ko
rėjiečiai, šaudydami iš pa
trankų nuo kranto, sužalojo 
karinį Amerikos laivą-nai- 
kintuvą Portfieldą. Bet nė 
vienas jūreivis nesužeistas.

Providence, R.-I. — Žmo
nės vakarinėje Europoje 
labiau bijo Amerikos, negu 
jaučia draugiškumą link 
jos, pareiškė P. Frederick, 
radijo žinių reporteris. 
Taip atsakė į klausimą: 
“Ar mes gauname Ameri
kai draugų užsienyje?”

Klausimo svarstyme daly
vavo ir kiti ABC radijo 
programoje.

London. — Anglijos val
džia žada greit pradėti de
rybas su Egiptu dėl santai
kos.

ORAS.—Giedra ir vidu
tiniai šilta.

Surastas kaltu buvęs N. Y. 
gaisragesią vadas Moran

New York.—Grand džiū-‘ 
re surado kaltu Jamesą J. 
Moraną, buvusį gaisrininkų 
komisionieriaus pavaduoto
ją, kad jis išveržė 500 tūks
tančių dolerių kyšių iš na
mu savininku, fc- *

Morano buvo įsakyta 
gaisriniams inspektoriams 
reikalauti kyšių už leidi
mus pakeisti anglinius pe
čius į aliejinius (kerosini- 
nius). Tais kyšiais jis da
lindavosi su inspektoriais.

Teisėjas dar nepaskyrė 
Moranui bausmės.

M
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TEKSTILIEČIAI ATMETA 
SAMDYTOJŲ PASIMOJIMĄ

šalies pramonės centrų gauti 
įrengimai 115 kolūkių gyvuli
ninkystės fermoms mechani
zuoti. Tai automatinės gir
dyklos, kabantieji keliai, va- 
gonetės, vėjo malūnai ir kt., 
kurie žymiai palengvina kol
ūkių gyvulių augintojų darbą.

firmą kartą šiais metais iš 
Leningrado gauta 280 komp
lektų laboratorinių įrengimų, 
skirtu respublikos kolūkiuose 
organizuojamiems žemės 
ūkio kultūros namams.

žemės ūkio tiekimas per šių 
metų 10 mėnesių gavo respub
likos kolūkiams ir MTS pus
antro karto daugiau įvairių 
mašinų ir mechanizmų, negu 
pernai.

Dienraščio Laisves reikalai

AMERICAN WOOLEN KOMPANIJOS prezidentas 
p. White paskelbė: jei tekstiliečiai, dirbą mūsų fabrikuo
se Naujojoje Anglijoje, nori, kad nekeltume iš čia fa
brikų į pietines valstijas, tai jie privalo prisiimti numa
žinimą algų, Kitaip, girdi, kompanija neatnaujins kon
trakto su darbininkais, tikriau su jū^unija, — Textile 

-Workers Union of America.
Darbininkai davė kompanijai gerą atsakymą: jie tuo

jau susirinko į mitingus (Lawrence, sakoma, mitinge 
buvo 4,000 unijistų) ir vieningai pasisakė: N.e! Jie ne
sutinka su kompanijos grasinimu; jie nesutiks, kad jiems 
algos būtų sumažintos.

Ir tai yra teisingas darbininkų žodis!
Tik pagalvokime: tuomet, kai viskas sparčiai brangs

ta, kai gyvenimas sunkėja, tai kompanija, kuri per 1951 
metus padarė pasakiškus pelnus, ryžtasi darbininkams 
algas sumažinti!

Vasario 14 dieną Bostone prasidės tarp kompanijos ir 
tekstiliečių unijos atstovų konferencija dėl naujo kon
trakto sudarymo.

Darbininkai tikisi, kad unija samdytojų užmačioms 
nepasiduos, kad unija išreikalaus didesnių algų,—-kitaip 
ir būti negali.

KADA APSIGINKLUOSIME?
ROBERT A. LOVETT, mūsų krašto gynybos sekreto

rius, aną dieną liudijo senątiniame finansų skyrimo ko
mitete.

Jis teisino dabartines išlaidas, skiriamas karo reika-, 
lams — mažiausiai $52,000,000,000. < 
tik 1954 metų viduryj bus pasiektas pasibrėžtas ginkla
vimosi lygis. Po to, sakė Mr. Lovett, būsią galima gin
klavimosi tempus sumažinti, nes. Amerika jau bus saugi.

Iš tikrųjų, pradėjus ginkluotis, galo niekad nebus ga- 
Įima pasiekti. Pentagonas (militaristai), kuris šiuo me
tu yra labai įtakingas visose mūsų gyvenimo sferose, 
reikalaus daugiau ir daugiau pinigų ginklams. O val
džia, bijodama nedarbo, tų pinigų duos.

Ginklavimasis — ypatingas dalykas: jam niekad nėra 
galo nei krašto. Nei jokia šalis, pradėjusi karą, niekad 
nebuvo pasiekusi ginklavimosi “čiukuro.” O tai yra dėl 
to, kad su gyvenimo eiga, su naujais atradimais moksle 
ir technikoje ginklai labai greit sensta: kas vaakr buvo 
nauja, rytoj gali būti sena, netobula, netinkama.

Daug karinių pabūklų, naudotų Antrajame pasaulinia
me kare, šiandien jau netinka, jau nusenę. Už metų 
kitų tie ginklai, tie pabūklai, kurie gaminami šiandien, 
taipgi skaitysis jau senais, netinkamais.

Ir taip—daina be galo.
Dėl to šiandien Amerikos žmonės, kuriems rūpi taika 

ir mūsų krašto ir žmonijos laimė, kovoja prieš ginkla
vimąsi, prieš leidimą bilijonų ir bilijonų dolerių karo rei
kalams, kuomet žmonėms stokuoja gyvenamųjų namų, 
ligoninių, mokyklų ir’kitų kultūrinių bei sveikatos sau
gojimui poreikių.

Žmonės žino, jog Amerika yra saugi, jos niekas neuž
puls. Tai žino ir tie, kurie, takšnodami žmones, skiria 
bilijonines sumas pinigų karo reikalams.

DIPUKAI KAPITALISTAI
Andai pranciškonų laik

raštis parašė, jog tūli Kęs
tutis Valiūnas ir Juozas 
Kazickas, — dipukai,—jau 
esą kapitalistai. Va>, kaip 
poetiškai pranciškonų laik
raštis apie juos rašo:

Pietų New Yorke, vadina- j 
įname Downtown, yra nedide
lė gatvė Wall Street. Ji garsi 
visame pasaulyje. Visuose 
universitetuose iš ekonomijos 
katedrų ji šimtais kartų links
niuojama.' Viso pasaulio biz
nieriai suka ūsą, kaip į ją pa
tekti.

Gatvė trumputė, aptverta 
dangorėžiais, kurie tartum 
sergsti, kad nepūstų nepalan
kūs vėjai ir neišdraikytų pi
nigų. čia New York o birža, 
kur susirenka pasaulio stam
biausi makleriai; čia stambie
ji fabrikai, koncernai turi sa
vo kontoras, čia vaikšto bo
sai, verti net keliolikos milijo
nų.

Argi ten galėtų patekti lie
tuviai ir atidaryti savo pre
kybos kontorą ? O tuo pačiu 
įsijungti į stambiausią preky
bą. Iki šiol visos durys lietu
viams buvo uždarytos. Gal jų 

Jis sakė jog girdi,: niekas ir neklebeno. Bet da-

Dar dovanų suvažiavimo proga
♦

Per vėlai mus pasiekė šis pasveikinimas:
“Hartford, Conn., Lietuvių Literatūros Draugijos 68 

kuopa sveikina Laisvės Bendrovės suvažiavimą ir vė
lina padaryti kuo geriausių tarimų, kad Laisvė laikytųsi 
geroje linijoje dar daugelį metų.

Čia siunčiame $10.00 dienraščiui Laisvei aukų ir lin
kime jam kuo geriausio pasisekimo.

Už ALDLD 68 kuopą,
J. MULERANKA, fin. rašt.

F. J. REPŠYS, iždininkas”
Daugiau dovanų prisiuntė laiškais ir pridavė šie as

menys :
Marijona Sthshienė, So. Boston, Mass.
Roman Stashis, Alhambra, Calif. ...
J. Flench, Chicago, Ill. ................ .........
Joseph Ganis, Russellton, Pa......... .
Gaurylius, Cleveland, O.........................
Joe Strolis, Johnson City, N. Y..............
S. P., Methuen, Mass............................. v
M. M. Riskbvičiai, Brooklyn, N. Y. ...
P. $1.00: M. Agurkas, Chester, Pa.; V. Sokulski, 

Brooklyn, N. Y.; D. Deveikis, Burlington, N. J.; Dr. M. 
D. Palevičius, Detroit, Mich.; V. Kirvela, Detroit, V. Za- 

, bul, Detroit, Mich,
Geroka suma dovanų, gražus atsįminimas savo dien- 

> raščio. Tegu kryžiuočiai staugia, kaip vilkai prieš mė
nulį, belaukdami Laisvės mirties, mes žygiuokime pir
myn po Laisvės vėliava.

Laisvės Administracija

5.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3.00 
3.00 
2.00

Ličiu vi ij Darbininkų Susivie
nijimo Centro Valdybos 

nominacijos

Kas Ką Rašo ir Sako
RYGAI 750 METŲ

Praėjusiais metais suka- 
go 750 metų amžiaus Ry
gai, Latvijos Sostinei. Kaip 
praneša Elta, latvių sosti
nes jubiliejus buvo atžymė
tas iškilmingai. Eltos žo
džiais :

Rygos Valstybiniame ope- —_ 
ros ir baleto teatre įvyko Ry- ypač daug 
gos miesto Darbo žmonių de-!'skirtų technikiriėms kultūrom, 
putatų tarybos iškilmingas 
posėdis, skirtas Rygos 750- 
Šioms metinėms paminėti.

Žodis pranešimui suteikia
mas Rygos miesto Tarybos 
vykdomojo komiteto pirminin
kui drg. E. Apinui, kuris svei
kina atvykusius į šventę sve
čius----Maskvos, Leningrado,
Kijevo, Minsko, Vilniaus, Ta
lino darbo žmonių atstovus.

Sveikinamąjį žodį pasako

| DIDĖJA MAŠINŲ, 
IŠKAIČIUS LIETUVOJE

>

Vilniškis Tėvynės Balsas 
rašo:

Socialistiniu keliu žengiąs 
respublikos žemės ūkis iš bro- 

jląškųjų respublikų gauna vis 
I daugiaui įvairių mašinų ir į- 
j rengimų, šiais metais gauta 

įvairių mašinų,

bar ten — Wall Street 60 nr. 
— yra įsitvirtinę pirmieji lie
tuviai.

Neriša jų ilgi metai Ameri-

Su pabaiga šio mėnesio 
pasibaigs LDS Centro Val
dybai' kandidatų, nominavi- 
mas. Tada jau rengsimės 
prie rinkimo ir apaklbėjimo 
kandidatų tinkamumo.

Geru dalyku yra, kad no
minacijų klausimas paju
dintas spaudoje. Tas įneša 
organizacijon gyvumo ir 
paskatina narius, susido
mėjimu draugijos reikalais.

Kuopos, turėdamos tinka
mų narių nominuot į Cen
tro Valdybą, privalėtų tatai

koje nei didelis stažas preky- , pą<Jarytiw Kas gi geriau ga-
boję. Prieš, pusę metų — ge-; 
gūžės 15 d. — jie įsiveržė į tą 
dolerinę gatvę ir atidarė sa
vo prekybos kontorą.

Matot, kokie stebuklai! 
Amerikoje išgyvenę lietu
viai po 40 ir daugiau me
tų negalėjo įsiveržti į Wall 
s try tą, gi šituodu genijai, 
neseniai atvykę, tai padarė 
lengviausiai, seniams “nu- 
šluostydami nosis.”

Juodu, girdi, tai atliko, 
nes abudu, yra “ekonomi
jos daktarai.”

Valiūnas Vokietijoje di
puko gyvenimą gyvenda
mas (Balfas rinko aukas ir 
siuntė Vokietijon dipukams 
“nuo bado gelbėti”), rašo 
pranciškonų laikraštis, “su 
dr. P. Karveliu buvo įkūrę 
tarptautinę prekybos ben
drovę. ..”

Na, o Amerikoje, Wash- 
| ingtone, juodu “susiėjo su 
įtakingais Marshallo plano 
asmenimis” ir viskas, okei! 
Dabar juodu prekiauja “an
glim, cementu ir plienu.” 
Toliau: “Dar tjk pusę, me-

i žinoti apie tinkamumą 
kandidato, kaip kad ta kuo
pa, kurioje kandidatas pri
klauso ?
. Pavardžių ir gerų žmonių, 
mes žinome, bet ar jie būtų 
tinkami Centro Komitete, 
tai jau kitas klausimas.

Operuot organizaciją, ku
ri turi su virš milijoną do
lerių kapitalo, pageidauja
ma, kad asmenys ne vien 
būtų susipažinę su organi
zacijos techniškais reika
lais, bet kartu turėtų biz- 
niškų gabumų.

LDS, apart susišelpimo, 
yra tautinė organizacija, 
Tad labai svarbu turėt Cen
tro Komitete žmones, kurie 
yra gabūs organizatoriai. '

Mes jau rinkome ir per
rinkome, kad sudaryt, pagal 
mūsų/ išgalę kompetentiš- 
ką Centro Valdybą. Rodos, 
šiuom laiku ir turime tokią 
valdybą. Tik mažuma gy
vena kiek toliau, nuo Cen
tro, o tas irgi svarbu dėl 
taupymo išlaidų.

Praktiška būtų, kad prieš
tų kaip pradėjo biznį, o jau nominacijas bent’ 30 dienų
i Knrnnn. nnsinnro nnip X() . . . ,

Respublikos MTS gavo 46 li
nų apdirbimo agregatus, kol
ūkiai — šimtus*linų mynimo , 
kūlimo ir kitokių mašinų. Iš 
Maskvos srities pirmą kartą 
kolūkiams gauta 180 koksa- 
gyzo sėjamųjų. Dideliais kie
kiais iš broliškųjų respublikų 
gaunama įvairaus\ pajėgumo 
siloso, šiaudų smulkintojų, 
mažesnės ir didesnės talpos 
šutintuvų, grūdų ir išspaudų 
smulkintojų, bulvėms grūsti 

iMtvijos .TSR Ministrų T ar y- 'mašinų. Iš Ukrainos, Sverdi- 
bos Pirmininkas V. Lacis. lovsko, Rostovo, Lvovo ir kitų J

į Europą pasiuntė apie 30 
laivų po 10 tūkstančių to
nų.”

Pirmiau ši kompanija bu
vo “Vestos” vardu, bet vė
liau, patriotiškais sumeti
mais, ji buvo pakeista, — 
dabar' vadinasi “Neris” 
kompanija.

Stebuklus atlieka tūli di
pukai: vieni Wall strytyje 
prekiauja, milijonais ver
čiasi, kiti Čikagoje alaus 
bravorą nupirko, treti per
kasi ir perkasi smulkesnius 
biznius bei namus.

Bet tenka paklausti pran
ciškonų laikraščio: kodėl gi 
tik tūli dipukai taip pasek
mingi? Kodėl dauguma di
pukų sunkiai .„dirba ,kųję, 
nors fabrikuose, restora-

i

laįko Centro nariai, kurie

nuošė (dišių plovėjais), kur 
nors pašlavėjais ir kito
kiais? Ir pastarųjų tarpe 
yra gi buvusių teisėjų, bu
vusių -“ekonomijos dakta* 
rų,” tokių ir kitokių.

Atsakymas, be abejojimo, 
glūdi tame: tie, kurie “pa
sekmingi,” buvo atsivežę 
grašio iš anapus okeano. 
Nežiūrint,, kad jiems kelio
nės buvo apmokėtos, kad 
jie atvyko kaip vargdieniai, 
jie žinojo, kaip atsivežti 
turtelio, pasigrobto tenai, 
Lietuvėlėje!

Va, kodėl jie čia, pran
ciškonų,akimis,„tokie išmin
tingi ir garbingi!

Grffone fšdėstė tokius šios 
organizacijos programinius gas. 
punktus: 1, Kovą už žemės 
perdavimą valstiečiams,, t. 
y. už žemės reformą. 2. 
Kova už žemės ūkio susita
rimų reformą, siekiant lik
viduoti viduramžiškus vals
tiečių ir žemvaldžių santy
kius. 3. Smulkiųjų ir vidu
tiniųjų valstiečių kova 
prieš didelę mokesčių naš
tą. 4. Kova prieš aukštas 
monopolijų primestas že
mės ūkio mašinų ir chemi
nių trąšų kainas.. 5. Kova 
už viešųjų darbų vykdymo 
politiką, už žemių meliora
ciją. 6. Valstiečių sociali
nių poreikių patenkinimas 
likviduojant neraštingumą, 
įsteigiant mokyklas ir ligo
nines Pietų Italijos kaimuo
se, įvedant veiksmingą so
cialinio draudimo sistemą 
samdiniams ir vargingie
siems valstiečiams.

Suvažiavimą pasveikino 
Italijos Visuotinės darbo 
konfederacijos sekretorius 
Džuzepe di Vitorio.

Suvažiavime buvo įkur
ta nauja organizacija — 
“Pietų Italijos valstiečių 
asociacija” ir buvo išrinkta 
jos Generalinė taryba.

—Tai jis nešpetnas kuni-

—Šiūr, nešpetnas, ale 
probaščius jį verčia pasisa- ‘ 
ityti už vainą. Tada jis 
man liepė būtinai eiti vely
kinės. Tai aš klausiau jo? 
ar yra griekas pasirašyti i-, 
po peticijomis, reikalaujam 
čiomis taikos. Sakau, aš 
pasirašiau. Tai pader at
sakė, kad jis tai palieka ant 
mano sumneinės: jei aš 
mislinu, kad yra griekas, 
tai turiu spaviedotis, o ku
nigas, išklausęs mano grie- 
kus, žinos, ką su jais pa
daryti.

—Dac gud!
—Šiūr, gud! Ale tada 

pader man sakė: Tu, Sal
mon,’ tur būt sueini su vi
sokiais bedieviais; aš žinau, 
kad tu sueini ir su tuo far- 
mazonu, Džimiu Šmotu. Už 
tai tu turi, spaviedotis. Tai 

‘aš jam sakau: Pader, juk 
tDžimi Šmotą Dievas šutvė- 
re, ar ne?' Tai kodėl aš 
negaliu su juo pasikalbėti? 
Tai pader man sako: Ir vel
nius Dievas sutvėrė, o tu 
matai, ką jie daro! Tai ta
da aš sakau: tai kodėl Die
vas velnių nesunaikina?
Be jų būtų geriau gyventi, 

įba niekas nekusintų žmones 
griešyt. Tai pader tada at
sakė; O ką mes tada dirb
tum? Ir pradėjo juoktis.DŽIMIO ŠMOTO 

ISTORIJOS
nekandidatuos, praneštų 
per organą. Tada kuopose 
svarstytum apie naujus 
kandidatus. Kandidato tin
kamumą gali geriausiai nu
spręsti ta kuopa, kurioje 
kandidatui tinkantis narys 
priklauso. Piršt kandidatą 
pagal žinomą pavardę yra 
nepraktiška. Yra žmonių, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu spaudoje pasigarsinę,! 
bet toje kolonijoje jokio į 
veikimo nesudaro. Arba ir ; 
tokį faktą galima konsta
tuoti : Yra asmenų su pla
čiai1 žinomais vardais, bet 
jie nėra buvę per keletą me
tų savo kuopos susirinkime.

. Nominacijų klausimas 
yra svarbus, organizacijai, 
bet svarbiausias reikalas 
yra daryt planus ir dar
buotis gavimui naujų narių. 
Tie, kurie nesutinka! su op
timizmu, tai pradėkit kokį 
frakcinį ergelį ir kandida- 

turėsim.
LDS Narys Apysenis

tų

n

Įvairios Žinios
Pietų Italijos valstiečių 

suvažiavimas
ROMA, gruo. 11 d.—Gruo

džio 9 d. Neapolyje pasi
baigė 2 dienas trukęs pirma
sis Pietų Italijos valstiečių 
suvažiavimas. Iki suvažia
vimo įvyko susirinkimai, per 
kuriuos 38 Pietų Italijos 
provincijose buvo sudaryta 
apie 500 valstiečių vietinių 
asociacijų. Kampan joje, 
Apulijoje, Lukanijoje ir 
Kalabrijoje įvyko sritinės 
valstiečių konferencijos.

Neapolyje suvažiavimo 
darbe dalyvavo 2,100 dele
gatų, kurie atstovavo dau- • 
giau kaip 150 tūkstančių 
valstiečių. O r g anizacinio 
komiteto vardu pranešimą 
padarė komiteto sekreto
rius Pietro Grifone. Jis pa
žymėjo, kad Italijos, pieti
nių^ rajonų valstiečiai įsiti
kino iš jų pačių kovos ir 
išmėginimų ‘patyrimo, jog 
gali tikėtis išsivaduosią iš 
skurdo ir sukarsią geresnes 
gyvenimo sąlygas tik tuo 
atveju, jeigu darbininkų 
klasės pavyzdžiu sudarys 
savo yieningą ir stiprią or
ganizaciją.

ra

Susitikęs Saimoną Blyną, 
aš užklausiau:

—Kokias tu . man, Sal
mon, naujienas žadėjai pa
pasakoti?

Jis susimislino.
—Aš? Palauk, aš turiu 

tiek daug naujienų, kad ne
žinau, nuo katro galo pra
dėti.

—Papasakok tas, kurios ‘ 
aukščiausia ant mislies sto-' 
vi.

—Orait, papasakosiu, ale 
nežinau, ar dėl to nebus 
man griekas?

—Vienas daugiau ar 
žiau — no meiking no 
rens. Sakyk..

—Aną dieną atėjo 
mus kunigas kalėdoti.

—Pašventino namus?
—Šiūr!
—Davei, penkinę?
—Šiūr!
—-Gud! Kas daugiau ten 

buvo ? .
—Atėjo su vargamistra, 

ale atėjo ne probaščius, bet 
vikaras, probaščiaus paslas.

—Gud! Ką jis bajino ?
—Mano natriai jam buvo 

paskutinė vieta tą vakarą. 
Tai kaip jis pašventino na
mus, tai sakiau: pader (aš 
kunigus visuomet angelc- 
kai vadinu: “pader”), pri
sėskit, aš turiu truputėlį 
nuo trejankės. Tai jis at
sisėdo ir tada mes pradėjo
me kalbėti.

—Ką jūs diskusavote?
—Aš jį pradėjau kląusi- 

nėti, "kodėl kunigai stoja už 
vainą. Tai jis man atsakė, 
kad ne visi kunigai nori 
vainos. Sako, jos nori tik 
pralotas ir dar kaip kurie, 
gi jis pats vainos nenori; 
ba j aim ir be vainos nebloga 
gyventi ant šios ašarų pa
kalnės.

•—Šiūr, teisingas.! Jei ne* 
■ būtų velnių ir peklos, ne
būtų griekų, nebūtų kuni
gams darbo. Tada pader 
klausė: Ar aš skaitau Lais
vę? Sakau, šiūr, skaitau. 
Tai jis sako: nevalia, ba tu, 
skaitydamas, griešini. Tai 
aš sakau: ale jūs, pader, ją 
pašventinote. Ir aš jam pa
rodžiau Laisvę, gulinčią1 
ant kamodės. Kai jis šveff^ 
tino namus, tai pašventini 
ir Laisvę. Tada aš jo klau
siau: o jūs, pader, ar skai
tote Laisvę? Tai jis atsa
kė: Šiūr, sako, skaitau, ba 
mums valia viskas'skaityti, 
o tokiems, kaip tu, nevalia.. 
Tada aš sakau: Laisvė gi
na darbininkų reikalus, o aš 
pats su darbininkas, tai 

gina. 
Okei, 

kad

ma- 
dif-

pas

ii ir mano reikalus. 
Tada pader sako: 
skaityk, ale vačykis, 
nesugriešytum.

—Neužpyko jis?
—Ne, jis maladėc 

kas, ale truputėlį mėgsta 
paimti nuo trejankės. Ale 
kas šiandien nemėgsta? Ta
da aš sakau: • Pader, pa
aiškink man, kodėl šventas 
tėvas leido vienam ženo-jh 
tam vokiečiui protestantut|b 
būti katalikų kunigu? Ta
da pader ant manęs, labai 
supyko ir pasakė: Nekišk 
nosies ne į Jsavo biznį, ba 
šventas tėvas žino, ką da
ro. Jis dėl to yra šventas. s 
Tai aš klausiau: ar visi 
šventi tėvai po smerties nu- 
yėjo į danguj Gyvendamas 
krajuje, aš iš vieno buvol* \ 
no žmogaus girdėjau, kad 
trys nenuvėjo;, ba jie buvo 
griešni. Du nuvėjo į pe
klą, o vienas Į5-kai metų— 
į čysčių.

—Ką į tai atsakė pader?
—Padėr atsakė: Aš dan

guje nebuvau ir nežinau.— 
Na, ir tada pader užsimovė 
ant galvos skrybėlę ir su* 
pykęs išėjo. Ką tu misli- 
ni, Džim?

—Api£ ką? • J.
—Ar visi šventi tėvai po 

smerties nuvėjo į dangaus 
karalystę?

—Anistigad, nežinau!
—Tai kas žino?
—Aš pamislysiu. Kaip/y 

sueisime kitą sykį, tada pa^-r 
sakysiu savo opiniją. O 
dabar, Saimon, gudnait!

—Gudnait, Džimuk!

vyru-

2 pud.-Laisv© (Liberty) - Ketvirtoj Vasario-Feb. 7, 1952
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Lietuvių tautos 
istorija

CHICAGOS ŽINIOS MONTREAL, CANADA

Tautinių kapinių lotų savinin
kų susirinkimas ir tūlų lyderių 
sauvaliavimas

Sekmadienį, sausio 27 d., 
Lietuvių Auditorijoje įvyko 
šių kapinių metinis susirin
kimas. Lotų savininkai buvo 
saukiami atvirlaiškiais. Bet 
kokis nachališkumas buvo leb 
džiant į svetainę lotų savinin
kus. Mums įeinant keli lotų 
savininkai skundžias, kad ne^ 
gavę pakvietimo, neturi pasi
rodyti atvirutes ir nebuvo lei
džiami į susirinkimą...

Kadangi lotų savininkams 
metiniame susirinkime yra 
duodami visų praeitų metų 
Lietuvių Tautinių kapinių 
raportas (Anual Report), tai 
parodo kiek buvo įplaukų ir 
išlaidų ir kiek kapinės turtin
gos. Abelnai turtas — $96,- 
630.59, yra ant morgičių pa
skolinta $40,015.00. Savings; 
and Loan Association Šerais 
$8,022.18. Viso įdėlių $48,- 
037.18 Lietuvių Tautinės ka
pinės turi žemės 68 akerius. 
Kaip įsteigė kapines turėjo 
tik 21 akrą žemės. Su inven
toriais ir ofiso namu Lietuvių 
Tautinės kapinės turi $373,- 
684.53.

1951 metais mirusių palai
dota kapinėse 172. Lš jų 12 
mirusių buvo veltui suteiktos 
duobės. 76 lotai parduoti; Vi
so laisvose kapinėse iki dabar 
palaidota 5,280 asmenų. Lotų 
savininkų viso yra 1,799.

Atskaitoje pažymėta, kad 
praėjusių metų gegužės 30 
(Decoration Day) apvąikščio1 
jimas ir piknikas davė defici
to virš $90.00, nežiūrint, kad 
toj dienoj surengtame piknike 
Justice darže įplaukų turėta 
$1,580.34.

Nors buvo duotos pastabos, 
kad bereikalingai išlaidos bu
vo padarytos, rengėjai ir kapi
nių direkcijos iždininkas J. 
Balčiūnas, raportuodamas, vi
saip kaip aiškiuos, jog taip 
turėjo būti. Tamkevičia pri
dūrė, kad ateityje rengiamam 
kapinių apvaikščiojime jie 
būsią “bent kiek ekonomiškes
ni.”

Susirinkimas buvo “užšriu- 
buotas,” tam tikra mašina vi
sais garais veikė. Panaikino 
pavasa'rinį susirinkimą, kuris 
būdavo šaukiamas dėl apsvar
stymo ir prisirengimo puoši
mo kapinių x apvaikščiojimui. 
Dabar vėl direktoriai, o ne 
tam rinkta komisija rengs ap- 
vaikščiojimą ir pikniką. Nors 
darbininkams moka po $7, ki
tiems kiek mažiau, iš kelių 
šimtų susirinkusių vos pajėga 
gauti kelis dirbti piknike. 
Sukta politika ir ignoravimas 
bei šmeištai kitokių įsitikini
mų lotų savininkų, daro apa
tiškais, kad ir už pinigus pa
dirbėti nenori.

Buvo renkami šeši direkto
riai. Penkiems buvo terminas 
pasibaigęs. Vieną naują, turė
jo išrinkti, šlykštu, buvo žiū
rėti. Jeigu ne jų žmogus, tai 
buvo nustumtas į paskutinę 
eilę. Staškus buvo perstatytas 
pirmiausia, bet aštuoni pas
kiau jo buvę perstatyti ir pir
miau užrašyti. Taip pat buvo 
pasielgta ir su kitais pažan
giosios srovės žmonėmis, ku
rie kandidatavo į direktorius..

Buvo pakeltas klausimas, 
kad pagelbėti, skurstančioms 
Pittsburgho laisvoms kapi
nėms. Pittsburgho kapų val
dyba atsikreipė į Chicagos 
Lietuvių Tautinių kapų direk
ciją, kad paskolintų 6 tūks
tančius dolerių. Teko girdėti 
iš nekuriu' direktorių, kad jie 
jau seniai- nori duoti. paskolą 
Pittsburghiečiams, tik tūli di
rektoriai priešingi skolinimui 

^tokios sumos pinigų. Matyt 
norintieji direktoriai ir įnešė 
šį klausimą visuotiniam susi
rinkimui. Ar tie , direktoriai 
nežino ar tyčia slepia, kad 
Pittsburgho laisvų kapinių di
rekcijos tarpe lotu savininkų

5 (Tąsa)

Bet maža to, Lietuvos bajorija, pašalinta nuo politikos 
gyvenimo, suskato didinti savo turtus. Jiems ėmė rūpėti 
ūkis ir kaip išgauti iš jo didesnio pelno. Pradėjo motuoti 
laukus, atimlioti geresnius iš baudžiauninkų, ir jais di
dinti dvaro dirvas. Drauge su tuo stengėsi išspausti iš 
baudžiauninkų juo daugiau neapmokamo darbo. Tokiu 
būdu baudžiauninkų žemė, iš kurios jie maitinosi, ėjo 
mažyn, o darbas ponams vis augo. Čaižymas bizūnais 
tais laikais įėjo j dar didesnį papratimą, kad daugiau 
darbo išgavus iš baudžiauninkų.

Suprantamas daiktas, kad jeigu pirm tot baudžiaunin
kai nekentė savo padėjimo, tai dabai' jis iems šimteriopai 
sunkus atrodė.

Štai atėjo Napoleonas su savo kariuomene. Sodiečiai 
manė, kad atėjo laikas panaikinti baudžiava. Daugelyje 
vietų paliovė ėję baudžiavą. Bet Lietuvos valdžia, kurią 
Napoleonas pavedė bajorams, išleido atsiliepimą, kad 
laisvė, panaši kaip Varšuvos kunigaikštijoje, bus duota 
karui pasibaigus. Dabar gi tie, kurie nepildysią savo 
pareigų, būsią aštriai baudžiami. Baudžiauninkai vėl 
turėjo išsižadėti vilties nusimesti baudžiavą, vėl buvo 
priversti vilkti nekenčiamą jungą.

Kad laisvės noras niekad jų neapleisdavov parodė 1830 
j<Įnetų atsitikimai.

BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS.

Po paskutinio lenkų lietuvių valstybės išdalinimo 
(1795 m.) Lietuvos bajorija nustojo savo buvusios ga
lybės ir įtekmės, buvo visiškai atstumta nuo politikos 
gyvenimo.

Tiesa, bajorams buvo leista kas antri metai rinktis j 
pavietų ir gubernijos seimus. Bet rusų valdžia uždrau
dė jiems liesti ten politikos klausimus. Leido svarstinėti 
tiktai vietinius reikalus ir rinkti iš savo tarpo kai ku
riuos valdininkus.

Daugeliui ir šitto pakako. Prieš rinkimus varė atkak
lią agitaciją, darė visokius užmačius, by tik ar patiems 
įsiskverbus į valdininkus, arba įkišus savo giminaičiai 
ar draugai. Seimuose dėl menkiausio nieko keldavo di- 
d&ąusią trukšmą ir netvarką. Vis tai jiems atminė se
novės laikus ir rodėsi, lyg jie šį tą veikią, lyg dalyvaują 
tėvynės gyvenime.

Bet buvo tarp Lietuvos bajorų ir tokių, kurie nesiten
kino tokiu dalykų stoviu. Jie svajojo apie laisvą, savisto- 
vę tėvynę, kurioj bajorija vėl pailmtz pirmą vietą. Jie 

i troško suvienijimo Lietuvos su Lenkija, kaip pirmiau 
buvo.

Bet kaip vis tai įvykinus? Dabar jie matė, kad viena 
bajorija vargiaai beįstengs šitai padaryti. Suprato, kad 
reikėtų įtraukti liaudį į kovą už bajorų tėvynę. O liaudis 
tai baudžiauninkai, kuriuos galima pajudinti tiktai da
vus jiems šiokią tokią laisvę, šiaip ar taip panaikinus 
baudžiavą.

Dabar šitai nebebuvo jau kažin koks nepaprastas daly
kas, negirdėta naujiena. Štai šalimais, anoj Nemuno pu
sėj Napoleono sudarytotji (1807 metais) Varšuvos kuni
gaikštijoje, baudžiauninkai bent prieš teismą gavo ly
gias su ponaish teises. Pas kitą kaimyną, Prūsuose, 
baudžiava buvo visiškai panaikinta 1811 m., o kiek vė
liau (1817 m.) buvo panaikinta baudžiava Kurše' ir 
Igaunijoje.

Ūpas buvo pakilęs. Karšta bajorų jaunuomenė stovėjo 
baldžiavos panaikinimą vardan laisvės, o bajorai žem

valdžiai nieko prieš tai neturėjo, nes baudžiavos panai
kinime matė sau naudos.

Mat, Lietuvos dvarininkai, atstumti nuo politikos, ėmė 
daugiau užsiimti žemės ūkiu, suskato kelti savo žemės 
našumą. Bet pasirodė, kad baudžiauninkų rankomis ne
galima pagerinti ūkis, kad baudžiauninkas netikęs dar
bininkas, kad iš jo ponas gali laukti tiktai neapykantos 
ir kerštto. Daug geresnis samdytas darbininkas, kuris 
dirba lyg iš savo valios.

Taigi daugelis Lietuvos dvarininkų tais laikais buvo 
palankūs baudžiavos panaikinimui. Bet jšie norėjo tokio 
panaikinimo, kuris dvarininkams būtų už Vis naudinges
nis. Jie norėjo, kad atleidžiant baudžiauninkus, būsų 
atimta ir grąžinta dvarininkams visa baudžiauninkų že
mė, išskiriant tik sodybos, ant kurių anie gyvena.

Tąs klausimas buvo svarstomas visos Lietuvos bajorų 
seime Vilniuje 1817 metais. Iš pradžių kiek tiek buvo 
kalbama, kad baudžiavos panaikinimo reikalaujanti lai
ko dvasia, bet daugiausia buvo prirodinėjama, kad bau
džiauninkų atleidimas be žemės nepadarys dvarininkams 
ne mažiausios pragaišties.

“Ar maža dar aukščiau už juos pasiliksime! Mes, ba
jorai, -turėsime žemę, o sodiečiai visados bus priversti 
aną dirbti, kad save ir mus išmaitintų! Mes skirsime jai 
kainą, o jie mokės! Mes spręsime, kiek vertas jo darbas, 
o jisai bus priverstas dirbti! Duokime jam tik laisvę!”

(Iš Upitos (Panevėžio) pavieto maršalkos Zavišos 
kalbos.)

^Seimas nutarė, kad reikia paleisti baudžiauninkai be 
3Kmės. Sustatė apie tai memorialą ir nusiuntė aną ca

rui Aleksandrui I, prašydamas, kad tą sumanymą įvy
kintų.

(Bus daugiau)
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,sudėtų pinigų iš jų iždo “su- 
1 tirpo” viso labo 14 tūkstančių 
dolerių. Taigi direkcija, ku
riai pavesta apsvarstyti davi
mas tos paskolos, tegul šaltai 
pagalvoja. R. Š.

"O“*' ""
ŠAUNUS MOTERŲ CHORO 

FESTIVALIS

Jaunuoliai žymiai figūravo
Sausio 27 d. Ciceros Lietu

vių Moterų Choras turėjo dai
nų festivalį Liuosybės Namo 
salėje. Apie šį vakarą daug 
kas galima gero pasakyti, 
šiuo tarpu noriu pažymėti, 
mano manymu, pačius svar
biausius, dalykus.

Exs-Mainierių choras, kaip 
ir visuomet, gerai pasirodė.

Jaunų šokikų grupė, iš Bell
wood, padarė gerą įspūdį, y- 
patingai mažyčiai šokikai.

Taipjau gerai pasirodė ii* 
mūsiškis AžVD choras, Anos 
Petrutienės mokomas, Sofijai 
Kent prigelbint. šis choras jau 
yra trečios Amerikos lietuvių 
kartos, tūli net ir ketvirtos.

LKM Choras šį sykį nepa
prastai gerai dainavo, taipgi 
ir nemažai dainininkų dalyva
vo.

Helen Haynes, jauna pia
nistė, man teko pirmą sykį 
girdėti. Labai gera pianistė. 
Reikia ją kviesti į' koncertų 
programas. Ji lengvai ir gra
žiai paskambino kelis gražius 
muzikos, šmotus.

Mūsų darbščiosios daininin
kės Adelė Dočkienė ir Kanė 
Stanevičienė duete kelias daL 
nas sudainavo — skambiai, 
gražiai, sklandžiai.

Pats Moterų Choras, mato^- 
mai, buvo gerai pasiruošęs. Vi

siems žinoma, kad šis choras, 
Daratėlės Yuden vadovybėje, 
gražiai dainuoja. Bet šį sykį 
jis nepaprastai gerai pasirodė. 
Kaip savam festivaly jis dai
navo kelioliką dainų — leng
vų, sunkių, komplikuota muzi
ka — ir visos gerai išėjo.

Visi trys chorai bendrai 
baigė programą sudainavimu 
Amerikos Himno. Labai įspū
dingai sudainavo. Patartina, 
kad mūsų ■'chorai dažnai tai 
darytų. Susidaro didelė jėga. 
Griausmingai nuaidi garsas 
dainos. Gilų įspūdį padaro.

Moterų Choro festivalis tai' 
gi davė savo dalyviams gra
žią, įvairią programą, dar la
biau pakėlė savo reputacija, 
padidino įtekmę. Garbė mo
kytojai ir choristėms.

žmonių buvo apypilnė sve
tainė, bet galėjo būti ir dau
giau. Šis choras užsitarnavęs 
visų chicagiečių apylinkės 
žmonių paramą, o juk ir ma
lonu klausytis jo dainų.

Aš vėl noriu paraginti chi- 
cagietes moteris, ypač kurios 
jau pirmiau dainavę choruose, 
stoti moterų choran. Padidi
nus, chorą jis bus dar geresnis.

Jis jau yra nevien Ciceros 
choras. Jis yra visos Chicagos 
ir apylinkės moterų choras. 
Turbūt neapsiriksiu pasakęs, 
kad tai geriausias lietuvių 
moterų choras Amerikoj. Rep.

So. Boston, Mass.
Svarbus Pranešimas

ALDLD 7-to Apskričio ir 
LDS, Apskr. kp. narių ir vei
kėjų šaukiamas platus susirin
kimas dėl prisirengimo atei
nančių vasaros piknikų, įdant 
jie būtų pasekmingi. Pirmas 
pavasarinis bendras visų aps
kričių piknikas įvyks birželio 
15 d., 2-ras didžiulis dienraš
čio Laisvės piknikas įvyks 4 d. 
liepos, Maynard Mass.

Taipgi turėsime ir kitų rei
kalų apkalbėti, kurie liečia 
mūsų veikimą.

Todėl visi įr visos būkime 
laikų vasąrio 17 d.,“ 11 vai. 
ryto, 318 Broadway, So. Bos
ton, Mass. 1

ALDLP 7-to 
Apskr. Komitetas

Vaikų mirimas sumažėjęs

Miesto sveikatos depart
ment galva, Dr. Adelard 
Groulx, raportavo, kad perei
tais metais gimusių gyvų vai
kučių mirimo skaičius buvo 
mažesnis, negu metais pir
miau, būtent: 1951 m. iš 1,- 
000 gimusių kūdikių, mirė 
43.9, o 1950 m. — 49.7. De
šimt metų atgal iš 1,000 mirė 
60.3.

Kad ir sumažėjęs mirimo 
skaičius, bet vistiek jis dar 
tebėra didelis. Toks didelis 
kūdikių mirimo skaičius paei
na nuo to, kad dauguma šei
mynų, ypač didesniųjų, pri
verstos pusiau skurde gyventi 
— trūksta namuose higieniš- 
kumo, gero maisto, medikalės 
priežiūros.

Be j e, tam pačiam raporte 
sakoma, kad gimimo skaičius 
paaugęs, kaip tai: 1951 m. 
iš 1,000 gyventojų gimė 23.4 
kūdikiai. Kitais žodžiais sa
kant, Montreale gimė 24,032,, 
palyginus su 1950 m. gimusių i 
skaičium 23,698.

—o—
Kriminalystčs didžiai 
padaugėjo

Miesto pareigūnai praneša 
su “apgailestavimu,” kad kri
minalysčių skaičius Montreale 
kas kart vis daugėja ir dau
gėja. Pavyzdžiui, moralei nu
puolusių pasikėsinimas ant 
moterų, tris kart pakilo; o 
užpuolimo apiplėšimui ir va
gystėms paaugo dviem treč
daliais lyginant su 1950 m.

Pažymėtina, kaip raportas 
sako, kad didelė dauguma 
kriminalysčių pakilo jaunime. 
Pavyzdžiui, pereitais metais, 
visų kriminalysčių buvo papil
dyta 10% jaunuolių 18 metų 
ir jaunesnių. O 20% krimina
lysčių papildė jauni vyrai, 
apie 19 m. amžiaus ar kiek 
daugiau.

Gaila, bet jaunimas neauk- 
lėjamas į gerąją pusę.

—o—
“Ištroškusi” geltonplaukė 
sugauta

Nekurį laiką geltonplaukė 
mergelė, kuri eidavo per bu
tus ir prašydavo stiklą van
dens išgerti (nuo to jin ir įgi
jo “ištroškusios” vardą), o sy
kį įėjusi bute, turėjo būtinai 
ką nors pasivogti, pereitą sa
vaitę pagaliau buvo sugauta.

Tai buvo Claire Riendeau, 
20 m. amžiaus mergaitė. Teis
me prisipažino, kad ji beger- 
dama vandenį padarė 16 va
gysčių, viso $350 vertės. Nu
teista vieniems metams kalėji
mo.

—o—
Neregiai siekia veltui 
transportacijos

St. Lawrence Neregių Klu
bas, kurįs turi virš 100 narių, 
paskutiniam savo mitinge, 
tarp kitko nutarė kreiptis j 
Montreal Transportation Co
mmission, kad neregiams bū
tų leista veltui važinėti gatve- 
kariais ir autobusais. Taipgi, 
kad būtų Jleidžiami juos ve
džiojanti šunys visas laikas. 
'Tai pats nutarė rekomenduo
ti Kanados Neregių .Instituto 
Kvebeko Divizijai, kad ši pa
sirūpintų pabudavotj ir šičia 
sueigos bei poilsio centrą ne
regiams seneliams. Tokie cent
rai Instituto veikia visose kito
se provincijose, bet visai nie
ko nedaroma tuo v klausimu 
Kvebeko Divizijos.

i —o—
Iš LLD 137 kp. susirinkimo

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Literatūros Draugijos 137 
kuopa laikė savo regulerį su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas — gaila, kad 
daugumas narių nesirūpina 
savo draugijos reikalais, nesi
lanko į susirinkimus — ta
čiau praėjo gana gyvai ir bu
vo apsvarstyta visa eilė orga
nizacinių reikalų. 1 Tarp jų, 
svarbesnieji ateities1 veikimo 
reikalai, pasižadant dirbti 

,dar su didesne energija ap* 
švietos ir kultūros srityje.

Svečiavosi Kalifornijoje
Teko patirti, kad kuris lai

kas atgal buvo nuvažiavusi 
svečiuose į tolimą Kaliforniją 
Marė Vaicekauskienė. Su ja 
kartu važiavo ir Dauderienė. 
Juodvi ten išbuvojo 15 dienų.

—o—
Serga

Alekas Lukošia Daktarų li
goninėje aplaikė aklosios žar
nos operaciją. Ligonis dabar 
jau randasi namuose, į Lon- 
gueuil. Taipgi iš ten pat, Mrs. 
Nevardauskienė p a s 1 y dusi 
ant ledo užsigavo. Gydosi na
muose.

Antanas Pakaušis sunkiai 
susirgo ir randasi General li
goninėje. Taip pat šiomis die
nomis susirgo Stasys Tamošiū
nas. Neteko patirti kokia liga 
serga.

Elzė Urbanavičienė jau ilgas 
laikas sirginėja nuolatinėj gy
dytojo priežiūroj. Negali tik
rai nustatyti kokia liga, todėl į 
sunkiai ir gydosi. J.—

Boston, Mass.
Dar iš Laisvės bankieto 
įvykusio 20 d. sausio

Nors pavėluota, bet vis ri- 
šasi su mūsų dienų gyvenimu. 
Kadangi tą vakarą Naujosios 
Anglijos Laisviečiai smagiai 
leidom laiką, nes, mat, ne vi
siem reikėjo dirbti, tai didžiu
mai buvo kaip ir trumpa va- 
kaciia pas mūsų gerąsias dar
buotojas Bostone, ir kadangi 
tikslas bankieto jau Laisvėje 
buvo aprašytas, tai ir užteks 
apie tai. Bet tą vakarą besi
svečiuojant ir Ateivių Gyni
mui draugės ir draugai sudėjo 
$1'4. Po $1 aukojo A. Bimba, 
J. Jaunutis, J. Masteika, P. 
Gasper, A. Lalis, C. K. Urbo
nas, S. J. Boston, J. šleivys, 
J. Beleckeviče, iš Brighton, M. 
Vilkauskienė iš Nashua, N. Y. 
S. Rainardas, R. Chulada, F. 
Kvietkauskas, L. Freimontie- 
nė.

Kad ateivių gynimas yra 
taipgi svarbus klausimas mū
sų veikime, to niekas neuž
ginčys. žinom, kad L. Prusei- 
ka ir V. Andrulis yra patrauk
ti teisman deportavimui. To
dėl visos kolonijos turėtų tuo 
klausimu labiau susirūpinti.

- Vasario 1 d. skaitau Laisvė
je, kad S. Strazdas jau pasi
rodė Judošiaus rolėje prieš 
L. Pruseiką, Chicagos teisme. 
Tai ve kokie blogi žmonės 
redaguoja “Keleivį”.

Mes visi žinom, kad pilvu 
šliaužiojanti... yra labai pavo
jingi, bet žiemos laiku nebu
vo girdėti, kad jie šliaužiotų. 
Mat, pas menševikus visokių 
išperų randasi. Hitleris taipgi 
sakė, kad vykdo socializmą. 
Netokiems strazdams ir ki
tiems panašiems paukšteliams 
sulaikyti progresą. J. M. L.

London. — Anglijos val
džia leido pakelti kainas la
šiniams, cukrui ir kitiems 
maisto produktams.

London. — Anglijos val
džia nutarė 190,000 tonų su- 
mažint anglies pirkimą iš 
Amerikos per metus.

t' .... ..................... .........■»” pni'i "" i... ....................  ip *l'< H I 'H.IHI

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime moderniškų patarna* 
vi'mą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūstj patarnavimu ir 
kainbmis būsite patenkinti.

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

.Will ' • *1 ’ * • ', K t

Florida
CLEARWATER

Keletas žinučių iš mūsų 
apielinkes / ,

Mūsą miestelyje mažai lie
tuvių gyventojų, tik pora šei
mynų. Bet mes bendrai dir
bam su St. Petersburg© ir 
Tempą lietuviais, šie 3 mies
tai sudaro nemažą būrelį lie* 
tuvių. į-

žiemos laiku būna rengia
mi piknikai ir būna sėkmingi. 1

LDD 45 kuopa turėjo vasa* 
rio 18 d. pikniką. Piknikas bu
vo sėkmingas, apie 50 asmenų 
dalyvavo Megoro Parke St. 
Petersburge. '

Kreditas priklauso drau^ 
gams ir draugėms — Lanege? 
nei, Kasparui ir dar porai ki
tų, kurių pavardžių neteko 
sužinoti.

čia žiemos laiku privažiųų- 
ja daug svečių, tai dalyvau
ja ir mūsų parengimuose., 
Greitoj ateityj kuępa rengs 
ir daugiau parengimų. Sve* 
čiams patartina tėmyti laikot 
raštyje Laisvėje skelbimus. , 
Ten rasite ir esamo parengi
mo pranešimą. Atsilankykite* t 
o būsite patenkinti taip, kaip 
ir praeityje.

Už 1952 metus 45 kuopa 
atrodo būsianti pirmoji pa- 
simokėjusi savo duokles. Tat 
pagirtinas veiksmas, kad 
draugai rūpinasi organizacija.

Šiuo tarpu 1 Floridon atsi
lankė draugai, Petras Luciją 
ir Richard Vaičioniai iš 
Cranford, N. J.

Dabar ■ svečiuojasi Clear- 
wateryje vėliau aplankys ir 
Miamį. «
„ Pas mus Clearwater apie- C> * Į. X Mlinkėję i reiškiasi bedarbė.
Danielių Snow Crop dirbtuvė 
paleido beveik visus darbinin
kus, kur dirbo apie 250 darbi
ninkų. Kur aš dirbu mašinša- 
pė paleido daug darbininkų, 
Pasakoja, jog šiemet sumažės 
industrinė produkcija, nes yra 
perviršis prigamintų dalykų. 
Tokiu būdu bus sunku ir su 
darbais, čia kariškos indus
trijos nėra, tai su darbais juo 
blogiau bus.

Unijų pas mumis taipgi nė-, 
ra, tai darbininkai dirba už 
vergiškas algas. Paprasti dart 
bininkai gauna po 75 centus į 
valandą, o pragyvenimas pa- 
brangęs, taip, kaip ir kitur.-

Tai matote, ant kiek svarbu 
priklausyt į unijas. Kad tin* 
kamiau pasidaryt pragyveni
mą, tai turi turėt uniją.

Geradas

Hartford, Conn.
Hartford, Conn.

Vietos demokratiniai lietu
viai paaukavo LLD Knygų ir 
Apšvietos Fondui sekamai: 
Felix Repšys ir Draugas po 
$1. Ona Visockienė 85c., b ki
ti po mažiau.

Jau pradėjo nariai mokėti 
duokles už 1952 metus. Pa
geidaujama, kad visi ir visos 
greičiau mokėtų, nes greitai 
bus gatava labai svarbi Į)r.‘ 
J. J. Kaškiaučiaus knyga apie 
sveikatą, kurią LLD nariai 
gaus. B. M.



ŽINIOS E LIETUVOS
Sėkmingai vykdomi 
įsipareigojimai

ANYKŠČIAI, 1951-XII-15 d.
—“Puntuko” žemės ūkio arte
lės kolūkiečiai sėkmingai vyk
do įsipareigojimus, prisiimtus 
svarstant kalvarijiečių kreipi
mąsi.

Kontraktavimo ir pirkimo 
būdu kolūkio ferma paskuti
nėmis dienomis papildyta 15 
stambiųjų ir smulkiųjų ra
guočių, padidinta paukšti
ninkystės ferma, šiuo metu 
kolūkis jau yra pasiekęs me
tų pabaigai nustatytąjį gyvu
lių skaičiaus minimumą. Parū
pinta stambiųjų ir sultingųjų 
pašarų atsarga, pilnutinai pa
rengtos žiemai karvidės, ark
lidė, kiaulidė ir kitos gyvuli
ninkystės patalpos.

New¥)rto^^K^2fe2lnl(M
(71 1 • v« v« • 
Klubieciy žinios

Vasario 1 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas savojoje 
280 Union Avė.,

patalpoje 
Brooklyne,

Į klubą Įstojo 3 nauji nariai, 
jauni vyrai. Pasirodo, piliečių 
klubas diena į dieną auga 
naujais nariais ir turtu. Tas 
duoda pritraukimą naujiems 
nariams ir jauniems vyrams į- 
stoti į klubą. Klubas turi pa
šai pinį skyrių ir nuosavą pa
statą su bizniu, tai 
vyrams toks klubas 
kalingas.

Klubo sekretorius
kad du klubiečiai serga, tad 
pakvietė jų lankytojus pateik
ti pranešimą. Lankytojai pra
nešė, kad vienas yra lengvai 
sergantis. Bet antrasis, Kaz
lauskas, yra sunkioje padėty-' 
je. ‘ j

Šv. Jurgio Draugija prisiun
tė laišką' su bilietais. Laiškas 
buvo, priimtas ir 40'bilietų

jauniems j 
yra re i-1

pranešė,

PAGERBSIME TUOS, KURIE Kriaučių žinios
DIRBA DAUGIAU Už MUS

šio šeštadienio vakaras, va
sario 9-ji tam yra patogi die
na. Tą vakarą Liberty Audi
torijoje Įvyks LDS Trečiosios 
Apskrities banketas savo 
mitetui pagerbti. Už ką 
gerbti ?

D a 1 y va u jautieji kuo pų
klubų susirinkimuose yra
rai susipažinę su sekamais 
pokalbiais:

atsisako iš .tin-
atsisako dėl ne

turi rimtu c-

ko
pa- i

ar 
ge-

Nebūtų 
spaudos,

viename 
brangias 
veikti ir

Sėkla parengta

•UTENA, 1951-XII-14 d. — 
“Klovainių” sėklininkystės že
mės ūkio artelės kolūkiečiai 
supylė sėklą, reikalingą vasa
rojaus sėjai atlikti. Į visu ome-, 
ainius aruodus supilta apie 
tūkstantis centnerių vasarinių 
kviečių, miežių, linų sėklos. 

‘Didelis dėmesys dabar skiria
mas draustinių, pašarų ir kitų 
visuorheninių fondų sudary
mui. '

— Pasiūlau Jurgį Pilipaiti 
sekretorius.
— Negaliu', negaliu, — atsi- 

j šaukia Jurgis.
Kartais pasiūlymai ir atsi

sakymai apeina po kelis kar
tus visus dalyvius. Dėl ko ne- 
apsiima? Dėl to, kad reikia 
daugiau padirbėti už eilini

narį. Ne visi 
gurno. No visi 
mokėjimo. Tūli 
priežasčių. Bet jei visi atsisa
kytų, kas būtų tada? Neturė
tume organizacijų, 
lietuvių judėjimo, 
literatūros.

Sunku būna rasti 
asmenyje tas dvi 
ypatybes: mokėjimą
'norą veikti. Kada jas pamato
me, pažinkime. Ir mokėkime 
Įvertinti. LDS apskrities' tūli 
viršininkai jau darbuojasi po 
15 ar daugiau metų. Parody
kime įvertinimą jų darbo ir 
suteikime ūpo kitiems tapti 
pirmūnais. Tam bus proga 
vasario 9-tos vakarą, Audito
rijoje. Eiline.

Ryšium su tuo, kad kolūky
je nuo ateinančių metų pava
sario įvedama žalieninė sėjo
mainos sistema, kolūkiečiai 
sudaro gausius daugemečių ir 
vienamečių ' žolių sėklos fon
dus. Sekančiais metais dau
giamečių žolių pasėlių plotas 
padidės du kartus.

Pilnutinai supylė sėklą “Lei 
liūnų,” “Kuktiškių,” “Vieny-. 
bės” ir kiti kolūkiai.

i Net akys ir ausys 
priklausys nuo 
visuomenės aukų

Sukčių išdavinėtojas 
palikęs virš pusę 
milijono turto

Lie

ir Ausų ligoninė, 
Avė., Brooklyne, 
i visuomenę.

29 
at-

Prašo,<

Akių 
Greene 
s i šaukė 
kad suaukotų $16,000 ligoni
nės veiklai per šiuos metus.

Pakilusios kainos, padaugė- 
gėj-ęs s skaičius reikalingų pa- 
galįboš sudarė daug nedatek- 
lių.Į Ligoninė niekaip nebeiš- 
galętų“ pilnai veikti be specia
lių aukų, sako ligonines vedė- • • V ! jai. ■

Sekant kalvarijiečių 
iniciatyva

SEDĄ, 1951-XII-14 d.—Vyk
dydami įsipareigojimus, prisi
imtus svarstant kalvarijiečių 
kreipimąsi, “Lenino keliu” 
žemės ūkio, artelės nariai į- 
vykdė trimečio planą visuo
meninei gyvulininkystei išvys
tyti.

Kolūkio gyvulių augintojai 
paruošė pakankamą kiekį 
stambiųjų pašarų visam žie
mojimo laikotarpiui. Naujai 
pastatyta tipinė 400 vietų 
kiaulidė. Į kiaulidę nutiestas 
vandentiekis. Taip pat baig
tos statyti dvi paukštides, ku- 
rių kiekvienoje' tilps po 800 
paukščių. Atremontuota 300 
vietą karvidė.

Vaikams danty X-Ray 
nemokamai

Centruose (Ilealt Cen- 
mieste, o taip 

ligoninėse

Šią visą savaitę, nuo 9 ryto 
iki 5 po pietų, visuose Sveika
tos 
terš) visame
pat ir miestinėse 
apžiūrės vaikų dantis, pada
rys X-spinduliais nuotraukas. 
Tai padafys nemokamai.

Programoje su 
’ operuoja 8,000 

dentistų.
SVEIKATOS

Brooklyne:
Bay Ridge-Sunset Park, No. 

7914 3rd Ave.
Brownsville, No. 259 Bris

tol St.
Bushwick srities, No.

■ Grove St.
Fort Greene-Flatbush, 

295 Flatbush Extension.
Red Hook-Gowanus, 

250 Baltic St.
Williamsburg Greenpoint, 

No. 151 Maujer St.
Queens:

Astorijoje, No. 12-26 31st 
Ave.
į Corona-Flushing, 
Junction Blvd.

*Rockaway Beach 
ir Rockaway Beach 

' Taipgi Queens

centrais ko- 
didmiesčio

CENTRAI

No.

No.

No. 34-33

—67th St. 
Blvd.

General, 
Queens Boro ir Triboro ligo
ninėse.

Antras laiškas buvo nuo ne
regių ligoninės. Laiškas tapo 
priimtas ir nupirkta knygelė 
bilietų už $2.50.

Klubo pirmininkas pranešė 
iš įvykusio Naujų Metų ban- 
kieto. Bankietas klubui davė 
pelno $15.80. Čia kilo diskusi
jos, kad mūsų klubiečiai ma
žai teatsilanko į savo klubo 
parengimus. Klubiečiai pra
leido Naujų Metų pasitikimą 
bankietuose kur nors kitur, 
bet savo klubą pamiršo,
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bas turi narių 
kad nors ketvirta dalis būtų 
atsilankę į savo bankietą ir 
tai klubas būtų turėjęs gerą 
pelną.

Klubas per metų metus į- 
sto.fus į klubą naujiems na
riams duodavo ženklelius su 
žymą: Esi klubo narys, ženk
lelis panašus į guzikėlį Įsegti 
Į atlapą. Del jo susirinkime 
kilo smarkios diskusijos. Ne 
tame, kad kas būtų siūlęs ne
duoti ženklelių įstosiantiems 
ateityje. Bet dėl to, kad turi 
jų užsakyti daugiau, kadangi 
šie jau pasibaigę. Klubo ko
mitetas atsisako ženklelių už
sakymu rūpintis. Rekomen
duoja išrinkti komisiją vien 
tik tų ženklelių užsakymui.

Klubo komiteto atsakymas 
klubiečiams atrodo nepripras
tu. Per metų metus klubo pa
stovusis komitetas užsakyda
vo visokius paties komiteto ir 
klubo veiklai reikalingus 
daiktus. Dabar prašo specia
lūs komisijos. Atrodo, kad 
reikėtų specialūs komisijos, 
jeigu? sekretorių knygos ir pai
šeliai pasibaigtų. Teisybė, su
pirkimas reikmenų prideda 
darbo. Bet už tas pastangas 
klubiečiai savo komitetą stato 
pirmoje vietoje. Kai ateina 
organizacijų bilietai ir klubas 
nuperka kokį desėtką bilietų 
vakarienėms, su tais tikietais 
pirmiausia leidžiame 
gerbiamą komitetą.

apie 4Q0, tai

savo
J. S.

Hunter kolegijoje 
kalbos pamokos

Hunter Kolegijoje skelbia į 
specialius 'anglų kalbos kur- I 
sus mokytiems sveturgimiams. i 
Ypačiai kreipiama dėmesio' 
žodžio t ai’m ei ir sakinių kon
strukcijai. Už mokslą reikia 
mokėti. Pamokos yra popieti
nės ir vakarines.

Registracija vasario 13 ir 
14, klasės prasidės 18-tą. De
talius. gaus vietoje: Hunter 
College, 695 Park Ave. (prie 
69th .St.), New York 21, N. Y.

Gale praėjusių metų New 
Yorke mirė Harry Wiesenber- 
ger, buvęs vagtų daiktų už- 
statinėtojų - pardavinėtojų 
seklys. Jisai pats užsiiminėjo 
užstatomų daiktų priiminėji- 
mu, supirkinėjimu. Dabar 
paskelbė jo testamentą, ku
riame pažymėta $6-00,000 pa
likimų.

Policijoje jisai buvęs pripa-1 
žintas vogtų daiktų pažinimo ! 
ekspertu. Sakoma, būk jis 
pažindavęs vogtą daiktą nuo 
tų, kaip atnešusysis tą daiktą 
paduodavo. Jis pašaukdavęs 
policiją ir taip padėjęs poli- 

j cijai sugauti apie 1,500 va
lgių. Bet daugelį ir nepažinęs, 
nekaltai įtaręs.

Nežiūrint jo paskilbimo va
gių pažinimo ekspertu, jo 
krautuvėn užeidavę daugiau
sia vagišių.

Dėmesio LDS 
200 kuopai

Aido Choras

bus 
na- 
nes 
a-

Pas kriaučius 
šiuo laikotarpiu darby metė 
yra pasibaigusi. Vienoje kitoje 
dirbtuvėje 
ko pilnai neišdirba.

Bubelio krautuvė smarkiai 
apdegė ir jos kriaučiai neži
no, kas bus su jų dirbtuve.

Atkočaicio kriaučiai išbai
gė militarišką darbą ir nežino, 
kada atsiras darbų. Kadangi 
bosas Atkočaitis dar randasi 
ligoninėje, tad pas darbinin
kus yra klausimas, kas bus su 
ta dirbtuve.

Mičulio dirbtuvėje dirba .po 
3 ir 4 dienas į savaitę. Jauna- : 
sis bosas Ede Mitchell savo 
kriaučiams pranašauna, kad 
artimoje ateityje pradėsime 
pilnai dirbti.

Matulio ir Vaiginio dirbtu
vėje galutinai užbaigtas dar
bas. Dirbo militarišką darbą. 
Kada vėl pradės dirbti, nėra 
žinios..

Zorlando dirbtuvėje dirbi
nėja kol kas.

Diržio dirbtuvėje irgi dirbi
nėja.

Raubos dirbtuvės padėtį 
sunku pasakyti: kartais būna 
išbaigusi darbą, o kartais vėl 
pradeda dirbinėti ir visokių 
rūšių drabužius gamina.

Liptono dirbtuvėje, kadaise' 
buvusioje Šimaičio, daug lie
tuvių dirba. Toje dirbtuvėje 
niekad nėra užbaigiamas dar
bas, visada dirba pilnai.

Tai tokios maž-daug iš lie
tuviškų kriaučių dirbtuvių 

[stovio žinios.
Politika pas kriaučius Broo

klyne dabartiniu laiku irgi ap
snūdusi. Kai vykdomi koki 
rinkimai lokale, tai jau būna 
triukšmo. Keleiviniai puolasi 
užimti vietas, bet kai gauna 
balsavimuose antausį, būna 
ramūs. Teisybė, gal Brookly
no kriaučiams bus lengviau 
dabartinių! laikotarpiu, nes jų 
taip nekočios socialistai. Kaip 
girdisi, visi keleiviniai yra la
bai užimti. Jie išvykę į Chica- 
gą nukryžiavoti Leoną Prū- 
seiką. Tai Brooklyno kriau
šiai tikimės gauti pasilsio po
litikoje.

Pas kriaučius Brooklyne bu
vo paskleisti gandai, kad 
Pranas Kalpokas esąs miręs.

kxsaoMM • Tie gandai yra melagingi. ‘Aš 
buvau su juomi susiėjęs, kal
bėjausi. Vyras puikiai atrodo, 

1 (liktas. Gyvena Bridgeport,
=—sscssai Conn. Brooklyno kriaučiams 

/ra labai gerai žinomas per 
i daugelį metų. Per du kartu 
buvo išrinktas lietuvių kriau
čių 45-to skyriaus biznio agem

Brooklyne tu. J. S.

SHENANDOAH, PA.

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

Kviečia

Kilus gaisrui RQA pastato
dirbinėja, bet lai- penktame aukšte tūkstančiai

įdomautojų turėjo spektaklį 
Pastatas buvo pilnas žmonių 
bet niekas nenukentėjo.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks W 

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 X

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau Petro Grabausko; iš 

Lietuvos Pumpėąų parap., nuo Pa
nevėžio. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y. Aš esu Povilą Brazins- 
ka (moteriškė). Prašau jo paties at
sišauktu arba jei kas žinote apie jį, 
malonėkite pranešti, būsiu dėkinga. 
Prašau rašyti: Mrs. Uršulė Brazins- 
ky, 2541 Douglas Ave., East St. 
Louis, 111. (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 Št. 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)

Gaisras atėmė 32 
šeimoms butą

Manhattan Seach 
nams namų projekte 
gaisras. Vėjo akstinaiūa ug
nis bematant prarijo dalį iš 
balanų statytų namų. Likosi 
padegėliais 32 šeimos. Jie 
po ne tiktai benamiais, bet 
degė ' ir viskas, ką tiktai 
turėjo.

Vętera
iški 1 o

ta
šu- 
jie

Pamoka įvyks penktadienį, 
vasario 8-tos vakaro 8 vai., 
Music Room. Visi choristai 
prašomi atvykti.

Choro Prezid.

Vasario 7, 8, vai. vakaro 
susirinkimas. Visi 200 kp. 
riai kviečiami dalyvauti, 
yra daug svarbių reikalų
teičiai nutarti. Taigi, pasir 
stengkite ateiti į susirinkimą, 
kuris bus Liberty Auditorijos 
rudojoj salėj. Po susirinkimo 
turėsime vaišes, kurias paruoš 
Birutė ir Silvija. *

Iki pasimatymo!
N arė

Filmos-Teatrai
“Anything Can Happen”

Tuo vardu nauja filmą 
kupina linksmų juokų 
ašarų. Ir vaizduoja širdžiai i 
malonius prietikius, žvaigždė
mis yra Kim Hunter ir Jose 
Ferrer. Tai filmą, 'dėl kurios 
nei vienas 
iš kelio.

yra 
iki

nesigailės pasukęs

vaizduoja keletą
Jiex iš Europos at-

Brooklyne prokuroro padė
jėjas McCabe auklausinėjo 12 
liudytojų apie Dodgers finan
sinius reikalus. Dodgeriai per
nai pajamose už tikietus tu
rėję $25,000 trūkumą. Į

MEZGINIAMS 
SIŪLAI ,

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

4 oz kamuolys 90c.

Visokių spalvų

AJAX YARN CO.
Tel. EVergreen 8-8278
G86 FLUSHING AVE.,

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

BANKETAS
Filmą 

imigrantų, 
vyksta į New Yorko miestą 
čion apsigyventi ir susikrauti 
turtą. Jie čia apsigyvena, ži
noma, bet turtuoliais netopo. 
Tame nepavejamo turto sie
kyje viena juokinga scena se
ka kitą. Ir užbaiga yra tokia, 
kuri galėtų patikti visiems.

žvaigždės nepaprastai ge
rai atlieka savo iržduotj.

Birute.

Rengia L.D.S. 3-ji Apskritis, 
PAGARBAI SAVO VALDYBOS
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LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N.

Prasidės 6:30 vai. vakare

Po vakarienės bus Šokiai
Iš ^Henryko Sienkiewitz Garsiosios Apysakos

DIOVKDIS
Continuous P«fforniąnc«s hom 10:30 A S T O R prinoę tn H 8(1 A. M. Come »nytim« and see a B way oi 45fh 5t. * ITICeS OUFtO .1.QUįmokto

ANTANO PAVIŲŽIO ORKESTRĄ
Bilietas $3.00 Asmeniui

PRANEŠIMAI
Detroit, Mich.
Spaudos vajininkų

Įvyks- sekmadienį, vasario 
10 d., 5 vai', po pietų, Draugi
jų svetainėje, 4097 Porter St.

Kas įvertiname savo spau
dą, kaip tai: Laisvę, Vilnį ir] 
Liaudies Balsą, taip lygiai tu
rime įvertinti ir spaudos pla
tintojus. Mūsų atsilankymu 
priduosime jiems daugiau drą
sos ir pasiryžimo tame darbe. 
O jie, matydami mūsų simpa

tiją, imsis su didesne energija 
platinti mūsų laikraščius. To
dėl visi 
kite šioje 
veltui.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvykš 

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. J. 
Skliutas išduos raportą iš Laisvės 
metinio suvažiavimo. Yra ir naujų 
dalykų aptarti.—J. M. Lukas, sekr.

(25-26) •

WORCESTER, MASS.

kuopos
(Feb.) 11 d., 
vai. vakare 
Endicott St. 

narės dalyvauti,

ALDLD 155 Moterų 
rinkimas įvyks vasario 
pirmadienį, kaip 7:30 
Lįetuvių Svetainėj, 29 
Malonėkite visos 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
A. W. (26-27)

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

RENGĖJAI.

skaitlingai dalyvau- 
iškilmėje. Įžanga 
Spaudos Fatri jotas 
(26—28)

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

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų apt arn autoj a 

prie invalidės moteriškės ir biznie- 
rės dukters. Guolis vietoje, šaukite: 
BLvd 8-4279. (27-29)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 1
ir Chauffeur’iu C

AUTO
REPAIR

' ~ e jiwjr 
Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose. . '' ■ ■ \ , i■'

Direktorius ' * f.
L. TICHNIAVICIUS i

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

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

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY’ 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868
VALANDOS: J 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

---- \l!' ' .....................................   -.... ............... .................. . ,i
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