
Elzbieta Il-roji.
Rinkti karaliai.
J. Kaminsko-Kairio 

geismai.
Žmonės dax* turi serus.

Rašo R. MIZARA

Anglija turi naują karalie
nę — Elzbietą Antrąją.

Ji graži, jauna, vęs 25-rių 
metų amžiaus.

Josios politinės pareigos ne
bus sunkios, nes Anglijos ka
ralių politinė galia yra aprėž
ta.

Vidaus ir užsienio reikalus 
tvarko vyriausybė, parlamen
to paskirta.

Komercinė spauda rašo, 
' jog, girdi, Anglija visuomet 

laimingiausia buvo, kai kara
liaus soste sėdėjo moteris.

Matysime, kaip ten bus.
Viena aišku: Anglija šian

dien gyvena sunkų gyvenimą; 
ji nėra tas, kas buvo, sakysi
me, prieš pirmąjį pasaulinį 
karą; ji prišlejota prie Ame
rikos vežimo.

★
1jJ Pastarųjų 40 metų bėgyje 

*^saug monarchijų išnyko. Vie
ni kraštai, buvę monarch iš
kaiš, šiandien yra, socialisti
niai, kiti tapo buržuazinėmis 
respublikomis.

Anglijos monarchija išsilai
ko vyriausiai dėl to, 'kad ji 
moka prisitaikyti prie aplin
kybių.

Taip yra ir Skandinavijos 
kraštuose.

★

Lenkų-lietuvių valstybėje, 
y kadaise, po to, kai mirė Zig

mantas Augustas, pasibaigus 
jogailaičių dinastijai, karalius 
rinko seimai.
' Buvo kviesti karaliauti ven
grai, .vokiečiai, francūzai, šve
dai, tačiau nieko gero iš to 
nSfaįijo,

Jei ne žmonių protestai, tai 
*• kaizerinė-smetoninė Lietuvos 

Taryba 1918 metais būtų už
kerusi Lietuvai vokietį karalių 
Urachą, kurį apkrikštino Min- 
daugiu Il-ruoju.

Tai buvo smetonininkų ir 
klerikalų sąmokslas, bet jis 
neišsipildė, nes žmonės prie 
to neprileido.

Andai Bostone buvo J. Ka- 
minskas-Kairys. Jis ten vie
name mitinge sakė kalbą, ku
rioje, kaip rašo kanadiškis 
Kardelio laikraštis, Kamins- 
kas-Kairys pasakė:

“Nereikia užmiršti ir apie 
galimybes sutelkti Amerikos 
lietuvių kapitalą išlaisvintai 
Lietuvai atstatyti...”

Vadinasi, socialistas Kamin- 
skas-Kairys samprotauja ši-

• Lietuva bus sugriauta ir 
^jy^Haisvinta,” o tada. Ameri

kos lietuviai dės kapitalą jai 
atstatyti!..

Toliau:
“Svarbus yra Lietuvos pre

kybos laivyno organizavimo 
klausimas. Laikas būtų ištirti 
galimybes tokio laivyno užuo
mazgai.”

Atsieit, Kaminskas-Kairys 
ruošiasi organizuoti “Laivų 
bendrovę” panašiai, kaip ją 
kadaise organizavo Jonas 
Šliupas!

Pasirodo, jog socialistai, ly
giai, kaip fašistai ir klerika
lai, nieko neužmiršo nieko ne
išmoko.

Jie plepa apie “Amerikos 
lietuvju kapitalą”; jie plepa 
apie griovimą Lietuvos ir jos 
“atstatymą!”

Bet tai yra žmonėms akių 
dūmimas, ir tie ponai žino, 
kad jie melais muilina kitiems 
akis.

Jų' vienintelis troškimas: 
jaujas karas, Lietuvos sugrio- 

Mįias, išpūstijimas, o vėliau 
jos “atstatymas”!

Nemaža žmonių dar turi 
“Lietuvos atstatymo bendro
vės” beverčių serų, — pinigus 
už juos vagys pasiglemžė, — 
tai būtų gerai, kad prie kiek-
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JAU TRECIAS LĖKTUVAS NUKRITO Į ELIZABETH^, N.J.
Italija panaikino taikos T Užmušė dai* bent 
sutartį su Sovietų Sąjunga 30 žmonių

Vakarų Vokietijos seimas 
nutarė rekrutuot armiją

Roma. — Italija panaiki
no savo taikos sutartį, pa
darytą 194Z, metais su So
vietu Sąjunga. Italijos no
ta, įteikta sovietiniam am
basadoriui Michailui Kosty- 
levui Romoje, sako, sutar
tis atšaukiama todėl, kad 
Sovietai Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje vėl at
metė (vetavo) siūlymą pri
imti Italiją į Jungt. Tau
tas.

(Sovietai siūlė priimti į 
Jungt. Tautas penkis jiems 
draugiškus kraštus ir kar
tu Italiją ir aštuonis kitus 
kraštus, remiančius anglų- 
amerikonų politiką. Kad 
amerikonai ir anglai su sa
vo šalininkais atmetė visų 
tų ketouriolikos' šalių priė
mimą, tai Sovietų delegatas 
vetavo vienos tik. Italijos 
priėmimą.)

1947 metų taikos sutarti 
su Italija pasirašė ne tik 
Sovietai, bet sykiu ir kiti 
talkininkai. Dešimtis talki
ninkų jau pernai gruodyje 
paliuosavo Italiją nuo su
tarties vykdymo.

Italija, pagal ta sutartį, 
turėjo sumokėti Sovietams 
100 milijonų dolerių kari
nių atpildų. Jos kariuome- 
nė išvien su vokiečiais ata-

Paliaubų derybos vis 
dar užklimpusios

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja pakartojo savo siūly
mą, kad:

Už 90 dienų po busimo
sios paliaubų sutarties pa
sirašymo turi būti suruošta 
politinė konferęncija vals
tybių, dalyvaujančių korė- 
jiniame kare, ir ta konfe
rencija privalo spręsti ne 
tik pačios Korėjos klausi
mus, bet ir kitus taikos rei
kalus Tolimuosiuose Rytuo
se.

Amerikonai vėl pareiškė, 
jog politinė konferencija 
turėtij apsiriboti vien tiktai 
klausimais, paliečia n č i a i s 
pačią Korėją. Jie įžiūri, 
kad jeigu sutiktų svarstyti 
kitus dalykus, tai Šiaurinė 
Korėja reikalautų atsaukt 
karinį Amerikos laivyną iš 
Formozos salos vandenų ir, 
priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungt. Tautas.

Admirolas Turner Joy, 
amerikonų vadas dabarti
nėse derybose, pirmadienį 
pareiškė, kad negalės svars
tymui priimti tokių ^pašali
nių dalykų.”

ŽUVO 3 JAUNI 
AUTOMOBILISTAI z

Binghamton, N. Y.—Su
sidūrus automobiliui su 
traktorių - treileriu, tapo 
užmušti 3 jaunuoliai, va
žiavusieji automobiliu pas 
draugus į Sampson karinių 
lėktuvų stovyklą.

vienos progos tuos “dokumen
tus” » jie Kairiams-Kamins- 
kams tuojau parodytų.

*★★★ Richmond Hill 19, N. Y., Antr., Vasario (Feb.) 12, 1952 ★ ★ ★ ★

kavo ir Stalingradą.
Sovietų Sąjunga ėmė at

pildus iš Italijos ne pini- 
' gaiš, bet įvairiais dirbiniais.

Dabar Italija atsisako mo
kėti liekamąją atpildų dalį.

Buvusieji Sovietų kari
niai talkininkai taipgi lei
džia Italijai ginkluotis be 
jokių apribojimų. Sutartis 
buvo griežtai aprėžus kari
mi Italijos laivyną, armiją 
ir oro jėgas.

Rytine Vokietija, sakoma, 
daro Sovietam amuniciją

Berlin. — Vakarinio Ber
lyno laikraščiai pasakoja, 
kad lytinė Vokietija daro 
patrankų šovinius Sovie
tams, Lenkijai ir Kinijai. 
Paskutinėmis dienomis bu
vę išgabenta 20 vagonų ar
tilerijos šovinių iš amunici
jos fabriko Shoenbeck mies
te i Sovietų Sąjungą.

(Vakarinis Berlyno ruož
tas yra užimtas anglų-ame- 
rikonų ir francūzų.) 1

50 iraniečių paskersta 
per rinkimų riaušes

v '

Teheran, Iran.—Per kru
viną dviejų genčių kovą ta
po nukirsta galvos vieti
niam gubernatoriui ir trims 
kitiems valdininkams Zabol 
mieste paliai Irano rube- 
žių su Afganistanu. Kar
dais bei peiliais taipgi nu
žudyta ir 46 kiti asmenys, o 
sužeista daugiau kaip 200.

Tai buvo rinkiminės sker
dynės.. Jas pradėjo prem
jero Mossadegho prieši
ninkai, šaukdami, kad Mos
sadegho valdininkai klas- 
tuoja balsavimus; vagia 
balsus jo kandidatams į sei
mą.

Riaušininkai padegiojo ir 
Vieni kitų namus. Ameri
kiniai korespondentai atžy
mi, jog komunistai nedaly
vavo tose riaušėse.

Jau pirmiau buvo nužu
dyta daugiau kaip 20 žmo
nių per rinkiminius susi
kirtimus tarp premjero 
Mossadegho šalininkų ir 
priešų.

“PAŠĖLUSI MEILĖ”
Dallas, Texas. — Vyras 

degino savo žmonai koją, 
juodai uždaužė abidvi akis, 
išsuko dešinę “ranką ir iš
narino koją.

Nuvežus moterį į ligoni
nę, policininkai klausinėjo, 
kas ją taip subudeliavo. 
Žmona tik nenoromis pasa
kė, kad jos vyras ją “su
taisė.” Bet prašė neareš- 
tuot jo, pridurdamą: “Aš 
vis tiek jį myliu.”

'Policija sako, tai “pašėlu
si meilė.”

Paryžius.—Potvyniai’ pie
tinėje Franci j oje pražudė 
apie 20 žmonių.

Lėktuvų kritimai [ Elizabethą 
per 8 savaites pražudė 116

Elizabeth, N. J., vas. 11. 
—Tuoj po vidunakčio Na
tional Airlines, lėktuvas nu
krito ant Meltzer apart- 
mentinio namo ir sprogda
mas uždegė namą, užmu
šant bent 30 žmonių.

Suskaičiuota bent 30 žu
vusiųjų • per tą nelaimę — 
25 keleiviai bei lėktuvo 
įgulos nariai ir 5 namo gy
ventojai.

Ieškoma daugiau užmuš
tųjų.

Lėktuve buvo 62 asme
nys.

Pakilęs nuo Newarko 
Airporto aikštės skristi į 
Miami, Fla.,, lėktuvas už ke
liu minučių sutiško i narna

Trumano “įžeistas” 
Franko bus užgerintas

Washington. — Preziden
tas Trumanas pereitą sa
vaitę sakė koresponden
tams, kad jis nelabai mylit 
Ispanijos valdovą Franko.

Franko fašistų' valdžia 
todėl užprotestavo, kad 
Trumanas “įžeidęs” Fran
ko. >

Amerikos valstybės de
partment nariai bando už- 
gerinti Franko, kad prezi
dentui netyčia išsprukę tie 
žodžiai; jis anaiptol neno
rėjęs įžeisti Ispanijos.

Amerikos valdžia tarėsi 
su Franku apie karinio lai
vyno ir lėktuvų stovyklas 
amerikonams Ispanijoj. Už 
tai žadėjo Frankui 500 mi
lijonų dolerių.

1 ■ f , - J

Komunistai sako, Hong Kong 
bus išvaduotas nuo angly

Hong Kong. — Kinų ko
munistų laikraščiai perspė
ja Angliją, kad Hong Kon
gas iš tikrųjų yra Kinijos 
žemė ir, galų gale, bus iš
laisvintas.

Anglija 1842 metais, at
plėšė Hong Kongą nuo Ki
nijos ir pavertė jLsavo ko
lonija.

įvairios Žinios
Dešimtukinis barberis• /

Bedford, Pa. — Barberis 
Daniel N. , Byers, 83 metų 
amžiaus, kerpa plaukus už 
dešimtuką, kaip ir prieš 69 
metus. Sako, “nematau 
priežasties, kodėl turėčiau 
savo darbą pabranginti.” 

Washington. — Senatas 
73 balsais prieš 2 užgyrė 

1 Turki jūs ir Graikijos priė
mimą į Atlanto kraštų ka
rinį sąryšį prieš Sovietų 
Sąjungą.

prie Salem Avė., arti North 
Broad St., už pusės mylios 
nuo vietos, kur kito lėktu
vo sudužime sausio 22 d. 
šiemet žuvo 30 žmonių. Ta
da buvo užmušta, ir 7 vieti
niai gyventojai.

O dar per pirmesni kelei
vinio lėktuvo sudužimą ir 
susprogimą Elizabeth e, 
pernai gruodžio 16 d., buvo 
pražudyta 56 žmonės.

Taigi trijų lėktuvų kriti
muose i Elizabethą per aš
tuonetą savaičių jau už
mušta bent 116 žmonių.

Dabar gi valdžia laikinai 
uždarė didįjį Newarko Air- 
portą, iš kurio skrisdami 
tie lėktuvai, nudribo i Eli- 
žabe th a.

Valdžia žada naikint 
kainų kontrolę

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Mike DiS/tlle, 
pasitraukdamas iš tarny
bos, sudarė 7 žmonių komi
tetą, kad tartusi panaikint 
kainų kontrolę, avalams, 
drabužiams ir tūliems ki
tiems kasdieniniams reik
menims.

Prekybos sek r e t o r i u s 
Charles Sawyer sakė, “ne
užilgo turės būti siaurina
ma bei naikinama kainų 
kontrolė ir visiems kitiems 
daiktams.”

Kaip valdžia skaičiuoja .
amerikiečių uždarbius

Washington. — Pereitais 
metais amerikiečiai gavo 
viso 251 bilijoną dolerių pa
jamų, kaip skelbia preky
bos departmentas. Sako, 
algomis buvo išmokėta 166 
bilijonai dolerių, tai esą 16 
procentų daugiau kaip 1950 
metais.

O valdžia 1951 metais iš
mokėjo 29 bilijonus dolerių 
kariniams ir civiliniams sa
vo samdiniams, tai yra, 33 
procentais daugiau negu 
1950 metais.

London.' — Anglija pla
nuoja statyti karinius lėk
tuvus iš plastikinių (dirbti
nių) medžiagų; sako, jie 
daug pigiau lėšuos.

Paryžius.—Franci jos sei
mas 292 balsais prieš'275 
pareiškė pasitikėjimą prem
jero Faure’s valdžiai kas 
liečia zalgų ir kainų politi
ka., v

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vešu.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas 204 
halsais prieš 156 už gyrė 
premjero Adenauerio val
džios siūlymą rekrutuot 12 
divizijų (apie 400,000) vo
kiečių armiją, kaip kad A- 
merika reikalauja.

Seimas' kartu išstatė eilę 
reikalavimų, .kuriuos an
glai, amerikonai ir francū
zai turi patenkinti pirma, 
negu bus sudaryta vokiečių 
armija ir įtraukta Į tarp- 

»

8,700,000 žmonių būsią 
Įtraukta į karinę gamybą

Washington. — Kariniuo
se darbuose šiandien dirba 
5 milijonai, 400 tūkstančių 
žmonių, sakė darbo sekre- 
torius Maurice J. Tobin; o 
iki 1953 metų pabaigos dar
3 milijonai, 300 tūkstančių 
darbininku bus įtraukta i 
karines pramones.

(Pereitą savaitę buvo ofi
cialiai pranešta, jog'dabar 
yra 1,400,000 bedarbių. Juos 
karinė gamyba išstūmė iš 
civilinių darbų.)

Jau 9 amerikonai žuvo 
per manevrus N. Y.

Camp Drum, N. Y.—Žu
vo dar 7 kareiviai per ma
nevrus šioj apylinkėj, šiau
rinėje New Yorko valstijos 
dalyje; sužeista 19 kitų.

Sekmadienį, vos pakilęs, 
nukrito lėktuvas, užmušant
4 kareivius ir sužeidžiant 5.

Vienas užsimušė, bešo
kant kareiviams su para
šiutais iš lėktuvų. Susižei
dė 9 kiti.

Du kiti tapo užmušti ir
5 sužeisti, kuomet trauki
nys sudaužė užvažiavusį 
ant geležinkelio karini tre
ką.

Pirmiau užsimušė 2 karei
viai per šokimus su para
šiutais iš lėktuvų.

Šiuose mahevruse daly
vauja 30,000 kariuomenės. 
Tūkstančiai daro pratimus, 
kaip iš lėktuvų nusileisti į 
priešų užnugarį. .

Visi lavinasi, kaip reikė
tų kariauti šalčiuose ir 
snieguose.

Camp Drum apylinkėje 
yra gana šalta ir snieginga 
žiema.

Prancūzai giriasi žygiais 
prieš vietnamiečius

*

Hanoi, 'Indo-Kina.—Fran
cūzų komanda gyrėsi, kad 
jie per du pereitus mėne
sius užmušę ' bei sužeidę 
45,000 Vietnamo liaudinin
kų. Ypatingai džiaugiasi 
amerikinėmis napalm (ga
zolino drebučių) • bombomis. 
Sako, mėtant jas iš lėktuvų, 
sudeginama ypač daug 
Vietnamo komunistu.

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States

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

Tel. Virginia 0-1827—1828

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

tautinę kariuomenę Apries 
Sovietų Sąjungą.
REIKALAVIMAI

.Seimas dėl to pareikala
vo:

Panaikint karine ameri
konų,. anglų ir francūzų 
okupaciją;

Pripažint vakarinei Vo
kietijai pilną nepriklauso
mybę ir-lygybę su Amerika, 
Anglija ir Francija;

Priimt vakarų Vokietiją 
i Atlanto kraštų sąryšį kaip 
lygiateisį narį:

Duot vokiečiams lygų bal
są būsimoje tarptautinės 
armijos komandoje;

Nuimt bet kokius varžy
mus nuo vakarinės Vokieti
jos pramonės ir oro jėgų;

Suteikt laisvą apsispren
dimą vokiečiams Saar sri
tyje, kurią yra francūzai 
užėmę.

BAIMĖ WASHINGTONE
Washington. — Jungtiniu 

Valstijų valdžia bijo, kad 
tie vakarinių vokiečiu rei
kalavimai ’gręsia iškrikdvti 
planuojamąją tarptautinę 
armija. Supranta, kad be 
vokiečių negalima būtų su- 

! daryt gana stipria karinę 
|jėga prieš komunizmą.

Francija .gi užsispyrus 
nepaleist Saar srities iš sa- 

; vo “globos.” Ta vokiška 
sritis labai turtinga anglies 
ir geležies kasyklomis.

Francija taip pat bijo ka
rinės vokiečių galybės atgi
jimo.

Amerikos valstybės se
kretorius Achesonas todėl 
griežtai įsakė “taikytis ir 
vienytis,” jeigu Francija ir 
vakarinė Vokietija nori dar. 
pinigu gauti iš Jungtinių 
Valstijų.'

Atominė mašina, gal būt, 
naikins vėžio skaudulius .

Berkeley, Calif. — Didy
sis Californijos Universi
teto ciklotronas, manoma, 
galės naikinti vėžio skau
dulius giliai kūne. Ciklo
tronas yra mašina atomam 
skaldyti.

Ciklotronas didžiu smar- 
geno (vandenilio) atomų 
branduolius gyvuliams į kū
ną; ir bilijonai tų vadina
mų “atominių kulkų,” kaip 
peiliu, raižė vidujinius gy
vulio organus, bet nepra- 
ardė odos.

Šis atradimas bus dar 
plačiau išbandytas gyvu
liams, tikrinant, ar galima 
būtų vartot jį kaip įrankį 
prie vėžio skaudulius žmo
gaus kūne.

GINČAI DĖL LAIVYNŲ 
KOMANDOS 2

London. — Amerika rei
kalauja, kad*jos admirolas 
komanduotų ir Atlanto 
kraštų laivynus Viduržemio 
Jūroj. Anglija perša savo 
komandierių. Dėl to ir gin- v • ♦ ♦cijasi.
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ABRAOMAS LINCOLNAS IR 
DABARTINE PADĖTIS

M
SUKAKO 153 METAI, kai gimė Abraomas Lincolnas, 

vienas didžiųjų amerikiečių, kovojusių už žmonių laisvę, 
už taiką, už laimingą mūsų krašto ateitį.

Visais svarbiausiais politiniais klausimais Lincolnas 
tarė savo žodį, nesibijodamas, ką dėl to sakys liaudies i 
priešai. į

Lincolnas stojo prieš,neteisingą, grobikišką karą, ves
tą prieš Meksiką. Jis nepaisė, ką dėl to sakys valdžia, 
tą karą pradėjusi.

Šiandien tikrieji Lincolno pasekėjai drąsiai taria sa
vo žodį prieš karą, vedamą Korėjoje, taipgi prieš bent 
kokį kitą karą, vedamą tautų pavergimo reikalu; prieš 
imperialistinį karą .

Jei šiandien Lincolnas gyventų, jis, dėl savo kovos 
prieš karą, be abejojimo, būtų apšauktas, kaip kiti ap
šaukiami, subversyviu, demokratijos priešu, kitos valsty
bės agentu. Jis veikiausiai būtų suimtas ir baustas pa
gal Smitho a<ktą arba pagal McCarrano aktą. Tačiau jis 
to nepaisytų,* jis drąsiai gintų savo įsitikinimus, kaip 
gynė anuo metu, kaip, beje, šiandien teisiami darbinin
kų judėjimo vadovai gina savo įsitikinimus Kalifornijoje.

TAI JAU BUS 
DISERTACIJA!

Chicagos marijonų Drau
ge skaitome:

Kun. Zenonas Smilkevičius 
Pontifikaliniame 
liaus uiniversiteto
fakultete Romoje rašo diser
taciją apie žemes ūkio Sovie
tų Sąjungoj kolektyvizaciją, 
kurią marksistinis materializ
mas naudojasi kaip viena iš 
priemonių žmogaus pavergi
mui ir “antisovietinio elemen
to” naikinimui.

Iš Šitų keleto eilučių aiš
kiai matome, kokios rūšies 
bus ta disertacija, kurią ra
šo kun. Smilgevičius. Tai 
bus klerikalinis jovalas, ne
turįs nieko bendra su ti
krove.

vos netekimą Strimaitis 
kalba? Lietuva buvo ir te
bėra ten, kur ji buvo. Lie
tuvos žmonės gyvena ten, 
kur gyveno, kurdami nau
ją, gražesnį gyvenimą.

Tie, kurie sako, “neteko
me Lietuvos,” jie iš tikrų
jų neteko tik dvarų, fabri
kų ir šiltų vietelių, kurias 
turėjo po Smetonos sparnu. 
Dabar jie dėl to verkia, liū
di ir žada už tai save nu
bausti, nešokant vasario 16 
dieną.

Šoks jie ar neškos, o jau 
to, kas Lietuvoje buvo prieš 
1940 metus, niekad nesu
lauks.

Ar žmogus gali būti tuo pačiu 
sykiu geras ir teisingas?

LINCOLNAS SAKĖ: “ši šalis su savo įstaigomis 
priklauso žmonėms, kurie joje gyvena. Kuomet jie besi- 
jaus pavargsta dėlei gyvuojančios valdžios, jie galės pa
naudoti savo konstitucinę teisę pataisyti ją, bei revoliu
cinę teisę pašalinti arba nuversti ją.”

Šiandien pas mus šis Lincolno pasakymas skaitomas 
subversyviu. Šiandien mūsų teismai už tokios, Lincolno 
pareikštos minties kartojimą, siunčia žmones į kalėjimą

I “ŠOKTI AR NEŠOKTI?...” 
i Katalikų spaudoje iškilo 
toks klausimas: ar vasario 
16 dieną šokti ar nešokti? 
Vasario 16-tą dieną (1918 
m.) kaizerinė Lietuvos ta- 
jyba buvo paskelbusi Lie
tuvos nepriklausomybę, tai 
dabar tos dienos minėtojąi 
nežino, ar tą dieną šokti ar 
verkti ?

Dauguma balsų kuniginė
je spaudoje yra už tai, kad 
tą dieną nešokti. Prie jų 
prisideda ir tūlas S. Stri
maitis, išstodamas su raši
niu Naujienose. Strimaitis 
šitaip argumentuoja:

Ar galima linksmintis per 
tas sukaktuves, kada neteko 
me mūsų motinos Lietuvos?

O kur gi toji Lietuva pa
sidėjo? Apie kokios Lietu-

TIKSLINGAI 
IR TAUPIAI

J.> Kaminskas - Kairys, 
“Tautos fondo valdytojas,” 
atsišaukia per Naujienas į 
žmones, • ragindamas juos 
aukotį pinigus “Lietuvos 
laisvinimui.” Gifdi:

“Būkit tikri, kad jūsų sun
kiai uždirbtas ’ ir paaukotas 
pinigas bus tikslingai ir tau
piai panaudotas mūsų bendro
jo uždavinio įgyvendinimui.”

Taip, pinigas bus sunau
dotas. Jau ne vieną tūks
tantį dolerių "Vlikas ir Am. 
lietuvių taryba yra sunau
dojusi. Bet kam? Algoms 
tiems, kurie nedirba jokio 
naudingo visuomenei dar
bo. Kelionėms lėktuvais, 
viešbučiams ir kitoms “mar- 
nastims.” Jie tai skaito 
“Lietuvos gelbėjimu.” Jie, 
beje, nori Lietuvą išgelbėti 
nuo lietuvių.

Paviršutiniai žiūrint, at
rodo, jog žmogus gali būti 
geru ir teisingu tuo pačiu 
kartu; bet giliau pastudija
vus draugijinį patvarkymą, 
višai ką kitą matai. Pasi
rodo, kad jis negali būti 
geru ir teisingu tuo pačiu 
sykiu. Jis turi pasirinkti 
vieną iš dviejų: būti teisin
gu arba būti geru.

Pirmiausia paklauskime 
patys savęs, ką žmogus turi 
daryti ir kaip, elgtis, kad 
būti geru? Žmonės vadi
na geru tą, kuris niekam 
nesipriešina, viską paklus
niai daro, ką jam paliepia. 
Pasimoka' aukštas taksas 
apsiginklavimui bei apsigy
nimui, remia užpuolimo ka
rą; pasimoka duokles į pa
rapiją ir eina į bažnyčią; 
remia parapijines moky
klas, kurios pridaro daugy
bę fanatiškų davatkų ir vi
sokių minyškų. Bet nepa- 
mislina, ar jis teisingai pa-,
sielgia taip darydamas? j Tokių palyginimų esti la- 
” Teisingu vadina tą asme-ibai daug. Nėra reikalo jų 
nį, kuris visuomet sako tei- čia paminėti, nes protingas 
s'ybę ir elgiasi pagal teisy- asmuo gali ir pats pakan-

1 karnai jų susirasti. Mes 
būtų teisinga. Jeigu ką re-j gyvename tokioje šalyje, 
mia, pirma gerai apsvarsto I kurioje gerų žmonių esti la- • 1 1 • 1 I 1 • 1 1 • • 1

ten amžinai patalpintos. 
Bet, numiršta turtingas 
gengsteris; jį nori palaidoti 
su šv. mišiomis ir su viso
mis religinėmis ceremonijo
mis. Kas daryti? Kuni
gas žino,1 kad jis yra di
džiausias kriminalistas, plė
šikas ir užmušėjas. Jo dū
šia jau seniai prakeikta ir 
nusmerkta degti pragaro 
liepsnose per visus amžius. 
Tačiau jam pasiūlė keletą 
tūkstančių dolerių už palai
dojimą. Teisingai pasielg
damas, jis turėtų pasakyti 
tiesiog: eik tu U peklą • su 
tais kruvinais pinigais, aš 
jų nenoriu. Bet taip pa
sielgdamas netektų kelių 
tūkstančių dolerių. Paima 
tuos pinigus ir, užsidegęs 
žvakes, meldžiasi už gengs- 
terio dūšią, laiko iškilmin
gas pamaldas; sako ilgą pa
mokslą, išgirdamas jį, kad 
jis buvęs labai geras žmo
gus...

turtai būtų ir suvogti. Di
džiumos yra taip supranta
ma^ kas taurtingas, tas ir 
išmintingas; o kas biednas, 
tas ir neprotingas.

Pakol šita tvarka egzis
tuos, patol didžiuma valdi
ninkų bus vagimis ir parsi
davėliais turčiams, - patolK 
požeminiai karaliai bujos ir* 
visokį kriminaliniai gengs- 
teriai susikraus sau milijo
nus dolerių, patol jie bus 
išteisinti iš žmogžudiškų 
prasikaltimų, patol visokie 
p a r d a v inė to j ai narkotikų 
nuodins žmoniją.

Mes norime tokios tvar
kos, kur geri žmonės galė
tų būti ir teisingais tuo pa
čiu sykiu. S. B.

’ į nuskambėjo per
i kad Kalifornija

LINCOLNAS'SAKE: “Darbas yra pirmesnis ir ne- į sniegu. Net keletas r; 
priklausomas nuo kapitalo. Kapitalas yra tiktai darbo • Riji, valstijų draugų atr 

zistavęs. Darbas yra vyresnis už kapitalą ir todėl į jį rosi Kalifornijoje
vaisius, ir jis negalėtų egzistuoti, jei darbas nebūtų eg-

turi būti kreipiama daugiau dėmesio.” Negyvenusiam Kaliforni-
Šiandien pas mus pirmon vieton statomas kapitalas, joje sunku įsivaizdinti, kaip 

Kapitalistų interesai, kapitalistų pelnai ginami Kongrese, 
ginami teismuose, mažiausiai dėmesio kreipiant į darbi
ninkų pareikalavimus.

LINCOLN AS GYNĖ t. v. ateivių, sveturgimių reika
lus.

Pašiepdamas ano meto "‘100-procentinius amerikie
čius,” Lincolnas sakė:

“Kas gi yra čiagimiai, tikrieji amerikonai? Ar jie 
nedevėjo Laukinių žmonių priejuos.to ir ar jie nenešiojo 
indijoniško kirvuko (tomahawk)? Mes išvarėme juos iš 
jų namų ir dabar puolame kitus, neturėjusius laimės at
vykti šičia anksčiau, kaip mes arba mūsų protėviai.”

Šiandien pas mus prieš sveturgimius pradėta žiauri 
kampanija. Šimtai sveturgimių nepiliečių jau buvo su
imti, teisti, kiti dar laukia teismo dėl to, kad jie pasi
sako už taikos išlaikymą, kad jie kur nors gal prasitarė 
prieš žalingą Trumano administracijos politiką.

ABRAOMAS LINCOLNAS vadovavo Civiliniam Ka
rui, — karui, kuris turėjo visam pasauliui didžiausios 
progresyvės ir revoliucinės reikšmės.

.1863 metų sausio 1 dieną Lincolnas pasirašė vergų iš
laisvinimo proklamaciją, kurioje tarp kitko yra:

“Aš patvarkiau ir skelbiu, kad paminėtose (pietų anks
čiau išvardytose) valstijose ir valstijų dalyse visi asme
nys, laikomi vergais, yra nuo dabar ir bus visiems lai
kams laisvi... Jungtinių Valstijų vyriausybė, įskaitant 
kariuomenės ir laivyno viršininkus, pripažins ir palai- 

: kys kalbamųjų žmonių laisvę... Ir toliau aš skelbiu ir 
pranešu, kad šitie žmonės, kurie tam tinka, bus priimti 
į Jungtinių Valstijų ginkluotą tarnybą, į tvirtumas, po
zicijas, stotis ir kitokias vietas, ir dirbimui visokiuose 
laivuose...”

■ Šiandien, deja, negrai nėra laisvi. Jie atstumti nuo 
geresnių darbų, jie persekiojami, jie negali gyventi, kur 
porį, jie terorizuojami, žiauriai linčiuojami.

Ši savaitė — Negrų istorijos savaitė, — savaitė, skir
ta susipažinimui su negrų tautos padėtimi, su jų kova 
dėl laisvės, dėl darbų, prieš linčą, už žmogiškas teises.

Kiekvienas turėtų stengtis su tuo susipažinti ir stotį 
negrų tautai talkon, padedant jai išsikovoti as teises, 
kurios buvo įkergtos deklaracijoj, Lincolno pasirašytoj 
prieš arti 100 metų.

Abraomas Lincolnas paliko mums daug pamokų—-susit 
pažinkime su jomis, naudokimės jomis! ■

Ar Calif or ui ją užsnigo?
Spaudoje ir per radiją tinėse Valstijose. Šiuose 

visą šalį, kalnuose susiduria du gam- 
užversta tos milžinai—Pacifiko van

denyno šiltosHniglos su nuo 
šiaurinio pečiaus atūžančio- 

laiškus, klausdami, kas da- mis sniego pusnimis ir šal
čiais. Pasekmės būna—po 
kelioliką pėdų gilumo snie
go kalnuose.

Šios Pacifiko vandenyno 
šiltos miglos dar niekada 
nėra buvusios apveiktos; 
jos visada nubloškia kad ir 
didžiausius ir šalčiausius 
šturmus, per Rocky Moun
tains į vidurines valstijas 
ir net iki Naujosios Angli
jos. Mes čia gyvename ra
miai ir išdidžiai, kad turi
me tokį didelį gamtos ga
liūną, kurie ,mus apsaugo
ja.

Praėjusią vasarą, liepos 
mėnesyje, su savo 
buvau' nuvažiavęs . dirbti 
ežero Tahoe apylinkėje, ku
ris randasi Sierra Nevada 
kalnuose. Tada dar sniego 
krūvos matėsi ant kalnų. 
Tos vietos, kur dirbau, jau 
buvo 8,000 pėdų aukštumo
se, o kalnų viršūnės dar 
siekė po 4,000-5,000 pėdų 
aukščiau. Vietos gyvento-

čia oras yra skirtingas, 
kaip niekur kitur Jungtinė
se Valstijose, ir kaip ši 
valstija yra įdomi.

Ši valstija yra labai ilga; 
prasideda pietuose prie 
Mexikos rubežiaus ir tęsia
si palei Pacifiko vandeny
ną, per apie 1,000 mylių, 
iki Oregono valstijoj. O 
pločio tik apie 200 mylių. 
Savo ilgumoje griežtų oro 
skirtumų nesudaro. Tiesa, 
kad pietinėje dalyje, netoli 
nuo Mexikos rubežiaus, kur 
randasi San Diego miestas, 
oras yra daug karštesnis, o 
ypač vasaros metu. Tačiau 
žiemos metu, girdint apie 
dideles sniego pusnis, šaltį, 
didelio skirtumo nerasi tar
pe pietinės dalies ir šiauri
nės dalies. Taip oras yra 
vienodas tik Pacifiko van
denyno pakraščiais. Čia jū
rų vanduo yra ' 
temperatūros (nešiltas ir 
nelabai šaltas), žiemą ir 
vasarą vienodas. Žiemos 
metu, šiltoje dienoje, gali 
nueiti ir plaukioti marėse, 
atrasi vandenį tokio pat 
šaltumo, kaip buvo vasarą. 
Už kelių desėtkų mylių nuo 
krašto yra šiltųjų vandenų 
srovės. Žvejai, nuplaukę 40 
ar 50 mylių nuo pakraščio, 
jau pagauna tropiškų van
denų žuvis. . z

Kalifornijos industrija ir 
agrikultūra yra. įsikūrusi 
Pacifiko pakraščiais per 
100 iki 150 mylių. Tame 
ruožte įr mes randamės. 
Bęt, broleli, žiemos metu 
bandyk pavažiuoti - toliau 
kaip 150 mylių nuo vande
nyno ... Atsidursi Sierra 
Nevada kalnuose, aukščiau
sių kalnų grandinyje Jungr

amatu

vidutinės jai pasakojo, kad tenai yra
ne krūvos sniego, bet duo
bės, po kelis šimtus ir net 
tūkstančius pėdų gilumo, 
privarytos žiemos metu 
sniego, kitos prislinkusioę 
sniegu nuo stačių kalnų 
viršūnių, lyg nuo stogų. 
Ten sniegas per vasarą nėr 
spėja sutirpti; žiema užei
na, ir vėl priverčia.

Taigi, Kalifornijoje yra 
vietų, kur niekada, sniego 
nematysi, ir yra vietų, kur 
niekada sniegas nesutirps
ta. A. Taraška

Pirčių sąyįninku streikas
Tokio, Japonija. — Su

streikavo savininkai 170,- 
000 pirčių prieš valdžios 
įsakymą, suvaržantį dau
giau pirčių atidarymą.

Dauguma japonų beveik 
kasdien lanko pirtis.,

IWfWI

bę. Ką tik daro, žiuri, kad

įvairios Žinios
Bulgarijos profsąjungų 
trečiasis suvažiavimas

SOFIJA, — Baigė savo 
darbą Bulgarijos profsą
jungų trečiasis suvažiavi
mas. Baigiamajame posė
dyje buvo apsvarstyti ir 
priimti nauji profsąjungų 
įstatai. i

Išrinktos Bulgarijos prdL 
fesinių sąjungų Centro ts? 
ryba, susidedanti iš 112 
žnionių, ir revizijos komi
sija.

ir paklausia pats savęs, ar 
yra verta tai daryti? Ko
kia nauda iš to bus visai 
žĄionijai?
sakant, nieko aklai nedaro.

Kapitalistinėse valstybė
se nėra galima būti geru ir 
teisingu, kad ir norėtum. 
Čia viskas paremta ant ap
gavimo ir išnaudojimo. Pa
tys išnaudotojai valdo ša- ‘ 
lis, remia visą turčių luo
mą; už juos agituoja gel
tonoji spauda, kino teatrai, 
mokyklos ir bažnyčios. Vis
kas jų rankose. Jeigu jų 
neremi, tau paliepia užsida
ryti burną ir tylėti; o jei
gu, to neklausydamas, vis 
dar nori pasakyti žmonėms 
teisybės žodį, tave paima ir 
jų teismai atranda kaltu 
įstatymų peržengime. Įme
ta į kalėjimą. Paskui jų 
spauda apšaukia tave ne
geru žmogumi.

Jeigu esi mokytojas po
litinės ekonomijos ar soci
ologijos skyriuje, negali tei
singai aiškinti mokiniams 
apie draugijinį surėdymą; 
turi taip aiškinti, kaip tau 
yra paliepta iš vyriausybės. 
Jeigu taip nesielgsi, 
išmeta iš mokyklos kaipo 
negerą žmogų.

Jeigu esi pardavėjas ko
kioje nors senovės liekanų 
krautuvėje, ir žinai, kad 
tarpe senų daiktų yra ir 
specialiai pagamintų, ku
riuos parduoda kaipo seno
vės liekanas už brangią 
kainą, tu negali sakyti tei
sybę pirkėjams, jei nori -bū
ti geru krautuvės savinin
kui.

Kitais žodžiais

tave

Knygų leidimas Rumunijoj
BUKAREŠTAS.—. Perei

tais metais Rumunijos lei
dyklos išleido 60 milijonų 
egzempliorių grožinės, tech
ninės, politinės ir kitos li
teratūros knygų. Tai astuo
niais kartais viršija metinį 
įvairių knygų tiražą buržu
azinėje - dvarininkiško j e 
Rumunijoje.

Per pastaruosius dvejus 
metais išleisti 138 atskiri 
rumunų ir Vakarų Eurows 
pažangiosios literatuos

bai daug, o teisingų — la
bai maža.

Ko benorėti iš žemesnių 
valdininkų, kuomet pats 
valstybės prezidentas vie
naip kalba, kitaip daro. Vie
nas valstybės vyras., Henry 
Clay, pasakė: “Man geriau 
būti teisingu, kaip prezi
dentu.” Jis žinojo, kad to
kiame surėdyme ir patys 
aukščiausi valdininkai ne
gali būti teisingais.

Jeigu žmogus, būdamas 
alkanas, pavogė p».eno kvoi - ^jasikų, 0 taip paį kapita-/ 
H’ ta.1 -BS tampa, nuteistas ; iltinių • šalių šiuolaikinių*' 
uz tai kokus metus kalėti,,pa-angįu rašytojų kūriniai, 
o jei tūlas politikierius nu-; v ,
suko kelius šimtus tūkstan-; i •. i- • ‘
čių dolerių visuomenės pi- HmenKa l,ePla Japonijai 
mgų, tai mes jį renkame! jsĮeįg{ s|anU policija 
gubernatorium, senatorium - 5 i . h
arba kitu kokiu nors aukš-! 
tu valdininku, nes mums 
yra įsakyta klausyti savo 
pono; tuom pačiu sykiu pa
sielgiame labai neteisingai.

Pas mus keliami į padan
gę, garbinami ir statomi 
pirmon vieton ne tie asme
nys, kurie daugiau žino ir 
esti atsidavę visuomenės 
gerovei, o tie, kurie valdo 
didelius turtus, nors tie

Peking. — Kinijos radijas 
pranešė, kad Jungtinės 
Valstijos įsakė Japonijai 
sudaryt “slaptąją policiją 
pagal Amerikos FBI kur
palį.”

Tokio. — Sovietų Sąjun
ga atsiuntė komisiją derė
tis dėl prekybos su Japoni
ja.

rai žinai, kad suimti žmo
nės nėra peržengę valsty
bės įstatymų, vienok turi, 
juos rasti kaltais ir pa
smerkti kalčjiman, nes tau 
taip yra įsakyta. Jei taip 
nepasielgsi, laikydamasis 
teisybės, tai turčiams ne
būsi geras.

Jeigu esi kareivis ir no
ri būti geras, turi klausyti 
komandos. Jei tau palieps 
šalį ginti, turi ją gintį. Tu 
negali sakyti, kad mūsų 
šalies niekas neužpuola. Tu
ri važiuboti už septynių 
tūkstančių mylių ir žudyti 
nekaltus žmones ir sakyti, 
jog tas karas yra už taiką, 
nes taip nori imperialistai. 
Jei taip nedarysi, -būsi ne-

, geras.
• Jeigu esi kunigas, tu ži
nai, kad iš pragaro dūšių 
nebegalima išimti, nes jos

Žinios Laisvės Reikalais^
Besirūpindami savo dienraščio reikalais, dažnai pri

mename, kad labai svarbu yra verbavimas naujų gkąi- 
tytojų. Linksma, kad karta nuo karto atsiranda gerada
rių, kurie tuom atžvilgiu atsižymi, šiuo kartu Karolis 
Benderis iš C. Brooklyno pristatė vieną naują prenume
ratą. Puiku!

Finansine parama šiuo kartu pasirodė sekanti as- 
'menys:

Senąs maspethietis P. Ch. sveikina Laisvę 
suvažiavimo proga ir aukoja ........... $5.4)0

Ona Lapata, Hartford, Conn.................... '.... 4.00
J. Beržinis, Hartford, Conn................................2.00
Frank & Mary Imbras, Pittsburgh, Pa..............3.00 ‘
J. J. Shiling, Bridgeport, Conn........................ 3.00 •
B. Navickas, Plymouth, Pa....................... ...........2.00 į
Joe Vertelga, Simcoe, Ont., Canada .................2.00 '
Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. .A............. .  2.00

Šiuom laiku kaip tik prasideda pats didysis says- 
laikis mūsų dienraščiui. Įplaukos sumažėja, o išlaidos 
vis tos pačios, nes dienraštis turi išeiti kasdien. Todėl 
esame labai dėkingi už dovanas tiems prieteliams, kurių 
vardai aukščiau išspausdinti.

Tikimės, kad atsiras ir daugiau apšvietus brangintųjų, . 
kurie primes po doleriuką-kitą dienraščio paramai, pa
lengvins pergyventi tą sunklaikį. Vasario, kovo ir ba
landžio mėnesiai yra patys blogiausi įplaukų mėnesiai 
metuose. Mat, žieminiai parengimai pasibaigia, o vasa
ra dar toli. Nėra sueigų, nėra būdų darbuotis-----
labui.

Tačiau negalima nuleisti rankas ir ramiai sėdėtį. 
kia rūpintis ruošįmu pramogų ant mažesnės 
visų svarbiausia—gauti naujų skaitytojų. Tai turi 
mintyje visur ir visada. > Laisvės"
2 pusi
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Lietuvių tautos 
istorija

San Francisco, Cal.

(Tąsa)

1861 m. vasario 19 dieną visoj .valstybėj buvo iškil
mingai apskelbtas manifestas apie baudžiavos panaiki
nimą. Pildyti manifestą ir vykinti vyriausios komisijos 
nutarimus buvo paskirti vadinamieji taikos tarpininkai 
(posrednikai). Jie buvo vietinių bajorų išrinkti, tiktai 
general-gubernatoriaus tvirtinami. Tie tarpininkai pri
valo per 2 metus atlikti jiems pavestą darbą ir sutaisyti 
reikalingus raštus.

.Tuo laiku baudžiauninkai privalo atlikti visas baudžia
vos priedermes, bet jau skaitosi asmeniškai laisvi. Per 
tą laiką dvarininkams buvo leista atimti iš savo bau
džiauninkų ketvirtoji dalis jų žemės sulig savo nuožiūra.

* Daugelis ponų tuo pasinaudojo ir atėmė iš baudžiaunin
kų kur geresnę žemę. Nemažai buvo ir tokių dvarininkų, 
kurie dar anksčiau, kol ėjo komisijos darbas, pasirūpino 
atimti žemę iš baudžiauninkų. Tuo būdu daugelis kaimų 
paliko nukelti, žemė iŠ sodiečių atimta, o jų vietoj dva
rai įtaisyti.

Tarpininkų pareiga buvo įkainoti baudžiauninkams 
paliekamą žemę ir nustatyti, kiek sodietis privalo užmo
kėti už kiekvieną žemės margą. Nustatyta buvo mokėti 
nuo 16 iki 50 rublių už margą, sulig žemės derlingumu.

Viskas buvo sugalvota taip, kad dvarininkai turėtų iš 
Ao juo didesnės naudos. Dvarininkams žemės kainą ap- 

■^nokėjo valdžios iždas, o ant baudžiauninkų uždėjo mo
kėti per 40 metų po 6 rublius nuo kiekvieno šimto (6%) 
įkainotos sumos už gaunamą žemę. Įkainavimą darė sa
vi ponų pastatyti žmonės. Kainas skyrė tokias, kokios 
ponams buvo pageidaujamos. Baudžiauninkai gerai už
mokėjo už jų prakaitu aplietą žemę. Bet ir paleisti sodie
čiai neišsivadavo iš dvarininkų globos. Pririštas prie sa
vo žemės sklypelio sodietis pasiliko dvarininkų valdžioj, 
kurią jie vykino per taikos tarpininkus. O tie tarpinin
kai galėjo paliepti visiškai nuo jo priklausomam vals- 

‘ čiaus teismui duoti rykščių “paleistam” nepaklusniam 
sodiečiui, lygiai taip kaip baudžiavos laikais.

Lietuvoj baudžiauninkai buvo atleidžiami tokiomis są
lygomis, kaip ir visoj Rusijoj. Tiktai Suvalkijoj, kuri 
priklausė Lenkų karalijos, baudžiauninkų paleidimas 
ėjo kiek kitokiu keliu. Čia dar 1846 m. caro Mikalojaus I 
paliepimu buvo uždrausta ponams atimti žemės iš bau
džiauninkų, arba nukelti jie į kitą vietą. Panaikintos 
buvo taipogi talkos ir priverstini darbai. Šitai surišo 
jfcikas dvarininkams, neleido jiems^pirm baudžiavos pa- 

• naikinimo atimti žemės iš baudžiauninkų. Užtatai įvy- 
>kųs galutinam baudžiavos panaikinimui 1864 m., Suval

kijos sodiečiai gavo daugiau žemės negu kitose Lietuvos 
dalyse.

Bet ir kitų Lietuvos dalių baudžiauninkai gavo daug 
daugiau žemės negu apskritai Rusijoj. Šitai dalinai pa
darė lenkų sukilimas, kuris įvyko (1863 m.), kuomet tai
kos tarpininkai dirbo dar tik prirengiamąjį darbą galu
tinam nustatymui sąlygų baužiauninkams žemei išpirkti.

v

D. 1863 metų sukilimas ir jo vaisiai

!| , SUKILIMO PRIEŽASTYS
Pakilęs 1863 m. sukilimas Lietuvoj buvo surištas su 

sukilimu Lenkijoj; taigi pirmiau reikia nors trumpai 
nurodyti sukilimo priežastis Lenkijoj, kuris iš tenai per
simetė Lietuvon.

Carui Alekscandrui II ant sosto užėjus, pas lenkus at- 
c ^sirado geresnės ateities viltis. Ėjo gandas, kad caras pa- 

,<$2ankus lenkams, kad rengia jiems įvairius palengvini
mus.

Ir iš tikrųjų, neužilgo buvo duota amnestija (bausmės 
t sumažinimas) lenkams, nusikaltusiems prieš valdžią, 

nors toli gražu ne visiems. Nors Lenkijos ir Lietuvos val
dymo tvarka pasiliko senoviška, tačiau gerokai sumink
štėjo rusų valdininkų elgesys. Pasiliovė aštrūs persekio
jimai ir suėmimai/ kurie buvo taip skaudūs Mikalojaus 
laikais. 1857 m. Varšuvoj atidarė gydytojų akademiją 
ir leido įsteigti: Varšuvoj — ūkio draugiją, o Vilniuj — 
archeologijos draugiją.

Nors tai buvo neperdaug didelės malonės,’ bet bajori
jai ir to pakako. Ypačiai džiaugėsi ir gerbė aną lietuviš
koji bajorija. Rašytojai: Odyniec, Chodžko ir Malinov- 
skis Lietuvos bajorijos vardu įteikė carui albumą, pilną 
karščiausių pagyrimų carui.

Augo viltis geresnių laikų, augo ir tautinis subruzdi
mas. Atsirado laikraščiai, kurie karštai svarstė lenkų 
tautinius ir politinius klausimus. Tautiniai jausmai vis 
karštyn ėjo. Lietuvos bajorija vis karščiau stengėsi pa- 

į brėžti savo prisirišimą prie Lenkijos ir pageidavimą vėl 
sujungti Lietuvą su Lenkija, kur bajorija turėjo daug 
daugiau teisių ir galybės. '

Bet dar smarkesnis bruzdėjimas buvo apšviestūnijoj, 
kilųsioj iš miestiečių, ir vidutinėj ir smulkioje buržuazi
joje. Didelę įtaką turėjo išeiviai, susispietę dideliuose 
Europos miestuose, ypačiai Paryžiuje. Ten jie buvo su
sipešę su žinomais tais laikais revoliucionieriais: Herce-

Gamtos Tragedija

Kurie žmonės čia jau seniai 
gyvena, tai labai stebisi, kad 
per labai daug metų nematė 
taip daug lietaus ir tokių 
audrų, kokias mes praleidome 
šią žiemą. Veik per poi’ą mė
nesių lietus lijo tik su maža 
pertrauka, kad nuo lietaus 
kalnai taip išmirko, jog daug 
vietų aukšti vieškeliai ir na
mai, kurie stovėjo aukštose 
prieškalnėse/ pradėjo slinkti 
žemyn. Nuo smarkaus lietaus 
užsikimšo gatvių kanalizaci
jos, tad daug vietų vanduo 
apsėmė gatves ir namus.

Kiek toliaur į Nevados vals
tiją tarpkalnėse tos audros 
su pusnimi pridarė daug var
go žmonėms. Labai dauk kelių 
buvo užnešti sniegu, o kitos 
vietos buvo vandens apsem
tos. Buvo sutrukdyta visokia 
transportacija. ^augiausia bė
dos buvo lygumose, kur nes
pėja vanduo nubėgti į žemu
mą. Dabar, nuo pradžios va
sario oras prasiblaivė, atrodo, 
kad bus giedra.

Mes tik tiek turime pasi
džiaugti, kad nors ir buvo 
daug lietaus ir audrų, bet 
oras dabar nešaltas ir ramus, 
be vėjo, žolė ir gėlynai auga 
taip greit, kad negalima’per
lipti daržuose ir laukuose.

—o—
.Apie darbus

Kadangi apie Francis
co ir Oaklandą/yra dkųg val

 

džios darbaviečių, kui\ daro 
reikmenis dėl laivų ir įvairių 

 

kitų dalykų dėl kariuomenės, 
tai šiuo laiku dirba tūkstan
čiai darbininkų, ir dar bedar
bės nesijaučia. Taipgi kompa
nijų dirbtuvės dirba didžiu
moje pilną laiką, kaip kur 
net skundžiasi neturį užten
kamai lavintų darbininkų. 
Teko kalbėtis su pietinių val
stijų darbininkais, kurie čia 
atvyksta darbo ieškoti. Sako, 
jų miestuose pilni laikraščiai 
pajieškojimų darbininkų, buk 
čia Californijpje, tūkstančių 
darbininkų trūkstą.

Tokių' šposų daug pridaro 
komercinė spauda. Praėjusių 
1951 metų pabaigoje taip 
daug buvo privažiavę iš pieti
nių valstijų darbininkų, kad 
kiti savo ūkius buvo palikę, 
kiti pardavę. Atvyko į Navai 
Shipyard dirbti, nes buvo pa

tikėję melagingiems garsini-, 
mams, būk reikią 50,000 dar
bininkų. Vėliau pasirodė, kad 
600 šeimų neturėjo nė mais
to, nė vietos gyventi. Miestas 
turėjo duoti pašalpą. Kitus 
gražino atgal, iš kur atvyko.

Kurie veteranai, tokiems 
lengviau darbas gauti. Bet 
paprastiems, nelavintiems 
darbininkams prisieina daug 
nukentėti dėl tokių blogų ir 
apgaulingų garsinimų, žmo
nės turėtų būti atsargesni, 
skaitydami tokią spaudą.

—o—

• Bet teko nugirsti nuo

kur 
šv.

Čia kiek laiko atgal iš 
tai atvyko ir apsigyveno 
Jono klebonijoj gun. Vikto
ras Pavalkis. Vėliaus per kaž
kurio pagalbą, susirado dau
gelio lietuvių adresus, ir vieną 
sekmadieni šaukia lietuvišką 
susirinkimą, būk tai apkalbėti 
“tautinius reikalus.”* Dėl sto
kos laiko man neteko ten būti 
ir patirti, kiek jis tokių tau
tiečių turėjo tam susirinkime.

tų ku
rie buvo, kad ■ turėjo mažą 
pasisekimą iš to didelio sie
kio. Taip atrodo, kad jo tiks
las buvo patirtį, ar čia daug 
lietuvių randasi, ir ar galės 
sutverti “avinyčią” ir “ganyti 
jų dūšeles.”

Kitas labai juokingas daly
kas. Po laiškais pasirašo tė
vas Viktoras Pavalkis. Bet ku
nigystė neleidžia tuoktis, o be 
šeimynos vyras negali būti 
vadinamas tėvu. Mat, biznis 
tai biznis, turi ieškoti sau ko
kių nors kostumerių.

—o—
Turėsim pramogėlę

šio mėnesio vasario 23 d. 
(tai yra 
turėsime 
bendrai 
Francisco
mas balius su skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Be to bus' 
gera muzika šokiams, ir daug 
kitų įvairumų.

Vieta visiems gerai žinoma, 
44 Page St., Druids žemutinėj 
svetainėj.

Privažiavimas visiems pato
gus iš visų miesto pusių, tik 
pusė bloko nuo Market St. 
Todėl visus kviečiame ten da
lyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. Įžanga tik 75c. Pradžia 
7 vai. vakare. Muzika 
šokiams nuo 8 :30 vai.

Alvįnas

šeštadienio vakarą) 
šaunią pramogėlę

Oakląhdo ir San 
lietuviai. Bus links-

nu, Bakūninu, Mažini, Garibaldi ir kitais. Buvo mano- 
jhma, kad lenkai gali išsivaduoti tiktai revoliucijos keliu, 
^tiktai ginkluotu sukilimu. Visi revoliuciniai vakarų Eu

ropos gaivalai juos užjautė. Išeiviai varė plaęią agitaciją 
ne tik Lenkijoj, bet ir visoj Rusijoj. Jų įtaka visuose di
desniuose Rusijos miestuose mokslą einanti jaunuomenė 
buvo sudariusi slaptus revoliucinius ratelius, kurie varė 
agitaciją ne tik tarp lenkų, bet ir tarp rusų. Rusų revo-

tupdė į apskričio, daboklę. 
Vieno pavardė lenkiška, Va^ 
davicz.

Jaunuolių tėvai buvo nuste-* 
binti, sužinoję ant kiek jų sū
neliai buvo palaidūnėliai.

Patartina nepriimti važiuo
ti nykščiu rodančius padau
žas. Apart to, reikia turėt vi
sas auto mašinos duris užra
kintas, ba sustojus prieš rau
doną šviesą, kartais gali ne
prašytas svečias įslinkti į jūsų 
auto.

Miami, Fla.
Vietines žinios

gros

Philadelphijos Žinios

—o—
Hialeah parke, arklių lenk

tynių milijoninis biznis eina 
labai gerai. Anksčiau būdavo 
7 kartus apibėgdavo apie žais
mių aikštę, dabar padidino 
ligi 9 kartų. Ir pasekmės la
bai geros dėl ponų savininkų. 
Užtatai apielinkės biznieriai 
keikia, kad jiems per mažai 
biznio padaro, nes tie vargšai 
bėgūneliai arkliukai viską su
ėda, ir žiūrovams kišenes iš
tuština, o dar ir nervų styge
les pažeidžia.

Nieko čia nepadarysi. Taip 
jie visi komercinės spaudos 
užhipnotizuoti apsvaiginti ir 
jų neįtikinsi.

—o—
Vasario 2 d. Bayfront Au

ditorijoje buvo surengta ka
čių ir katinų paroda. Na, ir 
čia pasidarė savotiškos rūšies 
biznis, žmonės po visą pasau
lį besibastydami, prisigaudę 
230 rūšių kačių, margų ir 
pilkų. Įžanga į šią parodą 
buvo 75 c. Nei už dyką neno
rėtum žiūrėti . į tuos pelių ir 
žiurkių neprietelius, bet žmo
nės neturėdami kur pinigų dė
ti lankosi, o kartu ir džiaugia
si.

klausė kas aš esu. Atsakiau, 
kad lietuvis. “Oh, der litau- 
en,” vokietė atkartojo.

Pažinojusi, kad aš lietuvis, 
ji pasidarė labai draugiška ir 
pokalbiuose viską išplepėjo. 
Ji sakė, kad vokiečiai labai 
neapkenčia žydų ir negrą, 
ir kad žydams neturi būti 
vietos vokiečių apgyvento! 
dalyj miesto. Tadgi ir gerai, 
girdi, kad žydų sinagogas 
daužo ir degina, tai jie grei
čiau iš ten išsikraustys. Ir dar 
pridūrė: Mūsų apgyventoj 
vietoj negrams uždrausta 
vaikščioti gatvėmis po 9-tos 
vai. vakare. O, jeigu poiicis- 
tas susitinka negrą gatvėje 
einantį, tai tuojau jį sustabdo 
ir apklausinėja: kur eini? kur ’ 
buvai? Su; kokiu tikslu tu čia 
naktį vaikščioji? • ,

Bet Hitlerio piktadarių, nie
kas nestabdo, ir neklausinėja. 
Jie vaikščioja naktimis lais
vai. ^regresas.

Worcester, Mass

susirinkimus. 
ant savo 
svastikas, 
saliutavo.
dar nepa- 

randasi 
senas

—o—
Bayfront parko stadijoms, 

apart paprastų vakarų, būna 
koncertai su programa kiek
vieną sekmadienį po pietų nuo 
2 iki 3 vai., ir nuo 4 :30 iki 
5:30. Tęsis iki gegužės mene
sio.Apart prakalbų ir pamok
slų, programos pildomos solis
tų ir chorų, didžiumoje tau
tiškai religinio turinio. Nieko 
blogo neatsitiks, jei kartais 
vakarą kitą praleisi laiką po 
atviru dangumi saulutei šil
dant, pasiklausysi retkarčiais 
ir tokių pramogų.

V. J. Stankus

biznieriai ir 
šaukia per 

busų streikas 
jų biznius, 

vietose vyrai 
vairuotojams

Philadelphia, Pa

Vasario 1 d. sustreikavo 
750 busų vairuotojų ir darbi
ninkų Miami Transit ir Miami 
Beach susisiekimo. 90,000 kė
lė i v i ų n e b u s > aptarnau
ti. AFL unijos prez. W. O. 
Frazier, pareiškė, kad darbi
ninkai reikalaus pakėlimo al
gos maždaug po 30 c. į valan
dą, arba viso po $1.50 į va
landą. Tačiau manoma susi
taikyti už pakėlimą 14c į va
landą. 1

šia proga būsų kompanija 
be jokių mirkčiojimų Jūrės 
progą pakelti važiuotės fėrą 
iki 15 c. Dabar du f erai lė- 
šuoja' 25 c., perkant “laki
nus”. Miesto Centro ir Miami 
byčiaus visokį 
pramonininkai 
spaudą, kad tas 
labai pažeidžia 
Busų sustojimo 
ir moterys auto
rodo nykščius, kad juos pavė
žėtų į miestą. Gubernatorius 
F. Warren per spaudą atsi
šaukė į streikierius, kad ne
streikuotų, nes girdi, remen- 
tis valst. įstatymais, baus uni
ją po $10,000 į dieną. 
Streikieriaj nenusigando, vie
ningai laikosi iki. pilnam lai
mėjimui.

—o—
Miami Springs ir Hialeah 

apie tuzinas, jaunuolių po 17 
metų apiplėšinėjo žmones. 
Vienas su nykščiu paprašy? 
davo, kad pavėžintų, o kiti 
su savo mašina pasekdavo. 
Toks nedėkingas keleivis pa- 
togesnėj vietoj paprašydavo 
sustoti, o jo f rentai privažia
vę apiplėšdavo geradarį žmo
gų. Priedui dar apmušdavo, 
ir mašiną pasiimdavo. Pereitą 
savaitę Dėdės Sąmo sargąi 
sugaudė jų visą bandą ir su-

Hitlerio Idėjos gyvuoją

Jau Suvirš 6 metai praėjo, 
kai Hitlerio armijos tapo su
muštos, ir pats Hitleris, dėl 
pralaimėjim'o karo, ir gėdos, 
įpuolęs į desperaciją, , save 
nusižudė. Bot jo įdėjos pasili
ko, ir šiandien tebegyvuoja 
mūsų mieste, kur’gimė pirmu
tinė Amerikos laisvė ir nepri
klausomybė. čia, kur taip la
bai visų gerbiamas istoriškas 
laisvės varpas nepriklausomy
bės svetainėje kiekvieną me
tą 4 dieną liepos skambina vi
siems laisvę ir lygybę, be 
skirtumo tautybės, ir tikėjimo. 
Bet tos visos skambinimo 
laisvės pasilieka tik ant isto
riškos popieros parašytos, čia 
naciai netik daužo, ir gazoli
nu degina žydų sinagogas, bet 
pradeda persekioti ir negrus.

Po uždegimo žydų sinago
gos, tapo susekti ir suimti du 
jauni Hitlerio mokiniai. Val
džios pareigūnai ilgai kvotė 
tuos du jaunus piktadarius. 
Vėliau jie prisipažino, kad jie 
turi jaunųjų nacių organiza
ciją, su apie 150 narių. Jų 
lizdas randasi aukštojoj mo
kykloj “Olney High School.” 
Jie tos mokyklos auditorijoje 
laikydavo savo
Ten jie prisisiuvę 
kastiumų naciškas 
viens kitą naciškai

Bet sakoma, kad 
sisekė iškvosti, kur
užpakalyje pasislėpęs 
fiureriu jaunųjų naciukų va
das.

šį visą įvykį iš pradžios no
rėta gražiai užglostyti... Bet 
netrukus pasipylė protestai 
nuo įvairių organizacijų ir 
laisvę mylinčių piliečių. Ta
da ir didžiųjų laikraščių lei
dėjai buvo priversti plačiai 
atidaryti savo burnas. “Phila. 
Inquirer” tilpo editorialas, 
reikalaujantis, kad miesto 
valdininkai ir mokyklų direk
toriai nuodugniai ištirtų ta 
piktadarių nacių organizaci- 
ją._ Ne tik aukštosios mokyk
los vaikus, bet ir jų tėvus rei
kia tyrinėti. Ir dar priduria, 
kad šiame mieste, kaipo lais
ves lopšyje, neturi būti vietos 
ųei komunistams, nei naciams.

Argi. čia. nejuokinga? Kas 
galį priparodyti, kad kada 
nors ir kur nors komunistai 
būtų sudaužę, ar uždegę žy
dų sinagogas, ay tam pana
šiai butų pasielgė. Tai di
džiausias ir šlykštus ant ko
munistų šmeižtas!

Kiek man teko girdėti, tai 
komunistai, kaip tik priešin
gai, visuomet kovojo ir kovo
ja prieš tokius šlykščius fašis
tų darbus.

Kas yra Olney? Olney yra 
didelė šiaurinė miesto dalis, 
graži ir švari. Sakoma, kad 
ten gyvena 80% vokiečių. Bet 
tarpaislyra daug ir žydų ir 
kitų tautų žmonių, po kelis 
nuo seniai apsigyvenusių.

Man bedirbant vienam 
fabrike, Onley miesto dalyje, 
teko sužinoti daug fašistinių 
slaptybių. Aš vieną pusamžę 
moterį vokietę mokinau dirb
ti ant mašinos, ir mieravau 
jos padarytus šmotus su mi- 
crometru, tūkstantines colio 
dalis. Iš pradžios ji link'ma
nęs gana šaltai nuduodavo. 
Bet vieną syk ji manęs už-

LDS 57-ta kuopa rengia 
nepaprastą puotą, kuri atsibus 
vasario (Feb.) 16-tą 6 vai. va
kare Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

Patyrusios gaspadinės pa
gamins nepaprastų ir skanių 
valgių, ir gėrimų taipgi, ir bus 
labai įdomi muzikališka pro^ 
grama, kurią išpildys visiems 
gerai žinomos dainininkės, 
kaip tai: Norma Čeponytė, 
Helen Kižytė ir gabus pianis
tas Vincent Motiejaitis. Šis 
vakaras bus skirtingas tuomi, 
kad sykiu minėsime “Meilu
žių dieną,” kurią visi žinom 
kaip'St. Valentines diena. Po 
programos tęsis šokiai iki vė
lumos. Muziką šokiams išpil
dys Helena Kižytė ir Vincent 
Motiejaitis.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti kaip worcesterie* 
čius, taip ir iš visų apylinkių. 
Iš kalno tariame širdingai 
ačiūi Komisija

f

Detroit, Mich.
Progresyviškos organizaci

jos bendromis spėkomis rengia 
šaunų menišką koncertą va
sario 24 d., buvusioje Lietu
vių svetainėje, 25th. St. ir 
Vernor Hwy.

Koncerto pradžia 5 vai*. po 
pietų, o durys atsidarys 4:30 
p.p. Programą pildys vietinės 
geriausios meno spėkos, taipgi 
bus ir iš Chicagos. Programa 
susidės iš dainų, duetų, kvar
tetų, klasiškų šokių, ir kitko, 
žodžiu z sakant, programa bus 
turtinga.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Taigi, detroi- 
tiečiai ir windsorieciai ir apie- 
linkės kolonijų lietuviai ne
praleiskite tos progos, kuri 
mums retai pasitaiko.

Besiklausydami lietuvišką 
dainelių, ne tiktai kad už
migtame savo kasdieninius 
rūpesčius ir nuovargį, bet tuo 
pačiu kartu sueiname į geres
nę pažintį vienas su kitu ir 
pasidaliname mintimis.

Pasimatysime koncerte.
Koncertą Mylintis.

liucinė jaunuomenė ne tik pritarė lenkams, nes manė, 
kad lenkų išsivadavimas suteiks mirtiną smūgį caro ga
lybei ir palengvins Rusijos išsivadavimą. Rusų jaunuo
menė rašėsi į slaptas lenkų organizacijas. Rusų revoliu
cionieriai žadėjo veiklią pagalbą, lenkams sukilus.

Tuo tarpu vakarų, Europoj įvyko-atsitikimai, kurie 
dar labiau sukurstė lenkuose svetimo jungo nusikratymo 
geismą. Štai šiaurinė Italija/ tiesa, su prancūzų pagalba, 
nusikratė Austrijos jungą 1'860 m. Italų revoliucionie
rius Garibaldi su drąsuolių saujele išvijo syętinjšalį ka
ralių ir visa Italija susijungė į vieną tautinę valstybę. 
Šitai sukurstė lenkuose dar didesnį revolįuęijos ųpįf Jei
gu Garibaldi su drąsuolių saujele, liaudies palaikomas, 
įstengė taip greitai išvaduoti pietinę .Italiją iš syetimšL 
lių jungo, tai kodėl šito negali padarytį lenkai, įtraukę 
kovon visą tautą? Kodėl negali nusikratyti rusų jungo 
ir atgaivinti senąją Lenkiją'su Liętųyą ii; Gudija? , _((1

(Bus daugiau) t,.

Lietuvis dipukas, neperse
niai atvykęs iš Vokietijos ir 
apsigyvenęs pas savo gerašir
džius lietuvius, kurie jį parsi
traukė, užsigeidė pamokinti 
•savo šeimininkę dailiosios lie
tuvių kalbos, šeimininkė Ame
rikoje gimusi ir atigusi, galėjo 
gerai lietuviškai susikalbėti, 
bet jos kalba dipukui nepati
ko. Vieną ramų vakarą dipu
kas su šeimininke diskusavo 
anglišką ir vokišką kalbas. 
Dipukas sakė: ot šios dvi di
delės tautos, nors ir labai tur
tingos savo kalbų žodžiais, 
bet jas negalima prilyginti 
prie lietuviškos gražiosios-kal
bos. Nes tik lietuviškoje kal
boje yra vartojamos daikta
vardžių maloninės lytys.

Šeimininkė: Tai kokios tos 
lietuviškos lytys?

Dipukas: Tu poniute tuo- 
jaus išgirsi, tik sek paskui 
mane.

Pradėk:
Pradedu: Aš sakysiu daik

tavardžių paprastas lyti, o tu 
sakyk malonines ’lytis. Aš sa
kau žvaigždė, o kaip.tui pasa
kysi mažybinėje lytyje?

žvaigždelė. : 
Gerai.
Eglė ?
Eglelė.
Rūtą ?
Eglelė. Rūta?
Rūtelė.'
Sesuo ? 
Seselė. 
Marti ?

, Marti?
Mąrtęlė. 
Kūma? '

1 • *" Ty lėk; ašr nesakysiu, apsakė
šeimininkė. Pregresas.. į 3 pusl.-Laisve (Liberty)-Antradien., Vasario-Feb. 12, 1952

V

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



NowWto^M^zfollnloi Mirusios advokates 
pagarbai mitingas

Jaunuoliams
Mėgstantieji, čiudžinėti rol- 

loriais 12-18 metų jaunuoliai 
kviečiami į naujai sudaromus

PRANEŠIMAI

Iš IDS 1 kuopos 
susirinkimo

* »

Brooklyn, N. Y. — Vasario 
5 d. atsibuvo LDS 1 kuopos 
susirinkimas L. A. Pil. Klubo 
svetainėje, 280 Union Avė.

Reikia pasakyti, kad narių 
atsilankė skaitlingai. Gal dėl 
to, kad šiame susirinkime tu
rėjome atlikti nominavimą 
kandidatų į Centro Komitetų. 
Išklausius kuopos komiteto 
raportus ir eiga prie nominaci
jų. štai jų sėkmė:

Prezidento vietai nominuo
ti: E. Jeskevičiūtė, R. Mizara, 
A. Matulis.

Į pirmą vice-prezidentą: 
J. J. Mockaitis, J. Grubis, V. 
Čepulis, Anne Yakštis.

Į antrą vice-prezidentą: 
Frances Yurgil, Frank Olson, 
Lillian Gugas.

Sekretoriaus pareigoms: 
E. Jeskevičiūtė, J. Siurba, J. j 
Gasiūnas, Anne Yakštis.

Iždininko: J. Weiss, K. 
Petrikienė, V. Čepulis, V. Bun- 
kus.

Iždo globėjų pareigoms: J. 
Grubis, Julia Smith, S. Kuz
mickas, K. Petrikienė, Aldana 
Katinas, Alda Orman, P. Ka- 
pickas, V. Bunkus, A. Gilman.

Į daktarą kvotėją: Dr. Pa- 
levičius, Dr. Repšys, Dr. Sta- 
nislovaitis.

Po nominacijų buvo kalbė
ta, kaip geriausia prisirengti 
prie kuopos bankieto, kuris j- 
vyks kovo 8 d., L. A. Pil. Klu
bo svetainėje. Tam darbui iš
rinkta komisija. Daugelis na
rių pasiėmė pardavinėti tikie- 
tų.

Prašome tų, kurie nebuvo 
susirinkime ir neturėjo progos 
pasiimti tikietų pardavinėji
mui, matykite kuopos prezi
dentą A. Veličką, jis aprūpins 
tikietais. Dienomis jį galima 
rasti Lituanica Restaurane 
prie Union Ave., ties Litua
nica Aikšte.

Kad vakarienė būtų pasek
minga visi nariai turi pasidar
buoti platinime tikietų.

Prot. Sekretorius.

Fihnos—Teatrai
Astor Teatre

Sėkmingai .rodyta nuo pat 
kalėdinių švenčių filmą "Quo 
Vadis” tebepasilieka ir toliau 
šiame teatre. Pirmiau buvo 
rodoma vienu kartu dviejuose 
teatruose. Vaizduoja senosios 
Romos imperijas laikus.

Radio City Music Hall /
Penktai savaitei tebepasilie

ka “The Greatest Show On 
Earth,” vaizduojanti cirką.

—o—
•Roxy Teatre

Rodoma nauja filmą “Pho
ne Call From A Stranger.” 
Vyriausiose rolėse Shelley 
Winters, Gary Marr ill, . Mi
chael Rlennie, Keengn Wynn, 
Btette Davis.

Scenos aktuose Johnny 
Johnston, George Tapps, 
Florence Desmond, teatro šo
kėjos, orkestras.

—o—
Rivoli Teatre

Pradėjo rodyki naujausią 
filmą “Viva Zapata!” Tai 
draminė filmą apie asmenį, 
kuris pasižymėjo meksikonų 
gyvenime. Ar tas gyvenimas 
tikrai pavaizduojamas? Apie 
tai teks kalbėti vėliau, įsižiū
rėjus filmą.

Veikalo .autoriuj John 
Steinbeck yra plačiai žino
mas. Filmą gamino Darryl F» 
Zanuck, Twentieth Century- 
Fox studijose.- Direktorius 
Elia Kązan. Vyriausieji akto
riai Marlon Brando, kuris 
vaidina Zapatą, ir Jean Pe
ters. '

Stanley Teatre
Teberodoma neužmirštamai 

įspūdinga “Peace Will Win.” 
Tai ne aktorių įvkidintas koks

LMS Apskrities Žinios
LMS 3-čioji apskritis pasi- 

brėžūsi eilę darbų atlikti ant
roje dalyje šio sezono, štai 
mūsų kalendorius:

Kovo 23 meno paskaita. 
Paskaitos tema ir prelegentas 
bus skelbiama vėliau. Kovo 30 
vaidinimas. Hartfordo Laisvės 
Choro vaidintojai suvaidins 3 
veiksmų komediją “Tetos 
Turtai.” ' :

Balandžio 6-tą vėl prelek- 
cija Auditorijos patalpoje. 
Balandžio 19 ir 20 LMS 3 
Apskrities konferencija Hart
forde. Taip pat ten įvyksta

(sekmadienį) Laisvės Choro 
jubiliejinis koncertas. Balan
džio 27 vėl meno paskaita- 
prelekcija.

Gegužės 11, baigimui meno 
paskaitų ruošiama meno pas
kaitų simpoziumas. Prelegen
tai kalbės įvairiomis meno te
momis lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Prašome pasižymėti šias da
tas ir rezervuoti jas apšvietai. 
Paskaitos bus įdomios, lies į- 
vairias meno šakas, istoriją ir 
socialę meno reikšmę.

LMS Komisija

Nelsonas gavo teisę 
atvykti New Yorkan

Iš Pittsburgho pranešta, kad 
Steve Nelson (vienas perse
kiojamųjų einant Smith įsta
tu) gavo leidimą atvykti New 
Yorkan. Jis čia bus vasario 
16-24 laikotarpiu.

Nelsonas, buvęs Abraham 
Lincoln Brigados vadu, yra 
pakviestas į tos brigados vete
ranų rengiamą masinį susi
rinkimą. Įvyks vasario 16-tą, 
13 Astor Place, New Yorke.

Kariavusieji prieš fašizmą 
Ispanijoje veteranai nori Nel
soną pagerbti. Ta pat proga 
jie tikisi sukelti bylai vesti 
paramos. Tam tikslui jie yra 
sudarę ir Defend the Lincoln 
Veterans Komitetą.

Atmestasis vyriškis 
papiovęs moteris

New Yorke areštuotas Jolita 
P. Keringer, 33 metų, karui 
gamybos darbininkas. Anot 
policijos, jisai prisipažinęs, 
kad jis papiovė Mrs. Genevie
ve Mitchell ir jos draugę Mrs. 
Frances Castello.

Iš karto detektyvai buvo 
manę, kad jos pačios viena 
kitą papiovė, nes vieną peilį 
teberado vienqs moters ran
koje, o kitą peilį numestą gre
ta kitos. Bet paskui atradę 
kraujo buto išlaukyje. Tas ve
dė tyrinėti tų moterų pažįsta
mus vyrus. Peilius pats žudy
tojas taip sudėstęs tikslu su
mėtyti pėdas.

Leido kelti palūkanų 
nuošimtį

Taupmenų ir kituose ban
kuose New 'Yorko valstybėje 
valdžia leido išmokėti nuošim
čių po du ir pusę vietoje da
bar mokamų 2 nuošimčių. Tū
li bankai tuojau paskelbė pa
kelia nuošimčius.

Po du nuošimčius buvo mo
kama nuo 1936 metų. Pakėli
mo nuošimčių bankai pageida
vo tikslu gauti daugiau depo- 
zitorių. Dėl infliacijos mažiau 
žmonių beturi sutaupų į ban
kus dėti. Tebeturinčių gali
mybę sutaupyti pinigų daug 
patraukia sutaupų ir paskolų 
sąjungos, kurios jau seniau 
moka po pustrečio iki 3 nuo
šimčių.

Statys naujų vaikams 
gydyti ligoninę

Prie Bellevue Medikališko 
Centro New Yorke bus prista
tytas naujas pastatas. Jame 
talpinsis 20 lovų vaikams li
goniams. Taipgi bus kamba
riai egzaminuoti gydomus na
mie. Ir įrengti kambariai, ku
riuose vykdys gydomuosius 
veiksmus.

Ligoninės priedui suteikia
ma milijono dolerių auka iš 
William J. Woolman Funda
cijos.

Pradės ieškoti raganų 
po mokyklines knygas

"Birutės” filmą 
jau bus rodoma e

T_ . . 7. j TKaip jau yra žinoma, Jur
gis Klimas ir būrelis mūsų 
menininkų sunkiai dirbo pas
taruoju laiku filmuodami 
operą “Birutę.” Sunkiai dirbo 
todėl, kad reikėjo dažnai iš
važiuoti į miškus ir ten ap
link ugnį vaikščiojant arba 
ant arklių jodinėjant trauk
ti paveikslus. Paskui svetai
nėje ant estrados reikėjo 
apie trys sekmadieniai vargti 
pakol tapo visa optjra nufil
muota. Dabar jau aktorių dar
bas užbaigtas. Tai ir draugas 
Klimas baigia sutaisyti savo 
darbą ir sako, kad jau šio mė
nesio, vasario 17-tą dieną, jis 
ją rodys publikai Liberty 
Auditorijoj. ' ,

Apie 25 asmęnys mūsų me
nininkų dirbo šiai filmai, no
rėdami turėti savo filmą. Ir 
aš manau, kad jų noras ge
ras. Ir kodėlgi nebandyti, jei 
yra filmininkas. Juk filmą yra 
graži dalis' kultūros-meno. Ir 

jei filmą gera būtų, tai būtų 
kuomi pasidžiaugti. Draugas 
Klimas sako, kad filmą bus 
graži, nes, mat, jis taisyda- 
mas-durstydamaš ją jau ne
kurtas vietas mato, o mąs dar 
tik spėlioti galime. Nors akto? 
riai, rodos, gerai atliko savo 
roles.

Filmos rodymą rengia mū
sų Ndmo Bendrovė ir jai bus 
visas pelnas, nes Jurgis Kli
mas ir visi “Birutės” aktoriai 
taip norėjome.

Taigi, šio mėnesio, vasario 
17-tą dieną sugužėkim visi į 
Liberty Auditoriją pamatyti 
filmus ir paremti mūsų ištai
gą. Vienas iš Dalyvių.

< ' » i 4 , ; . . I ■ r

Darbiečiai reikalavo 
pergrupuoti rinkinių 
distriktus

Vasario 22-ros vakaro 8 val.( 
viešbutyje,Astor, New Yorke, 
rengiamas masinis , mitingas 
pagerbti velionę advokatę Ca
rol King. Susirinkimą šaukia 
ir visus kviečia velionės šei-

i m a ir draugai.
Susirinkimo pajamos, ko

kios^ bus, eis ginti persekioja
muosius asmenis, kuriems ap
ginti jinai darbavosi, kovojo 
visą gyvenimą ir tebesidar
buotų dabar, jei gyva būtų. 
Carol King visą gyvenimą 
praleido gynime sveturgimių 
nuo deportavimų.

Mrs. King mirė, sausio 22-rą 
ir buvo tuojau palaidota, be 
viešų šermenų, žinodami, kad 
ji buvo liaudies žmogus, jos 
sūnus ir giminės skelbia šį 
mitingą tam, kad žmones tu
rėtų progą pareikšti velionei 
pagarbą ir Vykdyti toliau jos 
paliktą darbą.

Garmentiečiai rinks 
parašus už taiką

Unijistų komiteto atsišau
kimas į moteriškų drabužių 
siuvėjų industrijos darbinin
kus rado šiltą atbalsį. Trečia
dienio vakarą į Yugoslav 
Hall tiesiai iš darbo suėjo 200 
darbininkų. Vykdytas pasita
rimas, kuo galėtų prisidėti at
gavimui taikos.

Kaip kitaip prisidėsi, jeigu 
ne darbui ir aukomis. Jie pasi
žadėjo surinkti 5,000 parašų 
po prašymais, taikos (petici
jomis). Ir sudėjo $131 komi
teto darbui už taiką stiprinti 
ir plėsti.

Darbininkai pagyrė komite
tą už ruošimą mitingų-prakal- 
bų prie šapų pertraukose pie
tums (ir juose skleidžiamą li
teratūrą. Ir reiškė viltį, kad 
šiuo unijistų susirinkimu ir 
aukomis pastiprintas komite
tas galės dar daugiau nudirb
ti toje srityje. T-a.

tymus. Juos sudaro sąryšyje 
su vykdomomis jau išlavintų 
tymų lenktynėmis — Roller 
Derby. Vedėjas Sid Cohen 
kviečia naujokus ateiti vasa
rio 16-tos 10 vai. ryto ir atsi
nešti “skates.”

Įvyks artileristų armorėje, 
14th St. ir 8th Ave., New Yor
ke.

Toje pat arrhoreje vasario 
14-tą prasidės Roller Derby, 
žaismės ketvirtadienių, .penk
tadienių, šeštadienių vakarais 
8:30. Įžanga $1.75. šeštadie
niais yra ir popietinė žaismė.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su virtuve ir bendra maudy
ne. Šaukite rytais: South 8-2634.

(29-33)

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas superintendentas 40 
šeimų namui Williamsburge. Leng
vai aptarnaujamas namas, vyras ga
li dirbti kitur, nes dienom užtenka 
moteriškės priežiūros. 4 kambarių 
apartmentas ir $100 j mėnesį žiemą, 
vasarą $75.00 į mėnesį, šaukite: 
South 8-6243. (29-30)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkė, nuo

latinis darbas, amžiaus žemiau 50 
metų, 5% dienos, $40.00 į savaitę. 
Vieną ai’ du vakaru reikia pabūti 
prie vaiko; guolis vietoje, reikalin
gas paliudijimas. Tel. TW. 7-2273.

(28-29)

PAJIEŠKOJIMAI•
Pajieškau tetos Antaninos žukac- 

kienės, gyvenančios Jungtinėse Val
stijose. Iš Lietuvos paeina nuo Šiau
lių apskr., Meškučių valsčiaus, Dau- 
gčlaičių kaimo. Aš esu Adelė Žvi- 
gilytė, Box 387, Simcoe, Ont., 
Canada. ’ (28-30)

SO. BOSTON, MASS.
Priversti parduoti Variety Store, 

užkandžių ir maišto produktų krau
tuvę. Kaina su nuostoliais, tik 
$1950. Biznio daroma po $250.00 į 
savaitę, krautuvės randa $40. Vieta,
So. Bostone, vienas blokas nuo 
beach. Lietuviaias apgyventa vieta.. 
Gražus 2 kambarių apartmentas, svLz 
porčiais. Duodame ant išmokcsčiųfv 
Pardavimo priežastis — savininkų 
nesveikata.

šaukite: So. Boston 8-9417. (šau
kite tik šeštadienį, vasario (Feb.)
9 d.) (28-29)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos svarbus susirinki

mas įvyks vasario 14 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visi nariai 
stengkitės dalyvauti, nes bus nomi- 
navimas kandidatų, dėl LDS Centro 
Valdybos. Apmislykite ką nominuo
ti išanksto, tai nesitrukdys laikas. 
Tiesa, mūsų kuopos susirinkimai vi
sada greitai pasibaigia. — Kp. Kor.

(28-29)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopos susirin- 

1 kimas įvyks trečiadienį, 13 d. vasa
rio (Feb.), 8 vai. vak., 408 Court 
St. Nariaia, dalyvaukite visi, yra 
prisiųstos nominacijos blankos. At
siveskite naujų narių. —Valdyba.

(28-29)

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, vasario 13 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. Visi 
nariai būkite, nes turėsime nomi
nuoti LDS Centro valdybą ir kitus 
kuopos reikalus atlikti. -— Valdybh.

(28-29) V’.

•MONTELLO, MASS.
Metinis Koncertas ir šokiaia. Ren- 

giaLiuosybės Choras. įvyks vasario 
16 d. (Feb.), 1952, Lietuvių Tautiš
ko Namo žemutinėje salėje, North 
Main ir kampas Vine Sts. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga tik vienas do
leris. Programą pildys Liuosybės 
Choras vadovystėje Alb. Potsiauš. 
Solo, duetus pildys Rožė Stripinis, 
Veronika Balkienė (Putvinskaitė) iš 
Nantesket, Mass. Dalyvaus Latvių 
Choras, vadovystėje Edward Sugar, 
iš Roxbury, Mass. Bus gera Šokių 
muzika. Prašom visus dalyvauti. — 
Rengimo Komitetas. (29-30)

Svarstys draugingumo 
ir taikos reikalų

Vasario 16-tos ryto 10:30 
New Yorke šaukiama konfe
rencija, kurioje svarstys rei
kalą draugingumo kaipo prie
monės atsteigti ir palaikyti 
taiką. Vyriausiu programoje 
punktu bus “Amerikos-Tary- 
bų santykiai — ieškojimas 
draugingumo ir taikos.’’

Konferencija tęsis iki 5 po 
pietų. Įvyks Hotel Brevoort, 
5th Avė. ir 8th St. Registraci
ja suaugusiems delegatams ai 
svečiams $2. Už tą patį gaus 
ir lengvą užkandį pietums. 
Studentams tiktai $1.25.

dirbtinis vaizdas. Tai galin
gas veiksmas skaistaus jauni
mo, atstovaujančio pasaulio 
kraštus, šaukiančio taikos ir 
progos gyventi.

Dabar Rodoma

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

DURYS AJDAROS A. M.

Valdinio valstybės univer
siteto kancleris John P. My
ers komisijon paskyrė Mrs. 
Harper Sibley iš Rochester ir 
teisėją Bruce Bromley. Tre
čiuoju komisijoje veiks švieti
mo komisijonierius Lewis A. 
Wilson.

Ar paskirtoji komisija tik
rai taps tais ragangaudžiais, 
ateitis parodys. Bet paskyri
mo komisijos tyrinėti. mokyk
lose skaityti taikomas knygas 
tikslas yra aiškus.

Ir be tyrinėjimo darbinin
kams ir progresui nepriešiš- 
kos knygos ir bile kokios pa
žangiųjų autorių knygos jau 
seniau buvo prašalintos iš 
mokyklinių skaityklų. Dėl to 
sunku įsivaizduoti, ko dar ko
misija galėtų ieškoti ir ką be- 
užgirti. Gal įsakys mokyk
loms litanijas?

Mokytojų delegacija 
išvyko į Albany ,

I  ...............———•

Mokytojų Unijos masinė de
legacija išvyko į Albany spe
cialiu traukiniu. Jie ten lanky

sis Valstybės Seimelio posė
dyje, pas assemblymanus ir 
senatorius. Reikalaus algų 
priedo, pataisyti Clancy įsta
tą ir atšaukti Feinbęrg įstatą. 
Taipgi reikalaus teikti dau
giau paskyrų mokykloms ir. 
išleisti $600,000,000 vertės 
bonų statybai mokyklų.

Newyorkieeiai ir brookly- 
niečiai American Labor Party 
atstovai lankėsi Albanyje. Jie 
mobilizavo talką, kad rinki
miniai miesto distriktai būtų 
perdalinti.

Dabartinis perdalinimas yra 
toks, kad jokiu būdu, tautinės 
mažumos negalėtų išrinkti 
savo atstovų. Negalėtų išrink-* 
t.i nei klasinės daugumos — 
darbininkai. Dėl to reikalavo 
perdalinti distriktus atitinka
mai skaičiams gyventojų. Tas 
leistų darbininkams ir neg
rams išrinkti atstovus.

Kaip dabar yra, Harlemo 
negrai niekad negalėtų išrink
ti savo atstovo. Negalėtų iš
rinkti nei ' Brooklyn© Bed- 
ford-Stuyvesant sritis. Negalė* 
tų dėl to, kad tos sritys yra 
suskaldytos į sklypus ir skly
pelius, kampus ir kampelius. 
O tie kampeliai priskirstyti 
prie turtingesniais apgyventų 
distriktų. Priskirstyti tiksliai, 
kad tie biednuomenės distrik
tai negalėtų išrinkti šavo ats
tovų.

Gaso vartotojams ♦
Sveikatos Departmentas į- 

spėja visus vartojančius bent 
kokį nors gasu; šildomą pečių 
ar įrankį būti atsargiais.

Vartojant gasą visuomet 
turi būti praviras langas, kad 
įeitų oro. Be to gasas gali už
gesti ir visus gyventojus su
sargdinti arba ir visai uždu
sinti. Užgesus liepsnai, gaso 
gali prieiti į butą tiek, kad net 
butą padegs ar eksploduos.

Vieną tiktai diena praėjusį 
sekmadienį 'per 13 valandų 
Sveikatos Departmental ra
portuota dviejuose1 butuose 
astuonių asmenų pridusimas 
gasu:

Kovo 3 dieną New Yorko 
7th ir 8th Avenues taps va- 
žiuojamoniis tik į vižną ga? 
lą “one Way.”

Prašo paremti 
apsigynimo fondą

Newyorkiečių ir pitsbur- 
ghiečių apgynimui yra pasi- 
mota šį mėnesį sukelti $100,- 
000 fondą. Be tos sumos ap
sigynimas neįmanomas. Gale 
praėjusios savaitės fondo ve
dėjai nusiskundė, jog vajus 
neina pakankamai skubiai, 
kad suspėtų laiku. O teismai, 
tai ne vestuvės, neatidėsi pa-, 
gal reikalą.

Gale praėjusios savaitės dar 
trūko fondui $87,630, kaip 
skelbė pranešimai darbininkų 
laikraštyje. z

Byla nėra vien tiktai ap
ginti tuosz16 New Yorke ir 
kelis Pitthburghe, nors tas be 
galo svarbu. Bet.šios yra pir
minės, žymiausiųjų tebesan
čių laisvėje darbininkų vadų 
bylos. Nuo to, kaip jos bus 
išspręstos, kokios galimybės 
bus sudarytos apeliuoti (jei
gu jie šiame teisme būtų nu
teisti) priklausys ar- bus per
sekiojami antriniai, tretiniai 
vadai. Nuo to priklausys, ar 
bus persekiojami eiliniai dar
bininkai ir progresyviai.

Lietuviai taipgi darbuojasi 
tam tikslui, bet sakoma, kad 
ir jie jaučiasi dar nepakanka
mai prisidėję. F. A. R.
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Windsoras išplaukei 
brolio laidotuves

Windsoro kunigaikštis, bu
vusysis karalius, * apie savo 
brolio Anglijos karaliaus mir
tį sužinojo būdamas New Yor
ke. Jis išplaukę laivu Queens 
Mary. O jo žmona Wally, dėl 
kurios jis atsisakė sosto, liko
si New Yorke.

MEZGINIAMS
SIŪLAI

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

4 oz kamuolys 90c.
Visokių spalvų

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

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. f

Brooklyn, N. Y.
• Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi

kiam reikmenys, įvairūs daikte- 
i liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283
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| PETRAS KAPISKAS į
T IR I

} VINCAS SODAITIS |

I BAR & GRILL |
f 32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. į 
Į Telephone EVergreen 4-8174 t

I__________ _______ ___________ iTTgTrt

" - /
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS
Matthew A. 

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergr®en 7-6868 .
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusi.-Laisve (Liberty)-An tradien., Vaaario-Feb. 12, 1252




