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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuos© $9.00 
Vienas numeris 5 c.
PRICE 5c A COPY

Tarpe mūšy menininky.
Dvi sukaktys.
Ir vėl vasarinė mokykla.
Gerieji usteriečiai.
Ko dabar reikia?

Rašo A. BIMBA

Sekmadienį netikėtai už
kliuvau į Kultūrinį Centrą. 
Ten radau posėdžiaujant Lie
tuvių Meno Sąjungos Trečio
sios Apskrities Komitetą. Bu
vo nemažai ir pasalinių.

Iš posėdžio išsinešiau kuok- 
štę gerų įspūdžių. Džiugu bu
vo klausytis komiteto praneši
mų. Darbštus tas komitetas. 
Valdybą sudaro Vincas Bovi
nas, Mildred Stensler ir Har
ry Mitkus. Rimti, smarkūs 
žmonės. Už tai veikla sekasi.

★

Net man truputį ir pavydu 
pasidarė. Buvo pranešta, kad 
labai gražiai šiomis dienomis 
paaugo Sietyno ir Aido cho
rai, ypač vyrais. Sako, beveik 
visa dešimt smarkių vyrų įsto
jo į Aido Chorą. Ir manau 
sau: Jeigui gamta manęs ne
būtų nuskriaudus balsu, kaip 

ydĮgražu būtų prie Aido būti ir 
■dainomis svietą linksminti!

Kaip ten nebūtų, laimingi 
ir protingi tie mūsų vyrai, ku
rie aktyviškai prisideda prie 
chorų sustiprinimo.

Sužinojau dar ir štai ką, 
nes taip pranešė gabioji abie
jų chorų mokytoja Mildred 
Stensler: Aidiečiai visais ga
rais rengiasi prie koncerto, 
kuris įvyks gegužės 4 d. ir 
kuris bus sukaktuvinis koncer
tas^

Ar'žinote, kad Aido Choras 
jau 40 metų amžiaus?!

Ar bereikia raginti, kad vi
si ruoštumėmės tame koncer
te .dalyvauti ?

O ve jums kitas gražus rei- 
ill&las. Susirinkime dalyvavo 
Hartfordo Laisvės Choro at- 

-stovai: Choro jaunas ir nau
jas pirmininkas Stanley ir Vi- 
sockienė.

Jų chorui sukanka dvide
šimt penki metai. Jų sukak
tuvinis kone. įvyks balandžio 
20 d., ant rytojaus po LMS 
3-Čios Apskrities konferenci
jos, kuri tiksliai šaukiama ta
me pačiame Hartforde. Jie 
sako, kad jie labai smarkiai 
ruošiasi prie savo iškilmės. 
Kviečia dalyvauti ir brūkly- 
niečius.

Pagalvokime. Gražu* būtų 
' būriui juos aplankyti ir su jais 

pasidžiaugti jų labai šaunaus, 
veiklaus choro sukaktuvėmis.

•Kaip patyriau, pat svar
biausias šio praplėsto susi2 
rinkimo tikslas buvo giliai ir 
konkrečiai pasikalbėti apie 
vasarinę meno atostogų mo
kyklą, ’f • IAr bus mokykla ir šiemet? 
Ar reikia mokyklos?

Visi vienu balsu pasakė: 
Reikia mokyklos ir bus mo
kykla! Neatsirado pė vieno, 
abejojančio tuo reikalu.

LMS 2-rąją Apskritį atsto
vavo mūsų žymioji veikėja 
usterietė Marytė Sukackienė. 
Kaip kasmet, taip šiemet, mo
kykla bus abiejų apskričių 
globoje ir priežiūroje.

Kur bus, mokykla ?
Taipgi visi vienu balsu pa

sakė’: vėl Worcesteryje, O- 
lympijos parke, jeigu tik ge
rieji parko savininkai sutiks 
mokyklą priimti. Geresnės, 
patogesnės ir gražesnės vietos 
niekur nesiranda ir neberei-. 
kia. Visų tokia nuomonė.

Tik, žinoma, labai didelė 
našta usteriečiams. Ypač to
kią grupę žmonių per dvi sa
vaites pavalgydinti sudaro 
rimtą problemą. Ir čia usterie- 
Čių atstovė truputį nusiskundė, 

i pasakė: Brooklynas turi 
N&oti vieną virėją, New Jer
sey kitą, o Connecticut tre
čią. Kitas mes duosime.

Reikalavimas labai mažas. 
Sakiau Marytei: Jau- jeigu

(Tąsa 4-tam jųisl.) ,
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N. Y. ir N. Jersey miestai 
reikalauja apsaugos nuo 
žmogžudiškų skraidymų
Žmonės šaukia perkelt lėktuvu 
stotis i saugesnes vietas

New York. — Jackson 
Heights, Queens, ir kitų Di
džiojo New Yorko dalių gy
ventojai pradėjo skardžiai 
reikalauti, kad būtų paša
lintas La Guardia airportas 
ir dvi kitos didžiulės lėktu
vų stotys šioje apylinkėje. 
Nes skraidydami per mies
tą tūkstančiai lėktuvu kas
dien .gresia žmonėms tokio
mis tragedijomis, kaip kad 
Elizabethe, N. J.

Lėktuvo kritimas ir su- 
sprogimas Elizabethe pir
madienį pražudė 31 žmogų. 
Per dviejų kitų lėktuvų nu- 
dribima Elizabethan nese
niai užmušta 86 žmonės. 
Taigi per porą paskutinių 

i mėnesių su lėktuvais ir nuo 
i lėktuvų žuvo jau 117 žino-

Šiaurinė Korėja daro 
amerikonam nuolaidą

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja pirmiaus reikalavo, 
kad- politinė valstybių kon
ferencija po busimosios pa
liaubų sutarties pasirašy
mo svarstytų ne tiktai Ko
rėjos klausimus, bet ir tai
kos reikalus Tolimuose Ry
tuose. Amerikonai pakar
tojo, kad konferencija tu- 
,rėtų svarstyti tik Korėjos 
dalykus, ir nieko daugiau.

Dabar pranešama, kad 
šiauriniai korėjiečiai pada
rė nuolaidą — sutiko svars
tyti “tokius klausimus, ku
rie tiesioginiai paliečia Ko
rėją?’

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai visa

me fronte darė 'vietines ata
kas prieš amerikonus. A- 
merikonai atmušė atakas.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
nušovė dar 4 amerikinius 
lėktuvus. 
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Dentistai draftuojami 
Į karinę tarnybą

Washington. — Apsigy
nimo departments Įsakė 
draftuot 335 dentistus iš 
tų, kurie valdžios lėšomis 
baigė profesija laike Antro
jo pasaulinio karo.

Bus imami į karinę tar
nybą tokie dentistai, kurie 
tada visai netarnavo kari
nėse jėgose arba tarnavo 
mažiau kaip 90 dienų.

Per mažai dantistų sava
noriai eina į karinę tarny
bą.

_ ____13______
NUŠAUTA 47 “BANDI
TAI” IR KAREIVIAI

Bogota, Colombia. — Ka
riuomenė ir policija vis me
džiojo vadinamus banditus. 
Colombijos valdžia skelbia, 
kad nušauta 44 banditai ir 
3 kareiviai bei policininkai. 

nių tame mieste.
Vyriausybė dabar uždarė 

Newarko Airportą neribo
tam laikui. Trijų nukritu
siu Elizabethan lėktuvu sto
tis buvo tas airportas.

Elizabetho ir aplinkinių 
miestų gyventojai būrėsi 
jau patys urmu maršuoti ir 
uždaryti Newarko Airpor
tą, jeigu valdžia dar nebū
tų taip padarius.

Amerika gabena Titui 
tankus ir kt. ginklus

Belgrad, Jugoslavija.—A- 
merikos laivas įgabeno Ju
goslavijai didelį krovinį 
tankų, didžiųjų patrankų ir 
kitų ginklų. Stiprina Jugo
slavijos valdovą Tito karui 
prieš komunizmą.

Pataria auto, darbininkams 
susilaikyt nuo atsakymų 
į ragangaudžiy klausimus

Detroit. — Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas rengiasi atsikraus
tyti iš Washingtono į De
troitą ir kvosti automobiliu 
darbininkus: statyti jiem 
tokius klausimus: — Ar esi 
ar buvai komunistas? Ko
kius komunistus pažįsti 
tarp automobilių darbiniu-/ 
kų? Ką žinąi apie tokį bei 
toki nepilietį ateivį?, ir tt.

Fordo darbininkų Apsi
gynimo Komitetas išleido 
nurodymus, kad jie privalo 
nieko neatsakyti i jokius 
kongresmanų, FBI agentų 
ar ateivybės valdininkų 
klausimus. Kvočiamas žmo
gus turi pasakyti, kad jis 
naudojasi Konstitucijos tei
sėmis, kurios uždraudžia 
priversti asmenį liudyti 
prieš save. Tuomet kvotė
jai nieko negali padaryti 
atsisakančiam.

Karas pražudė tris 
milijonus korėjiečių

Harrisburg, Pa. — Pieti
nės Korėjos tautininkų am
basadorius dr. You Čan 
Yang sakė:

—Jau 3 milijonai korėjie
čių žuvo nuo to laiko, kai 
Amerikos armija atvyko 
Korė j on. Sunaikinta tiek 
namų, kad 8 milijonai Ko
rėjos žmonių liko be pašto-, 
ges.—

You Čan Yang kalbėjo 
Pennsylvanijos Amvets 
(veteranų) susirinkime.
Šiaurinėje ir pietinėje Ko

rėjoje pirm karo buvo viso 
24 milijonai gyventojų. v

Washington. — Pereitais 
metais * 117,000 audėjų ne
teko darbo šioj šalyj.

*

Prezidentas reikalauja, kad Kongresas užgirtų jo 
$84,444,000,000 budžetą. Čia matome pinigų skaitytoją 
Catherine E. Heath ir 169 jos pagelbininkus. Jeigu pini
gai būtų tik .vieno dolerio sumos, tai jiems reikėtų 19 m. 
Trumano biudžeto sumą suskaityti. Vienas žmogus per 
dieną patikrina tik 6,000 lapų, o kiekvienas lapas turi 
po 12 popierinių dolerių.

Daugelis Francijos seimo 
narių priešinasi vokiečių 
armijos atkūrimui

Paryžius.— Francijos už
sienio reikalų ministras Ro
bertas Schumanns užreiškė 
savo seimui, kad jis turi už- 
girti anglu - amerikonų pla
ną — sudaryti tarptautinę 
vakarų Europos armiją, ku
rion būtų įtraukta ir vaka
rinėm Vokietijos armija.

Dauguma . seimo narių 
tam priešinosi, ir tiktai kle
rikalai pritarė. - •

Schumanns< gąsdino sei
mą, kad jeigu, bijant vo
kiečių armijos, būtų ntmes- 
tns toks planas, tni Ame
rika su snvo draugais vis 
tiek organizuotų vakarinės 
Vokietijos armija, nepai
sant Francijos. Nes Ame
rika laiko busimąją vokie
čių armiją svarbesne kari

Trumanas ragina pratęst kainų kontrolę, 
bet jo valdininkai perša panaikint ją

Washington.—Prez. Tru- 
manas ragino Kongresą dar 
dvejiems metams pratęsti 
kainų kontrolę, bet išbrauk
ti Capeharto “pataisymus” 
iš dabartinio kontrolės įsta
tymo.

Tie pataisymai reikalau
ja tiek pakelti ’dirbinių bei 
produktų kainas, kiek pa
didėjo fabrikantų - gamin
tojų išlaidos nuo Korėjos 
karo pradžios iki 1951 m. 
liepos 26 d. 

z

Tokie kainų pakėlimai be 
reikalo ištraukia 40.0 milijo- 
hų dolerių amerikiniams 
vartotojams per metus, sa
kė Trumanas. 1 Jis nurodė, 
kad, pavyzdžiui, gesiniai 
pečiai ir elektriniai įrankiai 
namams galėtų būti nupi
ginti dviem iki penkių pro
centų, ir tai liktų biznie
riams gana pelno. Bet pa
gal Capeharto pataisymus 
valdžia turėjo dar trejetu 
procentų pakelti kainas 
tiem įrankiam. < . < 

ne jėga, negUi francūzus, 
prieš Sovietų Sąjungą.

VOKIEČIU ARMIJOS
. PRIEŠAI
t'

h Komunistai įr socialistai 
Francijos seimo nariai nrie- 
šiįiosi atkūrimui vokiečiu 
armijos. Nurodinėjo, kad 
ta I aiuniįa^ galėtu išprovo
kuoti Sovietų Sąjungą ka
rau. Juk ir pastarasis va
karinės Vokietijos .seimo 
nutarimas reikalauja su
grąžinti jai žemes, kurios 
po Antrojo pasaulinio ka- 

r ro buvo prijungtos Lenki
jai.

Jeigu butų -sudaryta vo
kiečių armija, tai jinai tap
tų ir pavojingiausia karine 
jėga prieš Franci ją, sakė 
kalbėtojai.

’’NESUSITARIA” -
Kuomet prez. Trumanas 

kalba apie kainų kontrolės 
palaikymą, tai kainu direk
torius Mike DiSalle ir pre
kybos sekretorius Charles 
Sawyer perša visai, naikinti 
bet kokią kainų kontrolę.

Indonezij bruzdėjimas prieš 
ginklus iš Amerikos

Jakarta, Indonezija.—Du 
Indonezijos ministrai reika
lavo, kad pasitrauktų užsie
ninių reikalų ministras 
Achmad Subardžo. Smerkė 
jį už tai, kad Subardžo sau- 
vališkai pasirašė sutartį, 
priimdamas karinę Ameri
kos paspirtį Indonezijai.

Subardžo, susitardamas 
su Amerika, be kitų minis
trų ir seimo žinios, “sulau
žė Indonezijos nepriklauso
mybę užsieninėje politiko
je,” sako jo kritikai.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Našle sako, bereikalingame 
kare užmuštas jos vyras, 
rakietinių lakūnų tūzas
Kaltina lakūnų komandierius už 
“melavimų apie jos vyrą”

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos lėktuvai per kautynes 
ore nušovė majorą .George 
A. Davisą, rakietinių Ame
rikos lėktuvu tūzą.

Skaičiuojama, kad jis šia
me kai*e buvo nukirtęs viso 
14 Šiaurines Korėjos lėktu
vu.

Amerikiniu lakūnu ko
manda pasakojo, būk Da
vis nenorėjęs grįžti namo,

Sniegynai palaidojo 
29 ski čiužinėtojus

Zurich, Šveic. — Sniegy
nai, griūdami nuo kalnų, 
gyvus palaidojo 29 vokie
čius bei austrus, čiužinėju
sius ant skis tarpkalnėse 
kampe, kur rubežiuojasi 
Šveicarija su Austrija ir 
Vokietija.

Kongresmanas perspėja, kad 
valdžia stumia šią šąli 
i diktatūra ir kara 
w 4-

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas How
ard H. Buffett persergėjo, 
kad valdžia, ginkluodama 
visą pasauli prieš komuniz
mą, veliasi i tolimuosius 
svetimus karus ir gresia 
įstumti Jungtinesw Valsti i as 
į naują pasaulinį karą. Tie 
Saldžios pasimoiimai taip 
pat grūmoja užkarti ame
rikiečiams diktatūrą.

Taip kongr. Buffett kal
bėjo sausio 22 d., bet ko
mercine spauda ir radijas 
užgniaužė jo kalbą. Tik da
bar Daijy Workeris iŠkopi- 
javo tą kalba iš oficialio 
Kongresinio Rekordo.

Buffettas, tarp kitko; nu
rodė, jog įnirtingas ginkla- 
vimasis praeityje -neužtikri
no taikos ir nelaimėjo ka
ru. Jis. priminė, kas atsi
tiko nacių Vokietijai ir fa
šistų Italijai.

Lokautas prieš 1,000 
plieno darbininkų

Youngstown, Ohio.—-Čio- 
naitinis Sheet and Tūbe 
plieno fabrikas, paskelbė lo
kautą, neribotam laikui už
darydamas savo duris tūks
tančiui darbininku. Fabri
kas baudžia juos už tai, kad 
darbininkai tyčia per lėtai 
dirbę. ■

Pirm keliu savaičių dar
bininkai streikavo, protes
tuodami, kad kompanija 
verčia juos vis daugiau dar
bo atlikti už tą pačią al
gą. Streikas įvyko be uni
jos vadų leidimo.

» v . < t *} t

ORAS.—Giedra ir šaltoka.
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nors būtų galėjęs, ypač po 
to, kai pirmiau buvo nušo
vęs 5 šiauriečiu lėktuvus.
NAŠLĖ SAKO,
TAI MELAS

Lubbock, Texas.—Dorris 
Davis’ienė, našlė nušauto 
Šiaurinėje Korėjoje lakūno, 
pareiškė:

—Lakūnų komanda per 
akis meluoja, būk mano vy
ras nenorėjęs namo grįžti. 
Aš turiu jo laišką, kur jis 
sako, jog norėjo dar prieš 
kalėdas sugrįžti, bet ko
manda sulaikė jį.

Jis užmuštas be jokio rei
kalo, visai bergždžiame ka
re. Jeigu būtų žuvęs dėl ko
kio gero dalyko, tai aš ne
sijausčiau taip blogai. Jis, 
Antrojo pasaulinio karo 
oro veteranas, visai neturė
jo būti siunčiamas Korė
jom* . •

Jis man neseniai rašė:
“Reikėtų ką nors dary

ti... dalykai negali toliau 
šitaip testis... Mes praran
dame tiek daug lėktuvų ir 
tiek daug lakūnų. MIGai 
(rusiški šiaurinės Korėjos 
rakietiniai lėktuvai) yra 
taip daug geresni už mūsiš
kius Sabres.”— y. ..

Negras -- Atlantic City 
apšvietos vadas

_______ z
Atlantic City, N. J.-^Ne- 

gras dr. Stanley ■ L. Lucas 
tapo išrinktas miesto ap
švietos tarybos pirmininku. 
Tai dar pirmas negras švie
timo vadas stambiame mies
te šioje šalyje. z

Atlantic City turi 64,000 
gyventojų.

4 taksų valdininkai 
kaltinami už kyšius

Brooklyn, N. Y. —-Fede- 
ralė grand džiūrė pradėjo 
tyrinėti keturis buvusius 
aukštus taksų valdininkus.

i Jie kaltinami, kad už ky
šius numušinėjo įvairiem 
bizniam taksus. Už tai jau 
pavaryti iš tarnybos.

Tarp-tardomųjų yra Jo
seph D. Nunan, buvęs vy
riausias Jungtinių Valstijų 
taksų komisionierius, o pir
miau buvęs Brooklyno tak
sų kolektorium; Daniel A. 
Bolich, buvęs vyriausio 
taksų komisionieriaus pa
vaduotojas, ir du kiti taksų 
kolektoriai.

Cuernavaca, Mexico. — 
Nugriuvus auto - .sunkveži
miui nuo plento, užmušta 
17 ‘ farmerių, begrįžtant 
jiem iš politinio susirinki
mo. 12 sužeista.

Budapest.— Vengrija pa
naikina racioną v imą vi
siems valgiams, apart mė
sos.
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nio muzikos instrumento) 
b) Nelaimingas šeimyni- pavogime.

mie, mažuose susiėjimuose, 
.'susirinkimuose, mitinguose ir 
spaudoje.

Tai klausimai, kurie palie
čia kiekvieną darbo žmogų.

Kongresas.

NAUJAS ŽURNALAS 
KANADOJE

Liaudies Balsas praneša:
Pasirodė naujas žurnalas, 

“New Frontiers”, literatūros 
ir meno laikraštis. Jame pla
čiai rašoma literatūros, kultū
riniais ir meno- klausimais.

Jame rašo pažangesni au
toriai, menininkai ir visuome
nininkai. Jie gvildena Kana
dos literatūrinius, kultūrinius 
ir visuomeninius klausimus.

Tokio žurnalo senai reikėjo. 
Kapitalo kontroliuojami žur7 
nalai senai atsisakė įsileisti 

i bent kiek laisvesnę mintį.

ASEMBLEJAI UŽSIDARIUS
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Paryžiuje baigė savo, darbus 

Jungtinių Tautų asemblėja. Ji užsidarė, delegatai išvy
ko Kas sau į namus.

Ką gi ši asemblėja nuveikė?
Pats Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie atsako i 

šį klausimą: nei vienas didesnis politinis idausinias nebtu 
vo asembiejoje teigiamai išspręstas.

Bet Mr. Lie ramina: šiuo metu, užsidarant asemblėjai,

kričio mėnesi.
Su pastaruoju generalinio sekretoriaus pasakymu ga

lima sutikti, tačiau reikia pridurti: argi tas baimės jaus
mas sumažėjo dėl to, kad įvyko asemblėja, ar jis visvien 
ir be jos būtų sumažėjęs?

Jeigu asemblėja nieko teigiamo neišsprendė politiniuo
se tarpvalstybiniuose santykiuose, tai abejojame, ar pri
klauso jai nuopelnas bent už ką nors, kas yra geresnio 
pasaulyje.

ŽMONĖS NETIKI 
KOMERCINĖS 
SPAUDOS BLOFU

Kanadiškis Liaudie 
sas rašo:

Kanados Gallup Poll Insti
tutas pravedė balsavimus, ką 
msfiio kanadiečiai, ar Tarybų 
Sąjunga nori karo su Kana
da, ar ne. Iš atsakymų pasi
rodo, kad 57 nuošimčiai neti
ki, jog Tarybų Sąjunga nori 
karo su Kanada.

Tik 22 nuošimčiai mano, 
kad Tarybų Sąjunga nori ka
ro.

Reikia atsiminti, kad Kana
dos spauda pakartotinai šau
kia, kad Tarybų Sąjunga 
rengiasi karui. Tas aiškiai,į- 
rodo, kad visuomenė mažai 
tiki komercinės spaudos pro
pagandai.

Taip yra Kanadoje, taip 
yra Jungtinėse Valstijose.

• Komercinė spauda taip nu- 
zo žmonių akyse, kad ( 

ja'u beliko labai mažas skai
čius tokių, kurie jai tiki.

ŠIOJE ASEMBLĖJOJE, reikig pripažinti, buvo pa
siūlyta gerų, svarbių dalykų.

Tarybų Sąjungos delegacijos pirmininkas Andrius Vi
šinskis pasiūlė, kad Korėjos karo baigimo reikalas būtų 
paimtas Jungtinių Tautų žinion, — asemblėja tai atmetė.

Višinskis pasiūlė, kad atomo bombos sunaikinimas ir 
kontrolė būtų pradėta tuojau vykdyti gyveniman, kad 
asemblėja tartų tuo reikalu savo žodį, tačiau asemblėja, 
vadovaudamosi Jungtinių Valstijų reikalavimu, tai at
metė. Atomo bombos kontrolę ir sunaikinimą pervedė 
tam tikram nusiginklavimo komitetui, kuriame tas rei- i 
kalas veikiausiai bus “užmigdytas.”

Dar visa eilė kraštų,*— jų tarpe Italija, Suomija, Ru
munija, Bulgarija, etc. — nėra Jungtinių Tautų nariais. 
Višinskis pasiūlė, kad visi tie kraštai būtų sykiu priimti j 
Jungtines Tautas. Tačiau, po ilgų debatų, reikalaujant 
mūsų krašto delegacijai, tasai sumanymas buvo atmes
tas.

' Tai tik keletas svarbesnių politinių dalykų, kurie buvo 
asemblėjos užgniaužti, atmesti, reikalaujant Jungtinėms 
Valstijoms. '

/TŪLI MŪSŲ KRAŠTO spaudos korespondentai ir ra
dijo komentatoriai pripažįsta, kad šioje asemblėjoje, 
kaip ir pirmesnėse, Jungtinės Valstijos turėjo daugumą 
ranku su savimi. Vadinasi, turėjo daugumą balsų/

Bet. tie balsai buvo gauti beveik prievarta. Mūsų kraš
to delegatai turėjo vartoti aštrias priemones, kad pri
versti tūlas delegacijas balsuoti taip, kaip Mr. Achesonas 
padiktavo.

Lengviau yra su Lotynų Amerikos kraštais; jie pa
klusniai kol kas sekė įsakymus iš Washingtono. Ta
čiau arabiškų kraštų delegacijos jau purtėsi. Tiesa, ara
biškų kraštų, Indijos, Pakistano delegacijos retai kada 
balsavo už Tarybų' Sąjungos sumanymus. Bet jos atsi
sakė balsuoti ir už Amerikos politiką. Jų nebalsavimas 
reiškė tų kraštų pasyvų pasipriešinimą mūsų krašto po
litikai. ' • z

Tai gąsdina Washingtoną. Daugelis mano, jog, ne
žiūrint to, kad Tarybų Sąjunga balsais nelaimėjo, bet ji 
laimėjo moraliai, — ji išėjo pergalėtoja dėl to, kad de
legacijos zjai pritarė, tik bijojosi balsuoti; dėl to, kad pa
saulio žmonės pritarė jos politikai. Kitais žodžiais: mo
ralę pergalę asemblėjoje nusinešė T. Sąjunga. Taip pri
pažįsta, — vieni tiesiogiai, kiti netiesiogiai, — komer
cinės spaudos realistiškesni bendradarbiai, sekę asem- 
blėjos eigą.

IR KUR JŲ NĖRA!
Brooklyno. pranciškonų 

laikraštis nušigando, kad 
Meksikoje esąs “komuniz
mo židinys.” Tik paskaity
kite:

Vienas Meksikos sostinės 
dienraštis pirmame puslapyje 
ir didelėmis raidėmis paskel
bė, kad sostinės centrinėj gat
vėje yra didelis knygynas, 
paskirtas specialiai komunis
tų propagandos reikalui. Tas 
knygynas parduoda vien ko
munistų rašytojų knygas, žur
nalus ir brošiūras, tarnauja 
tarptautiniu Sovietų komuniz
mo propagandos centru.

Toliau:
Dienraštis teigia, kad 

propagandinis knygynas
Meksikos kompartijos centro 
komiteto globoje ir kad Mek
sikos komunistams vadovauja 
Dionisio Encinas, Hernan La- 
borde,. Valentin Campa ir 
Carlo Sanchez Cardenas, ku
rie yra ypačiai atsidavę Mask
vos politinei linijai.

Galimas daiktas, jog yra 
! taip, kaip rašo pranciškonų 
laikraštis. Tačiau, rimtai 
pagalvojęs, žmogus supras, 
kad ne tik Meksikoje, o ir 

, visuose kituose pasaulio 
kraštuose žmonės linksta
prie komunizmo, nes kapi-'Sis? 
talizmas nepatenkina darbo | Kongreso lyderiai raginą 

.žmonių pareikalavimų. To- diskusuoti šiuos klausimus na-, 
dėl žmonės griebiasi už 1 
marksistinės literatūros, ją 's 
skaito, ją studijuoja.

Meksika — katalikų kraš
tas, — bet Meksikoje darbo 
žmonių gyvenimas yra la
bai sunkus. ______  ___
dėlė saujelė fabrikantų, nos dalies 
dvarponių ir aukštosios ka- j<aius> ; 
talikų dvasiškijos narių kybą gali pašalinti karo pa- 
sirpsta gyvenimo praban- vojų ir užtikrinti saugumą ir 
goje^ tai liaudis tuo pačiu gerovę visiems žmonėms, 
kartu labai skursta. Gražų ir naudingą darbą

Va, kodėl ten marksistinė atlieka ' Kanados " Taikos 
literatūra turi didžiulio pa
sisekimo.

ATITIKO KIRVIS KOTĄ ...
BUVĘS MŪSŲ KRAŠTO ambasadorius Maskvoje, vos 

spėjęs pasitraukti i.^tos vietos, patapo pirmininku “Ame
rican Committee for the Liberation of the Peoples of 
Russia, Inc.”

Ši organizacija suorganizuota’iš įvairių trockistų ir re
akcininkų. Jos tikslas: šmeižti Tarybų Sąjungą ir remti 
tuos, kurie ją šmeižia; remti įvairius pabėgėlius, pade
dant jiems leisti laikraščius, kalbėti per radiją, ir tt.

Kai ambasadorius Kirk išvyko iš Maskvos, tarybinė 
Spauda prastai apie jį atsiliepė, Jeigu tuomet kas nors 
manė, kad toji spauda perdeda, kad Mr. Kirk nėra jau 
toks Tarybų Sąjungos priešas, kaip piešiamas, tai da- 

;bar ir tie abejotojai Sutiks, jog apie mūsų buvusįjį am- 
| basadorių buvo teisingai Maskvoje pasakyta.

Ambasadorius Mr. Kirk dabar dirbs išvien su tokiais 
atkakliais Tarybų Sąjungos priešais, kaip Eugene Ly
ons, Isaac Don Irvine, ir jiems panašiais, kurie per me
tų eilę be paliovos skleidė melus apie tarybinį kraštą.

O . Jie turi talkininkų. Savo tarpan jie pasiims, veikiau
siai, ir ne vieną lietuviškąjį socialistą, ne vieną ir dipuką. 
Pinigų algoms juk užteks,—bus, kas juos sudeda. -,

Na, if* buvęs mūsų ambasadorius jausis gerai, nes da
bar jis bus atradęs tinkamą vietą. Atitiko kirvis kotą.

“PAGAL SOVIETINIUS 
METODUS...”

Clevelando smetoniriinkų 
laikraštis rašo:

Komunistinės “Laisvės” šė- 
'rininkų suvažiavimas, kaip 
matyti iš tame laikraštyje, pa
skelbtų prapešimų, ėjo pagal 
visus sovietinius metodus. 'Esą, 
suvažiavimą atidarė sekreto
rius Stakovas. (čia įsidėmėti
na, kad atidarė sekretorius ir 
tas sekretorius turi rusišką 
pavardę).

Kokie tie “sovietiniai me
todai,” apie kuriuos Dirva 
sapalioji, ji nepasako.. Iš 
tikrųjų, laisviečių suvažia
vimas ėjo pagal “laisvietiš- 
kus me'todus,” naudotus 
per 40 metų.

O kai dėl Stakovo pavar
dės, — girdi, ji “rusiška.” 
Tai kas tokio? Ar su rusiš
ka pavarde žmogus nėra 
žmogus? NeLjeigu laisvie
čių sekretorius ir būtų ru

sų kilmės, ar tai dėl to bū
tų kokia tai kriminalystė? 
Ar smetonininkai' nedirbat 
išvien su rusais, lenkais ir 
kitų tautų fašistais? Jiems 
nepatinka tik 
kuris yra 
Jiems dėl to 
progresyviai.
žiūrint, kokias jie pavar 
nešiotų.

VERDA KOŠĘ IR 
PATYS JĄ MAUMOJA

Naujienose vienas asmuo 
rašo, jog “Waterburyje pa
sidarė tikra bendruomenės 
košė.” Klerikalai' organi
zuojasi. Jie pasiuntė savo 
pasius pas prelatą Balkūną 
(į Maspethą), kad tas tą 
košę paspirgintų.

Prisivirę košės, su prela- 
tiškais spirgučiais, dabar 
patys “bendruomenininkai” j
ją ir sumaumos.

SUSTAUGĖ IR NĖRA!
Naujienose skaitome:
Sekmadienį, vasario mėn. 3 

d., buvo skautų “Geležinio 
Vilko” draugovės sueiga. Ne, 
tai buvo ne sueiga, bet “Gele
žinio Vilko” paskutinis staug- 
telėjimas. Vargšas vilkelis! 
Kada saulute jau žada greitai 
atsiųsti pavasarį, jis turėjo 
gauti galą... Nebegirdėsime jo 
galingo staugimo!

Kas buvo tas geležinis 
vilkas? Gal tai senas vol- 
demarininkų vaikas, o gal 
koks naujas smetonininkų 
išpera. Užtenka to, kad jis 
sustaugė iv pastipo, pran- 
šaudamas tą paitį tiems, ku
rie staugia vilkų balsais 
prieš Lietuvą.

RAGINA DISKUSUOTI
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Kanados Taikos KongreV 

sas, vykdydamas Pasaulines 
Taikos Tarybos tarimą, pra
deda taikos debatus po visą

1 šalį.
į Jis nori, kad Kanados žmo
nės išsiaiškintų, kas veda prie 
taikos ir saugumo, planingas 
nusiginklavimas, ar ginklavi
mosi lenktynės?

Taipgi: kas gali užtikrinti 
darbus ir gerovę, prekyba su 
visomis šalimis, ar ginklavimą-

nis gyvenimas tų, kurie yra
ir skirtingo būdo ir nesivado- . T.

vauja demokratizmu. * noro pasipuošimui. O Lin-
Tokiems tas mokslininkas iis bu"

savo paskaitoje patarė ne-| ■ Kai tais jis bu-

★ Ateistinės ■ propagandos 
klausimais seminaras įvyko 
Panevėžyje. Jame dalyvavo 
Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos 125 na
riai ir nariai-rėmėjai. Paskai
tas skaitė prof. Abraitis, doc. 
Meškauskas, pedagoginių mo

jusių kandidatas Ariskinas, 
Kapočius ir kiti. S. Lukšas

Amerikos tautinių moterų 
žodis už taiką

Neseniai komitetas iš
siuntinėjo atsišaukimą mo
terų organizacijoms, atski
roms darbuotojoms ir spau
dai. Ragina to atsišauki
mo gavėjus darbuotis tai
kai. Prašo tam darbui mo
bilizuoti savo draugijas ir 
susiediją. Atsišaukime sa
ko :

—Mes, čiagimės ir svetur- 
gimės moterys darbininkės 
ir darbininkų žmonos, su
prantame, kokia baisi karo 
plėga grąsina mums ir vi
so pasaulio žmonėms.

—Nežiūrint laikraščių, 
radijo ir žurnalų, mes neti
kime, kad karas turi įvyk
ti. Paskiausias Gallup Poll 
rodė, kad 70 nuošimčių A- 
merikos žmonių nori taikiai 
išspręsti tarptautinius skir
tumus. Dauguma ameriko
nų nori taikos. Ir tiktai 
saujelė > karo pelnagrobių 
nori karo. Darbininkų šei
moms karas reiškia mirtį, 
sunaikinimą. Reiškia dau
giau -ir daugiau taksų ir 
raketės; greičiu skriejimą į 
dausąš kainų. Ir reiškia 
pabaigą mūsų demokrati
nėms teisėms.ir laisvėms.

—Mums, įvairių tautų 
amerikonėms, karas ypa
čiai atrodo baisus. Karas 
reikštu mirti ne vien tik
tai mūsų šaliai. Karas 
taip pat reikštų mirtį mūsų j vaujančios moterys.

gimtosioms šalims, kur ran
dasi mūsų giminės ir mūsų 
draugai. .Kur randasi mū
sų kultūrinės šaknvs ir tra
dicijos. Europos ir Azijos 
šalys, iš kur mes atvykome, 
tiktai prieš kelerius metus 
buvo aukomis karo kančių. 
Kitas karas reikštų visuo
tiną sunaikinimą daugelio 
tu kraštu.

—Atominis karas reikštų 
žiaurią mirtį visų šalių 
žmonėms.. Jokia tauta nė
ra saugi. Mes norime, kad 
mūsų vaikai turėtų ateitį. 
M'es norime juos išauklėti 
be tų rūpesčių ir baimių, 
kokias jie dabar turi. Mes 
galime ir privalome sukurti 
linksmą gyvenimą be karų. 
Tikslu tą užtikrinti mes 
prašome, kad didžiosios pa
saulio šalys — Jungtinės 
Valstybės, Didžioji Britani
ja, Francūzija, Kinija ir Ta
rybų Sąjunga ^susitiktų ir 
derėtųsi stipriame ryžtin
gume taikiai išspręsti visus 
vyriausius skirtumus. To 
galima atsiekti.

—Mes prašome jūsų pri
sidėti prie milijonų kitų 
moterų. Raginame prašy
ti prezidento, kad jis su
stabdytų karą Korėjoje tuo
jau ir vadovautų sudary
mui Taikos Pakto.

Atsišaukimą pasirašė ke
lių tautiniu grupiu vado-

M-tė.

Abraham Lincoln žmona 
Mary Todd

Vienas mokslininkų yra | didžiuotis 'savo biurokratiš- 
padailinęs ženoČių žmonių komis giminėmis. Lincol- 
šeimyninį gyvenimą į dvi nas, kaip vienoje savo drau- 
kategorijas, būtent: gų sueigoje yra pasakęs,

a) Laimingi šęimyniniam! kad Spi ingfield jam gyve- 
gyvenime yra tie, kurie i n?n^ P?.1 metus laiko tik 
ryžtasi suprasti vienas ki-. Simipė ji aplankė,
tą ir išrišimui šeimos pro- .e\n.v^3s P1™ įsvaziuo- 
blemų vadovaujasi denio- i 1S ^P^^gfield buvo, 
kratija. ’kaltinamas gitaros (stygi-

kai vienos kojos kelinių 
kiška įbrukta į čebato au
lą, o antra viršuje aulo.

Mary Todd buvo unarin
gą, diktatoriška ir bepro- 

(jealous). 
Lincolnas buvo demokratiš
kas ir užtariantis biednuo- 
menę. . • 1 ' .

1 Jau po susižadėjimo (en
gagement) apsjvesti Lincol
nas parašė Mary Todd laiš
ką, kad jis pakeičia savo 
nuomonę . apsi vedimui ir 
tuomi praneša, jog visas 
apsivedimui reikalas nu
traukiamas.

Laišką įdavė savo bičiu
liui John Speed perduoti 
Mary Todd, bet jis to ne
padarė. Tą laišką peržvel
gęs, sudyaskė ir paliepė 
Lincolnuj pačiam nueiti ir 
paaiškinti dalyką.

Lincolnas paklausė jo pa
tarimo ir nuėjo pas Mary 
Todd. Ji, išgirdusi tekį pa
aiškinimą, pradėjo isteriš
kai vaitoti. Lincolnas netu
rėjo savyje tiek ištvermės, 
kad nepaisyti moteries 
verksmo. Jis vėl ją apka
bino, sakydamas:

— Nusiramink, mieloji! 
Gal aš ir negerai pasiel
giau, ką čia pasakiau.

Argumentams, jis anali
zavo Abraham Lincoln že- 
nybinį gyvenimą^

Lincolnas gal ir buvo vie
nu tų nelaimingųjų ženybi- tiškai pavydi 
niame gyvenime. Jo advo- 
katūręs biznio bendrinin
kas William H. Herndon 
yra pasakęs:

—Aš nuo pat Lincolno ap- 
sivedimo. per suvirs 20 me
tų, bendradarbiauju su A- 
braham Lincoln, bet neži
nau nė .vienos dienos, kad 
jis būtų buvęs linksmas ir 
patenkintas ženybiniu gy
venimu.

Mary Todd, gimusi Ken
tucky valstybėje, buvo iš 
aukšto luomo pakalenijos. 
Pirmu kartu Lincolnas su 
Mary Todd susitiko Spring
field, Ill., mieste. Tuo lai
ku Lincolnas buvo atstovu 
Illinois valstybės legislatu
re je (seimelyje'). .

Mary Todd, kaipo biuro
kratiškos kilmės, buvo lan
kiusi aukštas mokyklas - 
kolegijas ir išdidi, garbės 
trokštanti moteriškė. Lin
colnas buvo paprasto varg
šo farmerio sūnus. Jis sun
kiai dirbo įvairius darbus 
ir mokėsi pakol dasiįrė iki 
advokato laipsnio. ‘

Mary Todd turėjo noro 2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiadieny Vasario-Feb. 13, 1952

Na, ir vėl susitaikyta.
Vestuvės turejc įvykti 

1841 metų sausio 1 d. Vis
kas rūpestingai vestuvėms 
paruošta ir tortas iškep
tas. Svetainė pilna svečių. 
Ir ministeris (kunigas) lau
kia, bet Lincolno nėra. Jo , 
draugai-nuskubo į Ų 
gyvenimo kambarį ir 
radu jį pasinėrusi didžiau
siame melancholizine. Jis . 
pasikniąubęs ant stalo ry
mojo, o šalia gulėjo jo Švie
žiai parašytas c it rastis. 
Tame eilėraštyje jis kalta 
apie apsiniaukusio gyveni
mo pabaigą. Tas rankraštis 
dar ir dabar randasi Chi- 
cagos Istorinėje Draugijo
je (Chicago Historical So-

Ant rytojaus Lincolnas 
parašė savo bičiuliui laišką, 
pažymėdamas savo pasi
skundimą:

—Šiuo m laiku aš esu ne
laimingiausiu žmogumi pa
saulyje. Jei mano širdie^ ; 
jausmas būtų paskleistas į^. 
pasaulį, tai nebūtų ant že
mės nė vieno linksmo veido. 
Ar pajėgsiu pergyventi tą 
sieloje tragediją? Ką nors 
patark ir gal tavo patari
mu galėsiu pasinaudoti.

Arti per dvejus metus 
tarpe Lincolno ir Mary 
Todd tęsėsi perskyros, bet 
ir tada Mary Todd darė vi- , 
sokiūs konspiracijas pa
traukimui Lincolno. Pa
galiau ji suplanavo naują 
skymą prisivilioti Lincolną. 
Ir tas planas pilnai pasise
kė.

Kartą tiksliai susitikusi 
Lincolną Springfield mies
te ji su ašaromis meW 
Lincolną užeiti į jos kamba
rį, nes turinti ką tai labai 
svarbaus papasakoti. 1*6' 
to apsilankymo jinai jau 
pagrasino Lincolnui, kad jo 
priderystė su ja apsivesti. 
Taip ir padaryta — apsi
vesta.

Po vestuvių Lincolnas pa
rašė savo bičiuliui Marshall 
sekamą laišką:

—Jokių svarbesnių nau
jienų Springfield mieste 
neatsitiko apart mano ap- . 
sivedimo, Dėl to dalyko esu 
giliai paskendęs mintyse 
(profound wonder).

Apsivedė, apsigyveno 
Springfield, III. Čia gimė 
jų 4 sūnūs, kurių vienas 
dar mažučiu būdamas mi
rė. • >

, Jo advokatūros biznio^ 
bendrininkas W. H. Herne** 
don vienoje sueigoje papa
sakojo apie Lincolną ir jo 
žmoną Mary sekamų nuo- 
tikiu: .

—Vargu būtų galima su
rasti kitą tokį humanistą ir 
geležinių nervų žmogų, ko
kiu buvo Abraham Lincoln. 
Ne kartą, bet kelis kartus 
turėjau pfogą tai stebėti 
viešose sueigose. Kaip Ma
ry Lincoln patėmydavo ką 
nors su Lincolnu, kas jai 
nepatikdavo, tai kuom nors 
mesdavo į jį ar liedavo 
karšta kava jam į veidą. ; 
Jis niekad nesipriešindavo 
ir už tai nes.ikivirčydavo.

Po Lincolno mirties ji vi- ; 
siškai sukvailiojo, nors tos 
beprotystės simptomus tu
rėjo ir seniau. Ji ir baigė 
savo gyvenimą beprote..

Kazys Bevardis

Krakmolinius baltinius 
geriausia visai sausai iš
džiovinti, paskui sukrapinti 
prosrjimui. * Karštu vander 
niu krapinti visokį baltinifir 
vienodžiau sudrėksta, leng
viau ir gražiau prosijasi. *>
(Moterą Skyriaus tąsa 3 pus.)
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DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

k (Tąsa)

CLEVELANDO ŽINIOS
i

(Vienas tik Romos miestas su apygardomis sudarė at
skirą valstybę popiežiaus valdomą. Italai geidė paimti 
Romą ir padaryti Italijos sostine, bet popiežių palaikė 
prancūzai, neleido italams paimti Romos. Tiktai 1870 m., 
kuomet prancūzai kariavo su vokiečiais ir negalėjo teikti 
pagalbos popiežiui, italai paėmė Romą ir padarė ją sos
tine.)

Maža to. Štai (1860 m.), salimais gyvenantieji veng- 
rai, išgavo iš Austrijos konstituciją ir įkūrė atskirą tau
tinę valstybę, tokią, kokios reikalavo 1848 m. revoliucijos 
metu. Šitai taipogi darė nemažo įspūdžio lenkams. Jų 
viltis išsivaduoti dar labiau sutvirtėjo, bruzdėjimas dar 
didesnis pasidarė.

Rusijos valdžia nemaloniomis akimis žiūrėjo į tą kas
kart vis labiau augantį lenkų tautinį bruzdėjimą. Rusų 
valdžia nemanė daug ką teikti Lenkijai. Dar 1856 m. ca
ras Aleksandras II, atsilankydamas Varšuvoj, pasakė, 
kad visa, ką darė jo tėvas, gerai padarė; kad jo viešpata
vimas bus tiktai tąsa jo tėvo (Mikalojaus) viešpatavimo.

Tiesa, kaip matėme, caro buvo įvykinti kai kurie pa
lengvinimai lenkams, bet didelių atmainų nemanė dary
ti. Dabar pastebėjo, kad lenkų viltis perdaug toli siekia, 
pradėjo slėgti. Uždarė kelis laikraščius. Ėmė aštriai 
bausti unitus, metusius stačiatikybę, ir viešai grįžusius į 
katalikybę. Prasidėjo įtariamų asmenų suėmimai.

LLD 15-tos Apskrities 
Reikalais

Iki LLD 15-tos Apskrities 
konferencijos jau liko nedąu- 
giausiai laiko. Konferencija į- 
vyks vasario 24 d. Tai jau lai
kas kuopų delegatams pasi
ruošti su gerais sumanymais 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
gerovei ir reikia pasistengti 
visiems delegatams dalyvauti 
konferencijoje. Taipgi pagei
dautina, kad ir kuopų nariai, 
kurie ir nėra delegatais, skai
tlingai dalyvautų konferenci
joje. Konferencija prasidės 
10-tą valandą ryto, LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., Clevelande.

Todėl nesivėluokime, būki
me visi laiku, kad galėtume 
baigti konferenciją į laiką, 
nes po konferencijos bus pa
tiekti pietūs, šiemet LLD 15- 
tos apskrities komitetas nuta
rė duoti delegatams ir sve
čiams gerus pietus. O kiek dar 
liks laiko po pietų, praleisi
me draugiškame pasikalbėji
me.

iki algų užšaldymas nebus 
daužytas.
Dubeltayas paminėjimas 
ir vakarienė

Sekantį sekmadienį, vasario 
17, Croatų svetainėje, 6314 
St. Clair Ave., Laisvės Gyni
mo Komitetas rengia vakarie
nę atžymėjimui Ab. Lincolno 
ir Fridrik Douglas gimtadie
nių. Vakarienėje dalyvaus 
garbės svečiu Abner Green, 
sekretorius Amerikinio Komi
teto Sveturgimiams Ginti, ku
ris neseniai grįžo iš kalėjimo, 
kuriame jis buvo įkalintas už 
neišdavimą ypatų vardų, ku- 
vie aukavo kaucijoms. Pradžia 
7-tą valandą vakaro. J. N. S.

Sib

San Francisco, Cal
Dienos

atsto

duokles pradžioje metų. Bus 
ir mums lengviau ant širdies, 
Ir draugijai padarysime fi
nansinės paramos. Ir nereikės 
kaltinti Centro, kad neišlei
džia knygos laiku. Jeigu už
simokėtumėme duokles pra
džioje metų, tai tikrai galėtu
mėme Centrą kaltinti. Bet da
bar turime kaltinti pays save.

Taigi, mieli draugai-gės, 
pasimokėkite duokles ir 
laukite pabaigos metų.

LLD 52 kp. Valdyba.

MOTERŲ KAMPELIS
Užtardamos daktarus 

užtaria save

Lenkai pagaliau pamatė, kad jų viltys suiro. Karštas 
bajorijos palankumas rusų valdžiai pradėjo žymiai at
šalti. Jau 1860 m. carui atsilankius Vilniuj. ir nepriė
mus bajorijos sumanyta įteikti jam adreso dėl lenkų 
kalbos Lietuvos mokyklose sugrąžinimo, bajorija silpnai 
dalyvavo caro pagerbimo .iškilmėse. Caras supykęs* pa
sakė: “atminkite, kad čia ne Lenkija, bet Rusija.”

Bet daug labiau erzino rusų valdžią karšta lenkų jau
nuomenė. Varšuvoj jaunuomenė drauge su miesto amat- 
ninkais ėmė pulkais rinktis gatvėse ir daryti demonstra
cijas. Valdžia pasiuntė kariuomenę. 1861 m. vasario 27 
d. ir balandžio 8 d. kariuomenė šaudė į demonstrantus. 
Buvo užmuštų.

Tuomet sukilimo salininkai Varšuvoj, susispietę slap- 
tuasna rateliuosna, suskato taisytis ginklus, mokytis 
alfuos vartoti ir, apskritai, ruoštis prie ginkluoto sukib

imo prieš Rusiją. Įvyko pasikėsinimas ant caro vietinin
ko gyvybės.

Atsitikimai Lenkijoj atsiliepė ir Lietuvoj. Bet čia vis
kas ėjo vėliau. Mat, Lietuvoj bajorija turėjo didesnę 
įtaką, o bajorija nemėgsta griežtų pasielgimų. Pagaliau 
vis dėlto ir čia prasidėjo tautinės demonstracijos. Vil
niaus miestiečiai ėmė rinktis bažnyčiose ir giedoti lenkų 
tautines giesmes, ypačiai: “Dieve, kurs Lenkiją.”

Didžiausia demonstracija Vilniuj įvyko rugpiūčio 12 
dieną. Tai metinių Liublino unijos sukaktuvių diena. 
Dar iškilmingesnė demonstracija tą pačią dieną įvyko 
Kaune. Ten ant vidurio Nemuno tilto turėjo susitikti ir 
susivienyti dvi iškilmingos procesijos. Pirmučiausia ėjo 
baltai apsitaisę su vainikais ant galvų merginos; po to 
ėjo dvasiškija ir žmonės. Viena tokia procesija ėjo iš 
Kauno — tai reiškė Lietuva. Kita tokia pat ėjo iš Su
valkų pusės — tai Lenkija. Tų dviejų procesijų susivie
nijimas turėjo reikšti Lietuvos ir Lenkijos susivieniji
mą, atminimui Liublino unijos. Kad neleisti įvykti su
sivienijimui, valdžia paliepė išardyti tilto vidurį. Nega- 

į^'ajfeiamos susieiti, procesijos iš tolo mėtė viena į kitą vai- 
*Tikus ir žolynus ir dainavo lenkų tautines giesmes.

Kelioms dienoms praėjus (rugpiūčio 18 d.) Vilniuj 
kariuomenė šaudė į demonstrantus. Tuojau po to Vil- 
niuj, Gardino ir visoj Kauno gubernijoj buyo paskelbtas 

> » apgulos stovis.
Tuo tarpu Lenkijoj rusų valdžia pradėjo kiek nusi

leisti. Atšaukė nekenčiamą vietininką, o jo vieton pasky
rė didžiausią laisvamanį visoj caro giminėj, caro brolį 

•Konstantiną. Civiliams gi Lenkijos reikalams rūpinti 
paskyrė lenką (Vieliopolskį). Bet toki menkniekiai ne
patenkino lenkų. Sukilimo šalininkai padarė kelis nepa- 

. vykusius pasikėsinimus ant Konstantino ir Vieliopolskio 
gyvybės.

1862 m. sukilimo šalininkai įkūrė Varšuvoj “tautinį 
- 1 centro komitetą,” kuris jau viešai skelbė sukilimą prieš 

Rusiją. Komitetas, susidėjęs didžiumoj iš kairiųjų, pa
skelbė, kad sukilimui įvykus, sodiečims atiduodama nuo
savybėn ta žemė, kurią jie dabar valdo. Dvarininkams 
už tą žemę atlyginama iš valstybės iždo. Sukilimo tikslas 
iškovoti Lenkijos nepriklausomybę senovės ribose, t. y. 
su Lietuva ir Gudija. Tautoms tose žemėse gyvenan
čioms, t. y. lietuviams, gudams ir ukrainiečiams pripažįs
tama pilna apsisprendimo laisvė.

Tautinis komitetas turėjo didelę įtaką, nors bajorija 
ir turtingieji miestiečiai buvo priešingi ginkluotam su
kilimui. Jie tikėjosi geruoju šį tą iš valdžios išgausią. 

JDaugiausia pasitikėjo užsienio vyriausybėmis, kurios, 
I ^ypačiai Napoleonas III, ne kartą viešai reiškė užuojau

tos lenkams. Bet sukilimo šalininkai buvo veiklesni; ko
mitetas kas kartas vis daugiau šalininkų atrasdavo.

Neužilgo toki pat komitetai įsikūrė Lietuvoj (Vilniuj) 
ir Gudijoj. t

(Bus daugiau)

—o—
Dar trumpai apie vakarienę

Kaip jau daugumai bus ži
noma, kad yra rengiama šau
ni vakarienė LLD 15-tos aps
krities naudai, kuri įvyks se
kantį šeštadienį, vasario 16, 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave. Pradžia' 6-tą va
landą vakaro. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros muzikos 
ir kitokie pasilinksminimai su 
dovanomis. Tik pasistengkime 
įsigyti tikietus iš kalno, ku
riuos galima gauti Klube 
pas rengėjus. Vakąrienė 
gera, o tikietas tik $1.

—o—
Kompanijos rengiasi 
persekioti UE uniją

Tai bus jų pastangos perse
kioti tą pažangią uniją už jos 
pastangas sudaužyti algų už: 
šaldymą. Jau nekuris laikas 
pradėjo leisti gandus per ko
mercinę spaudą ir radio, kad 
Ohio valstijos ne-amerikinis 
komitetas imsiąs žygių pradė
ti tyrinėjimą 2-jų unijų, Uni
ted Electric, Radio ir Machine 
Workers (UE) ir Mine Mill 
and Smelter Workers, virši
ninkus, kurie gruodžio 13 d., 
1951 m., vadovavo demons
tracijoje prie Algų Stabiliza
cijos Tarybos raštinės namo ir 
sudarė didelę, pikieto liniją 
namo priešakyje. Pikietuoto- 
jai nešė plakatus su reikala
vimais algų atšaldymo, nupi- 
ginimo pragyvenimo kainų, ir 
kitais reikalavimais. Pikietas 
tęsėsi apie valandą laiko, vė
liau buvo išrinkta delegacija 
iš 50 Ohio unijistų eiti pas ta
rybos pirmininką Parker Wil
liams, kuriam delegacijos va
das Sterling Neal išdėstė, kaip 
yra sunku darbo žmonėms 
prie užšaldytų algų, kada pra<- 
gyvenimo kainos kyla be jo
kio apribavimo. Tarpe kitko, 
delegacija reikalavo, kad po
nas Williams perduotų Ohio 
valstijos darbininkų sentimen
tą Washingtonui. Iš karto po
nas Williams, kuris yra buvęs 
White Motors advokatas, atsi
sakė, bet vėliau sutiko per
duoti darbininkų reikalavimus 
Washingtonui.

Tai todėl dabar tų unijų va
dai yra viešai gąsdinami, kad 
jie bus atiduoti Ohio valstijos 
Ne-Amerikiniam komitetui 
tardyti. Dar iš to galima tikė
tis, kad Ohio stambusis biznis 
ir fabrikantai imsis už sulau
žymo progresyvių unijų.

Unijų vadai jau davė saVo 
pareiškimą, kad tame hera 
nieko naujo. Tokie užpuolimai 
pasikartoja visuomet, kur tik 
pažangesnės unijos ima dėti 
pastangas pagerinimui darbi
ninkų sąlygų. Taipgi ir UE 
735 lokalas pareiškė, kad jo
kie tam tikslui paruošti komi-/ 
tetai nesulaikys lokalo nei ja 
narių nuo tiesoto pasiryžimo. 
Jie tęs tą darbą vieningai, par 
sinaudodami Amerikos teisė
mis kovos už laisvę žodžio ir 

iuž laisvę kolektyvių derybų

i----------------- .

Rengiamės dėl Moterų

Tarptautinis Moterų Komi
tetas turėjo sušaukęs
ves iš San Francisco ir apie- 
linkės miestukų pasitarti, kaip, 
būtų pasekmingiau atžymėti 
Tarptautinę Moterų Dieną 
kovo 8 d.-, kuri pripuola šeš
tadienį. Susirinko nuo dešim
ties tautų moterų atstovybė, 
ir buvo plačiai kalbėta tuo 
klausimu. Padarė tarimą, 
kad rengti masines prakalbas 
ir turėti geroką muzikalę 
programą. Tas viskas įvyks 
321 Divisadero St., S. F., ko
vo 8 d. 7 vai. vakare.

Moterų komitetas visų tau
tų žmones kviečia ten daly
vauti.

ir 
bus

-----O—

Verta pažymėti

Pradžioje lapkričio mėne
sio staigiai buvo susirgusi d. 
Uršulia Burdienė savo namuo
se, 830 St. Mary St., San Le
andro. Ištiko paralyžius ant 
burnos ir tam panašių dalių, 
kas trugdo kalbą ir' atmintį. 
Ji nuo tos nelemtos ligos ge
rokai pasveiko, bet laikas nuo 
laiko lanko daktarą, ir dar 
nesijaučia pilnai sveika. Sau
sio 13 d. mes pas juos turė
jom Pabaltijos Kultūrinio 
Komiteto sueigą, tad teko 
gerokai' pasikalbėti ir dau
giau patilti apie jos sveikatą. 
Draugė Burdienė ir jos duk
relė pagamino skanius pietus 
ir keturių tautų komisiją pui
kiai pavaišino. Tas rodė, kad 
jos sveikata tuo laiku jau 
sustiprėjus, kad gali stubos 
darbus dirbinėti.

Kiek as pažįstu' d. Burdie- 
nę nuo 1945 metų, ji visados 
dalyvauja veikime, ir nuošir
džiai remia pažangius visuo
meninius reikalus. Todėl aš 
matau būtiną pareigą apie 

• šią draugę pažymėti, ir sykiu 
noriu palinkėti jai geros svei
katos.

Gaila, kad Oaklando kores
pondentai praleido neparašę 
apie d. Burdienę.

Draugas V. Burda irgi labai 
nuoširdus draugas ir daug 
pasitarnauja mūsų parengi
muose, visados dalyvauja 
svarbesnėse sueigose. Vincas 
yra barbens -ir girdėjau, kad 
šiuo laiku turi geras pasek
mes savo profesijoje. 

—o—
Ligones sveiksta

Buvo rašyta, kad sunkiai 
.sirgo d. Vaivodienė ir jos du
krelė Edna, Redwood City. 
Dabar girdėjau, kad jau ran
dasi savo namuose, ir laips
niškai sveiksta. Tai linksma 
girdėti, kad pavyko operaci
ja. Vėlinu gerai susveikti.’

M. Alvinienė.

Detroito Žinios
LLD 52 kp. susirinkimas į- 

Vyks vasąrio 17 d. 2 vai. po 
pietų Drąugijų Svetainėje, 
4097 Porter St.

Visi nariai malonėkite da
lyvauti susirinkime ir pakal
binkite savo pažįstamus prisi
rašyti prie LLD.

Brangūs nariai ir.narės!
Atsišaukiame į jumis, kad 

būtumėte lojalūs savų organi
zacijai. Pasimokėkite savo

. puse šaukštelio druskos A 
pusė puoduko riebalų 
puodukas cukraus 
du kiaušiniai

• ketvirtoji dalis (•}) puo
duko pieno

1 puodukas sukapotų, 
walnut j riešutų

puoduką 
naniu

šaukštelis ilos.
Ištrink riebalus iki taps 

minkšti. Pridėk cukrų ir 
gerai ištrink. Dadėk kiau- * 
šinius po vieną, išplakant. 
Supilk riešutus. Maišyk su
trintas bananes su pienu ir 
vanila. Turėk miltus išsi
jotus su baking powder ir 
soda. Gerai plakant, vis po 
biskį pilk bananių mišinį ir 
miltų ir vis smarkiau plak 
iki viskas bus gerai suplak
ta.

Supilk į dvi ištaukuotas 
blėtas ir kepk* apie 3Q mi- 
nutų 375 laipsnių karštyje.

New Yorke ir kitur mo
terys pasipiktino katalikų 
aukštosios dvasiškijos- už
puolimu ant daktarų Pough
keepsie miestelyje. Dėl už
puolimo ant jų profesinės 

’laisvės.
Septyni daktarai ten ta

po suspenduoti iš šv. Pran
ciškaus ligoninės. Juos su
spendavo vadovaujantis ka
talikų dekano Michael P. 
O’Shea įsaku. Suspenduo
ti už tai, kad jie, savo liuo- 
su laiku, kooperavo su Pla
nuotos Šeimos Lyga. Tai 
įstaiga, kuri teikia patari
mų moterims, norinčioms 
apriboti savo šeimą.

Dėl to užpuolimo ant dak
tarų pasipiktino ne vien 
tiktai progresyvūs moterys. 
Pasipiktino visokios mote
rys, įskaitant katalikes. La
bai retai kur šiandien be
užtiktum tokią moterį, ku
ri nežinotų pamatinių svei
katos dėsnių. Jos žino, kaip 
žalingi gali būti motinai ir 
kūdikiams kasmetiniai gim
dymai. Jos nebesutinka kas 
metai gimdyti ir dažnai lai
doti dėl to, kad to nori ku
nigai.

Tuo užpuolimu ant daktarų 
už vis daugiau pasipiktino 
darbininkės. Jos turi $ana 
inteligentiškumo į tai pa- 
pažvelgti ir iš ekonominės 
pusės. Jos neturi ištekliaus 
kasmetiniams kūdikiams, 
kelioms dešimtims kūdikių 
per visą gyvenimą. Daug 
kainuoja gimdymai, dar 
daugiau auklėjimas. Ir jos 

buvo j vįsa- neturi žvėriško polin-

il c-

su trintų ba

tai pos

Iš Madison Ballroom 
masinio mitingo

Erdvi, tūkstantinės 
svetainė, pripildyta lygiai bal
tos spalvos ir juodos žmonė
mis. Jie suėjo išgirsti raportą 
iš Wm. Patterson, Civil Kights 
Kongreso sekretoriaus, apie 
jo priėmimą Jungtinių Tautų 
posėdžiuose.

Pasirodė, prieš Pattersoną 
buvęs atliktas biaurus darbas 
mūsų “demokratijos” skelbė
jų. Net tokia humanistė, kaip 
Eleanor Roosevelt, kurios ti
tulas yra “žmonių Civilių Tei
sių” pirmininkė, . atsisakė jį 
matyti:

Kadangi jam įėjus į Jung. 
Tautų posėdį jis su savim te
turėjo tik 15 kopijų skundo 
“We Charge Genocide,” tai 
jos kopiją tegavo tik pirminin
kas Padilla Nevo iš Mexico’s 
ir kelios kitos delegacijos.
Mat, Dėdės Šamo “gele

žinė uždangą” sukonfiska- 
dokumen- 
visam pa-

uždanga 
vo 225 kitus egz. tų 
tų, kad nedaleidus 
šauliui matyti juos.

Vėliau tik poros 
atstovai pasakė jam, 
pareikalaus tuos dokumentus 
išversti į visas- Jungtinėse 
Tautose priimtas kalbas. Tai 
buvo tokios tautos, kurios ne
turi geležinių uždangų.

Kalbėjo kelių unijų veikė
jai iš AFL ir CIO. Vienas tai 
iš didžiausio lokalo pasaulyje, 
Fordo 600, Wm. Hood, proto
kolų rast, to lokalo.

Ūpas ir pasiryžimas 
kuodidžiausias šioje tūkstanti- kio-kūdikius marinti. O kad 
nėję minioje. Pasiryžimas ve- per(jaug dažnus varganų 
dimui kovos pries Smitho ak~ į kūdikių gimdymus seka

kitų šalių
kad jie

tą, taip lygiai prieš Taft-Havt- 
ley aktą ir prieš vietinius 
Hutchinson ir ištikimybės ak
tus.

—o— 
ITą pačią dieną, vasario 3, 

North West High auditorijoj 
įv/ko taip lygiai didelis masi
nis mitingas. Jis buvo sureng
tas per organizacijas, kurios 
priešinasi įvėlimu? į tretį pa
saulinį karą.

Kalbėjo Brig. Generolas 
Holdridge, kurio laišką, kaipo • 
atsakymą Daily News, matėte 
spaudoje. Jis čia tik smulk- 
meningiau nupiešė tą Korėjos 
žmogžudystę.

Greitu laiku jam bus ren
giama daugiau masinių mitin
gų po visą Detroitą. Taikos 
pageidaujančios organizacijos 
turi progą jam surengti masi
nius mitingus.

Jo antrašas:
Herbert C. Holdridge 

Brigadier General (U. S. A. 
Rot). 8203 Woodward Ave. 

Detroit 2, Mich.
puikiausiai nurodo tą 

blėdį ir organizuoja
Jis 

karo 
spaudimą į Washingtoną bai
gimui tų bereikalingų žudy
nių. ' Report.

Chicago, Ill
Ligoniai *

Kiek teko patirti, tai abu 
Mr. ir Mrs. F. Mazuolai sau
sio 26 d, vakare vykstant į 
Cicero parengimą buvo Skau
džiai sužeisti automobilio ne
laimėje ir randasi Šv. Kry
žiaus ligoninėje.

Jiedu yra LKM ir Ex-Mai- 
nierių chorų nariai. Organiza
cijų, kuriose jiedu priklauso, 
nariai ir draugai turėtų 
juos aplankyti. \

Penktadienį Normai ligoni
nėn nugabentas Jonas Griškė- 
nas.

Normai ligoninės adresas: 
33rd & Lake Park Aye. \

Prašome. ,.atlankyti susirgus 
sį draugą. r

Apkalbėtoji
Neseniai mitybos eksper

tai specifiškai tyrinėjo to- 
matės įvairias maistines - 
ypatybes ir paskelbė, kad ji 
neteisingai apkalbėta, i

Tyrinėtojai sakė: Tomate 
nesudaro kūne rūkščių. Vi
rimas aluminiuose puoduo
se jų nepagadina. Neken
kia palikimas atidarytoje 
'blėtinėje, jeigu ta pietine 
laikoma gerai uždengta ir 
šaltai.

daugybė laidotuvių, tą jau 
žino kiekvienas protingas i 
žmogus. Tų laidotuvių te- i 
trokšta tiktai katalikų baž
nyčios viršininkai.

Kilus protestams dėl dak
tarų suspendavimo, katali
kų dvasiškija pradėjo tei
sintis. Esą vadovaujamasi 
Romos popiežiaus valia. 
.Popiežių jie skaito “neklai
dingu.” Bet. kaip čia seniai 
katalikų dvasiškija prisipa
žino klydusi savo tvirtini
mu, kad pasauljs sutvertas 
tiktai prieš šešetą tūkstan
čiu metu.

Skelbdamos protestą prieš 
persekiojimą daktarų, mo
terys pareiškia apginan
čios pačios save. Jos apgi
na savo teisę laisvai tvar
kyti savo sveikatos ir savo 
šeimos reikalus. A-a.

Šeimininkėms

Today's Pattern

Roma. — Popiežius ragi
no karščiau melstis, kad 
sulaikyti gręsiančią trečio 
karo eksploziją.

9297
SIZES 
12-20

Bananių Kekas 
f

' Du puodukai pagerintų
miltų

2į šaukštelio kepamų
miltelių

pusė šaukštelio kepamos 
sodos

ly įtiksi*
Pattern 9297 conies in sizes 42, 

14. 16, 18, 20. Size 16 takes 5% 
yards 35-inch ferric. ,

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: iPattern 
Dept., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

"uit 1 1 ‘\l < > FF 1A1 "inUrrU" A!-

3 pusl.-Laisve (Liberty)- Trečiadien., Vasario-Feb. 13, 1952

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



New Yorko^zM^2lnl(H
Pirmu kartu rodys 
filmą “Birute ’

Liaudies operos “Birutės” 
filmoje pirmasis rodymas Į- 
vyks jau šį sekmadienį, vasa
rio (Feb.) 17-tą po pietų, Li
berty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Rengia namo direkto
riai ir visos Įeigos eis namo 
naudai.

Visi esate kviečiami atvyk
ti.- Pamatysite gražią filmą ir 
tuomi paremsite namą. Taip
gi pamatysite mūsų lietuvius 
menininkus, kaip jiems sekasi 
vaidinti filmoje. Visus prašo
me atsiminti vasario 17-tą.

Namo Komitetas

Tarp Lietuvių
Frank Vapška, ridgewoo- 

dietis, pastaruoju laiku nc- 
sveikuoja. Jį vargina kažkoki 
labai 
to jį 
berty 
kalus
vo namus. Jisai yra vienu tų 
daug dirbančiųjų direktorių.

dėl

d a-

Susilaukė sūnaus
sau-

Sk.

BIRUTE”
Liaudies Opera F Urnoje

Pirmu Kartu Rus Rodoma
Sekmadienį, Vasario 17 February, 1952

Rep.

LIBERTY AUDITORIUM
Padėka

Pradžia 3 vai. po pietų

Rengia Namo Komitetas, ir visos įeigoš nuo šio parengimo eis namui.

Matthew A
BUVUS

(BUYAUSKAS)

TONY’SSusitikęs Birutę:

Penktadieniais uždaryta

4 pusU-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 13. 1982 *

apie tai 
pagalvoti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

aštrūs skausmai. Tai 
rečiau bematome ir 
Auditorijoje, kurios 
jisai žiūri taip, kaip

pasibaigusi, mai- 
darbus pusėtinai 
Dėl to tas visas 
miręs. Pas žmo- 
nesmagus. Rodo-

padaryti dar skait- 
dar gyvesne ir pra-

rei-
sa-

ar 
už

JONAS JUŠKA
Keistučio rolėje

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

vy Įm
igai in o

LDS 57 k p. Koresp.
(31-32)

, UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberial

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

pasipiktinę ta 
skriauda. Fi- 
stovinčią dar- 

pasimojo

aplinkui yra 
nieriai turi į 
toli važinėti, 
miestelis yra 
nes ūpas yra
si, kad jie ko laukia ir nežino 
ko. J. Stakvilevičius.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

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

(29-33)

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
ĮŽANGA NEMOKAMAI

Unija užgynė streiką

Transportininkų Unijos 
dantysis komitetas 
viršininkus “daryti bile kokius
žygius, kurie būtų reikalingi.” 
Tai reiškia, kad viršininkai Į- 
galinami skelbti streiką.
Unijos buvo numatyta skelbt j mūsų menininkams šiemetinę

Pamatykime 
dint filmose.

ir turtais.
žodžiai iš daugelio

NElLiE VENTIENfi 
Birutės rolėje.

Birutė, jausdama pavojų nuo 
kryžiuočių dainuoja.

Sengalvėli lepindavau, 
Broleliams įtikdavau, 
Kiemą gražiai nušluodavau 
Ir žvejoti padėdavau .. . 
O dabar, kas iš manęs 

našlaitės!

naują, gražią
ĮŽANGA NEMOKAMA.
Mus visus užprašo Namo Komitetas ir filmininkas Jurgis Klimas.

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

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)

Ridgewoodiete Marijona 
Kalvaitienė vasario 13-tą mi
nės savo gimtadienį. Minės 
linksmai, juo labiau dėl to, 
kąd jos Julius laimingai pa
kilo iš ligos. Nors ir prisilaiį 
kydamas nuo daug ko, tačiaft 
jau gali visur su ja kartu 
lyvauti.

Tony ir Aldona Sincus 
aio 19-tą susilaukė sūnelio, 9 
svarų^ Vardą jam davė Antho
ny Joseph. Labai džiaugiasi 
broliuku jų pirmagimė Char-» 
lene, kuriai jau suėjo 8 ii’ pu
se metų. Ir linksma Uršulė 
Sinkevičienė, susilaukusi tre
čiojo anūko. Mary Dobinis di
džiuojasi antru kartu tapusi 
teta.

Aldonos tėvai Janušauskai 
savo džiaugsmu kol kas nega
lėjo pilnai pasidalinti su visa 
šeima. Janušauskas nesvei- 
kuoja. Visa šeima linki jam 
sveikatos ir progos ne už ilgo 
pasimatyti su naujagimiu ir 
Visais.

Antanui ir Aldonai Sincus 
su jų gražia šeimynėle linki
me laimės.

Staigiai sunkios ligos suim
tai labai buvo malonu gauti 
nuo Moterų Apšvietos Klubo 
laiškutį sui linkėjimais greitai 
pasveikti. Dėkui klubui 1r vi
soms klubietėms, kurios asme
niškai ar atvirute atlankė. O 
ypačiai esu dėkinga Onai Viš- 
niauskienei, klubo iždininkei, 
kuri man buvo ir slauge, visu 
kuo pagelbėjo, padėjo iš lo
vos pakilti.

Fifth Avenue Coach Co. pa
reikalavo, kad miestas numa
žintų firmos duoklę miestui 
nuo dabar esamų 5 nuošimčių 
Iki 1 nuošimčio. Ir kad leistu 
pakelti fėra iki 15 centų.

Pargrįžau iš Mahanoy City
Vasario 3 d. gavau liūdną 

žinią iš Mahanoy City, kad 
mainose užmušė mano sesers 
žentą Joną Juraitį. Velionis 
tebebuvo dar kaip tas žydintis 
kvietkelis, vos tik sulaukęs 34 
metus. Paliko nuliūdime mo
terį Adelę, dvi dukreles ir 
vieną sūnelį. Jauniausias 3 
metų, o vyriausioji dukrelė 11 
metų.

Tokia žinia mane net su
krėtė. Nieko nelaukęs leidau
si važiuoti į Mahanoy City ir 
tenai pribuvau1 10 valandą va
karo. Išlipęs iš buso ir traukiu 
tiesiai į tą gatvę, kur mūsų 
mylimas gyveno. Mano mintis 
vis dar mane drąsina, kad 
gal dar jisai yra gyvas. Bet 
prisiartinęs prie durų matau j 
ant jų kabant gėlių vainiką.

Įėjęs į stubą žiūriu, kad 
aplink grabą apstoję vaiku
čiai ir jo moteris Adelė lieja 
ašaras. Man buvo sunku žiūrė- j 
ti į jų ašaras. Vargais nega-į 
tais man pavyko juos atitrauk
ti į kitą kambarį. Pradėjome 
kalbėtis. Klausiu Adelės, kaip 
čia įvyko su mūsų Jonu, kaip 
jį ten užmušė. Gavau atsaky
mą, kad velionis dirbo pavo
jingą darbą. O viršuje galvos 
jokių lubų nebuvo, vien tik 
anglis kabojo. Tai krito dide
lis kavalkas anglies ant jo,

IW0 delegacija 
vyks į Albany
šimtai darbininkų pašalpinės 

narių, ‘senesniųjų piliečių,’ ke
liaus Į -Albany vasario 19-tą. 
Keliaus reikalauti gubernato
riaus Dewey ir jo valstybinės 
Įstatymdavystės sustabdyti pa
sikėsinimą prieš darbininkų 
pašalpinę.

Nariai yra 
jiems daroma 
nansiniai gerai 
bininkų • pašalpinę 
pakrikdyti. Nariai sako, kad 
tuo norima juos suvaryti į 
kompaniškas apdraudas, ku
riose- daug brangiau reikėtų 
mokėti. Nori padidinti’kompa
nijoms biznį.

Tačiau finansinė skriauda 
dar tik pradžia skriaudos. Ap
draudę kompanijose nariai 
vienas kito nepažįsta, negali 
susieiti. Jiems nevalia turėti • 
savo susirinkimų ir pramogų, 
nėra progų kultūrintis, palai
kyti savo tautinę kultūrą. Nė
ra galimybės žinoti vieni kitų 
nelaimes, ligas, nėra iš ko ti
kėtis ligoje ar mirties nuoti- 
kyje patarnavimo, kokį sutei
kia savoji savišalpos draugijai 
— IWO.’ .

Senyviems nariams dar blo
giau. Daugelis senesnio am
žiaus narių visai nebegalėtų 
kitur apsidrausti, nes senų 
žmonių nepriima. O jeigu ku
ri ir priimtų, duoklė būtų to- 

mitrindamas velionį į šmote
lius.

Ar dar reikia geresnių įro
dymų, kiek šiandien milijoni
nius turtus valdančios kompa
nijos paiso darbininkų ir jų 
šeimų likimo. Milijonus krau
nasi, o darbaviečių nepageri
na, kad darbininko gyvastis 
būtų apsaugota nuo nelaimės.

Čia dar noriu priminti apie 
tą mažiuką miestą Mahanoy 
City. Visų žmonių gyvenimas 
Ir jų tradicinis užsilaikymas 
yra senoviškas. Jeigu įvyksta 
kokios vestuves ar šermenys 
tai vis būna stubose, kadangi 
ten nesiranda tokiam reikalui 
tinkamų svetainių, nei grabo- 
riai turi šermenims koplyčių.

Miestelis guli duobėje. A- 
biejuose šonuose didžiausi 
kalnai su giliausomis skylė
mis, iš kur išimta anglis. O i 
galus miestelio eina vieške
liai: East Side vieškelis Įva
žiuoti Į miestą, * West Side 
vieškelis išvažiuoti. Trauki
niai Mahanoy.

Pamišęs laivakrovis Frank 
Fraga, newyorkietis, pašovė 
du policistus. Policistus buvo 

daugiau j pašaukusi jo žmona. Ji sakė, 
nebepasiekia. Pasirodo, anglis Į kacl vyras per daug liūdėjęs 

mirusios savo motinos ir pas
kiausiomis dienomis pradėjęs 
keistai elgtis.

- kia, kokią vidutinis darbinin
kas ar biznierius neišgalėtų 
išsimokėti.

Tai prieš tokią neteisybę 
protestuos šimtai senyvų žmo
nių, 1WO narių, nuvykę į Al
bany organizuotoje delegaci
joje vasario 19-tą. Specialis 
traukinys išeis iš Grand Cent
ral stoties 8 vai. ryto. Sugrįš 
to pat vakaro 9 vai.

EDWARD SKUČAS
Birutės brolio rolėje

Apgindamas seserį nuo kryžiokų 
dainuoja:

Tegul tie biaurybės 
pranyksta, pranyksta,

Su savo puikybe
melais

Čia tik keli 
gražių dainų.

A

Jaunimas paskelbė 
konferenciją taikai

New Yorko daugelio jauni
mo organizacijų vadai šaukia 
konferenciją taikai. Ji įvyks 
vasario 22-rą, Washingtono 
gimtadienį, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Avenue, 
Now Yorko.

Konferencija šaukiama tiks
lu “apsvarstyti, kaip mes ga
lėtume pastiprinti taikos žygį 
ir atsakyti į jaunimo reikalus 
ir problemas.”

Mažina patarnavimą
Miestinė Transportacijos 

Taryba skelbia, kad sumažins 
patarnavimą ant New 
Third Ave. elevated, 
dant kovo 14-ta linija 
veiks tiktai penkiais 
dieniais ir tiktai dienos metu.

Yorko 
Prade- 
pilnai 

darba-

streiką ant devynių privatiš- 
kų firmų autobusų linijų. Vy
riausiu reikalavimu yra 40 
valandų savaite. Dabar dirba 
48 valandas.

Streikas yra numatytas ko
vo 1-mą.

Unija pasmetke žmogžudystę

Ka 1 b ė d am as Sukni asiuvių 
bokalo 22-ro susirinkime tos 
unijos vice-prezidentas Char
les Zimmerman pasmerkė 
Smith Aktą. Taip pat pasmer
kė terorą prieš negrus ir liau
dies kovotojus Floridoje. Na
riai jį tame vienbalsiai užgy
nė.

Zimmermanas sakė, kad 
nors tūlų persekiojamųjų idė
joms jisai nepritaria, tačiau 
persekiojimą skaito nedemo
kratiniu. Ir Smith Įstatą, ku
riuo einant darbininkų vadai 
persekiojami, jis pavadino
nedemokratiniu ir prįešdarbi- Nepatenkinti 
ninkišku. Skundžiasi ir pėstininkai, nors

Jis taipgi smerkė Hughes-1 stiprias šviesas Įsakyta vartoti 
Brees valstybinį New Yorkoj neva pėstininkų saugumui, 
įstatą, kuriuomi skriaudžiami 
bedarbiai.

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.) 

niekas kitas nesutiks- ton tal
kon važiuoti, aš nuvažiuosiu ir 
per visas dvi savaites bulves 
skųsiu.

Dabar net bijau : O jeigu 
prisieitų tą karštai padarytą 
pažadą išpildyti!

Kaip ten nebūtų, 
dar turime laiko 
Bet štai kuo jau būtinai reikia, 
visai pažangiajai visuomenei 
be delsimo susirūpinti: verba
vimu studentų ir mokyklos 
finansavimu. Menininkai iš
dirbs ii* patieks planą. Mos gi 

‘ visi turime nuoširdžiausiai 
prisidėti prie jo pravedimo.

Ar žinote, jog tai bus iš 
eilės penkta nieno mokykla? 
Tai irgį svarbu. Tai irgi turė
tų mus visus paskatinti padėt 

mokyklą
Ii ngesne, 
našesne, negu buvo anos ke
turios.

Nė per nago jhodymą nea
bejoju, jog tai ir bus padary
ta.

filmą; pamatykime mūsų vaidilas, kaip jiems sekasi vai-

Kas nors tu esi — deivė 
mergaite? Priimk mane 
vyrą ir būk karalienė 
Lietuvos tautai.

Civilinių savisauga 
teiksianti drabužių

Civilinių savisaugos direk
toriams viršininkas Hueber 
įsakė prisiruošti atsargą dra
bužių. Jais turėsią apteikti 
didžius skaičius žmonių ištik

ėtus puolimams is oro ant mies
to.

Vairuotojai pyksta

New Yorke šią savaitę 
dėjo vartoti stiprias auto 
šviesas. Dėl to kilo protestų, 

automobilistai.

Abieji, vairuotojai ir pėsti
ninkai, skundžiasi, kad aš
triai smingančios akysna švie-

v •. v porciais. Duodame asos ne mažiau pavojingos uz Į>ardavimo prip?.astjs
tamsą. '

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos vakarienė jau šį 
šeštadienį, vasario 16 d. Pradžia 6 
vai. Liet. Svet., 29 Endicott St. Ži
nokite ,kad nevien vakariene mais
tu, bot ir meilės (Valentine) kon
certinis programas bus, kurį pildys 
Norma Čeponaitė ir Vincas Motejai- 
tis Jr. ir kiti. Įžanga tik 99 centai. 
Skaitlingai atsilankykite laiku, - - 
taip komisija ir gaspadinės pagei
dauja.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro Šokikų Grupė rengia 

pasilinksminimą su žaislais Vasario 
15 (February, 1952, 29 Endicott St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi ir vi
sos, kurie norit praleist laiką links
mai, ateikit ir paremkit mūsų pa
rengimą. Bus dovartbs už lošimą ir 
už atsilankymą. — • Aido Choro Ko
resp. (31-32)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks vasario 21 (Feb.), 
pas.d. Nellie Strolienę, 4’,2 Garfield 
av.e., Binghamton, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos nares esate 
prašomos dalyvauti. Bus išduoti 
Laisvės vajininkų raportai. Taipgi 
aukų rinkėjai dėl Prūseikos bylos 
vedimo išduos raportą.' Yra . dar 
daug dalykų aptarti. Taigi Komite
tas mato reikalą sukviesti nares į 
šį svarbų susirinkimą. — Mot. 
Koresp. (31-32)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarka ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

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- 
n avima s kandidatų, dėl LDS Centro 
Valdybos. Apmislykite ką nominuo
ti išanksto, tai nesitrukdys laikas. 
Tiesa, mūsų kuopos susirinkimai vi
sada greitai pasibaigia.

I
K p. Kor.
(28-29)

įvyksLDS 46 kp. mitingas 
čiadienj, 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. — Valdyba.

(28-29)

PARDAVIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Priversti parduoti Variety Store, 
užkandžių ir maisto produktų krau
tuvę. Kaina z su nuostoliais, tik 
$1950. Biznio daroma po $250.00 į 
savaitę, krautuvės randa $40. Vieta, 
So. Bostono, vienas blokas nuo 
beach. Lietuviaias apgyventa vieta. 
Gražus 2 kambarių apartmentas, su 
porčiais. Duodame ant išmokesčių.

į — savininkų
nesveikata.

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

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas superintendentas dėl 
• 20 šeimų namo, anglim šildomas, 4 
■ kambarių apartmentas ir alga. 
' Kreipkitės vakarais nuo 6 vai.

199 Summer Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED-FEMALE
Reikalinga namų darbininkė, nuo

latinis darbas, amžiaus žemiau 50 
metų, 5’/2 dienos, $40.00 į savaitę. 
Vieną ar du vakaru reikia pabūti 
prie vaiko; guolis vietoje, reikalin
gas paliudijimas. - Tel. TW. 7-2273.- 

(28-29).

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

Vera Minenko, viena vyriausiųjų Brooklyn Red Devils 
tymo čiuožinėtoja. Ji dalyvaus Flatbush roller skaterių 
tymo persiėmime su Jersey Jolters, pirminiu tymu. Žais
mės įvyks vasario 14, 15 ir 16-taį Armory, 14 th St. ir 
8th Avė., Brooklyne,




