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Trečia eilinė lėktuvo trage
dija EI i žabe the j e dar kartą 
parodo, jog Newarko aero
dromas privalo būti iš esamos 
savo vietos iškeltas toliau nuo 
miesto.

Iškelti reikia ir La Guardia 
aerodromas' iš tos vietos, kur 
jis dabar stovi, nes ir čia tas 
pats gali atsitikti, kas atsitiko 
Elizabeth, N. J.

Jei tik žmonės griežtai pa
reikalaus, tai ir bus padaryta. 
O reikalauti privalo kiekvie
nas, kuriam rūpi žmonių gy
vybių išsaugojimas.

No. 32 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

IŠTEISINTAS NELSONAS: 
BUVO KALTINAMAS UŽ 
“PANIEKA” KONGRESUI

Taftas ragina greitai paruošti 
čiangininkų įsiveržimą Kinijon

Teisėjas sako, Nelsonas turėjo 
teisę neliudyt pats prieš save

Ketutrios Philadelphijos mo
terys kadaise pardavinėjo gat
vėse savaitrašti “The Sunday 
Worker”.

Jos buvo suareštuotos. 
Grand džiūrė Įkaitino parda
vėjas už tai, kad jos siūlė 
žmonėms laikraštį, kuriame 
iVilpo straipsnis, kritikuojąs 
mūsų vyriausybės politiką Ko
rėjoje.

Moterys atsidūrė teisme. 
Bet štai, teisėjas Louis Leven
thal pareiškia: grandžiūrė 
neturėjo pagrindo moterims 
įkaitinti, nes jos turėjo pilie
tinę teisę pardavinėti laikraš
tį, kritikuojantį vyriausybės 
politiką.

Ir taip šios darbščiosios mo
terys laimėjo bylą; tie, kurie 
ryžosi užduoti smūgį spaudos 
laisvei, patys gavo per nosį.

Washington. — Federalis 
! apskrities teismas išteisino 
Steve Nelsoną, Pennsylva- 
nijos komunistų vadovą. 
Nelsonas buvo kaltinamas 
už “paniekinimą Kongre
so.” Mat, jis susilaikė nuo 
atsakymų į Kongresmanų 
Neamerikinio Komiteto 
klausimus 1949 metais.

Neamerikinis Komitetas 
tada kvotė Nelsoną, kokius 
ryšius jis turėjo su -atomi
niu mokslininku “X” Cali- 
fornijoj. Komitetas įtarė, 
kad Nelsonas gaudavęs ato
minius sekretus iš to moks- 

! lininko ir perduodavęs juos 
tūlam,Sovietų atstovui.

Federalis teisėjas James

R. Kirkland dabar surado, 
jog Kongresmanų Neame- 
rikinis Komitetas taip gu
driai statė klausimus, kad 
Nelsonas pats save apkal
tintų, jeigu duotų bet ko
kius atsakymus. Taigi 
Kir k 1 a n d a s ir pripažino 
Nelsonui konstitucinę teisę 
neliudyti pačiam prieš save.

Pa. byla prieš Nelsoną
Pittsburgh. — Pennsylva- 

nijos valstijos džiūrė yra 
suradus Nelsoną “kaltu, 
kad jis suokalbiavęs su ki
tais komunistais nuversti 
valstijos valdžią.” Dar ne
žinia, kokia bausmė bus 
jam paskirta.

• Netoli mūsų didmiesčio, Il
gojoj saloj, neseniai išaugo 
dailus miestelis, pavadintas 
Levittown.

Jį pastatė Levitt ir jo sū- 
Rįjfsį. — milijonieriai.

. Namai dirbti fabrikuose, 
„viens į kitą panašūs,
vandens lašai. Jie buvo par
duoti taip greit, kaip greit 
buvo pastatyti dėl to, kad j

< didmiestyje stoka gyvenamų- j 
jų namų. '

Pasmarkėjo tunisų 
į kova prieš Franci ją

Keliama auto, apdrauda 
N. Y. jaunuoliams

kaip

Tunis, Afrika. — Franci- 
ja atsiunčia vis daugiau ka
riuomenės, kad malšintų 
Tunisijos žmonių demon
stracijas.

Vėl pasmarkėjo tunisų 
judėjimas, reikalaujant ne
priklausomybės nuo Fran
ci jos.

Mr. Levitt, statydamas šį 
miestelį, sakė: jis privaląs bū
ti išimtinai baltiesiems,— neg
rams nevalia gyventi; negrai 
tegalį ten tik pašluoti, tik tar
nauti, tik dirbti.

Bet štai: prieš porą metų
viena baltaveidė šeima, —
Mr. ir Mrs. Adolph Ross, — 
pasikvietė vasarą kai kuriuos 
negrų vaikučius ir leido jięms j [talijos.

Sniegų audros pražudė 
70 europiečių

Seattle, Wash. — Vado-i laikyt Staliną nuo visos A- 
vaujantis republikonas se- zijos užėmimo.” 
natorius Robertas Taftas 
šaukė Amerikos valdžią! 
kuo smarkiausiai ginkluot 
Čiang Kai-šeko kinus tautų 
ninkus Formozos saloje.

Kalbėdamas masiniame 
Lincolno Dienos bankiete, 
Taftas ragino kuo greičiau
siai suruošt čiangininkų 
įsiveržimą į Kinijos Liau
dies Respubliką. Pasakojo, 
kad čiangininkai esą stam
bioji jėga, kuri “galėtų su-1 išrinktas prezidentu.

Taftas gąsdino, 
Sovietai įsigalė- 
Azijoj, tuomet 

ir Jungt. Valsti-

piršosi kaip re
le a n d i d a t a s i c

Sykiu 
kad jeigu 
tų visoj 
“užpultų” 
jas.

Taftas 
publikonų
prezidentus ir žadėjo pri
siimt generolą MacArthu- 
rą kaip artimiausią karinį 
patarėją, jeigu pats būtų'

Prancūzai visuotinu streiku protestavo, kad 
i valdžia uždraudė demonstruot prieš fašistus

Albany, N. -Y. — New 
Yorko valstijos senatas nu
tarė pakelti verstiną ap-; 
drauda iki $10,000 bei $20,- 
000 jaunesniems kaip 21 
metų savininkams automo
biliu.

Iki šiol verstina automo
biliu apdrauda tokiems bu
vo $5,000 iki $10,000.

Jaunieji“ savo automobi
liais daugiausia žmonių 
užmuša bei sužeidžia.

Paryžius.—Francūzų dar
bo unijos paskelbė visuoti
ną vienos dienos streiką 
kaip protestą > todėl, kad 
premjero Edgaro Faure’s 
valdžia uždraudė demon
struoti prieš vokiečių na
cius ir naminius fašistus.

Streikas sustabdė darbą 
visose angliakasyklose šiau
rinėje Francijoje. Streika
vo ir 70 procentų plieno 
darbininkų.

Valdžia sumobilizavo 80 
tūkstančių policijos prieš

Pikietas reikalauja 
nežudyt politinių 
kalinių Ispanijoj

a< kesonas išskrido 
TAIKYTI PRANCŪZUS SU 
VAKARINE VOKIETIJA
Bijo, kad jų ginčai nesuardytų 
peršamos tarptautines armijos

Washington.—Išlėkė Eu
ropon Dean Achesonas, A- 
merikos valstybės sekreto
rius. Ten- jis bandys visų- 
pirm sutaikyti francūzus ir 
vakarinę Vokietiją su ka
riniais Jungtinių Valstijų 
planais.

Audra Franci jos seime
Franci jos seime smarkiai 

pakilo ūpas prieš Amerikos 
planą atkurti vokiečių ar
miją vakarinėje Vokietijo
je. Ne tik komunistai, betstreikierius. je.

7 tūkstančiai policininkų I ir kelių kitų partijų atsto- 
atakavo Renault automobi- vai nurodinėjo, kad vokie

čių armijos atgaivinimas 
vėl “pakabintų kardą virš 
Francijos galvos.”

atakavo Renault automobi
lių fabriko streikierius Pa
ryžiaus priemiestyje. Dar
bininkai pasistatė barika
das ir gynėsi. Buvo su-

Panašiai kalbėjo ir radi
kalų vadas Ed. Daladier, 
tautininkų generolas Aume- 
ran ir net katalikų vadovas 
Andr. Monteil. Socialistai 
gi ragino bent keliems me
nesiams atidėti vokiečių ar
mijos rekrutavimą.

Ko reikalauia Vakarine 
Vokietija

Audra Francijos seime 
siautėja ypač prieš vakarų 
Vokietijos seimo nutari
mus. Vokiečiai gi savo sei
me išstatė tokihs reikala
vimus mainais už jų armi-

žeista daug darbininkų, bet j -į 
jie apdaužė ir 100 policiniu- f

Taipgi streikavo Pary
žiaus važiuotės darbininkai 
,ir šimtai tūkstančių kitų.

Policija suėmė šimtus 
streikierių.

Iru manas sutiktų vėl 
kandidatuot, bet tik 
“dėl taikos labo”

MaJajiečiai nukovė 
anglų policijos vadą

žaisti ten, kur jie gyvena.
• Už tai Rossai dabar meta 
mi iš Levittowno.

Evikcijai (išmetimui) die- 
-* jtaa. nustatyta vasario 19-ta. 
; žmonės subruzdo. Andai 

kaimyniškame Farmingdale 
miestelyj įvyko didžiulis mi
tingas, kuriame buvo nutarta 
pastoti kelią Rossų evikcijai.

Kova prieš Rossų šeimos iš
metimą iš Levittowno yra ko
va prieš bjaurią negrų segre
gaciją.

Kiekvienas savigarbus žmo
gus, kuriam rūpi mūsų krašto 
laimė, privalo stovėti su Ros
sų šeima, privalo priešintis jų 
evikcijai.

Zurich, šveic. — Viesuliš- 
kos sniegų audros per 9 
dienas siaubė vakarinę Eu
ropą nuo Norvegijos iki 

Pūgos ir staigūs 
sniegynų griuvimai nuo 
kalnų pražudė bent 70 žmo
nių. Daugiausia jų žuvo 
Alpių priekalnėse Šveica
rijoj, Šiaurinėj Italijoj ir 
artimuose joms Austrijos 
bei Vokietijos kampuose.

Jankiai atmušė šiaur 
korėjiečių atakas ,

Radikalai prašo Peroną « 
nekankini polit. kaliniu

Korėja. —• Šiauriniai ko
rėjiečiai padarė dvyliką 
atakų prieš amerikonus 
Mundung klonyje, rytinia
me fronte. Amerikonai pra
neša, kad atmušė visas ata
kas ir nukovė 250 šiaurie
čiu.
ŠIAURINES korėjos 

PRANEŠIMAI
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien su kinais savanoriais

New York.—Būrys žmo
nių pikietąvo čionaitini Is
panijos fašistų konsulatą. 
Reikalavo paliuosuot 11 po
litinių kalinių, kuriuos Is
panijos diktatoriaus Fran
ko teismas nusmerkė nu
žudyti. Pikietuotojai nešė 
iškabas su obalsiais: “Ne
duot Frankui amerikiniu 
paskolų!” “Franko buvo 
Hitlerio sėbras!” “Nesiųst 
Franko priešų į kalėjimus- 
šioj šalyj!”

NUSMERKTA DAR 9
FRANKO PRIEŠAI

Praėjusią savaitę Chicago- 
je mirė Juozapas Jokubaus- 
kas, ilgametis to miesto gy
ventojas, pažangus žmogus.

Velionį pažinojau per virš 
30 metų, kaip malonų, drau
gišką ir darbštų mūsų judėju 
me veikėją.

Visa Jokubauskų šeima pa
žangi.’

Teilsisi Juozapas ramiai.
' Laisviečių vardu reiškiu ve
lionio žmonai Onai, sūnams, 
marčioms, giminėms ir drau
gams nuoširdžią užuojautą.

Buenos Aires, Argentina, vedė apsigynimo mūšius ir 
—Radikalų Partija prašė 
Argentinos prezidentą-dik- 
tatorių Peroną, kad nekan
kintų politinių kalinių.

Perono fašistai šį mėnesį 
suėmė dar bent šimtą ra
dikalų.

Tuo tarpu Peronas palei
do iš kalėjimo tris tuzinus 
socialistų.

nukirto dar 6 amerikinius 
lėktuvus, kurie bombarda
vo ir apšaudė civilinių žmo
nių gyvenvietes Šiaurinėje 
Korėjoje.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų teismas nusmerkė 
mirti dar devynis politinius 
kalinius kaip Franko val
džios priešus. Nusmeigtie
ji- buvo. Nacionalės Darbi
ninkų Sąjungos nariai.

Indonezijos seimas ir val
džia atmetė Amerikos siū
lomą karinę paramą.

Aalborg, Danija. — Pen
kiolikos pėdų’gilumo snie
gai suparalyžiavo Danijos 
sala Jutlanda. V- w

Paskirtas naujas bilijoną 
dolerių dalintojas

22 jaunimo veikėjai, atsto- 
xvau ją įvairias organizacijas, 

šaukia jaunimo konferenciją 
taikai ginti.

Konferencija įvyks šio mė
nesio 22 dieną, Washingtono 
gimimo dieną, Manhattan

Centre, Niujorke.
Lai ji būva didele ir pasek

minga.
Jaunimo balsas taikos išlai

kymo klausimu' labai svarus 
balsas.

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė W. Johną 
Kenney Mutual Security 
(tarpsavinės . apsaugos) 
fondo administratorium.

Kenney’o pareiga bus 
spręsti, kaip padalint 7 bi
lijonus, 900 milijonų dole
rių Anglijai, Franci j ai ir 
kitiems Amerikos talkinin
kams. Tais pinigais jie 
ginkluojami ir medžiaginiai 
stiprinami prieš Sovietų Są
jungą.

Anglija jau gavo 300 mi
lijonų dolerių iš to fondo.

Duot vakarinei Vokietijai 
lygų balsą su Franci ja. A- 
merika ir Anglija busimo
joj tarptautinės armijos 
komandoje; pripažint Vo
kietijai tas žemes, kurios 
prijungtos Lenkijai po An
trojo pasaulinio karo; pa- 
------  .  _—i nacių 
kariniu kriminalistu iš ka-

. ??nv?aJ)01 ^a^aJa- Ma-1 jiuosuot tūkstanti

mis užmušė apglu policijos įėjimu; vokiečiams Sa-
laiieciai partizanai bombo-

superintendentą R. H. Jesse 
. ir du policininkus, važiavu
sius šarvuotu automobiliu 
nėr Selangor apygardą. Su
žeidė du knmš anglų poli-

Washington.—Demokra
tas kongresmanas Adol- 
phas J. Sabathas užklausė 
prez. Trumaną, ar jis vėl 
kandidatuos į' prezidentus.

Trumanas atsakė dar ne
žinąs. Prezidento tarnyba, 
esą, kenkia sveikatai ir 
trumpina amžių. Bet Tru
manas sutiktų “pasiauko
ti,” jeigu matytų, kad to
lesnis jo prezidentavimas 
tarnaus taikai palaikyti 
pasaulyje. >.

AREŠTUOTAS TAKSU 
SPECIALISTAS

Chicago. — Williamas F. 
Brownell uždarbiavo, duo
damas žmonėms patarimus, 
kaipo taksų specialistas. 
Dabar jis pats areštuotas, > 
kad savo taksų blankose 
nepažymėjo $13,270 paja
mų, už kurias turėjo mokė
ti valdžiai taksus.

cininkus. • •
Malajos patriiotai pernai 

rudenį panašiai u ž m u š ė 
aukštąjį Anglijos komisio- 
nierių Henry Gurney.

ar plote laisvai balsuot, kad 
tas plotas būtų atimtas iš 
Franciios globos ir sugrą- • 
žintas Vokietijai.

Amerikos politikai 
kad gal susmuktu 
tarptautinės armijos 
nas nrieš Sovietus.

bijo, 
visas

Įvairios Žinios
Korėja.—Generolas Ridg- siūlo apsikeisti tik tais, ku- 

way, vyriausias amerikonų rie sutiks grįžti, 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, įsakė korespon
dentams nespėlioti savo 
pranešimuose, kaip sekasi 
ar nesiseka derybos dėl. pa
liaubų su Šiaurine Korėja.

Elizabeth, N. J.~ Mirė 
dar vienas asmuo, pavojin
gai sužeistas per lėktuvo 
nukritimą miestan pirma
dienį. Taigi ta nelaimė pra
žudė viso jau 32 žmones.

Amerika daro karinę 
sutartį su Meksika

Mexico City. — Jungti
nės Valstijos veda derybas 
dėl karinės sutarties su 
Meksika. Žada desėtkus bei 
šimtus milijonų doleriu 
Meksikai ginkluoti prieš 
komunizmą.

Kartu Jungt. Valstijos 
reikalauja, kad Meksikos 
valdžia slopintų komunisti
nį judėjimą. Paskyrė 750 
tūkstančių dolerių vien tik
tai propagandai Meksikoj 
prieš Sovietų . Sąjungą ir 
komunistus.

Amerikos generolai džiau
gėsi, kad bombonešiai iš 
meksikinių stovyklų, galėtų 
pasiekt Sovietų žemę.

jeigu 
vokiečiai nebūtų jon įtrauk
ti.

Achesonas todėl nerkalbi- 
nės francūzus nebijot vo
kiečiu armijos ir stengsis 
įkalbėt vakarinei Vokieti
jai, kad atidėtu reikalavi
mą dėl Saaro srities sugrą
žinimo.

Achesonas taipgi tarsis 
su Anglijos ir Francijos 
valdžiomis apie busimąjį 
Atlanto sąryšio vadų susi
rinkimą, kuris įvyks Lisbo- 
ne, Portugalijoj.

Gręsia amžinas kalėjimas
• I

atkakliems narkotiką
biznieriams

Gumos darbininku streikai 
prieš paskubos didinimą

Korėja.—Amerikonai vie
nu klausimu susitarė su 
Šiaurine Kofėja, — kad bū
tų apsikeista kariniais be
laisviais už dviejų mėnesių 
po to, kai bus x pasirašyta 
paliaubų sutartis.

Bet Šiaurinė Korėja rei
kalauja apsimainyti visais 
belaisviais, ’ o amerikonai

Tokio. — Amerikonų ge
nerolas Ridgway užprotes
tavo Sovietams, kad jie su
ėmė 200 žvejinių Japonijos 
valčių su visais jų žvejais.

Sovietai sako, ■ vadinami 
žvejai, arti priplaukdami, 
šnipinėjo Sibiro krantų ap- 
ginklavimą.

Detroit. — Vėl sustreika
vo 5,600 CLO unijistų prieš 
U. S. Rubber (gumos) kom
paniją, protestuodami prieš 
įvedinėjimą vis didesnio 
skubinimo daPbe.

Jau ir pereitą 'savaitę jie 
streikavo prieš paskubą. 
Bet tada unijos vadai su
šaukė juos darban; sakė, 
kad valdininkai jau spren
džia jų skundus prieš pa
skubą.

ORAS.—šilčiau ir gal bus 
lietaus ar sniego.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis už- 
gyrė sumanymą, kuris rei
kalauja įkalint 15 metų iki 
viso amžiaus tuos, kurie 
bus trečią sykį surasti kal
tais už pardavinėjimą he
roino, opiumo ar kitų nar
kotinių svaigalų.
NARKOTINIU JAUNUO

LIŲ GYDYMAS
Gubernatorius Dewey jau 

pasirašė ‘ seimelio nutarimą 
— verstinai imti į tam ti
kras įstaigas ir‘gydyti nar
kotikus jaunuolius, kad at
pratinti juos nuo tų nuo
dingų svaigalų vartojimo. 
Taigi nutarimas tapo įsta
tymu. Jis taikomas turin
tiems iki 20 metų amžiaus 
berniukams ir mergaitėms, 
iprątusiems į tokius nuo
dus. *
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FRANKO IR DEL VAYO
NEUŽILGO Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, įvyks 

Šiaurės Atlanto Tarybos konferencija, kurioje bus, 
tarp kitko, svarstytas klausimas, ar priimti į Atlanto

< Paktą Franko Ispaniją.
Vis daugiau ir daugiau Amerikoj balsų kyla, kad fa

šistas Franko esąs jau demokratas, todėl jis tenka pri-
* imti į “Vakarų demokratijų” šeimą.

Argi Franko neapsidirba su komunistais? Argi Fran
ko nelaiko kalėjimuose, ir. " koncentracijos stovyklose 
tūkstančių anti-fašistų? O jeigu jis tai daro, tai jis jau 
užsitarnavo (Wall stryto ir jo šalininkų akyse) pilną de
mokrato 'titulą, todėl jis turįs būti priimtas į Atlanto 
Paktą “demokratijai ginti.”

Taip, diena iš dienos Franko Amerikos valdančiosios 
klasės sluoksniuose vis daugiau ir daugiau randa šilto 
pritarimo.

Amerika Ispanijoje privalo turėti savo aviacijos bazes; 
Amerika, su pagalba Franko, privalo saugoti “Vakarų 
demokratiją.” Amerika, taigi, privalo duoti Frankui 
pinigų, kad jis būtų tvirtesnis ir galėtų dar- žiauriau ga- 

’ < labinti anti-f ašistus!
Tokia yra trumaninė politika!

NORINT ĮTIKTI FRANKUI, reikia persekioti jo prie
šus, anti-fašistus,—kitaip nebūtų galima įgyti pas jį 

.; malonės.
Ir štai, per metų eilę Niujorke gyveno buvęs Ispanijos 

respublikos užsienio reikalų ministras Julio Alvarez Del I 
-Vayo. Jis yra anti-fašistas. Del Vayo neparsidavė 
Frankui, kaip padarė kiti socialistai. Del Vayo yra prin
cipo žmogus, tad jis tebeveda kovą prieš Franko, giliai 
tikėdamas tuo, kad Ispanija bus išlaisvinta, kad ji bus 
demokratinė.

Del Vayo, be kitko, yra savaitraščio (liberalų) “The 
Nation” bendradarbis. Praėjusį rudenį jis su savo žmo
na buvo išvykęs į Europą ir Paryžiuje būdamas Del Va- 
yo dalyvavo Jungtinių Tautų asemblėjoje “The Nation” 
korespondentu.’

Šiomis dienomis Del Vayo su žmona grižo į Niujorką.' 
Bet...

Jis tuojau buvo suimtas ir sulaikytas Ašarų saloje. 
Išlaikytas keletą dienų izoliacijoje ir klausinėtas, ka
mantinėtas. Po to-buvo išleistas, bet, imigracijos virši
ninkas Edward J. Shaughnessy pasakė: Tai dar nepa- 
bąiga, — Del Vayo būsiąs tiriamas ir toliau; dar ne
žinia, girdi, kuo baigsis jo čia buvimas!

Vadinasi, šį vyrą mierijama iš čia išdeportuoti. Jis 
jau “no good,” nes jis anti-fašistas, jis aštrus budelio 
Franko priešas, tad jam čia jau ne vieta.

Štai, kas * darosi!
Tenka manyti, jog tai tik pradžia. Mūsų vyriausybė, 

klupčiodama prieš Franko, matyt, pradės “tyrinėti” kiek 
Vieną ispaną anti-fašistą, nes Franko to nori.

Tai bloga, tai skandalinga!

Dar vienas didžiulis moralinis 
idėjos laimėjimas

Kartais maža pradžia, pa
remta teisingumu ir idea- 
liškumu, išsivysto į mįlži- 
nišką idėjos laimėjimą. Taip 
galima apibūdinti New Yor- 
ko žmonių laimėjimą prieš 
Metropolitan Life Insur
ance kompaniją ir visus ra
sistus. Po ilgos ir sunkios 
kovos, kurion į pabaigą bu
vo įsitraukę daugybė įvai
rių politinių įsitikinimų 
žmonių, ta kompanija buvo 
priversta savo namų pro
jekte Stuyvesant Town ati
daryti duris ir juodosios 
rasės žmonėms. Jos pūsi
mo jimas išmesti 19 šeimų 
už tai, kad jos kovojo prieš 
rasinę diskriminaciją, tapo 
■išblaškytas.

Tai labai didelis laimėji
mas tiesos ir žmoniškumo. 
Tai įrodymas, kad suvieny
tomis pastangomis papras
toji liaudis, turėdama ge
rą, teisingą vadovybę, gali 
suvaldyti kad ir žvėriškiau
sius kapitalistus. • Niekam 
nėra paslaptis, jog Metro
politan Life Insurance bo
sai ir yra kaip tik tokiais 
kapitalistais.

Kaip gi ta kova prasi
dėjo? Kas gi ją pradėjo?

Ją pradėjo niekas dau
giau,, kaip tie persekiojami 
ir ujami komunistai. Tai 
buvo prieš devynis metus, 
kai komunistų vadas Ben
jamin Davis, vardu Komu
nistų Partijos, atėjo į New 
Yorko Board of Estimate 
susirinkimą ir pakėlė balsą 
už negrų teises. Pasmerkė 
jis miesto valdovus, kurie 
ruošėsi pasirašyti su minė
ta kompanija kontraktą, 
jog jai nereikės už namų 
projektą mokėti miestui

Palangos ligoninėje

ANGLAI IŠBANDYS ATOM-BOMBĄ
■ ANGLAI MOKSLININKAI, kaip žinia, surado atomo 

energijos paslaptį ir jau paruošė atomo bombą..
Spėjama, jog neužilgo pirmoji anglų atomo bomba 

bus išmėginta. Mėginimui vietą, kaip rašo Niujorko 
Timeso korespondentas Washingtone, James Reston, 
Jungtinių Valstijų vyriausybė siūlė čia, mūsų krašte, 
bet anglai nuo jos atsisakė. Jie nori išbandyti bombą 
kur nors britams priklausančiame krašte, įeinančiame 
į Britų Commonwealthą,—gal Kanados tyruose, gal kur 

, nors Australijoje ar Naujoje Zelandijoje.
Anglai siūlė mūsų krašto vyriausybei apsikeisti atomi

nėmis “paslaptimis,” bet pas mus yra praleistas įstaty
mas, draudžiąs atomo paslaptis kam nors išduoti, tuo 
būdu visas reikalas taip ir kabo ore.

/Britanijos valdžia mano, jog tuomet, kai ji išbandys 
. savo bombą, tuomet su ja geriau skaitysis ir Washing

ton as.
Yra spėjama, jog anglai mokslininkai toliau yra pa- 

T žengę atomo energijos naudojime “lengvesniuose gin- 
■ kluose,” negu Jungtinių Valstijų mokslininkai.

Vienas dalykas yra aiškus kiekvienam: atominė pa*- 
slaptis nebėra paslaptis. Atominę energiją jau naudoja 

jj; Tarybų Sąjunga, atominę energiją pasijungė Anglija. 
Be abejojimo, kad ir Francūzijos ir kitų kraštų mokslas 

’ pasiekė, jei ne, praktikoje, tai teorijoje, tiek, kiek mūsų 
K kraštas.

. 'Visoms “atominėms paslaptims” reikėtų padaryti ga- 
T- las. Tai eitų naudon visai žmonijai, nes mokslas tuo- 
t; met greičiau galėtų progresuoti. Vienos šalies moksli- 
K ninkai galėtų dalintis savo patyrimais su kitų šalių 

mokslininkais; vieni kitus papildytų ir tai eitų sveikaton 
’ o! visiems.

! . Bet pirm to, aišku, reikėtų nuįstatyminti atomo bom
bas, uždraudžiant jas naudoti bent kokiame kare.

Atomo energija turėtų būti naudojama žmonijos ger
būviui kelti, o ne mirčiai sėti.

PALANGA. — Daugia
mečių klevų ir liepų apsup
tas, dunkso Palangoje dvi
aukštis mūrinis namas..

Pilni autobusai seniai jau 
išvežė iš Palangos apskuti- 
niuosius vasarotojus. Bal
tomis keteromis šiaušiasi 
rudenėjanti jūra. Tiesiais 
kurorto takeliais švaistosi 
vėjas.

Mūriniame name su iška
ba “Palangos ligoninė” dar
bas verda ir vasarą ir žie
mą. Nesustabdo ligoninės 
darbo nei ilgi' rudens vaka
rai, nei šviesėjančios pava
sario dienos. Tūkstančiai 
vasarotojų, suštiprinę savo 
jėgas puikiame Baltijos pa
jūryje, grįžta prie kasdie
niškųjų savo darbų.

O Palangos pastovūs gy
ventojai lieka savo vietoje. 
Kolūkiečiai, žvejai, darbi
ninkai — jie liekasi tarybi
nio Lietuvos pajūrio poste.

O jų sveikatos poste budi 
Palangos ligoninė.

Buržuaziniais laikais Pa
langa neturėjo savo ligoni
nės. žvejų žmonos savo sū
nus gimdydavo aplūžusiose 
pirkelėse. Vietoj specialis
to gydytojo naujus mūsų 
planetos piliečius priimda
vo tamsi bobutė-pribuvėja.

Sunkiau susirgus, tekda
vo gydytis arba namie, ar
ba-—kas buvo turtingesnis 
—vykti1 į didesnius centrus.

Apleistas buvo sveikatos 
apsaugos darbas Lietuvos 
pajūry.

Tarybų valdžia radikaliai 
išsprendė šį klausimą. Iš 
pradžių aprūpino pajūrį pa
kankamu kvalįfikuotų. spe
cialistų kiekiu, o 1949 m. 
kovo mėn. įsteigė Palango
je ligoninę. Tarybinė vals
tybė stojo ginti savo pajū
rio gyventojų sveikatą. • 

taksų, tegu tik ji įvesdina 
savo pinigus į naujų namų 
sta.tymą. Davis reikalavo, 
kad tame kontrakte būtų 
pažymėta, jog negali būti 
jokios rasinės diskriminaci
jos, priimant į tuos namus 
nuomotojus. Tai buvo 1943 
metų birželio 15 d. '

Ir nuo čia, tuo komunistų 
vado Benjamin Davis bal
su, prasidėjo devynių metų 
kova prieš Metropolitan 
Life Insurance kapitalis
tus. Kasmet kovū plėtojosi 
ir aštrėjo. Ir valdžia ir 
teismai atsistojo kompani
jos pusėje. Teismas pripa
žino kompanijai teisę pasi-! 
rinkti nuomotojus pagal 
rasę ir tautybę. Apsigin-, 
klavus tuo teismo Sprendi
mu, kompanija pasimojo iš
mesti iš Stuyvesant Town 
namų devynioliką kovingų 
šeimų.

Bet žmonės, komunistų 
vadovaujami, sukilo prieš 
tą žvėrišką kompanijos žy
gį. Išsijudino visas did
miestis. ' Kai artinosi išme
timo diena, tos šeimos pa
reiškė, kad jos net fiziškai 
priešinsis išmetimui, o jų 
balsą parėmė šimtai orga
nizacijų, tūkstančiai protin
gų žmonių. Kompanija ir 
jos pakalikai pamatė, kad 
juokų nebėra. Atsiskubino 
ir Miesto Tdrybos preziden
tas Halley tarpininko 
taikytojo rolėje.

Benjamin Davis sėdi 
Įėjime. Šita jo pradėta 
va prieš devynis metus 
vo paskaityta vienu jo pra
sižengimų “prieš ameriko- 
nizmą.” Kokia, ironija...

Salietis

ir

ka-
ko-

1949 m. vasarą Vilniaus 
Valstybinio univer s i t e t o 
rektorius , iškilmingai įtei
kia baigusiems medicinos 
fakultetą gydytojams gar
bingus jų profesijos ■ diplo
mus. Speciali fakulteto ir 
Sveikatos apsaugos minis
terijos komisija svarsto 
klausimą: kur skirti nau
juosius gydytojus? Kokį 
svarbų sveikatos gynimo 
barą pavesti tam ar kitam 
naujam specialistui?

Prie komisijos stalo auk
saplaukė, aukšta, simpatiš
ko ir energingo veido gy
dytoja.

—Kur norite dirbti, Do
nata Pareigyte? — klausia 
jos ministras.

—Prašau mane skirti į 
Palangą,— aiškus ir nesvy
ruojantis atsakymas.

Komisija svarsto. Prode- 
kanas 
charakteristiką: gerai mo
kėsi, stropiai atlikdavo už
dėtas jai pareigas... Pa
aiškėjo įdomi aplinkybė: 
Pareigyte niekada nebuvo 
mačiusi Palangos! Bet ką 
darysi/ jei širdis šaukia į

skaito »Pareigytės g/ privargo. Girdėjau, kad 
•kojomis negali gerai vaikš
čioti.

Šiomis dienomis gavau 
nuo Onutės Visotskienės 
laiškuti, kad J. Simanavi- 
čiųs mirė ir palaidotas sau- 
si<$ 25, su bažnytinėmis ap- 

pajūrį? , 'eigomis, su mišiomis, kaipo
—Tamsta paskirta į Pa- gebąs katalikas. Kur gyvą 

langą, —- praneša jai komL nebūtų galėję nuvesti, kada 
sijos sekretorius. I žmogus lieka silpnas, be są-

Tą dieną ne vienas gy- mdnės, tai lengva su juo 
dytojas gavo paskyrimą į apsidirbti, arba numirusį į 
Palangą.

arba numirusį į 
bažnyčią nuvežti. Ko gy
vo neįveikė, tai įveikia nu- 

Ambuiatori'ja prie ligoni- mirusį.
nės. 'Rytas. Švariame ir į Už dyką nedirba ir kuni- 
jaukiame, laukiamajame gįįs. Bet už pinigą jisai 
virš dvidešimties ligonių. 'nepaiso : bedievis ar katali- 
Registratūroje užpildomos kas, visi tą patį patarnavi- 
reikalingiausibs žinios, po mį gauna. Taigų ar verta 
to ligoniai, eilės tvarka, ei-tvi$a amžių kamuotis, varg- 
na pas gydytoją Parei'gytę, ti;su tomis bažnyčiomis? 
arba gydytoją - stomatolo- Gėriau paskutinį sykį, pa- 
gę Marcinkutę, arba į pro- baigoje, gyvenimo vieną 
cedūros kambarį, kur medi- kartą užmokėti ir tą patį 
cinos : 
atlieka reikalingus įšvirkš*'

sesuo Narbutaitytė kunigų patarnavimą gauti
v “ 1 v ‘ Eva Simans

Gražus supratimas savo spaudos reikalų, gausi ji 
nansinė parama dienraščiui. Dėkojame visiems aukojlf 
siems ir tikimės, kad atsiras daugiau, kurie, pavėlinę 
suvažiavimo reikalą, prisimins jį dabar.

Laisvės Administracija
111 1 ..........*"...................................  1 ■«■-■!... ............. .... ii,...................-n........ . , i,.......... ui ii
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timus, ar į ginekologijos 
kabinetą, kur ligonius ap
žiūri kiti specialistai. ' li
gonius, reikalingus dides
nių chirurginių operacijų, 
gydytojai nukreipia į Klai
pėdą arba Kretingą. Vadi
namosios “mažosios chiru- 
gijos” veiksmai atliekami 
vietoje. Esant tokiam atsi
tikimui, kai ligonio negali
ma toliau vežti, skubiai pa
kviečiami atitinkami speci
alistai į. Palangą. Joks li
gonis nepaliekamas “savo 
paties likimui.” Palangos li
goninė, kaip ir kiekviena 
gera tarybinė ligoninė, lai
ko savo sąžinės ir garbės 
dalyku grąžinti ligoniui jo 
visišką sveikatingumą ir 
pilnutinį darbingumą.

Jeigu jau palietėm statis
tiką, tai duokime jos ir 
daugiau.

Per 1950 m. I-jį pusmetį 
ligoninės ambulatorija priė
mė 3,020 ligonių. Dantų 
kabinetas gydė 2,175 žmo
nes. Procedūros kabinete 
buvo aptarnauti 3,475 ligo
niai..

Daugiamečiais klevais 
apsodintas ligoninės kie
mas. Sargas Liudas Kaps
tys nuoširdžiai rūpinasi ir 
ligonine, ir klevais, ir lie
pomis, ir takeliais, ir visa 
tuo, kuo gyvena ligoninė ’ir 
jos gydomasis personalas. 
Visi čia darniai susigyvenę 
ir įaugę į savo ligoninę, 
kaip tie didžiuliai medžiai 
prie ligoninės langų...

Ošia pageltę klevai ligo
ninės kieme, šlama senos 
liepos, rudenėjantis vėjas 
lanksto Palangos pušynais, 
gena audringas bangas pil
koji Baltijos jūra. O pajū
ryj kaip švyturys, stovi li
goninės namas, budriai sau
gojantis pajūrio gyventojų 
sveikatą.

į Vytautas Sirijos Gira
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LIŪDNA ŽINIA
Girdėjau, kad J. Simana

vičių sergantį parvežė iš 
Floridos į Hartfordą, Conn.

Kada tai išgirdau, aš' ti
kėjausi, kad Laisvės Choro 
nariams reikės dainomis 
atiduoti paskutinį patarna- 

ną savo draugui Simana
vičiui, kuris buvo aktyvus 

oro narys ir geras daini
ninkas. Nežinau, kiek metų 

prigulėjo chore, bet ži
nau, kad buvo jo nariu.

Pažinau. J. Simanavičių 
pej’ penkerius metus, jį su
sitikau Floridoje. Jis bu- 
voj nariu Lietuvių Literatū- 
roš Draugijos 45-tos kuo
pos, taipgi ir jo draugė,'ku- 
riA jis buvo atsivežęs Flo- 
riųon. Abu buvo geri rė
mėjai darbininkų judėjimo 
ir įspaudos. '

Kadangi J. Simanavičius 
ilgiai sirgo, tai ir jo drau-

DŽMO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Klausyk, Džim, — su
riko Saimonas Blynas, kaip 
aš jį sutikau aiit Grand- 
stryto. — Ar tu ne Čika- 
go j?

—Matai, kad ne. Jei bū
čiau 'Čikagoje, tai nekalbė
čiau su tavimi Brooklyne.

—Aš mislinau, kad tu nu
važiavai į Čikagą ir būsi 
ten ant Prūseikos teismo, 
kol jis pasibaigs.

—Neturiu pinigų kelio
nei, tai kaip aš ten važiuo
siu.

—Ale, tai, bracia, ten bu
vo džiokų!

—Kokių džiokų?
—Nagi, kaip tas sičilistų 

paukštis ten pasirodė.
—Ar tu jį pažįsti?
—Šiūr, pažįstu. Aš pa

žinčiau jį net ir be skūros, 
nuluptą. Ką tu, Džim, mis- 
lini?

—Apie ką?
—Apie sočilistų paukščio 

“liudijimą,” kaip jie sako?
—Aš mislinu, kad mažai 

sičilistų yra gerų, — visi 
jie išdavikai.

—Tai, bracia, nuvėjo so- 
sočilistai! Ar tu mislini 
pasaulyj kada nors buvo 
tokių zdraicų? Tu daugiau 
mokytas, tai atsakyk.

—Ogi J’udošius.
—Dac raif! Judošius bu

vo kaip tik tokis. Aš mis- 
llinu, kad ir šis sočilistų 
paukštis padarys taip, kaip 
padarė Judošius. Dar aš 
vieną žinau — tai Luisas 
Budenec. Ale šis tai nors 
gavo pas katalikus prope- 
soriaus vietą. Kažin ką gi 
gaus už savo judošišką dar
bą šis sočilistų redakto
rius?

—O ką tu, Salmon, mis
lini?

—Aš mislinu, jis gaus už 
zokristijoną.

—Parapijonai jo nelaiky
tų, — apkultų ir išmestų.

—Dac rait, Džim! Ar tu 
žinai, ką aš sumislinau? Į

—Ka?v

Dienraščio Laisvės reikalai
Linksma, kad mūsų dienraštis turi rūpestingų rėmė

jų, kurie atydžiai seka kiekvieną momentą, kada. dien
raščiui blogiau. Šie trys mėnesiai: vasaris, kovas ir ba
landis, yra labai sunkūs laikraščiams mėnesiai. Į per* 
silaužimą iš žiemos į pavasarį suretėja parengimai, su* 
kūdėja įplaukos. Apie tą padėtį kiek anksčiau prisi-' 
minėme ir tuojau atydūs Laisvės patriotai ėmė domėn 
tą padėtį ir stoja su parama. Šiuom kartu apdovanojo
dienraštį šie asmenys:

Antanas Gabalis, C. Brooklyn, N. Y................$10.00-
M. Rožanskienė, Union, N. J........................... 10.00 •
Senas Brooklynietis, negalėdamas dalyvauti 

suvažiavime ir bankete, dabar sveikina 
suvažiavimo darbus ir aukoja dienraščiui 10.00

J. M. Philadelphietis .......................................... 4.00
S. Ramanauskas, Collinsville,. Ill........................ 3.00
J. Banaitis, Flushing, L. 1................................... 3.00
Julius Čiuberkis, Bronson, Mich........................ 3.00
S. W., Montello, Mass.......................................... 3.00 , .
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y...................... 3.00
Juozas Kupčinskas, Great Neck, N. Y........... 2.00'
A. Sherpis, Montreal, Canada ........................ 2.00
Tadas Vasaris, Montello, Mass......................I.. 1.00

—Sudėkim po keletą cen
tų ąukų, nupirkime gerą z 
virvele ir pasiųskim jam, 
gal jis greičiau padarys 
taip, kaip Judošius. Ale' 
virvelė reikia gerai pavaš- 
kuoti. kad būtų slidesnė. ..

—O ką apie tai mislina 
tarcijonai, su kuriais tu su-L 
sitinki ? w

—Jie nieko nemislina, ba 
jiems mislyti griekas.

—O ką mislina pralotas?
—Jis tai džiaugiasi, ba, 

sako, Prūseika yra labai 
smart, geras kalbėtojas ir 
rašytojas, tai jis mislina, 
kad tas dortinas paukštis 
dabar Prūs.eiką pafiksins. 
Aš mislinu, dabar tas paukš
tis galės eiti spaviednės, 
taip, kaip ėjo Budenicas. 
Žinai, Judošiui viskas yra 
galima.

—Šiūr, galima.
—Dabar aš, Džim, skubė

siu pas vieną pranciškoną 
broliuką ir paklausiu jį, ką 
jis mislina apie sočilistus 
judošius.

. —Gerai, Saimon, tu eik 
pas broliuką, o aš eisiu į 
bučernę kumpio pirkti, ba 
noriu valgyti. (

Anglija atsisako išbandyt 
savo atom-bombą Amerikoj

Washington. — Jungtinės 
Valstijos kvietė Angliją iš
bandyt pirmąją jos atominę 
bomba šioje -šalyje, kada 
anglai pasigamins tokią 
bombą.

Anglų valdžia nesutiko; 
pareiškė, jog savo/ atom- 
bombą išbandys vięname iš 
priklausančių Anglijos im
perijai kraštų. j

Kuomet Anglijos premje
ras Churchillas lankėsflWą- 
shingtone pereitą mėn^į, 
jis susitarė su prez. Trupa
nti, kad anglai pasidalins 
kai kuriomis atominėmis žt* * 
niomis su amerikonais.

Suprantama, kad Jungti? 
nės Valstijos vis dar slėps, . 
kaip jos pasidaro ato’m- 
bombas,

Kairo, Egiptas. —/Egipto 
karalius Farukas paskelbė 
14 dienų gedulą (žėlavas) 
dėl Anglijos karaliaus Jur
gio VI mirties.

Redakcijos atsakymas
Aukurui, 'Haverhill, Mass.— 

Atleiskite, kad jūsų straipsne
lio negalėsime įdėti. Triiputį 
per aštriai parašytas. Be to, 
mes vengiame kištis į bile or
ganizacijos vidinius reikalus^ 
Vis tiek ačiū už parašym^J 
Prašome dažniau rašinėti.



DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lieluviy tautos 
istorija

(Tąsa)

Bostono apylinkės organizacijų reikalai

II.
SUKILIMAS.

Kad sumažinus sukilimo šalininkų skaičių Lenkijoj, o 
ypačiai Varšuvoj, ir nuslopinus jų įtakų, valdžia, Vielio- 
polskiui patarus, sumanė įvykinti keistą naujokų ėmimą 
Lenkijoj. Sulig tam tikslui iš caro išgautu raštu (uk'a- 
zu) nuo to ėmimo kariuomenėn atleidžiami: dvarininkai, 
jų tarnai ir sodiečiai baudžiauninkai, t. y. tie luomai, ku
rie nedalyvavo demonstracijose ir laikėsi ramiai. To 
ėmimo tikslas buvo paimti kariuomenėn ir išvaryti toli į 
Rusiją ypačiai apšviestūniją ir miestiečius, t. y. tuos, ku
rie per vis dalyvavo demonstracijose ir buvo palankūs 
ginkluotam sukilimui. Taigi kariuomenėn turėjo būti pa
imti tiktai tie, kuriuos nurodys policija.

Nors visa tat buvo daroma paslapčia, tačiau viskas 
buvo sužinota. Lenkų visuomene buvo suerzinta, o suki-, 
limo šalininkai pasirūpino suardyti valdžios planus. Tai
gi naktį 1863 m. iš sausio 14 į 15 d., kuomet policija ir 
kariuomenė vaikščiojo Varšuvoj po namus rinkdama su
rašytus naujokus, kad surištus varytų tvirtovėn, didžiu
ma jų nebuvo namie, buvo pasislėpę giriose.

Sausio 16 d. tautinis komitetas, pasivadinęs “laikinąja 
/tautine valdžia,” paskelbė sukilimą, kviesdamas visus 

~ 'tverti ginklo prieš Rusiją.
Kad patraukus soaiečius, laikinoji valdžia apskelbė:

• kad visi Lenkijos piliečiai lygūs ir laisvi; kad žemę, už 
kurią sodiečiai ar moka činšą ar atlieka baudžiavą, nuo 
to laiko palieka jų amžina nuosavybe.-Pažadėjo žemę ir 
šeimynoms tų bežemių ir padienių, kurie eis ginti tėvy
nę ir garbingai žus kovoje.

Bet sodiečiai beveik nedalyvavo sukilime. Jie manė, 
kad sukilimas tai ponų darbas, kad vėl grąžintų bau
džiavą. Taip įkalbinėjo jiems ir rusų valdžios atstovai. 
Neprisidėjo prie sukilimo ir turtingoji bajorija. Kuomet 
Prancūzija ir Anglija ėmė rodyti didesnę užuojautą len
kams, bajorija ėmė skverbtis į “laikinąją valdžią.” Pa
ėmusi tėn pagaliau viršų, kad įtiktų užsienių realinėms 
valdžioms, priešingoms revoliuciniams apsireiškimams, 
bajorija savaip viską pakreipė. Balandžio mėn. išleido 
dekretą, draudžiantį visas politines draugijas, neleido 
steigti kliubų ir komitetų. Pareiškė, kaį sukilimo tikslas 
yra ne įvesti politinės ar visuomeninės atmainos, bet tik 

Išvaduoti tėvynė. Taip nusistatę, visur jie skyrė savo 
salininkus, atšaukė sukilėlių vadus, kurie išveizėjo jiems 

^^'revoliuciniai nusistatę. Sukilėlių pajėgos buvo labai ma
žos. Jie turėjo savo ižde vos 60 tūkstančių rublių. Jų 
kariuomenė susidėjo vos iš 10 tūkstančių išblaškytų po 
miškus žmonių, ginkluotų dalgiais ir medžiojamais šau
tuvais. Sumanymas, staiga užpuolus, nuginkluoti rusų 
kariuomenę pavietų ir gubernijų miestuose sukilėliams 
nepavyko. Sukilėliai priversti buvo slapstytis miškuose 
nedideliais būriais ir puolinėti rusų kariuomenę.

Laukiamoji rusų revoliucionierių pagalba niekais pa
sibaigė. Buvo antai manoma sukelti Pavolgį, o taipgi 
judėjimą Suomijoj, bet nė vienas tų mainymų neįvyko.

Lietuvoj sukilimas prasidėjo tiktai kovo mėnesį. Iš 
pradžių ir Lietuvoj prie sukilimo prisidėjo tiktai mies
tiečiai. Pirmutiniai sukilėlių būriai pasirodė Trakų ir 
Lydos apskričiuose. Jie susidėjo daugiausia iš jaunuo
menės, atvykusios iš Vilpiaus. Lietuvos bajorija kaip. 
ir Lenkijos nenorėjo ir nesidėjo prie sukilimo.

Neilgai trukus, prasidėjo bruzdėjimas ir tarpu Lietu
vos sodiečių. Noras laisvės sužadino Lietuvos kaimą. 
Rusų valdžia,,matydama sodiečius besidedant prie suki
limo, nutarė paskelbti laisvę maždaug tokią, kokią buvo 

^.pažadėjusi “laikinoji lenkų valdžia.” 1863 m. kovo 23 d. 
rusų valdžia paskelbė, kad nuo pirmos gegužės dienos 
Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko ir Vitebsko guberni
jų baudžiauninkai laisvi, kad visos baudžiavos prieder
mės ponams turi būti pinigais įkainuotos, o tie pinigai

- turi būti mokami ne ponams, bet valstybės iždan. Visa 
baudžiauninkų dirbamoji žemė jiems pasilieka.

Šituo norima buvo atitraukti Lietuvos sodiečiai nuo 
sukilimo. Bet paskelbimas neatnešė pageidaujamų vai
sių. Daugybė sodiečių, ypačiai Žemaitijoj, prisidėjo prie 
sukilimo. Mat, jau buvo suėję du metai nuo paskelbimo 
caro manifesto apie baudžiavos panaikinimą, bet vals
tiečių padėjime neįvyko jokių atmainų gerojon pusėn. 
Laikinosios valdžios dekretas apie, ūmą atleidipią iš bau
džiavos padarė jiems gero įspūdžio, juo labiau, kad Že
maitijoje buvo kam paagituoti, nes ten iš sodiečių tarpo 
buvo pasaulines aukštesnes mokyklas išėjusių apšviestū- 
nų — gydytojų antai. Jie turėjo įtakos sodiečiams ir 
kurstė dėtis prie sukilėlių. Be to, buvo sunaudotas agi
tacijai ir'žemaičių prisirišimas prie tikybos. Po pirmų 
riaušių Varšuvoj, Žemaitijoje buvo paleistas gandas, kad 
Maskva nori panaikinti katalikų tikybą; kad Varšuvoj 
nulaužė katedros kryžių. Ėjo kalbos apie caristų nežmo
niškus pasielgimus Varšuvoj su katalikų bažnyčiomis.

- Tam tyčia išleistose proklamacijose juos šaukė prie dar 
didesnio uolumo savo tikyboj ir pagaliau prie sukilimo 
prieš savo nevidonus. Skaitlingi sukilėlių būriai Žemaiti
joj susidėjo iš .vienų beveik sodiečių. Sukilėlių vadais 
buvo ne tik apšviestūnai (kun. Mackevičius ir kiti), kiek 
patys sodiečiai. Kaipo drąsus ir gabus vadas pasižy- 
mėjo Bitis, kuris veikė daugiausia Šiaulių paviete. Den
kis buvo sukilėlių vadas Panevėžio paviete; Lukošiūnas 
—Ukmergės; Gugas ir Puidokas—Raseinių paviete. Vy
riausiu Kauno gub. vadu buvo Sierakovskis, kuris turėjo 
apie 2,000. sukilėlių. Po pralaimėto mūšio ties Biržais, 
daugelis' sukilėlių žuvo, o likusieji išsiblaškė. Nuo to

Šį sekmadienį, tai yra va
sario 17 d., šių 1952 m., So. 
Boston, Mass., įvyks dar 
vienas didelis praplėstas 
posėdis, kuriame dalyvaus 
atstovai — komitetų nariai 
nuo visų pažangiųjų lietu
viškų organizacijų apskri
čių šios srities.

Tai yra: Lietuvių Lite-' 
ratūros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
Lietuvių Meno Sąjungos, 
Moterų Sąryšio ir Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos ap
skričių bei sąryšių visi ko
mitetų nariai, o, prie to, ir 
šiaip kolonijų veikėjai su
važiuos ir padarys geriau
sius planus vasariniams pa
rengimams ir visai bendrai 
veiklai.

Didžiausio rūpesčio teks 
pridėti, tai prie surengimo 
didžiojo “Laisvės” pikniko 
Maynard, Mass, liepos 4 d., 
šių metų, 
piknikas — rudeninis bus 
rugsėjo mėnesyje, Montel
lo, Mass. Šis piknikas irgi 
turės būt surengtas didelis 
ir gražus. Abiejų piknikų 
surengimas priklauso nuo 
visų organizacijų, ir tik to
kiuose bendruose suvažia
vimuose tegalima tinkamai 
apdiskusuoti - apdirbti ir

juos pravesti gyvenimam
Dėl to tai ir reikia, kad 

visų apskričių. komitetų vi
si nariai dalyvautų šiems 

’ svarbiausiem s reik a 1 a m s 
aptarti.

Yra didelis pageidavimas, 
kaip ir visada, kad tokiuo
se klausimuose dalyvautų 
bent iš artimesnių koloni
jų veikėjai, kuriems taip 
pat rūpi mūsų bendras gra
žusis judėjimas, nors jie ir 
nėra patekę į organizacijų 
komitetus.

Ypač South Bostonas su 
savo artimais kaimynais 
turėtų dalyvauti tokiuose 
posėdžiuose ir savo suma
numu prisidėti prie geres
nių tarimų.

Taip, šį . sekmadienį, dar 
prieš 12 valandą — prieš
pietiniu laiku, būkime visi 
Lietuvių Piliečių Klubo vir
šutinėje svetainėje, 318 

Antras spaudosBroadway, So. Bostone.
Atrodo, kad bostoniečiai 

tą vakarą turės nepapras
tai gražų parengimą. Tai 
Ir dėl to reikia suvažiuoti į • 
Bostoną visiems. O bosto
niečiai žino, kad nereikia 
vėluoti su parengimais. Tas 
mums patinka.

Iki susitikimo.
J. M. Karsonas

DETROITO ŽINIOS
Hamtramck lietuvių koncer

tas, kuris įvyko vasario 2 d. 
buvo šaunus. West pusės žeg
notas jaunimas pildė progra
mą, po Stella Smith direkcija.

Nesigilinsiu; į kokybę, nes 
C. Martin turi parašyti apie 
savo “metine švente.” Martin 
parašė 
to, tai 
žinoti,

metinę šventę.
apie įvykimą koncer
tui’! duot lietuviams 

kaip pavyko.
—o—■ 

Numirė važiuodamas

Sausio 30 d., L. A. 
šiūnas, 
wells, 
nauju 
veik pusę mylios įvažiavęs į 
Rouge Fordo dirbtuvės jardą. 
Automobilius bėgdamas su 
mirštančiu žmogum sužeidė 
dirbtuvės sargą. Tamošiūnas 
dirbo Forde nuo birželio men. 
1941 m.

Pripažintas kvailu —• 
klausinėjo daktarus

Policija nuožiūros būdu, su- 
areštąvo kanadietį Ben Ler
ner, 28 m., 80 D a v e n p o r t, 
Detroite gyvenantį. Teismų 
vyriausias psichiatras Dr. Al
bert J. Wallaert pripažino jį 
kvailu.

Teisme “pakvaišėlis” Ler
ner buvo pats sau advokatu ir 
klausinėjo daktarus.

“Kodėl aš esu durnas?”, jis 
klausė Dr. Robert <A. Geri- 
seck. Pastarasis atsakė, kad 
Lerner 'atsakęs- kvailai į jo 
klausimus. Pats advokatauda
mas Lerner sako daktarui:

“Jūs esate kvailesnis už 
mane.” Paskiaus jis klausė 
daktarus: “Ar jūs vai’tojot 
mokslinį sprendimo būdą?” 
“Ne, tik ypatišką peržiūrą,” 

atsakė Dr. Wallaert.
“Aš tikiu, kad žmogus ne

gali būt pripažintas kaltu ir 
nuteistas pagal ypatų nuožiū
rą,” sako Lerner, “bet už pra- 
sižengimą prieš teises.”

•Mat, pas jį rado šautuvą.
Jis išbuvęs 22 mėnesiu Ro

yal Canadian Air Force ir 
niekad nebuvęs vadinamas 
kvailu;

“Apkaltinimas’ buvo taip 
prastas, jog aš maniau, kad 
visai advokatas nereikalin
gas,” jis pareiškė.

Daktarai tvirtipo, kad Ler
ner parodęs kvailumą, būda- 
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- » • • - ■

Tamo-
31 m., 1613 Spring- 
važiuodamas į darbą 
“Mercury,” numirė,

persekiojimas.
Advokatas ’ Irving Stein

berg, . kuris gina Prūseiką, 
pasakė nepaprastai gerą kal
bą. Jisai iškalbingas, turi daug 
humoro. Jisai gražiai išvano
jo skundikus. Susirinkusieji 
be kita ko turėjo ir gero juo
ko;
Steinbergas palydėtas griau

smingais delnų plojimais.
V. Andrulis, apibudinęs 

svarbą busimo banketo, vasa
rio 9, sakė, jog ruošiantis jam 
Komitetas dėjo svarbos ne 
ant surinkimo daug aukų. Bet 
kai kurie atėję mitingai! jau 
įteikė auką nuo savęs, nuo 
savo šeimų ir draugų, tai šia 
proga bus parinkta-aukų.

Mes žinome, kad jūs atve
jų atvejais aukojate ir nesiti
kime didelių sumų. Aukokite 
tik kas nprite ir galite. Agi
tuoti jus man visai nėra rei
kalo, tai ir laiko negaišuosiu.

Ant greitųjų sudėta $345.- 
75. čia neskaityti pinigai įtei
kti pirma mitingo, bet aukoti 

Rusijos revoliucija yra pagei- j sveikinimui mitingo ir gyni- 
, - ‘‘ ' - 1 ' mui Prūseikos ir kitų.

Gregory Paschal, pirma 
dainuosiant, gražiai atsilie
pė apie V. Andrulį, L. Prūsei
ką ir kitus persekiojamus vei
kėjus.

Paskiausia kalbėjo L. Prū- 
seika. Jis perbėgo savo gyve
nimą nuo jaunystės iki dabar. 
Jis gyvenęs Petrapilyje (Pe- 
ertburge), bendradarbiavęs 
dienraščiui “Vilniaus žinios,” 
rašęs apie Durną ir kitus da
lykus. Buvęs ištremtas Sibi
ran. Iš ten atvyko Amerikon. 
Dirbęs prie “Laisvės,” jai vos 
įsikūrus. Dirbęs prie rubsiuvių 
unijos laikraščio “Darbas,” 
paskui vėl prie “Laisvės” ir 
“Vilnies.” ,

Jis išvertęs ir parašęs ke
liolika kųygų, netgi stambo-

But they 
unemploy-

laiku atei- 
arti šimto, 
lenkai I

i “They came here, expecting 
a* land of plenty, 
find nothing but 
ment.”

Kas diena pietų 
na vien tik dipukų 
o] kur kiti “ponai”

Tai taip dedasi visko pilno- 
je šalyje.

v —o—
Ar Rusijoj galima revoliucija?

Ekonomistų Klubui, kuris 
susidedąs iš industrininkų ir 
didžiųjų biznierių su banki
ninkais, kalbėjo kerenskinis 
šulas Constantinas Boldyreff, 
požeminis lyderis prieš Sovie
tus.

Į Jis tvirtino, kad didžiausios 
niasės esą nepasitenkinusios 
iiį* kad “visai maža dalis pa
laiko komunistinę diktatū
rą.” Jis esąs patenkintas 
Amerikos rėmimu požeminio 
priešsovietinio veikimo.

Taipgi kalbėjo New Yorko 
Times korespondentas Harry 
Schwartz, šis kitaip pasakojo. 

; “Mes visi sutinkam, kad

mas sau advokatu, ir teisėjas 
Frank G. Schemanski pripažh 
no Leamerį protišku ligoniu, 
ir įsakė nugabenti į Ionia Sta
te ligoninę.

Gavęs teisėjo nuosprendį, 
Lerner pareiškė:

'“Aš nesu nė kiek durnes- 
nis, negu tie trys daktarai, 
kurie mane1 egzaminavo.” (

Detroit Free Press rašė j as 
juokų formoj pareiškė:

“Psichiatrai egzaminavo. 
Lerner, bet niekas neegzami- 
navo daktarų.” ’' ’ .

. ’ I:—o--  *
Negavęs mokėt už kariavimą

Del Vecchio išbuvęs Korė
joje karo lauke virš metų lai
ko ir negavęs užmokesčio. Jis 
II kare apsivedė su itale Ul- 
badina, kuri gyveno pas Del 
Vecchio tėvus, 3357 Canfield.

Jis negalįs įsivaizdinti, kaip 
karinis personalas galėjęs jo 
nesurasti, “kur pasirašaį 20į 
sykių.”

“Buvo geras dalykas, kad' 
už cigaretes ir saldaines ne
tikėjo mokėti.”

Jis jau keturi mėnesiai kai 
sugrįžęs su nušalusiom ko
jom. Jis buvęs keletą sykių 
Veteranų Administracinėj įs
taigoje asmeniškai ir rašęs 
laiškus armijai, bet nieko ge-‘ 
ro negaunąs.

Nepaisant jo peticijų gaut 
algą už kariavimą ir pensiją 
už sužeidimą, nieko nesigirdi.'

“Mes kariavom ir šalom, 
bet kada užmokesčio diena 
ateidavo, aš kaip ypata nebu
vau ten žinomas.”

Jis praradęs net rankpini
gius, kuriuos padėjęs pirki
mui stu-bos, vien todėl, kad' 
negavo algos $1,297.

Jis mokinosi inžinierystės 
Lawrence Technical School.

Kariavo Korėjoj,. dabar tu
ri kariaut, kad gavus užmo
kestį už darbą ir nušalima ko
jų.

daujama. Bet, atrodo, negali
ni a greitoje ateityje.”

1 “Rusų nepasitenkinimas” 
Schwartz sako, “yra labai pa
syvus dalykas ir labai mažai 
asmenų rizikuotų savo galvas 
dėl politinės permainos.

BAltgvardietis Boldyreff 
tvirtino, kad jei nesukelsią 
Rusijoj revoliucijos, tai tre
cias “karas neišvengiamas.” 

f t Gi New York Timėso ko
respondentas Schwartz sako, 
Va d karas esąs negalimas, 
“net jei Sovietų diktatūra ne
bus* nuversta.”

Book-SheVaton viešbutyje 
susirinkusiai bulržuazijai 
nelabai patiko Schwartzo pa
sakymas.

Mat, dipukiški kunigai ir 
politikieriai su kerenskiniais, 
įtikinėjo buržuaziją, kad jau 
už mėnesio-kito • Sovietų Są
jungoje bus — įvyks revoliu
cija ir Kerenskis taps kara
liumi.

Bet vadovaujantis Schwartz 
pasakymui, visa jaunoji karta 

/išauklėta po 1917 metų revo
liucijos, yra- pasišventusi ap
ginti savo’ šalį ir pilnai pasi
tenkinusi valdžios esamaja 
valdymo forma.

Amerikoje' supuvę seniai' 
kelia karus ir revoliucijas, tik 
jaunimas turi kariauti. Sovie
tų Sąjungoje seniai, ypatin
gai kerenskinio raugo, sėdi už 
pečiaus. Spartakas

Be didelių pastangų 
suaukota dar $345.45

Vasario 3,.UE unijos svetai
nėj įvyko Lietuvių Komiteto 
Gynimui Sveturgimių mitin
gas. Visais atžvilgiais šis mi- 

labai nu-tingas reikia laikyti 
sisekusiu.

Dainavo Ciceros
Choras vadovybėje
Yuden. Jis
nu o ja.

Dainavo
nevičienė,

Motery 
Dorothy 

labai gražiai dai-

Norwood, Mass

—o—
Dipukam Restauranas- 
Valgykla

Hamtramck lenkai įsteigė 
dipukams ubagišką valgyklą.

Dodge skyrius paleido 36,- 
000 darbininkų, iš kurių 16,- 
000 yra hamtramekiečių.

Tos valgyklos galva Dr. A. 
M. Jozefczyk pareiškė 
nusivylusius dipukus:

• .1 it.......... .... ■■■KuA.tibfc i .................................................................

apie

laiko sukilėliai veikė tik atskirais mažais būriais, pulda
mi ir kenkdami rusų kariuomenei.

Suvalkijoj veikė šuzinas, kuris sukinėjosi Mariampolės 
apskrities giriose. Žuvo jis nelaimingame mūšy j ties 
Seirijais. • ■< ' .

Dočkienė ir Sta- 
akompanuojant ir

gi D. Yuden. šis duetas dide
liai mylimas chicagiečių.

Gregory Paschal, negras 
jaunas dainininkas gražiai 
pasirodė.

Pianu paskambino Pade- 
rewskio minuotą Joyce Hay
nes, ciceriečių Ainių duktė. 
Jauna mergina, bet gera pia
nistė. .

Jaunas negras šokikas, Be- 
vely, davė porą įspūdingų šo
kių.

Eks-Mainierių Choro ' daini
ninkų nesusirinko užtektinai, 
tai šis choras negalėjo dai
nuoti.
Svarbias kalbas pasakė:

Vytautas Yotka, mitingo 
pirmininkas. Jis labai tinka 
tokiems mitingams, nes pats 
daug prisideda prie aiškini
mo kovos už laisvę, prieš de
portavimų isteriją.

J. kauliukas padare eilę 
pranešimų.

Nate Caldwell, . Midwest 
Committee atstovas, pasakė 
tinkamą tokiam mitingui 
kalbą. Kaipo persekiojamos

(I3us daugiau)
I

Ir visą tą 40 metų Ameri
koj gyvenimo laiką nei sykį 
jam nebuvo daromi jokie 
priešvaldiško veikimo kaltini
mai, tik dabar, kada siaučia 
isterija, tai padaryta.

Mitingas baigėsi labai ge
roj nuotaikoj.

Lietuvių Komitetas užsipel
nė pagyrūno, sudarydamas 
tokią programą. Einant neg
rų teriojimui, siaučiant rasi
nei pagiežai, svarbu bendrai 
veikti, bendros programos, 
žmonės susipažįsta, susiartina, 
vieni kitų darbus ir talentus 
geriau vertina. Santykiavimas 
gerėja.

šis mitingas davė didelės 
naudos. Literatūros nemažai 
paskleista.

Daugiau tokių mitingų.
Reporteris

Is Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kp. susirinkimo

Sausio 23 d. įvyko LLD 9 
kp. pasėkmingas susirinkimas. 
Dėl gynimo ateivių ir politinių 
kalinių, iš iždo paaukota $20, 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mui pasveikinti $10, Literatū
ros Draugijos knygų leidimui 
$5. Gerai ruošiamės prie opet 
retės pastatymo “Geriau Dai
nelė, negu šposai,” kuri bus 
suvaidinta vasario 24 d. Lietu
vių Svetainėje. Nuo parengi-- 
mo pelnas bus skirtas Ginta
rų žemės Radio Pusvalan
džio palaikymui ir darbinin
kiškos spaudos paramai.

Išrinktos dvi draugės: N. 
Grybienė ir Ona Caspariėnė, 
kurios pasirūpins valgių ir ka
vos pagaminimu. Taipgi trys 
vyrai, kurie prirengs scenų 
dėl operetės: M. Uždavinis, Ą. 
Zaruba ir J. Galgauskas.

šios operetės tekstą parašė, 
Ona Mineikytė-Bouvier.

Vaidinimus atlieka pačios 
Mineikytės parinkti vaidylos:

Motina Julė —
A. Krukaitiene, sopranas. /
Duktė Marytė —
Gerda Terhorst, altas.
Duktė Elena —

Geraldine Stanley, sopranas.
Sūnus Jurgis —
Frank Prejbis, basas.
Dėdė Jonas — , ,
J. Grybas, tenoras.-
Čigonėlė —
Onutė Mineikytė, sopranas- 

autorė ir mokytoja. ' .
Vaidinimais su dainomis 

ir muzika užtruks apie valany1 
dą ir 40 minučių laiko.

Yra viso 14 muzikalių aktų. 
Dainuoja visa grupė, duetas, 
solistai ir tt. Tikrai gražus ir 
įvairus suvaidinimas, ir pirmu 
kart Norwoode bus suvaidinta 
vasario (Feb.) 24 d.

Iš plačios apieliiikės turėtų 
suvažiuoti ir pamatyti šį grą
žų pastatymą, be, to, šis pasta
tymas tarnauja mūsų veikimo 
gražiems ^tikslams paremti, 

šia proga turėtų pasinaudo
ti visi kaip, Worcester, Law
rence ir Hartfordo lietuviai ir 

opere- 
šave jos 
operetės

pakviesti šios 
tės vaidintojus pas 
suvaidinimui. šios 
vadovu paskirtas Jonas Gry
bas. Norintieji pasinaudoti 
šios operetės pastatymu savo 
kolonijoje, prašom kreip
tis šiuo adresu : J. Grybas, 
35 Far view Rd., Norwood, 
Mass.

Visais reikalais susitarsite 
su draugu J. Grybu. .

Visi lauksime 24 d. vasario.
Norwood© Žvalgas*

So. Boston, Mass

BALIUS
Kviečiame visus dalyvauti mūsų metiniame parengipie, 

šauniame baliuje, įcuris įvyks

Sekmadienį, Vasario 17 February
Pradžia 5-tą vai. po pietų

318 Broadway, So. Boston, Mass
Atsilankę nebūsite nuvilti, nes Klubas pasistengs visus 
patenkinti kuogeriausia.

Kviečia RENGĖJAI.

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.

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

rasės- narys jis gerai žino ką |—..... . ---------------- -------~
reiškia sveturgimių' Veikėjų 3 pūsl.-Lafevč (Liberty)- Ketvirtai!., VaSario-Feb. 14, 1952



ŽINIOS IS LIETUVOS
Sėkla supilta

BIRŽAI, 1951-XH-19 d. — 
Eilg rajono kolūkių, baigę kū
limo darbus, pilnutinai įvykdė 
sėklos supylimo planų. “Me- 
deikių” žemės ūkio artelėje iš
vystytas socialistinis lenkty- 
niavas davė gerus rezulta
tus. čia baigtas kulti grūdinių- 
Kultūrų derlius.

Baigus kūlimą, sudaryti sėk
los fondai. Sėklos kokybė pa
tikrinta.

Grūdinių kultūrų, linų, bul
vių ir kitų kultūrų sėklą su
pylė “Tarybinio artojo,” “Le
nino keliu,” “Pirmųjų žings
nių,” “Vilties,” “Raudonosios 
vėliavos” ir kiti rajono kol
ūkiai. Sėkliniai grūdai gerai 
išvalyti ir laikomi tinkamai 
parengtose patalpose. Sėklos 
daigumas taip pat patikrintas 
Biržų tarprajoninėje sėklos 
kokybės inspekcijoje.

J. Margenis

Padėka už kruopštų gydymą

VILNIUS, 1951-XII-19 d.— 
Trečią kartą akių regėjimui 
susilpnėjus ir gresiant apaki
mui, vėl atsidūriau Vilniaus 
srities ligoninės akių ligų sky
riuje. Akių ligų specialistė gy
dytoja Horodničienė dar 1947 
—48 metais išgydžius! mane 
taip, kad aš iki š. m. rudens 
galėjau- skaityti ir dirbti, gy
dė ir šį kartą.

* Įvertindamas Ilorodničie- 
nės rūpinimąsi darbo žmonių 
sveikata, reiškiu gilią padėką 
jai ir jos bendradarbei gydy
tojai Sergedaitei ir kitam ligo
ninės personalui už kruopštų 
ir rūpestingą gydymą.

Stasys Dabušis

Laukiame sostinės meno 
kolektyvų pasirodymų /

PANEVĖŽYS, 1951-XII-19 
d. — Panevėžio miestas šiais 
metais atremontavo ir įrengė 
gerą patalpą teatrui. Mieąto 
darbo žmonės noromis lanko 
vykstančius spektaklius, ku
riuos gana vykusiai pastato 
Panevėžio dramos teatro ko^ 
lektyvas. Teatro scena pa 
ruošta ir dideliems kolekty
vams pasirodyti. Tik, deja, 
Panevėžio darbo žmonės nie- 
k a i p negali išvysti savo 
mieste, savo teatro scenoje 
mūsų sostinės menininkų. Iš 
kitų miestų mus jau daug kas 
aplankė — Šiaulių, Klaipėdos, 
Kauno teatrų kolektyvai. Tik 
Vilniaus teatrai užmiršo ap
lankyti mus. Tikimės, kad so
stinės meno kolektyvai į mū
sų pageidavimus atsižvelgs.-

J. Petraitis

Dažnas kolūkiečių svečias
' VILIAMPOLĖ, 1951-XII-19 

d. — Gerai pažįsta rajono 
kolūkiečiai kilnojamojo kino 
mechanika Vlada Vilčinską. 
Jis dažnai' su kilnojamuoju 
kinu lankosi rajono kolūkiuo
se. Aptarnaudamas 15 kol
ūkių, jis kasdien vidutiniškai 
duoda daugiau kaip po 2 se
ansus. Stalino vardo, Puškino 
vardo, “Raudonojo artojo” ir 
kituose kolūkiuose jis kiekvie
ną mėnesį apsilanko po 2—-3 
kartus. Prieš seanso pradžią 
Vladas Vilčinskas supažindi
na žiūrovus su filmo turiniu, 
išryškina svarbiausias kino fil
mo vietas, o taip pat papasa
koja ir apie svarbiausius vi
daus ir užsienio gyvenimo įvy
kius.

Dėka gerai organizuoto 
darbo V. Vilčinsko kilnojamą
jį kiną gausiai lanko rajono 
kolūkiečiai. N. Koržūnas

★ Tarprajoninę konferenci
ją vėžio ligos klausimu Kauno 

'srities sveikatos apsaugos sky
rius suruošė Raseiniuose. Kon
ferencijos tikslas buvo sustip
rinti kovą su vėžio liga, at
kreipiant dėmesį į profilakti
ką ir ankstyvą ligos pažinimą. 
Pranešimus konferencijoje pa
darė Kauno medicinos institu
to moksliniai darbuotojai.

J. Brėdikis

Palaidojus Petrą 
Atkočaitį

Šeštadienį, 9-tą vasario, bu
vo iškilmingai palaidotas Pet
ras Atkočaitis, šv. Jono ka* 
puošė.

Angelų Karalienės bažny
čioje gedulu pamaldos, mi
šios buvo laikomos prie visų 
trijų altorių.

žmonių buvo pilna bažny
čia. Daugelis stovėdami tėmi- 
jo pamaldas, nes nebuvo kur 
sėstis.

Kiek automobilių važiavo į 
kapus neteko sužinoti. Gėles 
vežė keturi automobiliai.

Nuo kapt] visi susirinko į 
jau visiems gerai žinomą val
gyklą, ' ■ kurioje lydėtojams 
duodama pietūs. Gerais val
giais ir gėrimais buvo pavai
šinta apie du šimtai žmonių.

Laidotuvėse matėsi visokių 
“pakraipų” žmonių. Mat, šeš
tadienis, nedirbama diena, 
prie to pasitaikė gražus oras, 
nors biskį vėjuotas, bet tas 
žmonių nuo lydėjimo į kapus 
nesulaikė.

Petras Atkočaitis į Ameriką 
atvažiavo 1905-tais metais. 
Kriaučių biznyje, kaipo kont- 
raktorius, išbuvo virš 40-ties 
metų.

Paliko liūdesyje žmoną Pet
ronę, sūnų Joną, marčią Ele
ną, anūkę Teresę, du brolius 
ir kitus gimines, ir draugus.

Ligoninėje išbuvo porą mė
nesių, bet visos daktarų pas
tangos išgelbėti gyvybę nepa
sisekė...

Petras mirė sulaukęs apie 
69-nis metus. žmogus buvo 
jau geram pinigiškam stovy
je. Jam senatvės baimė nebu
vo baisi šmėkla. Jis dar galė
jo gyventi, bet ve: k$no<ma
šinerija ' sugedo ir į žemę. 
Sudiev visiems!

Šermenis vadovavo • Garšva.
Rep.

Pranešimas visuomenei
'švento Jurgio Draugystės 

yra rengiamas 57-tas metinis 
balius. Jis įvyks vasario (Feb
ruary) 23 d., Grand Paradi
se svetainėję. Svetainė yra ką 
tik perremontųota pagal nau
jausią madą ir tikrai yra ko 
pasižiūrėti, kuo pasigėrėti. O 
šv. Jurgio Draugystės paren
gimų publika yra skaitlin
ga, galima . daug nau
jų pažinčių susieiti < ir prie 
puikios muzikos smagiai pasi
šokti. Muzikantai — A. Pavi- 
d is — gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius ikr vėlyvo 
laiko. Įžanga labai prieinama 
pagal dabartinius laikus, tik 
vienas doleris. (įskaitant ir 
taksus).

Pradžia baliaus 7:30.
Kviečia —■

Rengimo klomisija

LLD 55 kuopos 
svarbus susirinkimas

LLD 55 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks vasario 19 
d., antradienį 8 v. v. Shapolo- 
Vaiginio saleje 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas.

Rendauninkai laimėjo
Tompkins Square srities 

rendauninkai susibūrė prieš 
kėlimą rendų toje srityje ir 
gavo numažinimą rendos 2- 
iems butalns. O tai reiškia ir 
sustabdymą tolimesnių kėli
mų rencĮų už butus, kurie nė
ra pakėlimų verti.

Sąjūdis iškilo apartmentų 
savininkei firmai įkišus po ke
letą senų rakandų į $18 ir 
$22 vertės butus. Po to juos 
išrendavojo portorikiečjų Šei
moms už $50 ir $59 per mėne
sį. Valdinė įstaiga atsteigė 
$18 ir $22 rendas. ^ a

Ką matysite ir girdėsite 
“Birutes” filmo j e

Operos “Birutės” filmoje 
jūs galėsite matyti štai’ ką: 
Lietuvos marių krantą prie 
Palangos miestelio. “Birutės 
kalną” pušelėmis apsodintą, 
žemaičius, kurie meldžiasi 
miške prie ugnies aukuro ne
šiodami aplink ugnį aukščiau
si kunigą Krivių-Krivaitį. Ku
nigaikštį Keistutį, kaip jis pa
myli Birutę. Vokiečius kry
žiuočius, riterius, kurie nori 
atimti Birutę. Vaidelytes, ku
rios prie ugnies aukuro dai
nuodamos meldžiasi ir nori 
apvilkti Birutę šventais rū
bais, kad Keistučiu! ji netek
tų ir taip toliaus. ,

Ir taipgi girdėsite Birutės, 
j oš brolių, vaidelyčių, kry
žiuočių ir kunigo vaidylos

inas.,gražias melodija
Taipgi, jūs matysite ir gir- -Richmond, 

dėsite vaidinant ir dainuo-j Rengimo

Unijų atstovai žada 
surinkti 60,000 
parašų už taiką

Vasario 7-tą įvyko/'-New 
Yorko darbo unijų yatstovų 
konferencija taikai. Atstovai 
pasižadėjo šapose ir visais 
būdais surinkti 60 tūkstančių 
parašų už taiką. Kvotas pasi
skirstė kožnai pagal išgalę.

Pavyzdžiui, Distrikto 65-to 
nariai pasižadėjo surinkti 20 
tūkstančių parašų lig kovo 20- 
tos. Mąlioriai pažadėjo tūks
tantį. Sukniasiuviai 5,000. 
Silpnesnės grupės po mažiau.

Konferencijoje dalyvavo 
atstovai 17-kos AFL, CIO įr 
nepriklausomų unijų. Mitinge 
kalbėjo Augustus Thomas • ir 
Carl Marzani. Tai tas pats, 
kuris atbuvo terminą kalėji
me' einant dabartiniais perse
kiojimais, bet nenusilęido, te
besidarbuoja taikai' ir j progre
sui. ■ . Į

Jaunąjį Robesoną 
šaukia eiti ausinės

Jaunasis Paul Robesonas, 
sūnus garsaus menininko ir 
visuomenininko, pašauktas į 
kongresinį neamerikinių veik
smų komitetą atlikti išpažin
tį.

Jaunojo Robesono “grie- 
kai” skaitomi ne vien tiktai ta

me, kad jis pataikė gimti iš 
garsaus liaudies vado tėvo ir 
tolygiai žymioj motinos. Ji; 
sai pats jau yra žymus dar
buotojas jaunime už taiką ir 
liaudies teises.

Pranešant apie jo pašauki
mą, darbininkų spauda įdėjo 
ir jopareiškimą. Jame jauna
sis Robesonas pasmerkė leidi
mą Kui Kluksams siautėti. Ir 
smerkė persekiojimus žmonių. 
Neigimą civilinių teisių jisai 
paskaitė tikruoju- neameriki- 
niu' veiksmu, reikalingu tyri
nėti ir suvaldyti.

Prasti svečiai

Pora detektyvų, pozuodami 
kaipo norinčių pasilinksminti 
pora, apgavo puošnaus klubo 
savininkus New Yorke. Jie 
areštavo kelis klubo darbinin
kus. Kaltina, kad jie prasižen
gė alkoholinių gėrimų parda
vimo taisyklėms.
\ Anot policijos, detektyvai 
fitėjo kluban jau 4:30. Atėjo 
krypuodami, kaipo perdaug 
“paėmę”. Ir vis viena gavę 
labai malonų patarnavimą.

New Yorke areštuoti du 
svetimšaliai ir vienas newyor- 
kietis. Juoš kaltina šmugelia- 
vinie deimantų ir kitų brang
akmenių į mūsų, šalį ir iš mū
sų šalies.

jant mūsų vietinius aktorius, 
kurie netik mums teatrus kas-' 
met vaidina, bet jau ir filmą 
padarė.

Paklausus Jurgį Klimą, 
kaip atrodo filmą ir kaip jos 
aktoriai. Jis tik šyptelėjo ir 
atsakė: “Atrodo very gud.”

Taigi, gerbiamieji, prašom 
visus ir visas ateiti pamatyti 
šią pirmu kartu rodomą ope
retę “Birutė^’ filmoje. Mes ti
kim, kad jūs šį sykį mylėsit 
filmą. Taipgi jūs savo dalyva
vimu priduosite energijos ak
toriams ir tuo pačiu) sykiu 
paremsite savo įstaigą, Lietu
vių Kultūrinį Centrą. Tai jo 
naudai ruošiama ši sueiga. •

Filmos rodymas įvyks jau 
šį sekmadienį, vasario (Feb
ruary) 17-tą dieną, 3-čią vai. 
po pietų, Liberty Auditorijoj,

Hill, N. Y.
Komisija

Dodgeriy žvaigždė 
užtarė Levittown 
gyventojus

Jackie Robinson pasisakė, 
kad jis “įvertina viską, ką 
daro komitetas” kovai prieš 
diskriminaciją Levittown pro
jekte Nassau apskrityje. Pa
reiškė, jog to komiteto . kova 
“yra tikruoju amerikonizmu.” T

Projekte kova prasidėjo 
prieš porą metų, kuomet bal
tųjų gyventojų Adolph Ross 
šeima pasikvietė savo svečiais 
kaimynų negrų vaikučius. 
Firma pradėję Boss šeimą 
persekioti. Kaimynai stojo už
tarti. Jie ypačiai sujudo dėl 
to, kad teisėjas leido Ross 
šeimą spėka ir prievarta pra
šalinti iš vbuto. ; ♦

Evikcija nustatyta vykdyti 
19-tą šio mėnesio. Prieš ją ki
lo protestai.

Bandė sulaužyti 
laivakroviy streiką, 
mokys “kultūros”

Anthony Anastasio, pasku
busiojo raketieriaus brolis, 
atidarė ties prieplaukomis 
Brooklyne naują klubą. Jį pa
vadino : * “Longshoremen’s,
Checkers and Clerks Social 
Club.” Sako, kad narius mokys 

“prieš komunizmą ir kultū
ros.” Jis randasi 371 Court 
St. ‘

Kokia ta jo kultūra bus, 
Šiek tiek galima įžvelgti atsi
minus apie jo praeitį. Jo su
sidūrimai su policija (ne už 
kultūra nei už darbininkišku- 
mą) jau žinomi nuo' 1925 me
tų.

O laike praėjusiojo ląiva- 
krovių streiko jisai buvo pasi- 
mojęs streikierius suvaryti at
gal darban. Bet streikieriai 
nuvijo jį nuo prieplaukų. Ir 
jis yra po teismu1 kaipo už-' 
puolęs prieplaukoje vieną žy
mų asmenį.

Įstojimo į savo klubą im
siąs po $5, duoklių po $1 per 
mėnesį. Jis didžiuojasi gau
siąs 5,000 narių per mėnesį. 
Jei tokių lengvapėdžių ras
tųsi, jis turėtų $25,000 įžan
gomis- ir dar $5,000 duoklė
mis. Tikrai galėtų skleisti sa
vo streiklaužišką “kultūrą.”

American Labor Partijos 
skyrius Williamsburge rengia 
masinį mitingą šio ’trečiadie
nio vakarą, vasario 13-tą.

Mitingo tikslas reikalauti 
teisėtumo nužudytųjų Mr. ir 
Mrs. Moore byloje. Kalbėto
jai aiškins ir kitup bėgamus 
svarbius įvykius.
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Albanyje įteikti - 
taksy kiliai

Praėjusį pirmadienį Alba
nyje įteikti Valstybės Seime
lio abiems - butams taksų bi- 
liai. Jeigu seimelis juos pri
imtų, d0Ug kas būtų pakeista 
New Yorko miesto gyventojų 
taksa vimo sistemoje.

Koki tie taksai būtų, Lais
vėje jau rašėme pirm tų bilių 
įteikimo. Jie maždaug ir pa
siūlyti taip, kaip buVo neofi
cialiai numatyta. Tačiau tak
sų problema įdomauja visus, 
tad pakartojame bent svar
biausius pasiūlymus:

Taksai ant pirkinių numa
žinti iki 2 nuošimčių. Bet tuos 
2 nuošimčius palikti pastoviais 
taksais. Jie originaliai buvo 
uždėti bedarbių pašalpai.

Leisti takšnoti real estate 
atskiromis apskritimis, ne vi
są miestą bendrai.

Išrinkti po $.60 už auto pa^ 
likimą per naktį tūlose gat
vėse.

Pakelti nuo 5 iki 10 nuo
šimčių už viešbučiuose karm 
barius, už kuriuos mokama 
$2 ar daugiau nakčiai.

Pastoviai takšnoti po 5 nuo
šimčius “betos” prie arklių 
lenktynių.

Uždėti dar po centą ant pa
kelio cigarečių.

Pakelti iki pusės vieno nuo
šimčio ant visų biznio pajamų 
ir iki 2 nuošimčių ant finansi
nio biznio.

Pardavimus Šerų aptaksuoti 
iki 4 nuošimčiu.

Uždėti dar po du centus ant 
galiono gasolinos.

Bilius įteikė senatorius El
mer F. Quinn iš Manhattan ir 
assemblymąnas Irwin Stein- 
gūt iš ^Brooklyno.

Protestai prieš 
budelį Franco

Abraham Lincoln Brigados 
Veteranai iššaukė masinę de
monstraciją prie Ispanijos bu
delio Franco konsulato New 
Yorke.

Amerikonai, kurie pirmieji 
kariavo prieš Franco ir jo bo
sus Hitlerį ir Mussolinį, ginda
mi Ispanijos liaudies respub
liką nuo fašizmo, ragina visus 
protestuoti paskiausį Franco 
bucerišką užmojį. Jisai nutek 
sė nužudyti 11 politinių kali
nių. kovotojų prieš fašizmą, 
už taiką, šis budeliškas nuos
prendis buvo paskelbtas vasa
rio 7-tą.

Įvyko tas, ko jie 
reikalavo

Newarke įvyko tas, ko pir- 
miausieji reikalavo Newarko 
komunistai — tapo neribotam 
laikui uždaryta Newarko lėk
tuvų stotis kaipo pavojus 
apylinkės gyventojų gyvybei.

Komunistai savo reikalavi
mą valdžiai stotį užda'ryti bu
vo išleidę tuojau po antro
sios nelaimės. Reikalavimo ko
pija buvo plačiai paskleista 
lapelyje. Jeigu valdininkai 
būtų tuomet paklausę, nebūtų 
įvykusi trečioji. nelaimė Eli- 
zabetho mieste.

Įdomu, ar dabar valdinin
kai bus apšaukti raudonai
siais už tai, kad padarė tą, ko 
komunistai . pareikalayo pir- 
miausia. T-as.

AtidaYe Eisenhower 
propagandos centrą

1 Hotel Marguery, New Yor
ke, atidarytas agitacijos u3 
Eisenhowerį centras. Jo kam
panijos vedėju yra senatorius 
Lodge, Jr., iš Mass.

Lodge sakosi nežinąs, ar 
Eisenhoweris parvyks pirm 
republikonų konvencijos.

Unija kritikavo 
majoro raportą

Transportininkų Unija, CIO 
praėjusį pirmadienį paskelbė 
viešą kritiką majoro raporto 
apie miesto tranzito proble
mas.

Unija sako, kad raportas, 
už kurį miestas išleido $335,- 
000 buvo tiktai eikvojimu 
miesto pinigų. Kad jis siūlo 
padaryti “riebių vietų lie
siems politikieriams.” Ir kad 
jis rodo “atstatinėjimus iš 
darbų ir paskubą” darbinin
kams.

Tas raportas išvokuoja 
esant galima 15 ir pusę mili
jonų sutaupyti bėgiu viene- 
rių metų. Bet tos sutaupęs 
būtų darbininkų ir pablogini
mo patarnavimų lėšomis, sako 
unija.

Einant tuo raportu, miesti
nės Transporto Tarybos narių 
skaičius būtų padaugintas iki 
5. Dar pridėtų manadžerį. O 
tie vėl galėtų sau skirtis pa
valdi n i us-p a d ė j ė j u s.

Ir pasiūlė pakelti valdinin
kams algas. Dabartiniai trys 
gauna po $20,000 metam. . Pa
siūlė pirmininkui mokėti $35,- 
000, nariams po $30,000, ma- 
nadžeriui $25,000.

Gausi šeima
Tarpe paskiausių iš Vokieti

jos atvežtų dipukų atvyko ju
goslavų Peregrin Us šeima, 
susidedanti iš 14 asmenų. 
Vykdžiusi kunigų įsaką gim
dyti tiek, kiek “dievas duos,” 
apie 45 metų amžiaus Ūsienė 
atrodo veik taip pat, kaip 71 
metus amžiaus turinti šeimos 
senutė.

New Yorke suimtas ir pa
dėtas proto ligonių skyriun 
aktorius ' John Ruckmaster, 
^ako, kad jis nė iš šio nė iš to 
pradėjęs ant gatvės vaikyti 
moteris ir norintiems jį suim
ti polid?stams grasinęs peiliu.

Gaus naują tiltą
Valdinė Budžeto Taryba už- 

gyrė pasiūlymą skirti $6,502,- 
900 statybai tilto tarp Welfa
re Island ir Long Island City.

Nat Nelson, suknelių fabri
kantas, tapo nušautas. Inten
syviai tyrinėjama, kas ir ko
kiais sumetimais jį nušovė.
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS UODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
<♦>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S -
UP-TO-DATE /

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtai, Va»ario-Feb. 14,' 1952

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos vakariene jau §į 
šoštadienj, vasario 16 d. Pradžia G 
vai. Liet. Svet., 29 Endicott St. Ži
nokite ,kad nevion vakarienė iriais^, 
tu, bet ir meilės (Valentine) kon
certinis programas bus, kurį pildys' 
Norma čeponaitė ir Vincas Mote jai-, 
lis Jr. ir kiti. Jžanga tik 99 centai.i 
Skaitlingai atsilankykite laiku, —V 
taip komisija ir gaspadinės pagei
dauja. - LDS 57 kp. Koresp.

(31-32)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro šokikų Grupė rengia 

pasilinksminimų 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 dovanos už lošimą ir 
už atsilankymą. — Aido Choro Ko- 
rosp. ' (31-32)

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

sirinkimas jvyks vasario 21 (Feb.), 
pas d. Nellie Strolienę, Garfield 
avė., Binghamton, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos narės 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. Sk. 
Koresp. (31-32)

RANDAVOJIMAI i
Pasirandavoja fomišiuotas kan^ 

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

(29-33)

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas superintendentas dėl 
20 šeimų namo, afiglim šildomas, 4 
kambarių apartmentas ir alga. 
Kreipkitės vakarais nuo 6 vai.

199 Summer Ave., Brooklyn, N. Y. 
(32-33)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288
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Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: <

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta




