
'RM

Usteriečiai — pirmutiniai.
Pas vilniečius. 
Pastumdėliai.

THE LITHUANIAN DAILY
Rašo A. BIMBA

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejiRichmond Hill 19, N. Y., Ketv., Vasario (Feb.) 21, 1952No. 37

LAISVĖ - LIBERTY
The Only IJthuanlan Daily 

In the Eastern State*

110-12 ATLANTIC A VĖL, 
Richmond Hill 19, N. V.

>Tel. Virginia 0-1827—1828

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c.
PRICE 5c A COPY

Worcesterio laisviečiai bus 
pirmutiniai susirūpinti Lais
vės finansinio vajaus reika
lais. Jie tą klausimą isdisku- 
savo LLD kuopos susirinkime. 
Jie nusitarė surinkti 
šimtus dolerių. Jau 
rankų penkiasdešimt

Jonas Skliutas vėl
vajui vadovauti. Jau- tik tas 
vienas užtikrina pasisekimą.

Kaip žinote, Laisvės šėrinjn- 
kų suvažiavimas nutarė ir šie
met dienraščio išlaikymui su
kelti dešimt tūkstančių dole
rių. Vajus 
dės su 1 d.

penkis 
turį ant 
dolerių, 
apsiėmė

oficiališkai prasi- 
balandžio'.

štai mano patarimas 
Chicagos laisviečiams. Ir pa
tys dalyvaukite ir savo priete- 
>įus atsiveskite į dienraščio 

Jyilnies koncertą vasario 24 
«. Pastebėjau, kad programo
je dalyvaus ir mūsų 
žymioji dainininkė
Jeskevičiutė. Užtikrinu, 
nebūsite suvilti.

rytiečių
Amelia 

kad

Pranešimas iš Europos. Su
sirinko vienuolikos kraštų so
cialistai ir nutarė paremti. 
Amerikos planą apginkluoti 
Vakarų Europą, sukurti galin
gą Vakarų Europos armiją. 

,/ Jie išbarė Vakarinės Vokieti
jos socialistus, kad jie dėl to 
plano parėmimo dar kol kas 
svyruoja.

z Jaut seniai visiems žinoma, 
kad socialistai yra imperializ

mo pastumdėliai. Su darbo
žmonhj reikalais jie seniai

’ atsisveikino.
, Nė Hitleris anais metais ne
būtų įsigalėjęs be socialistų 
paramos.

Kryžiokai ginčijasi ir dėl to, 
kokia dabar turi būti Vliko 
misija: “egzilinės vyriausy
bės“, ar “egzilinio seimo“. 
Bet man atrodo, kad čia dide
lio skirtumo nesimato. Vlikas 
yra fašistinis raketas. Tik 
tuomi jis ir pasiliks. Prikabi
nimas “egzilinio“ arba 
linės” jo turinio nei 
nepakeis.

“egzi- 
veiklos

Daug kam nepatinka, kad 
anglus dabar už nosies ve
džios dar palyginti jauna mo
teriukė Elzbieta. Tai jie skai
to pažeminimu tai garsiai tau
tai.
4 Man tokia nuomonė nepa-

t/ę: kodėl vyrai gali būti ka
raliais, o moterys negali būti 
karalienėmis ?

Visa istorija pilna atsitiki
mų, kada karaliai neturėjo ne 
tiek gabumų, kaip .............
asilas. Vienok jie buvo kara
liais. z

Kokiais gabumais ir kur pa
sižymėjo tik palaidotas Ang
lijos karalius Jurgis? Tik da
bar sužinome, kad mokyklos 
laikais jis visuomet būdavęs 
klasėje paskutinis.

Nors mažai aš Elzbietą te
pažįstu, bet esu tikras, kad ji 
duos anglams proto nema
žiau už tėvą.

Monarchija yra senovės lie
kana: didžiausias absurdas 
nuo pradžios iki galo.

Kodėl tą absurdą toleruoja 
civilizudta tauta, susidaro at
skira problema.

ANGLAI IR AMERIKONAI SUSITARĖ 
VOKIETIJOS PREMJERU ATKURT

SU VAKARINĖS 
VOKIEČIŲ ARMIJĄ

a
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
būtinai reikalauja priimti ■ 
Sovietus į paliaubų temytojus

Korėja, vas. 20.—Šiauri
nės Korėjos ir kimi atsto
vas pulkininkas Čang čun 
griežtai pakartojo reikala
vimą priimti Sovietų Są
jungą į neutralių (bepusiš- 
kų) kraštų komisiją, kuri 
žiūrės, kad būtų vjdkdoma 
paliaubų sutartis po to, kai 
bus pasirašyta.

Amerikonai be paaiškini
mo atmetė Sovietų Sąjungą 
kaip siūlomąjį paliaubų in
spekcijos narį.

Pulk. Čang Čun dėl to 
protestuodamas pareiškė:

Jūsų ir mūsų priimtame 
dienotvarkyje visai nėra to
kios taisyklės, kad viena 
pusė galėtų atmesti antros

pusės siūlomus žmones į 
bet kokią komisiją, kas lie
čia paliaubų darymą ar \jų 
vykdymą. /

Kinijos radijas kaltino 
amerikonus, kad jie, atmes
dami Sovietų dalyvavimą 
paliaubinėje inspekcijoje, 
“laužo savo pasižadėjimus 
ir tyčia trukdo paliaubų 
darymą.”

Kanados valdžia ieško 
“šnipų” tarp jūrininkų

Truman prašo pratesi 
jam karines teises

Washington.—Prez. Tru- 
manas kreipėsi į Kongresą, 
kad palaikytų karines pre
zidento teises bent per pus
metį po to, kai galion įeis 
taikos sutartis su Japbnija^ 
Tokių teisių pratęsimo jis 
prašo ypač tnjn, kad galėtų 
perimti geležinkelius bei 
skitas pramones į valdžios 
žinybą, užginant jų darbi
ninkams streikuoti.

Korėjos karas neduotų 
prezidentui tokios galios, 
nes jis nepripažįstamas ka
ru, o tiktai “policiniu veiks- 

i mu.”

Ottawa, Kanada. — Ka
nados valdžia pranešė, kad 
baigia tyrinėti komunistus 
ir “įžiūrimus šnipus” tarp 
jūrininkų, aptarnaujančių 
laivus Didžiuosiuose Eže
ruose. Ketina pašalinti vi
sus tokius jūrininkus ir lai- 
vakrovius.

Laivakrovių Unija sako, 
valdžia mėgins išvyti ko
vingus darbininkus, ap
šaukdama juos komunis
tais bei šnipais. .

Jau 57 jūrininkai 
išgelbėti nuo dviejų 
perlūžusiiį laivų

Auto. Darbininkai sveikina
J. L. Lewiso 72 m. sukaktį

Detroit.—CIO Automobi
lių Darbininkų -Unijos sky
rius. 600 pasiuntė šiltų svei
kinimų telegramą Johnui 
L. Lewisui, Mainierių Uni
jos prezidentui, 72-metinė- 

vidutinis ’ Je i° amžiaus sukaktyje.
Telegrama pareiškia gilią 

pagarbą Lewisui kaip 
atlaidžiam kovotojui 
darbininku reikalus, fe

Slapti anglų pokalbiai 
su Faruko pasiuntiniu

Chatham, Mass. — Kran
tų sargybos laivai išgelbėjo 
jau 57 jūrininkus nuo dvie
jų aliejinių laivų atskirų 
dalių po to, kai audra pu
siau perlaužė vieną ir kitą 
laivą.

14 jūrininkų žuvo.
Dabar sargybos laivai 

tempia uostan užpakalinę 
perlaužto laivo Fort Mer
cer pusę su 13 jūrininkų 
ant jos.

Bendras vakarų frontas 
prieš komunizmų Azijoje

ne-v 
uz

London. — Anglijos 
sienio reikalų ministras 
Anthony Eden slaptai tarė
si su Egipto karaliaus Fa
ruko pasiuntiniu, kaip E- 
giptas “išvien su anglais ir 
amerikonais turėtų ginti 
Suezo kanalą nuo komuniz
mo.”

V uz-

kovo 16 d. Mūsų 
Centras surengs 
Verdi operos “Ri-

Laukime
Kultūrinis 
perstatymą
^oletto”. Atsimenate, kaip vi- 

buvome sužavėti perstaty
mu operos “La Traviata“ O 
opera “Rigoletto“ dar gražes- 
Hp ~

Kovo 16 d. storomis raidė
mis pasižymėkite savo kalen
doriuje. t K

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad nušovė dar 2 ameriki- 
nius lėktuvus.___________
ŠĮ PENKTADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai bus 
nacionalė šventė — George

Washington© Gimimo 
Diena.

ADENAUERIS SUTIKO 
REKRUTUOTI BENT 

400,000 VOKIEČIU
Francūzam suraminti Amerika 
ir Anglija žada palaikyt savo 
kariuomenę vakarinėje Europoje

London.— Amerikos, An
glijos ir Franci jos užsienio 
reikalų ministrai iš esmės 
susitarė su vakarinės Vo
kietijos premjeru Adenau- 
eriu apie vokiečių armijos 
rekrutavimą ir įjungimą i 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą.

Adenaueris pasižadėjo ne
delsiant sudaryti 11 divizi
jų vokiečių armijos — apie 
400,000 kareiviu.

Viši keturi išleido ben
drą pranešimą vasario 19 
d., džiaugdamiesi' susitari
mu.

Amerikos valstybės se
kretoriuj Dean" Acheson, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Edenas ir Fran- 
cijos užsieninis ministras 
Schumanns po to išyyko į 
Lisboną, Portugalijoj, kur 
eina Atlanto kraštu komi
teto susirinkimas.

Atlantinis komitetas ga
mina planą karinei sutar
čiai tarp vakarų Vokietijos 
ir penkių kitų vakarinės 
Europos kraštų — Franci- 
jos, Belgijos, H Olandijos, 
Italijos ir Luksemburgo.

Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos ministrai ir vakarų 
Vokietijos premjeras Ade
naueris išvien pakrikštijo 
tokią sutartį “Europos ap

šus, jeigu kas užpultų va
karinę Vokietiją ar bent 
kurį tos “bendruomenės”

Kitas anglų-amerikonų su
raminimas Francijai yra 
toks:

Francija ir keturi kiti va
karų Europos kraštai išvien 
su vakarine Vokietija svars
tys ir spręs, kiek ir kokių 
ginklų bus leista kiekvie
nam pasigaminti. Tokiu bū
du vokiečiai negalėsią savo 
ginklais nustelbti francū- 
zus, belgus ir kitus sąjun
gininkus.

Bausmių dovanojimas 
kariniam^ kriminalistams

Amerikonai, anglai, fran- 
cūzai ir vokiečiai sudarys 
bendrą komisiją, kuri spręs 
apie kariniu nacių krimina
listų paleidimą iš kalėjimų. 
—0 kalėjimuose yra dau
giau kaip 1,000 hitlerinių 
kriminalistu, v

Adenaueris taipgi sutiko 
išleisti 2 bilijonus, 500 mi
lijonų dolerių vakarinei Vo
kietijai ginkluoti pdr me
tus. Anglai - amerikonai 
reikalavo daugiau. Tad A- 
denaueris pareiškė, kad ga
lima bus susitarti.

Vakary Vokietijos valdžia 
labai džiaugiasi

ar

Pravda sako, J. Valstijos darys 
sutartį tik su vakarų Austrija 
ir privers ją rekrutuot armiją

Maskva. — Pravda rašo, 
kad Amerika nori įjungti 
austrus į generolo Eisen- 
howerio armiją. Todėl A- 
.merika ryžtasi daryti atski
ra. taikos, sutarti su Aus
trija.

Vakarinė Austrijos dalis 
yra kontroliuojamą ameri
konų ir francūzų, o rytinė

Grūmoja bankrūtas 
Perono fašizmui

London. — Anglų Finan
cial Times rašo, kad Argen
tinai gręsia piniginis ban
krūtas ir ūkio - pramonės 
suirimas.

eini is — sovietinėje žinybo
je.

Amerika, pasak Pravdos, 
planuoja atskelti vakarini 
Austrijos .ruožtą, padaryti 
su juo taikos sutartį; įpar- 

i eigoti vakarinę Austriją 
rekrutuot 10 divizijų ka
riuomenės, įjungti ją į tarp
tautinę vakarų Europos ar
miją ir, galų gale, prijungti 
vakarinę Austriją prie Va
karų Vokietijos.

Tai todėl Jungtinės Vals
tijos atmeta Sovietų pasiū
lymą paryti išvien su jais 
bendrą taikos sutarti su vi
sa Austrija, įsteigiant ją 
kaip savistovią demokrati
nę valstybę, sako Pravda, 
pridurdama:— Amerika no-

• J ri pavartot vakarinę Aus
trijos dalį kaip pryšakinę 

‘ karo bazę prieš Sovietų Są- 
Peronas'i.^kč'UY^ * Prieš demokrati- 

mus jos kaimynus.

Perono įsakymai
Buenos Aires, Argentina 

— Argentinos diktatorius • 
prezidentas ' 
vykdyti tokį jo planą per j 
dvejus metus:

Mažiau vartoti mėsos ir 
kitų reikmenų. (Jau nuo 
pirmiau uždrausta, naudoti 
mėsą bent viena dieną per 
savaitę.) Užšaldyti prekių 
kainas. Smarkiau dirbti 
fabrikuose ir kitose įmonė
se.

Tokiais įsakymais Pero
nas tikisi suvaldyti infliaci
ją ir išvengti krizės.

Kartu jis žada “pakelti” 
farmeriams pajamas ir dar
bininkams algas. (“Šake 
ant vandens rašyti priža
dai.”)

Jungtinės Valstijos daro 
karinę sutarti su Meksika

Didėja skandalas dėl 
pelnų iš valdžios 
laivų pardavimo

Singapore, Malaja. — • Čia 
sulėkė kariniai Jungtinių į 
Valstijų, Anglijos ir Fran-j narį, 
cijos atstovai iš Indo-Kinos. 
Tariasi, kaip galima būtų 
suvienytomis jėgomis nu
kariauti komunistus Tndo- 
Kinoje, francūzų kolonijo
je; Malajoje, Anglijos kolo
nijoje, ir kituose pietiniai- 
rytines Azijos kraštuose.

gynimo bendruomene.”
Vokiečių balsas 
Atlanto sąryšyje

Mainais už vokiečių
miją jie žadėjo duoti vaka
rinei Vokietijai balsą ka
riniame Atlanto kraštų są
ryšyje, o toliau priimti ją 
ir kaip pilnateisį sąryšio

Maskvos spauda rašo apie 
“Amerikos demokratiją”

Maskva. — Sovietų ko* 
munistų laikraštis Pravda’ 
plačiai rašo, kaip ameriki
niai fašistai susprogdino 
negrų švietėjų Harrio 
Moore ir jo žmonos namus 
Floridoj, užmušant jį ir ją.

Pravdos raštas pavardin
tas: “Tai yra 20-tas am
žius ir tai yra Jungtinių 
Valstijų demokratija.”

Vakarų'Vokietija bus eu
ropinės armijos narys. At
lanto kraštų komitetas tam 
tikrais laikotarpiais darys 
bendras sueigas su europi
nės armijos taryba. Tokiu 
būdu ir vakarinė Vokietija 
turės balsą a.tlantiniame są
ryšyje.
Užtikrinimai francūzams

Bijančiai vokiečių armijos 
Francijai Amerika ir An
glija davė užtikrinimą, kad 
Jungtinės Valstijos ir An
glija laikys savo kariuome
nę vakarinėje Europoje ir 
po to, kai bus įsteigta ben
droji vakarų armija su vo- 
kiečiii įjungimu į ją.

Amerikonų ir anglų ka
riuomenė neprisijungs prie 
tos armijos, bet talkaus jai 
atmušant busimuosius prie-

Bonn, Vokietija. — Prem- 
j jero Adenauerio valdžia va
karinėje Vokietijoje ’ “tri
ll m f u. o j ančiai džiaugiasi, 

•kad puikiai pavyko susi
tarti” su Amerikos ir An
glijos užsienio reikalų mi
nistrais Londone, kaip pra
neša New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton.

Vakarų Vokietijos užsie
nio. reikalų ministerija vie
šai pareiškė, jog anglai - 
amerikonai tarėsi su vokie
čiais, kaip lygūs su lygiais.

Amerika ir Anglija iš tie
su nesipriešino tokiems pra
diniams vakarų Vokietijos 
reikalavimams:

Mainais už vokiečių ar
miją priimti vakarinę Vo
kietiją į Atlanto Sąryšį, 
duoti visą valią karinei jos 
pramonei, sugrąžinti Saar 
sritį (kuri užimta francū
zų) ir kt.

Kad anglai - amerikonai 
dar neužgynė visų tų rei
kalavimų, tai tik todėl, kad 
jie šiuo tarpu bando užge- 
rinti Francija.

Washirigton. — Grįžta 
Jungtiniu Valstijų genero
las. A. M. Jones iš Meksi
kos. Ten jis vedė derybas 
dėl karinės sutarties ' su 
Meksika. Susitarė, kad 
Jungt. Valstijos duos jai 
gana ginklų. Už tai Meksi
kos valdžia pasižada ben
dradarbiauti “apsigynimo” 
reikale.

Du Anglijos laivai gabens 
atominius įrengimus

London. — Anglijos val
džia. paskyrė du laivus, kad 
gabentų įrengimus atomi
niams bandymams Austra
lijoje. Anglų politikieriai 
sako, pirmasis atominis jų 
ginklas “geresnis” už Ame
rikos atom-bombas.

Londono laikraštis News 
Chronicle rašo: Anglija tu
rėtų išvystyti atominę jėgą 
tiktai civiliniams savo rei
kalams, paliekant Amerikai 
daryti atominius ginklus. 
Amerika turi tam pinigų, 
kurių Anglijai trūksta.

OftAS. — Vėjuota, bet 
netaip šalta.

Washington.—Buvęs kon- 
gresmanas Joseph E. Ca
sey, liudydamas tyrinėjan
čiai senato komisijai, pa
reiškė, kad jis., admirolas 
Halsey ir du kiti politikie
riai “teisingai, pagal laisvo
jo amerikinio verslo taisy
kles” įdėjo tiktai 101 tūks
tantį dolerų • j astuonių lai
vų pirkimą iš valdžios ir 
per trejus metus pasidarė 
3 milijonus, 250 tūkstančių 
gfyno pelno.

Iš pradžios jie tuos, laivus 
naudojo prekėms gabenti, 
bet penkiems laivams išga- 

Panamos čarteri ir tuo 
bthju nusuko Jungt. Valsti
jų v\aldžiai $2,1(91,305 taksų, 
kurijos būtų turėję sumo
kėti ž savo pelnus. ' .

Pasl\ui 3 laivai buvo par

 

duoti kinams Čiang Kai-še- 
ko tautininkams. Bet kad 

 

įstatymai užgina parduot 

 

svetimiekis kraštams buvu

 

sius Amerikos valdžios lai
vus, tai Įstatymai buvo ši
taip apeiti: ■* .

Republikonas advokatas 
Newbold Morris su dviem 
savo partneriais nupirko už 
6 dolerius šėrų iš kiniškos 
laivų korporacijos. Kiek
vienas šėras lėšavo po 20 
centų. Bet jie liudijo val
džiai, kad jie, Amerikos pi
liečiai, turį “daugumą” tos 
korporacijos šėrų; todėl val: 
džia ir leido laivus Čiang 
Kai-šekui parduoti.

Kiti 5 laivai su tokiomis 
meklerystėmis parduoti 
Graikijos piliečiui Stauro- 
sui Niarchui.

Čia kalbama apie tą patį 
Morrisą, kurį prez. Truma- 
nas paskyrė “ištirti” taksų 
kolektorių ir kitų valdinin
kų suktybes.
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KLAIPĖDA. — Vaikai 
rengiasi į mokyklą. Jie 
rimtai, darbeiviškai sude
da savo knygas ir sąsiuvi
nius į krepšelius.. Kas ry
tą dėl to labai džiaugiasi 
Ieva Pužienė. Kokia lai
mė, kad vaikai mokosi! Vy
resnieji — ’Martynas ir El- 
mutas jau lanko septynme
tę mokyklą, o mažyčiai An
taniukas ir Erna — pradi
nę mokyklą. Motina kiek
vienam suvynioja ką tik 
nuimtus nuo spirgintuvės 
pyragėlius su mėsa, ir duo
da po didelį raudoną obuo
lį. Pa/bučiavę motiną, vai
kai linksmai bėga į savo1 
mokyklas.

Tuo rytmečiu visos moti
nos — gretimų Paškių ir 
Algunėnų kaimų (Klaipė- 

i dos srities Priekulės rajo- 
1 nas) valstietės išleidžia sa- 

* mokos prasideda vienu me
tu nepilnoje vidurinėje ir 
dviejose pradinėse kaimo 
mokyklose. Pertraukų me
tu vaikai pasipila į sporto 
aikšteles, žaidžia, ir tuomet 
skardūs linksmi balsai toli 
skamba žiemos ore. k

Bet ne, tik čia, kainukmo- 
kyklose, mokosi valstiečių 
vaikai. Jiems yra atdaras

UNIJISTAI IR ARTISTAI
PER ŠERENGĄ

KONGRESINIS Ne-amerikinis komitetas šiomis die
nomis įteikė subpoenus (pašaukimus) trims žymiems 
Detroito unijistams veikėjams, reikalaujant, kad jie šio 
mėnesio 29 dieną stotų liudyti apie save. Ne-amerikinis 
komitetas savo posėdžius Detroite pradės minėtąją dieną.

“Liudyti” (prieš save, žinoma) šaukiami: William R.
Hood, automobilistų darbininkų (CIO) Fordo lokalo pro- f vo vaikučius į mokyklą. Pa- 
tokolų sekretorius, taipgi National Negro Labor Council 
pirmininkas.

Mr. Hood yra negrų tautos sūnus, žymus veikėjas. 
Pastaruoju metu' Mr. Hood drąsiai pasisakė prieš karą, 
už taikos išlaikymą; jis .taipgi kalbėjo Amerikinio Ko
miteto sveturgimiams ginti konferencijoje, įvykusioje 
praėjusių metų gale Chicago j. Jis griežtai pasmerkė is
terinius puolimus ant ateivių veikėjų ir» pasižadėjo per
sekiojamuosius sveturgimius ginti.

Šaukiamas “liudyti” Fordo lokalo 600 vice-prezidentas 
Pat Rice, taipgi šaukiamas ir Coleman Young, National 
Negro Labor Council sekretorius.

Sakoma, vyriausybės agentai ieško ir daugiau auto
mobilių darbininkų unijistų veikėjų, kuriems yra pa
ruošti subpoenai tam pačiam tikslui.

Taigi, kaip matome, Ne-amerikinis komitetas ryžtasi 
ne juokais Detroite padirbėti. Akyva tai, kad jis pir
miausiai griebiasi už negrų veikėjų.

Reakcininkai labai bijosi negrų susipratimo; jie bijosi 
pegrų judėjimo, nes jie žino, kaip greit negrų daugu
ma atsistos ant kojų politiniai, taip greit jie nesiduos 
linčiuojami, nesiduos persekiojami, nesiduos spaudžiami. 
O kad negrų judėjimą užgniaužti, tai reikia pulti kiek
vieną negrą veikėją, drįstantį kritikuoti tą baisią pa
dėtį, kurioje priversti gyventi milijonai negrų.
' Gavęs subpoeną, Mr. Hood pasakė:

“Tegu jie sodina mane į liudininko kėdę! Aš esu gi
męs Georgia valstijoj, toje pačioje valstijoje, iš kurios

’ kilęs ir Ne-amerikinio komiteto pirmininkas Wood. Pa
sakysiu aš jam, kiek aš Georgia valstijoje prikentėjau,

' ką aš ten esu matęs ir kas dabar ten yra. Ir aš pa
klausiu jo (Mr. Wood’o), kodėl jis netyrinėja ir nesuran
da tų, kurie užmušė Mr. ir Mrs. Harry Moore?”

Kaip matome, subpoeųas 600 lokalo pirmininko nenu
gąsdina. Jis drąsiai pasakys tai, kas turėtų būtr pa
sakyta.

MŪSŲ KRAŠTE gyvuoja nedidelė menininkų organi
zacija, vadinama People’s Artists, Inc.

Šiomis dienomis minėtosios organizacijos pirmininkė 
Betty Sanders ir sekretorius Irwin Silber taipgi gavo 
šubpoenus-reikalavimus, kad šių metų kovo 29 dieną at
vyktų į Wa5įhingtoną “liudyti” Ne-amerikiniame komi
tete.

Abudu šiedu\ menininkai šaukiami “liudyti” dėl to, 

 

kad jie yra taikos šalininkai.

Prieš kiek laipto subpoenus gavo Paul Robeson, Jr. 

 

(dainininko Pauf Robesono sūnus), taipgi Charles White, 

 

Hope Foye ir kiti. Visi šaukiami “pasiaiškinti.”

Kaip matome, Ne-amerikinis komitetas nesnaudžia.
Jei šitam komitetui, tačiau, rūpėtų išravėti ne-ameri-, 

kines piktžole^ amerikinio daržo, tai, žinoma, jis dary
tų ką kitą.

Nežiūrint, kas ką sako, komitetas turėtų pripažinti, 
jog linčiavimas (legalus ir nelegalus) negrų yra neame-' 
rikinis dalykas. Tad komitetas turėtų, kaip pataria Mr. 
Hood, pirmiausiai ieškoti tų, kurie žiauriai siautėja Flo
ridoje ir kitose pietų valstijose, kurie žudo negrus. Bet 
ne! Jis ima nagan taikos šalininkus!

APIE WENDELL WILLKIE
ANĄ DIENĄ Niujorko Times parašė 'editorialą apie 

Wendell Willkie, žymųjį amerikietį. Laikraštis sakė: 
jei Willkie būtų gyvas, jam dabar būtų sukakę 60 metų 
amžiaus. Times pažymėjo kai kuriuos Willkio nuopel
nus.

'Tuo klausimu paraše editorialą ir Daily Worker. Pa
starasis kritikuoja Jimesą, kodėl jis, minėdamas Willkio 
nuopelnus, “pamiršo” paminėti patį svarbiausįjį. Jis 
“pamiršo” pasakyti, kad vienai didžiausiųjų ir pavyz- 
dingiausiųjų W'illkio žygių buvo tas: jis aukščiausiame 
šalies teisme gynė William Schneider maną, kurį valdžia 
i’yžosi nupilietinti dėl to, kad Schneidermanas, imdamas 
pilietinius popierius, priklausė komjaunimo organiza- 
sijai.

Willkie, kaip žinia, Schneideįmaną gynė be jokio at
lyginimo. Jis jį gynė iš principo, kaip turi ginti kiekvie
nas padorus amerikietis. Na, ir Willkie laimėjo. Laimė
jo Schneidermanas. Laimėjo Amerikos visuomenė.
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Paškių ir Algunėnų kai
mų suaugusiųjų gyventojų 
tarpe, tur būt, nebe galima 
rasti žmogų, kuris nesimo
kytų. Ž m o n ė s glaudžiai 
draugauja su knyga. Kol
ūkyje yra sava didelė bibli
oteka. Jos vedėja — kom
jaunuolė Anastazija Krivy- 
tė. Mergina kasdien išda
vinė j a kolūkiečiams ir kol- 
ūkietėms Petro Cvirkos, 
Julijos žemaitės, Salomėjos 
Nėries, Puškino, Lermonto
vo, Tolstojaus knygų, tary
binių rašytojų kūrinių, 
knygų visuomeninėmis - po
litinėmis bei žemės ūkio te
momis. Čia, bibliotekoje, 
dažnai galima matyti vals
tietį Vilių Bendžerį, Leną 
Meizenytę, Antaną Kutoką 
ir kitus, nuolat imančius 
knygų namo.

Ant bibliotekos stalų vi
sada nauji laikraščiai, žur
nalai, brošiūros. Daugelis 
kolūkiečių praleidžia vaka
rinį laiką skaitykloje prie 

 

knygos ar laikraščio. Ne

 

retai čia skaito /populiarias 
paskaitas gargtos mokslo 

 

temomis nepilkos vidurinės 
mokyklos direktorius Sta
sys Račkauskas, mokytoja 
Rūtė Peižiūtė, lektoriai' iš 
rajono centro — Priekulės 
ir iš sritinio Klaipėdos mies
to. . Tokiais vakarais salė 
pilnutėlė žmonių: visiems 
įdomu pasiklausyti turinin
gos paskaitos ar referato.

“Komjaunuolio” kolūkio 
klubas užima didelį mūrinį 
pastatą. Vakare, po darbo, 
čia susirenka daug žmonių. 
Nuobodžiauti netenka. 
Kiekvienas pagal savo norą 
gali ilsėtis ir pasilinksmin- i 
ti, dalyvauti dramos ar 
choro rateliuose, lošti šach
matais, šaškėmis, klausytis

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

čiau raštą, kad Amerikoje 
būtų pristeigta daug šku
lių ir kad tose škūlėse bū
tų mokinami špiegauti vi
si tie, kurie atbėga iš So
vietų Rusijos. Ką tu, Džim, 
apie tai mislini?

—Aš mislinu, Saimon, 
kad tos škūlės nereikalin
gos. Jei governmentas no
ri išmokyti daugiau_ špiegų,

bu šalies mokyklas. Dau
gelis Paškių ir Algunėnų 
jaunuolių bei merginų mo
kosi Klaipėdoje. Taip, pa
vyzdžiui,' kolūkiečio duktė 
Rūtė Vilkonytė — Klaipė
dos pedagoginio instituto 
studentė. Jos draugė Rūtė 
Peižiūtė jau baigė šį insti
tutą ir dabar mokytojauja 
gimtajame kaime. Kolū
kiečio Edvardo Paltino sū
nus — Martynas mokosi 
Klaipėdos muzikos moky
kloje. •

Žinias įsigija ne tik jau
nimas, bet ir suaugusieji. 
“Komjaunuolio” kolūkyje, 
vienijančiame Paškių ir Al
gunėnų kaimų valstiečius, 
veikia trimečiai agrozoo- 
technikos kursai. Klausy
tojų tarpe: melžėja Ieva 
Pužienė, brigad i n i n k a s 
Juozas Idzelis, arklininkas 
Petras Kvikša ir daugelis 
kitų kolūkiečių — vyrų ir 
moterų. Užsiėmimams va
dovauja agronome Stasė 
Petrylaitė ir zootechnikas !

klausytojams visada yra’sūnus Petras domisi muzi- 
įdomios. Uoliai įsisavina ka. Jie virtuoziniai groja ba- 
Lietuvos kolūkiečiai mičiu- janu ir akordeonu. Krikšų 
rinį agrobiologijos mokslą, trio atlieka ^puikias lietu- 
Jis padeda jiems darbe, ko
voje už gausų derlių ir 
aukštą gyvulių produkty
vumą. Naujaip, moksliškai 
tvarko kolūkiečiai kolūkio 
visuomeninį ūkį. Kas me
tai didėja turtingumas. 
1951 metais “Komjaunimo” 
kolūkis, plačiai pritaikęs 
priešakinę tarybinę agro
techniką, surinko po 18 
centnerių grūdų derlių iš 
hektaro visame pasėlių plo
te.

Kolūkyje — 2,000 hekta
rų žemės, kolūkio fermose-. 
170 galvijų, 178 kiaulės, dU 
delis skaičius avių, naminių 
paukščių. Tai — neskaitant 
gyvulių ir paukščių, esan
čių asmeniniame valstiečių 
naudojime ir esančių kiek
viename valstiečių ūkyje. 
Laukai įdirbami traktoriais 
ir kitomis mašinomis, tefeh- 
nika įdiegta ir į visuomeni- 

gyvulininkystę.

radijo transliacijų iš Mas
kvos ir iš Vilniaus, pasižiū
rėti kaip linksminasi ir šo
ka kolūkio jaunimas. Klu
be surengiami spektakliai, 
demonstruojami, filmai.

Gražiai papuoštuose, jau
kiuose ir gausiai apšvies
tuose klubo kambariuose 
iki vėlyvos nakties būna 
daug žmonių, čia neretai 
galima sutikti visą kolūki
nio arklininko Petro Kvik- 
šos šeimą. Tai—nepapras
tai gabi, talentinga šeima. 
Pats Petras, jo žmona — 

Vyskupaitis. Jų paskaitos | kolūkinė melžėja Erta ir jų

vių liaudies dainas, tarybi
nių kompozitorių dainas, 
šokių muziką. Kuomet gro
ja Krikšai, kluban susiren
ka visas Algunėnų ir gre
timas—Paškių kaimas. •

—Mes pradėjome turtin
gai ir kultūringai gyventi, 
—sako kolūkio pirmininkas 
Antanas Kutka, kuris bur
žuaziniais laikais buvo var
ginguoju valstiečiu. — Mes 
naudjamės visomis naujo
sios ' socialistinės' kultūros 
gėrybėmis. . Mūsų kolūkinė 
tikrovė šviesi, džiaugsmin
ga.

M. Bieliauskas

Detroit. — Carl Stellato, 
pirmininkas Fordo CIO Au
to. Darbininkų Unijos 600 
skyriaus, rašo jų laikrašty
je Ford Facts, kad Ameri
ka privalo susitaikyti , su 
Sovietų Sąjunga - ir grįžti 
prie nekarinės veiklos.

Šiandien, tačiau, visa tai, ką Willkie gynė, reakcinin
kai ir vėl trempia po kojomis, o Niujorko Timesas tai 
užgiria!

- . Einasi, užgirdamas tai, prieš ką Willkie kovojo, 
laikraštis mindo to žymaus amerikiečio nuopelnus mū
sų kraštui.

' Abejojame, ar Times redakcija turės užtenkamai drą
sos šiuo klausimu padebatuoti su savo kaimynu Daily 
Workeriu.

Mes čia, Amerikoje, turi
me visas Lietuvos valdines 
įstaigas — ministrus, teisė
jus, kalėjimų viršininkus, 
generolus ir generalio šta
bo viršininką, kurį airiai s 
vadina “kreizi polak,” noys 
jis nėra kreizi, universiteto 
diplomuotus 'propesorius irk, 
kitus labai protingus parei
gūnus, bet, deja, neturime 
________ O jau Lietuvos 
atvadavimas tik už kampo. 
Jeigu Ekscelencija moki 
lietuviškus poterėlius ge
riau, negu buvęs į Lietuvos 
karalius kandidatas Ura- 
kas, tai mes kviestame ta
ve užimti Lietuvos kara
liaus sostą ir tvarkyti mūsų 
visas viršminėtas įstaigas. 
O įsigijimui karimos ir nu
sipirkimui storesnio cigaro, 
negu čiurčilas rūko, siun
čiame tau: •

Elena Mikitienė $10, A- 
delė Tvari jonas $5, V. ir J. 
Navašinskai $5 ir Simpati- 
kas $5.

Dabar linkime tau grei
čiausiai apsiskelbti Lietu
vos karalium ir Lenkijos - 
krulium. “ y.

Būsimo karaliau^ 
Sekretorius L

1 ■«
Denkiū jums, ščėslyvi Mi- 

amės piliečiai!
Jūsų noras, kad aš būčiau 

išlaisvintos Lietuvos kara
lius, parodo, kad jūs esate 
razumni ir tautos reikalais 
sielojatės. • Šiūr, aš sutik-, 
siu būti karalium (kas gi 
nesutiktų!), ba dabar ma
tau, kad tauta to nori. Da
bar nereikės žmonėms kla- 
patytis ir pinigus aukoti 
Amerikos lietuvių tarbai, 
kuri yra be dugno. Aš imu 
ant savo pečių tautos iš
laisvinimo naštą ir tuoj pa- 

By reikalausiu, kad užšaldyti 
pinigai Washingtone būtų 

j pervesti man, kad visokie 
smetoniški zdraicos jų iš
eikvotų važinėjimams, bo

tai ’tegu visus atbėgėlius su
varo pas sočilistus, o šitie 
juos išmokys.

—Dacrait! Gerai nuba
linai, Džim.

—Sočilistai šiandien yra 
geresni špiegai, negu buvo 
Smetonos žvalgyba. Todėl 
reikia jų vačytis. Ale ne
reikia bijotis, ba jei špiego 
bijosi, tai net ir lovoje tau 
bus ankšta. Špiegai, žinai, 
patys galą gaus, pasikars 
ar skradžiai žemę nuveis.

—Kad juos kirmėlės, tuos 
sočilistus. Na, ale tuščia 
jų! Pašnekėkime apie ką 
kitą. Aš andai tavęs, Džim, 
klausiau: kiek popiežių po 
smerties nuvėjo į peklą, ale 
tu man neatsakei. Ar da
bar jau; žinai, kiek?

—Skiuzmi, Saimon, dar 
vis nesužinojau, ba buvau 
labai bizi.
. —O ar sužinojai, kiek ir 
katrie popiežiai po smerties 
nuvėjo į čysčių?

—Nesužinojau dar ir to.
—Tai kada tu sužinosi? 

Tu gi sakaisi esi labai ra- 
zumnas ir viską žinai.

—Kitą sykį, Saimon, apie

Kaip aš sutikau Saimoną 
Blyną/tai jis buvo supykęs.

—Kas tau darosi, Saimon ? 
—klausiu jo.—Tu ir vėl 
fylini?

—Aš fylinu okei, ale 
žinau, kas čia bus?

—Viskas bus okei.
• —Tu nežinai, ką aš 
linu.

—Tai pasakyk.
—Pas mus vakar buvo 

atėjusi susiedka Benčiuvie- 
nė, tai ji labai buvo nusi
gandusi.

—Kodėl?
—Ji sakė, kad jos vyras 

buvo nuvėjęs ant klubo, tai 
jis ten, šnekėdamas su ki
tais, prasižiojo, kad nerei- - 
kia vainos, ba vaina, sakė 
jis, naudinga tik bago- 
čiams, o biedniems — vel
niava. Tai jo kalbą užgirdo ' 
sočilistas. O tu žinai, soči- j tai pasikalbėsime. Jei aš 
listai dabar patapo špie-i pats nesužinosiu; tai sura- 
gais, tai žmogus ir ] 
gando. Parėjo namo ir pa
sakė savo prisiegai, kad so-

, čilistas išgirdo jį kalbant, 
1 kad vaina nereikalinga. Tai 
dabar, sakė jis, efbyai gali 
jį kovoti, ba sočilistas įskųs, 
panašiai, kai tas Keleivio 
paukštis įskundė Prūseiką. 
Matai, kaip yra.

—Tai ką tu Benčiuvienėi 
pasakei?

—Aš pasakiau, kad nei ji, 
nei jos prisiega' nepaisytų, 
ba ir aš kalbu žmonėms, 
kad vaina nereikalinga, kad 
jos nori tik bagočiai, mūsų 
pralotas ir sočilistai, tie 
špiegai.

—Gud, gerai pasakei. Ne
reikia bijotis pasakyti žodį 
prieš vainą, ba ji nereika
linga.

—Ale tu man, Džim, ka
daise sakei, kad South Bos
tono Maikio tėvas nėra vi
sai blogas senis, nors ir 
durnas, o dabar tu matai, 
kaip jis išmokino savo vai
kus: špiegauti, kitus skųsti 
ir neteisingai teismuose

ne

ne-

mis-

nusi-1 siu kitą, kuris sužinos ir
■ tau pasakys. € Okei?

—Okei, Džim. Tai
bai.

—Gudbai, Saimon.
gud sport!

—Tai ne Maiklo tėvas, ale 
Maikis yra toks Judošius, 
ha jis" priklauso sočilis.tams.

—Aš aną dieną viename 
angelckame peiperyj ma-

GROMATA
Kaip aš parnešiau savo

kūną namo, radau gromata teliams ir baliams.
ir net du čekius ant $251 O kurie man aukoja- 
Užsidėjau ant nosies aku- te ant cigaro ir ant karu- 
liorius ir gromatą perskai- n?s> _a? nepamiršiu. . ■ 'T.

ir net du čekius ant $251

čiau net du kartus.
Aš mislinu, : 

atidengia naują lapą mūsų 
tautos istorijoje, tai pa
duodu ją drukui, kad visi 
perskaitytų ir matytų. Va, 
ką Miamės piliečiai rašo: 
Laiškas Jo Ekscelencijai 
ponui Džimiui šmotui

Mes, Miamės vierni pi
liečiai, sprendžiame iš pono 
munduro, kad esi nepapras
tas mužikas, veikiausiai, 
paeini iš vižlų kultūringos 
kilmės; nosis rodo, kad esi 
didelio proto asaba, protin
gesnis už ] 
ną; iš cigaro — geresnis 
diplomatas negu čiurčilas 
ir, veikiausiai, esate diplo
muotas propesorius, todėl 
kreipiamės pas. tave su nu
žeminta prosba:

O jus, kurie man aukoja-

—, aš nepamiršiu. Kaip 
aš būsiu karalius, kaip tau-

ši gromata 1:1 bus išlaisvinta, tai jus
padarysiu ministeriais, mi- 
nisterienėmis arba zems- 
kiais. Ot, turėsime gyve
nimą! O jei atsiras bun- 
tauščikų, tai parsikviesime 
sočilistus, kad jie špiega- 
votų ii- kiekvieną buntauš- 
čiką mums įskųstų ir prieš 
jį teismuose sviečytų. i So
čilistai toje profesijoje yra 
smart!

} Ale dabar aš labai pail
sęs, tai guldysiu savo senus 
kaulus ant senos lovos, o

w asaud, • vi?okias būsimos kara<
karalių Saliamo- , ,- mai.n.j ..

fe.

-AįjaĮfij

Bendrosios Kongreso komisijos ekonominiais reika
lais pirmininkas Joseph C. O’Mahoney (kairėje) ir Se
nato finansų komiteto^pirmininkas Walter George dis- 
kusuoja prezidento patiekta budžetą. Ypatingai kelia 
diskusijas prezidento pasiūlymas vėl pakelti taksus 
penkiais bilijonais dolerių.

lystės marnastis pašnekėki
me kitą kartą, Aš mislinu, 
ir Saimonas Blynas pridės 
prie to nors vieną gorčių 
savo razumo.

Dar kartą denkiū!

! Šypsenos
Wall Street Žurnalas ap- 

skaitliavo. būk anie 7,000,- 
000 amerikiečiu išleisiu 100 

: milijonų dolerių šiais me- 
i tais dėl mokinimosi šokt, ir 
i ta suma sueisianti i Mur- 
, rav D’de. Arthur Murray 
ir Fred Astaire studijų pa-

I laikytojų kišenes.
Tur būt jie mokinsis šokt 

pagal Trumano keturių 
punktų programos muziką.

Kurie nesimokina šokt, 
turės sumokėt Į muzikos 

i planą 85 bilijonus dolerių.

Povilas: “Kodėl didžiumos 
merginų yra pasišventimas 
ir dabinimas turėt grožyW 
negu protybę?” ™

Petras: “Todėl, kad dide
lė didžiuma vyrų daug ge
riau gali 
taut.’’

matyt, negu pro

/

... c i
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Lietuvių tautos 
istorija

Puikiai pavykęs bankietas; 
persekiojamų sveturgimių 
gynimui sudėta $2,128.

Vasario 9 d. vakare, Cho
pin salėj bankietas sutikimui 
Abner Green ir pagerbimui 
persekiojamų sveturgimių vei
kėjų gerai pavyko.

1 Programą atidarė Estelle 
Bagdonienė Amerikos himnu. 
Paskui ji dainavo dar tris dai
nas. Ji užsipelnė savo gražiu, 
skambiu balsu griausmingo 
delnų plojimo. Jai akompana
vo Clem Deffneris.

(Tąsa)
Daug vėliau šitai įvyko Lietuvoj. Bet jau 18 šimt

mečio pabaigoj ir XIX šimtm. pradžioj užsienių įtaka ir 
vietinio ekonominio ir politinio gyvenimo sąlygos vertė 
Lietuvos bajoriją atkreipti didesnę domę į baudžiaunin
kus. Kilo klausimas, jeigu ne apie visišką baudžiavos pa
naikinimą, tai bent apie jos palengvinimą. Prie to ska
tino ir reikalas įtraukti sodiečius ginti tėvynę, esančią 
svetimšalių rankose. Lietuvoj bajorijai teko susidurti 
su baudžiauninkais kalbančiais lietuvių kalba, turinčiais 
savotiškus iš seno užsilikusius papročius, poeziją ir visą 
tą lietuvių kultūrą, kurią Lietuvos liaudis per ilgus am
žius grynume išnešiojo ir, kiek galėdama, išlavino. Že
maitijos bajorai: Poška, Stanevičius, Ivinskis, Juškevi- 
Čiai ir kiti suskato rašyti lietuvių liaudies kalba. Dar 
karščiau ėmėsi prie to išėję iš liaudies inteligentai: 
Strazdas, Daukantas ir Valančius. Bet jų karšta užuo-t 
jauta nuvergtai Lietuvos liaudžiai, karštas prisirišimas minacija, laiko šią kovą savu 
prie Lietuvos ir noras sužadinti liaudį, neturėdami atsa- reikalu, sakė 
kančios dirvos, neatrado plataus atbalsio. Sulenkėjusiai žymus pareigūnas mėsos 
Lietuvos bajorijai ir miestiečiams nerūpėjo Lietuva ir bininkų unijoje.

• jos lietuviškai kalbanti liaudis. O liaudis neišgirdo jų’ 
V balso, peš buvo baudžiavos suvaržyta.

Bet štai 1861 m. nukrito baudžiavos pančiai nuo 
lietuvių liaudies. Liaudie įgijo laisvę. Drauge su tuo ėmė 
smarkiai kilti ir medžiaginė ūkininkų gerovė, ypačiai 
Suvalkijoj, kur išsiskirstę^ vienasėdžius (kolonijas) ūki
ninkai ėmė greitai lobti. Javai tuomet buvo brangūs, o 

, žemė gana derlinga. (Po prancūzų vokiečių karo ėmė 
smarkiai kilti pramonė Vokietijoj.) Praturtėję ūkinin
kai jau nebenorėjo tenkintis senu padėjimu, nenorėjo 
būti kiekvieno net mažiausio lenkiškai kalbančio ponelio 

-niekinami. Jie norėjo šį tą reikšti, bet ponai juos nieki
no, nes jie neseniai buvo baudžiauninkai, ir kiekvienas, 
net žemiausias valsčiaus raštininkas, kėlė prieš juos nosį. 
Jie buvo nepatenkinti savo padėjimu.

Nutarta atspausdinti bilie
tus ir platinti iš anksto numa
žinta kaina tik po $1, o prie 
durų perstatymo dienoj bus 
brangesni.

Kadangi Bronius Vargšas 
buvo dramų ir apysakų rašė- 
jas, kuriam rūpėjo daugiausia 
darbininkų klasės reikalai ir 
Dr. Petriką Vargšo biografi
joj plačiai nušviečia Broniaus 
gyvenimą, todėl nutarta pa
siųsti' Dr. Petrikai laišką, jei
gu jam laikas pavėlintų, kad 
minėtoje sukaktyje dalyvautų.

Širdukas
—o—

Visi detroitiečiai laukia.sek
madienio, 24 d. vasario, kur 
įvyks dailės programa, Ispanų 
Svetainėje, 25-tos ir Vernor 
Hwy., kur dalyvaus čikagie- 
čių pagarsėjęs duetas Koste 
ir Egne, ir Michael Tarasuk, 
detroitietis, žymus solistas. 
Prie jų bus dar daug solistų, 
duetų ir trioletų.

Taigi nepraleiskite progos, 
išgirsti gražių dainų pildytojų.

vasario, 
Biržinį 

prie Sta-
Keli darbo unijų atstovai, 

negrai ir baltaveidžiai, pasa
kė kalbas pažadėdami dar 
didesnę darbo unijų koopera
ciją kovoje prieš deportavimų 
isteriją. 15,000,000 Amerikos 
negrų, kurie geriausia žino, ką 
reiškia persekiojimas, diskri-

Frank Mingo, 
dar-

visi

apie

Labai pasekmingas Aido 
Choro parengimas

Vasario 10, roselandiškis 
Aido Choras surengė puikų 
banketą savo rėmėjams ir 
pritarėjams, Kultūros ’ svetai
nėje. Publikos į banketą atsi
lankė stebėtinai daug, ko ai- 
diečiai net nesitikėjo. O kas 
smagiausia, kad publikos tar
pe, kur tik metei akį, visur 
mirgėjo papuošti gėlele cho
ro rėmėjai. Choras jų turi iš- 
tikrųjų daug,

iš Lietuvos paėjo 
kaimo, 

apskričio. Buvo 67 
Jis išdirbo

Dar keblesniame padėjime atsidūrė kiek vėliau išėjusi 
iš sodiečių lietuviškoji inteligentija. Mat, praturtėję 
ūkinipkai ėmė leisti savo vaikus net aukštesnius mokslus 
eiti. Seniau baudžiauninkai neįstengė išleisti į mokslus 
savo vaikų. O jeigu kuris būtų įstengęs, įstatymas (1827 
m. išleistas) draudė baudžiauninkų vaikams lankyti vi
durines ir aukštesnes mokyklas. Jeigu Strazdui, Dau
kantui, Valančiui ir kitiems neskaitlingiems pavyko gau
ti mokslas, tai buvo tik. atskiri laimingi atsitikimai.

Baudžiavai nukritus vis daugiau ūkininkų vaik,ų ėmė 
mokslus eiti. Atsirado nauja iš liaudies kilusi lietuvių in
teligentija. Ta inteligentija iš pradžių radosi gana keis
tame padėjime. Senoji bajoriškoji inteligentija nenorėjo 
ją su savim sulyginti, juo labiau, kad tie, kilę iš liaudies 
advokatai, gydytojai ir kiti inteligentiškų profesijų dar
bininkai buvo negeistini, pavojingi gyvenime konkuren
tai. Be to, naujoji inteligentija, sodiečių grįčioj užau
ginta, išėjusi rusiškas mokyklas ir savo apsiėjimu ir sa
vo pažvalgomis labai skyrėsi nuo lenkiškose tradicijose 
išaugintos, lenkišku paviršutiniu tobulumu persisunku

sios senos lenkiškos, bajoriškosios inteligentijos. Bajo
riškoji inteligentija daugiausia ką galėjo padaryti, tai 
kęsti naująją, iš viršaus į ją žiūrėdama, kaipo į vaikus 
tėvų, kuriuos dar taip neseniai bizūnais čaižė.

Sodžiaus inteligeptija iš savo pusės nemėgo lenkiško- 
, sios ir šalinosi jos. Buvo daromi bandymai prisiartinti 
I t prie kaskart vis labiau įsivyraujančių Lietuvoje rusų.

et šitai geriausiu atveju galėjo pasibaigti tik gavimu 
geros vietos, kur Rusijos gilumoj. Čia Lietuvoj rusai 
valdininkai jautėsi labai gerai, nenorėjo turėti sąu kon
kurentų.

’ Pasiliko tad trečias kelias — remtis lietuviškai kal- 
• . bančia liaudim, su jos pagalba įgyti jėgą ir pagaminti 

sau dirvą Lietuvoj. Prie to ragino juos dar demokratiš
koji laiko dvasia, kuri matė žemesniuose luomuose pa
matą būsimam geresniam Europos sutvarkymui. Prie to 
skatino juos ir tuo metu skelbiami laisvės obalsiai.

Ėmė tad žadinti liaudį mylėti ir branginti savo kalbą, 
savo praeitį. Ėmė kartoti tai,.ką anksčiau kalbėjo Dau
kantais, Poška ir kiti. Tie obalsiai atrado gerą dirvą 
praturtėjusiuose sodiečių sluoksniuose. Jiems malonu 

• ' į buvo girdėti, kad ir jų kalba garbinga, nieku neblogesnė 
už ponų vartojamą lenkiškąją. Jiems malonu buvo gir
dėti pasakojimai apie garbingą lietuvių praeitį. Dar ma- 

| loniau — kad jie yra įpėdiniai tų senovės garsių veikėjų, 
kad jie pašaukti atgaivinti Lietuvą, kad jie*čia šeiminin
kai, kuomet anie didybės pilni ponai yra tik išgamos, tik 
kenčiami čia Lietuvoj. Taip prasidėję judėjimas tarp 

\ praturtėjusių Lietuvos sodiečių, iš pradžių daugiausia 
Suvalkijoj, bet judėjimas, kaskart platyn eidamas, pasi-

I platino po visą Lietuvą.
Bet kad platinus judėjimą, reikalinga spauda, reikalin

gi raštai. O rusų valdžios draudimai neleido spausdinti 
. lietuvių knygas Lietuvoje. Teko spausdinti jos Prūsų 

v Lietuvoj. Tilžė tad paliko lietuvių spausdinių gaminimo 
centru. Ten spausdinosi beveik visos lietuvių kalba lei
džiamos knygos. Iš ten jas slapta gabeno per rusų karei
viais apstatytą sieną ir slapta su pavojum platino Lietu
vos liaudyj. Tokiu keliu ėjo ne tik politikos turinio raš
tai, bet ir nekalčiausio turinio, ūkio ir maldų knygos.

(Dhugiau* bus)

n •

>:

Perstatyti ir pagerbti 
suimti deportavimui. 

\ *

Kenneth Born kalbėjo 
Abner Green darbus gynimui
sveturgimių, taipgi apie reika
lą remti tą darbą finansiniai, 
Jis pakvietė kalbinius komite
tus gynimui sveturgimių.

V. Andrulis ir St. Vešys į- 
teikė Greenui 12 organizaci
jų, 252 pavienių sveikinimus, 
taipgi $200 Amerikiniam 'Ko
mitetui Gynimui Sveturgimių 
ir $500 Chicagiškiam Mid
west Komitetui, legaliam gy
nimui sveturgimių veikėjų.
Sveikiniihas palydėtas griau

smingais delnų plojimais. Lie
tuviai’ šiame bankiete geriau
siai pasirodė ir sveikinimais, 
aukomis ir skaitlingu clalyva- 

i vimu.
Viso aukų sudėta $1,828.35.
Pažadų duota $300. Viso 

$2,128.35.

Po aukų kalbėjo profeso
rius Robert Morss Lovett, jau 
senas žmogus, per savo visą 
gyvenimą rėmęs darbo žmo
nių kovas už geresnę būklę ir 
prieš persekiojimus.

Jis pasakė 
kalba.

Grupė negrų 
penkis šokius, 
čius negrų
“Woodų ritualus, 
silaukė griausmingų aplodis
mentų.

Paskiausia kalbėjo 
Green, sekretorius 
Committee for Protection

Koncertinę programą * ati
darė jauna pianistė Ilaniutė.

Po jos dainavo solo paskil- 
busi choro žvaigždė Jerry 
York. Ir reikia pasakyti, kad 
su kiekvienu1 Jerry pasirody
mu viešai publikai ji kiekvie
ną kartą pasirodo stipresnė 
dainavimo mene. Nebeginčija
mas faktas, kad Jerry tvirtais 
žingsniais žengia į klasikinių 
dainų ir aukštų arijų daini
ninkų gretas. Iš jos Aido Cho
ras susilauks gana tvirtos ir 
gabios dainininkės, ir labai ar
timoj ateity.

trumpą gerą

Kitas solistas buvo A. Stum- 
bris. Apie jį nereikia daug 
kalbėti, jis-stipriu savo balsu 
kalba už save.. Jis jau žino
mas dainininkas ir tik parink
ti solistai gail jį aplenkti. Bet 
kas įdomu ir pagirtina, kad 
Stumbris irgi padaręs nemaža 
progreso. Ypatingai jis pasi- | savo nariui 
rodo, kad pastaruoju metu ge
rai išlavinęs dikciją. Iš jo krū
tinės ne tik plaukia maloni ir 
žavinanti dainos melodija, 
bet ir kiekvienas žodis aiškus 
ir girdimas.

Mirė
Antradienį, 12 d. 

palaidojome Praną 
Evergreen kapinėse,
te Fair ant Woo d war.

Nors buvo darbo diena, bet 
palydovų susirinko gana daug.

Koplyčioj N. Beliunienė pa
sakė kalbą apie Biržinio vei
kimą. Prie kapo Pranas Jo- 
čionis pasakė trumpą Birži
nio gyvenimo darbuotę.

Biržinį nukankino yėžio- 
kanser perai. Jo liko tik kau
lai ir oda.

B i rž in is
iš Zarasų Jakiškėlių 
Aluntos 
metų amžiaus.
Forde virš 30 metų. Buvo pa
žangus žmogus; daug išpla
tindavo literatūros, ypatingai 
Vilnies kalendorių, dirbdavo 
ir draugijų parengimuose kiek 
galėdamas.

Giminių, kiek yra žinoma, 
neturėjo Amerikoje. -Kanadoj 
liko jo anūkas. Ivanauskas, 
atvykęs į Kanadą 1948 metais. 
Jis dalyvavo laidotuvėse.

Biržinio apiekūnais buvo 
Varneckai, gerai žinomi prog-l 
resyvių tarpe. Jie rūpinosi 
Pranu jam esant ligoninėje, 
taip pat ir laidotuvėmis. Pa
laidojus Biržinį, kvietė daly
vius į savo stubą. Kurie nu
vyko, gavo pomirtinių vaišių.

Biržinis paliko šiek tiek ju- 
domo turto. Kam paliko, ne 
mano reikalas.

Detroito Lietuvių Klubas 
mirus prisideda

prie palaidojimo su $50. Nu
perka mirusiam vainiką, rūpi
nasi ir grabnešiais. Biržinis 
jam p r i k 1 a u s o m ą DLK 
pomirtinę pas k y r ė 
sekamai: Laisvei $25 ir Vil
niai $25. Taigi, Biržinis išlai
kė progreso liniją iki pateko 
į amžiną miegą .

Taigi progresyviai neteko 
dar vieno savo darbuotojo 
rėmėjo. Spartakas.

Didesniu ūpu veikiama

Mūsų Literatūros Draugijos 
44-ta kuopa šiais 1952 metais 
bus kiek sumažėjus.

Yra įmatoma, jog ne visi 
seni nariai pasimokęs savo 
duokles. Tai yra skatfdu ir 
gaila matyti tokį, kad ir nedi
delį, nuostolį.

ši mūsų garbingoji organi
zacija neturėtų prarasti nei 
vieno gyvo brangaus nario.

Kas metai nemažai mūsų 
brangių draugų išmiršta —iš
siskiria iš mūsų tarpo. Tai yra 
natūralu. Bet taip pat yra 
natūralu Draugijai augti nau
jais nariais, ir kas kart vis 
stiprėti. Dėl to gyvieji priva
lome pasišventusiai darbuotis. 
Ir gyvuosime, jeigu visi senie
ji gražiai išsilaikysime kuopo
se, pasimokėdami savo meti- 

ines duokles laiku1 — nesuvė- 
I luodami, kas metais, ir vis 
rūpinsimės gauti naujų narių.

Galima gauti naujais na
riais ne tik lietuviškai skai
tančius, bet taip pat ir angliš
kai skaitančius, jeigu tik jie 
yra padorūs, gali prigulėti 
prie draugijos ir ta proga gau
ti geras anglų kalboje kny
gas. žinoma, asmuo privalo 
būti gražaus demokratinio 
nusistatymo, kaip kad Lietu
sių Literatūros 
Konstitucija bei 
do.

D ra u gi jos 
įstatai paro

dieną, tikrai buvo gražus ir 
konstruktyvus. Jame dalyvavo 
19 narių. Tiesa, galėjo daly
vauti ir daugiau narių, bet 
kaip nesidžiaugti, kuomet 
jau taip seniai tokį susirinki
mą beturėjome!

Pasirodo, jog draugai su
prato savo, kaipo senų kultū
ros nešėjų pareigas, ir imasi 
aktyvesnio darbo. Didesniu* 
ūpu imasi rūpintis LLD reika* 
lais. Kaip tuomi nesidžiaugsi!

štai, kad ir šiame gražiame 
susirinkime, apart kitų tari
mų ir gražių pasisakymų už 
geresnį veikimą, draugas S. 
Paulenka pakėlė klausimą kas 
link gynimo žmonių, kurie 
yra areštuojami ir mojamasi 
deportuoti. Tuojau imtasi la
bai šiltai tąs klausimas disku- 
suoti ir pasekmėj to, sudary
ta parama Lietuvių Komite
tui Sveturgimiams Ginti iš 
$35.50. Pinigai pasiųsti'Čika-X 
gos komitetui.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks šio mėnesio 24 die
ną, trečią valandą po pietų; 
14 Tyler St. Visi draugai ir 
draugės vėl skaitlingai daly
vaukime, kad išklausyti gerų

1 raportų 
bendro posėdžio.

Dž«i-Em-Kei.

iš a’pskr. komitetą

septyni LLD 44-tos kuopos veikla ■ .
Literatūros Draugijos 44-ta 

kuopa turės prakalbas su gra
žia programa ir skaniais už
kandžiais kovo 16 dieną, 3 va- • 
landą po pietų, Klubo Salėje, 
14 Tyler St., Lowell.

Kalbės žymus kalbėtojas, 
“Laisvės” redaktorius iš New 
Yorko.

Taip seniai prakalbas betu
rėjome, o pasaulyje yra tiek 
daug svarbių ir labai aktualią 
dalykų, bei klausimų, kad pa
prastiems žmonėms sunku 
juos išrišti ir juos suprasti.

Ne tik ką kalbėtojas pasa
kys, bet ir jam paduotus įvai
rius klausimus suprantamai iš
aiškins. Todėl visi lietuviai tą 
dieną, kovo 16 būkite, daly- 
vau kite prakalbose ir sužino
kite dalykų daugiau, negu iki 
šiol žinojote. Taipgi pasiklau-. 
sysite labai gražių dainų, kuo
met dainuos Norwdodo Vyru 
Ansamblis. Dalyvaukite visi ii\ 
visos. ‘ \

mėnesiai at
gal, tai yra, liepos mėnesio 3 
dieną, 1951 metų, visai neti
kėtai, — tik iš po nakties, tą 
gražų rytą, nemaloni žinia 
pasklydo, jog pasimirė .mūsų 
kuopos ilgametis narys Vladas 
Mikalopas. Tai buvo baisiai 
skaudus įvykis! Buvo skaudu 
ne tik visai šeimynai: draugei 
Evai Mikalopienei, jų dukte
riai Antulai ir sūnui Juozui, 
bet ir visiems draugams, prie 
kurių organizaciją jis pri
klausė, ir kartais paaukodavo 
sulyg savo nuožiūros.

Vlado jau nėra gyvųjų tar
pe. Laikas slenka, slenka į 
gilesnę praeitį. Jau ir žolelė 
žaliuojančiai pridengė naujai 
supiltą Vlado kapą, šį anksty
vą pavasarį iš naujo žolė su
žaliuos ir dar storesnis dirvo
nėlis pridengs Vlado .amžinas- 
tį, bet ar Jėvutė, pasilikus gy
va ir puikiai — sveikai atro
danti, leis piktžolėms užželti 
tuos pramintus takus, kuriais 
kadaise abu eidavo į Literatū
ros Draugijos 44-tos kuopos 
ir į LDS 110-tos kuopos susi
rinkimus ir į parengimus?

Manau, Jėvutė neapleis 
organizacijų, kurios buvo 
ros ir Vladui.

Vieną kartą užklausus Evą, 
jinai man atsakė: aš esu narė 
Literatūros Draugijos. Jeigu 
taip, tai reikėtų Evai dabar 
vęl pasimokėti už šiuos 1952 
metus $2. Tai visai nedidelė 
mokestis! O norint būti tik dėl 

tai galima 
tik už $1 į

V. Urmon ir J. York duetas 
taipgi žavėjo publiką. Atsi
minus anuos laikus, kai šios 

taipgi mergaitės, daug metų atgal, 
Šokikai su-1 pradėjo dainuoti duete, tai 

dabar jos tiek toli nuprogre- 
savę, kiek toli ta praeitis.

davėšokikų
atvaizduojan-

vergiją, ir

> Abner j Svarbiausias programos nu- 
American meris buvo, tai pasirodymas 

of viso choro. Su nekantrumu 
Foreign Born, kuris pats bu- laukė choro rėpiėjai ir prita-
vo įkalintas 6

Jis pasakė
menesius.
svarbia kalbą. 

Jis per 20 metų stovi priekyje 
kovos prieš deportavimus ir 
turi daugybę patyrimų, taipgi 
susipažinęs su visais tuo rei
kalu įstatymais.

Jis sutiktas atsistojimu 1 ir 
jam baigus kalbą palydėtas 
ilgais ir .griausmingais delnų 
plojimais.

žmonių priėjo tiek daug, 
kad daugeliui teko sėdėti a- 
patinėje salėj, taipgi 
liui neteko maisto, o 

n 

riems ir visai nebuvo
Pirmininkavo žymi 

tė Pearl’Hart.

vė jai šio numerio. Mat, buvo 
pirmą kartą choro išstojimas 
viešai su nauja mokytoja Ona 
Petrutiene. Kiekvienam buvo 
žingeidu užgirsti mylimą cho
rą po vadovybe naujos moky
tojos.

dauge- 
kai ku- 
vietos.
advoka-

Rep.

Kviečiame Dr. A. Petriką 
atvykti Chicagon

Vasario 6 d. “Vilnies” sve
tainėje įvyko LMS 1-mos Aps
krities Komiteto ir Liaudies 
Teatro bendras susirinkimas. 
J. Stulgaitis pranešė, kad vei
kalas “Kryžiai,” kuris bus su
vaidintas paminėjimui Bro
niaus Vargšo-LaUcevičiaus 35 
metų sukakties nuo jo mirties 
įvyks 23 d. kovo. Veikalo su- 
vaidinimas bus Lietuvių Audi
torijoje.

Pamokos “Kryžiai” Atsiba
rta kas pirmadienio vakaras 
Vilnies svetainėje.

Tik tiek galima pasakyti, 
kad prie naujos mokytojos 
choras visai .kitaip dainuoja. 
Nežinau kaip kam, bet man 
melodijų švelnus skambėji
mas, kas tai tokio kitokioj 
balsų intonacijoje, tas dar7 
ningas choro harmoniškumas, 
iššaukė 
numą.

didelį dvasioje malo-

laike koncertinės pro- 
taipgi ir laike banke- 

pati choro 
Urmon.

' Kaip 
gramos, 
to pirmininkavo 
pirmininkė Virginia
ši jauna ir gabi choristė svei
kino ir dėkojo susirinkusiems 
lietuviškai. Nors sunkiai 
sekasi 
kalba, 
kvietė 
kvietė 
sintis.

jai 
apsidirbti su lietuvišką 

bet 
visus 
sėstis 
Bravo

ji nepaisydama 
mylėti chorą ir 
prie stalų ir vai- 
Virginia!

Baigdamas noriu tik 
pasakyti, kad banketas 
toks smagus ir nusisekęs, ko
kių retai turime. Svečias;.

tiek 
buvo

Vieša padėka

Spaudos vajininkų pagerbi
mo vakaro, rengto per LLD 
52 kp. vasario 10 d., gaspa- 
dinėms už pagaminimą valgių 
ir patarnavimą prie stalų. 
Dirbo ir gamino valgius: P. 
Jakštienė, M. Povilaitienė, Z. 
Dantienė, V. Smalstienė, V. 
Rusaitienė, Į J. Galinskas.

Namie kepto pyrago auka
vo : M. Povilaitienė, V. Rusai
tienė ir M. Bacevičienė.

Dėkui Dr. Palevičiui už pa
sakytą tinkamą prakalbėlę, 
kurioje buvo išaiškinta, kaip 
mes turime įvertinti spaudos 
darbuotojus ir jų atliktą sun
kų darbą. Ir visiems, kurie 
tarė vieną kitą žodį .tame 
klausime.

AČiCNčpaudos vajininkams: 

 

M. Arunūkicnei, J. Gugui, V. 
Smalstienei\P. Gustaičiih už 
pažadėjimą, nežiūrint visų 
kliūčių, darbuĄtjs ir toliau dęl 

 

mūsų spaudos^lr mes1 tikime, 
kad jūs savo 
te.

Taipgi aąiū visiems 

 

viams, kur/c atsilankėte ir į- 
vertinote spaudos 
jus. Jauskitės visi, kad esate 
prisidėję prie nupirkimo do
vanėlių, kurios buvo įteiktos 
spaudos darbuotojams. O jei 
doleris kitas įliks, bus paauko
ta mūsų spaudai. Jūs ne tik 
pagerbėte spaudos darbuoto-

■ jus, bet taipgi 
mūsų mylimą spaudą.

Ačiū visiems ir visoms.
imo Komisija 
ir Valdyba

daly-

darbuoto-

parėmėte ir

tų 
ge-

žurnalo “šviesa/ 
būti pilnu nariu- 
metus.

Man rodosi, ir 
zas turėtų

i Draugijos.
kalboje geras knygas.

sūnus 
priklausyti 
Jis gautų

Juo- 
prie 

anglų

—o—
Lietuvių Literatūros Drau- 

gijos 44-tos kuopos susirinki
mas, kuris atsibuvo sausio 27

šio mėnesio, tai yra vasario 
24 d., 3 vai. po pietų, Klubo 
Salėje, 14 Tyler St., turėsime 
LLD 44-tos kuopos metinį su
sirinkimą. Susirinkimas bus 
labai svarbus, nes jame jau 
turėsime raportus iš prisiren
gimo prie prakalbų kovo mė
nesio 16 dieną, ir bus svarbus 
raportas iš didelio suvažiavi- 
md So. Bostone, kuriame va
sario 17 d. suvažiavę visų aps
kričių atstovai, nutarė-išdirbo 
planus visų bendram veikimui.

Pereitas LLD 44-tos kuopos 
susirinkimas buvo didokas ir 
geras tarimais, padarykime ir 
šį susirinkimą taip pat skait
lingą, išklausykime raportus 
ir energingai vykdykime juos 
gy vepiman. Mums pažangie
čiam nusiminti nėra ko; ries 
mes nieko nepraradome, o ge« 
rai veikdami, vis po biskį lai
mime. J. M. K.

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

3 pusi.—Laisve (Liberty)— Ketvirtad., Vasario-Feb. 21*, 1952GARSINKITE# LAISVĖJ1’ 1 d
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
P. Cvirkos kūriniai 
lenkų* kalba

VILNIUS, sausio 4 d. — Įžy
maus lietuvių rašytojo-bolševi- 
ko P. Cvirkos kūriniai plačiai 
skaitomi Lenkijoje. Lenkų 
skaitytojai gerai žino P. Cvir
kos kūrinius
“Žemė matintoja” 
Neseniai 
Cvirkos 
kuriame 
kymai,
metų laikotarpyje, 
rinkiniui parašė J. Baltušis.

M. Dajonas

—rjsss..-. i .... ......... ,

NwYorko^Mzfežlnloi
Frank Kruk,” 

ir kitus, 
buvo išleistas P. 

apsakymų rinkinys, 
išspausdinti 29 apsa- 
parašyti 1934—1947

Įžangą

Ieškomasis plėšikas 
gyvenęs už kelių 
blokų nuo policijos

Prelekcija apie širdies 
ligas ir reumatizmą

Dėl kvietimo fašisto 
Impellitteri gauna 
daug kritikos

ban-

Seminaras pramones 
ekonomikos klausimais

KAUNAS, sausio 4 d.—Prie 
partijos miesto komiteto par
tinio kabineto yra suorgani
zuotas seminaras pramonės 
ekonomikos klausimais. Semi
narą lanko įmonių direktoriai, 
vyriausieji inžinieriai, techno
logai, .cechų viršininkai ir ga
myklų bei fabrikų pirminių 
partinių organizacijų sekrete^ 
riai. Iš viso mokosi 100 žmo
nių. Seminaro tikslas yra pa
kelti miesto pramonės įmonių 
vadovauji ančių d arbuoto j ų 
ekonominių žinių lygį. Semi
naro programoje numatoma 
išnagrinėti temas — “Socialis
tinė liaudies ūkio sistema”, 
Pagrindiniai bei apyvartiniai 
fondai ir kova už jų gerą iš
naudojimą”, “Pramonės įmo- Į 
nės balansas” ir kt.

Paskaitas skaito aukštojo 
mokslo įstaigų dėstytojai bei 
finansų-ekonomikos darbuo
tojai. K. Močalovas

Per dvejus metus ieškota-' 
sis po visą šalį, pagarsėjęs 
kaipo vyriausias bankų api- 
plėšinėtojas, Willie Sutton ra
miai sau gyvenęs Brooklyne.

Jį areštavusieji policistai ir' 
detektyvas .pastebėjo jį tai
sant savo auto ties namu 340 
Dean St., kur jis turėjo sau 
kambarį.

Suimtasis iš pradžių saku
sis nesąs Suttonu, nieko apie 
jį net nežinąs. Tačiau palygi
nus jo pirštų nuotraukas su 
turimomis policijoje 
niau prisipažinęs 
Vienok tebesiginąs
priskaitomo apiplėšimo Sun
nyside banko kovo 9-tą 1950 
metu.

Pas Suttoną, tiesa, radę ga
na turto — dešimkėmis, penk- 
dešimkėmis, šimtinėmis. Ir 
nešiojęsis su savim revolverį, o 
kitą radę jo bute.

Detektyvas, kuris jį pažino, 
kredituojamas atpažinime 
iš 20 su virš metų senumo 
veikslo.

nuo se- 
Suttonu. 

nuo jam

Namų statytojas 
lapo išteisintas

jo
pa-

Kriaučių kintiečiu 
svarbios žinios

Dr. Peter Gustaitis

Apie širdies ligas ir reuma
tizmą, apie tu ligų 
m o priežastis 
prelekcijoje 
Gustaitis, ri
simus.

atsiradi- 
aiškins savo 

daktaras Petras 
atsakinės į klau-

Įvyks jau šį sek-

o-

su majo- 
p ak v i esto

Prelekcija
madienį, vasario (Feb.) 24-tą, 
3 valandą po pietų, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill,

Rengia Moterų Apšvietus 
Klubas ir kviečia visus atvyk
ti. Įėjimas nemokamas. Po 
programos moterys pavaišins 
dalyvius karšta kava ir leng
vais užkandžiais

Klubiete.

Pricšfašistinių tremtinių 
mitetas New Yorke paskelbė 
savo susirašinėjimą 
i'u ImpelMteri dėl 
New Yorkan. fašisto Madrido
miesto majoro Jose Moreno 
Torres. Komitetas pareiškė 
grieštą protestą. Reikalauja 
kvietimą, atšaukti.

Protestus jau pasiuntė ir ki
tos organizacijos. Protestai 
daugėja.

Torres yra pakviestas daly
vauti gegužės . mėnesį įvyk
siančioje New Yorke majorų 
konferencijoje. Jis čia būtų 
garbingai priimtas, kaipo mie-| 
sto svečias. O jis nėra net fa
šistų rinktas majoru; Jis yra 
budelio Franco paskirtims.

Artinasi ta didžioji 
meno švente —opera

Valstybiniuose operų teat
ruose per metų metus vaidina
moji opera “Rigoletto” ne už 
ilgo pasirodys Liberty Audi- 

Itorijoje. Pasirodys tiktai vie
nai dienai. Tad visi jau dabar 

ir tą die- 
pamatyti-

Newarko lėktuvų stočiai 
užsidarius, LaGuardia stotyje- 
per dieną būna 500 atskridi- 
mų ir išskridimu. Dienos va
landomis dažnai lėktuvai 
basi ar nusileidžia kas 
minutės.

ke
el vi

Įvyks Juozapinių 
šaunus bankietas

Kovo (March) 22 d., 
vakaro, įvyks juozapinių
kietas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpoje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kas metai įvyksta toki ban-" 
kietai. Tai tradicinis klubiečių 
paprotys, vykdomas ir šiais 
metais. Klubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas, pasikal
bėjęs su kitais Juozais klubie- 
čiais ir neklubiečiais, surengia 
šaunų bankietą. O publikos 
pusėtinai daug sutraukia. 
Taigi ir šiais metais, matosi, 
bus daug publikos, kadangi bi
lietai smarkiai platinasi.

Kurie norite gražiai, prie 
gerų užkandžių ir gėrimų, 
praleisti subatos vakarėlį, tai 
įsigykite iš anksto bilietus. 
Gerbiamieji, jūs žinote, kad 
juozapinių bąnkietai visada 
būna geriausi. Klubas turi į 
metus du savo bankietus, tai 
Naujų Metų pasitikimai ir 
juozapinių. Bankietui artė
jant visuomet pritrūksta bilie
tų.

Bilietų klauskite klube pas 
gaspadorių Zakarauską ir pas 
Aleksandrą Deikų. Bilieto kai
na maža, pagal šių laikų bran
gumą valgių ir gėrimų, tik 
$3.25. J. S.

Vasario (Feb.) 21 d., 7:30 
vakaro, įvyksta kriaučių, klu- 
biečių nepaprastas susirinki
mas Grand Paradise salėje,., 
318 Grand St., Brooklyn,

Gerbiamieji, dalyvaukite vi
si priklausantieji Kriaučių Ne- 
priguVningame Klube, turin
tieji to klubo narystes knyge-

Aido Choras
Choro pamoka įvyks šio 

penktadienio vakarą, vasario 
22-rą, 8 vai., Music Room. 
Visi choristai prašomi atvykti.

Choro prezid.

Susirinkimai

savininkų) 
mitingas į-L 
vasario-Fe-r 

vakaro,
(Mikalauskienės)

Kino filmų festivalis

UKMERGĖ, sausio 4 d. — 
Miesto kino teatre “Tėvynė” 
įvyko spalvotų dokumentinių 
kino filmų apie broliškąsias 
tarybines respublikas festiva
lis. Festivalio metu buvo de
monstruojami kino filmai 
“Tarybų Turkmėnistanas,” 
“TarybQ Kazachstanas,” “Ta
rybų Armėnija” ir “Tarybų 
Azerbaidžanas.”

Prieš seansų * pradžią buvo 
rengiami pasikalbėjimai apie 
didžiąsias komunizmo staty
bas, apie broliškųjų respubli
kų laimėjimus pokarinio 

'kmečio metais. Festivalis 
laukė didelio pasisekimo 
mergės gyventojų tarpe.

V. Bierius

pen- 
susi- 
Uk-

1951 
tapo

tame; 
statyti 
žomes-

Tūlas laikas atgal Laisvėje 
buvo rašyta apie Joną Burdu
lį, būk jis neteisingai vedęs sa
vo namų statymo biznį. Būk 
buvęs kaltas žmonėms apie 
keturias dešimtis tūkstančių 
dolerių pinigais.
Pereito gruodžio 10-tą, 

metų, Jonas Burdulis 
teismo išteisintas.

Dalykas galėjo būti 
kad jis apsiimdavo 
naujas stub as už daug
nę kainą negu kiti kontrakto- 
riai. Todėl suokalbininkai 
kontraktoriai ir patraukė jį 
teisman. Ir tas dalinai jiems 
nusisekė. Tąsydami po teis
mus galutinai jį išvijo iš biz
nio. Netik ką buvo įdėjęs pi
nigų į tą biznį žuvo, bet žuvo 
ir jo paties nuosavas namas, 
dui garadžiai i/ didelis lotas 
žemės šimto pločio ir šimto 
trisdešimt pėdų ilgio. Prie to, 
dar žuvo ir naujas automobi
lius.

Dabar Jonas Burdulis per 
savo advokatą Jerome Gold, 
150 Broadway, N. Y. City, 
tuos pačius suokalbininkus 
traukia teisman reikalauda
mas trijų šimtų tūkstančių do
lerių atlyginimo už jam pad a-

Kas bus to-'
liau, ateitis parodys. Maria.

Kupiškio kraštotyros 
muziejuje .

KUPIŠKIS, sausio 4 d.—Ku
piškio kraštotyros muziejus

- plečia ‘ savo veiklą. Kiekvie
nais metais muziejus yra ple
čiamas. šiuo metu jame yra 
3,500 įvairių eksponatų, kurių 
tarpe daug geologinių ir ar
cheologinių iškasenų. Muzie
juje yra nemaža literatūros, |Tytas skriaudas, 
rodančios'' kupiškėnų 
prieš fašistinį režimą

, azijai valdant ir kovą 
hitlerinius okupantus.

Šiuo metu kraštotyros mu
ziejui išskirtos patalpos rajo
no kultūros namuose, kas siir 

t daro visas sąlygas muziejaus 
Veiklos išplėtimui.

V. Vyšniauskas

kovą 
buržu- 

prieš
Newyorkiecius ištiko 
nelaimė svetur

prašomi tai įsitėmyti 
ną pasitaupyti sau, 
girdėti operą.

Operą pakvietė 
Namo Bendrovė.

“Rigoletto” suvaidins ope
ros ir orkestro meistriškojo 
vado Oddone’ Somniovigo va
dovybėje. Vaidins aukštai iš
lavintų operinių talentų būrys, 
pasivadinęs Manhattan La

to centrinėse salėse, ‘ išskyrus 
vieną dalyką, tai įžangos bi
lietą. Mieste operoje už pen
kinę tik stovėti vietą gauni. 
Auditorijoje už penkinę ope
rą pamatys visa šeima, 
paprastasis bilietas tiktai 
75. Rezervuotos sėdynės

nes
$1.-

Motery Kliubo 
nariy susirinkimas

Namų savininkams 
Brooklyne-Queens

Lietuvių namų 
masinis protesto 
vyks penktadienį,
bruary 22 d., 8 vai. 
Logan Inn 
salėj-e, 3296 Atlantic Avenue, 
kampas Logan St., Brooklyn, 
N. Y.

Lietuviu Ateina žinių, jog į operą at
vyks būriai svečių iš Elizabeth, 
Pattersono, Newarko, Cliffsi
de ir iš toliau.

Operos turinys no už ilgo 
bus paskelbtas Laisvėje, kad 
opera būtų suprantamesnė a- 
tėjus ją pamatyti, suteiktų 
daugiau pasigrožėjimo. Gi

Scala Opera Company. Suvai-' šiuomi norime, tik priminti, 
dins taip, kaip kad būna vai
dinama miesto centrinėse sa
lėse. Greta žvaigždžių solistų, 
dalyvaus didelis choras, balo
tas, orkestras.

Taip, viskas bus kaip mios- Richmond H,111, N. Y.

kad —
Opera įvyks kovo 16-tą, 

sekmadienį, ‘lygiai 3 vai. po 
pietų, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė, ir UOth SI., 

Ar.

Apie atostogautojus
Grįžo iš Floridos Jonas 

Lazauskas. Jis ten naujai įsi
gijo nuosavybę, namą ir biznį. 
Jiedui su J. Dovidaičiu (taip
gi buvusiu bręoklyniečiu), 
Miami įsisteigė tavern biznį. 
Jų įstaiga pavadinta Victory 
Bar, 3530 N. Miami Ave., Mia
mi Fla.

American Airlines lėktuvas 
su 22 keleiviais sugrįžo į La
Guardia stotį už 7 minučių po 
pasikėlimo praėjusį trečiadie
nį. Vairuotojas pastebėjęs ne
normaliai tekančią gąsdiną.

Ketvirtadienio vakare Li
berty Auditorijoj įvyks Mote
rų Kliubo susirinkimas. Nares 
prašomos skaitlingai dalyvau
ti, nes turėsime apkalbėti pa
siruošimus būsimoms pramo
goms. Valdyba.

Vestuvės

K. Sungaila buvo smarkią; 
suimtas tulžiapūslės nesveika
tos. Jam padaryta operacija 
penktadienio naktį. Gydytojai 
tikrina, kad operacija pavy
kusi. Randasi United Israel 
Zion ligoninėje prie 49th St. 
ir 10th Avė. Kambarys antra
me aukšte.

Sungaila gyvena 1510 Oce
an Parkway, Brooklyne.

REIKALAVIMAI
Pageidaujama biznio merginos 

gyventi patogiame apartmente su' 
kita mergina Jackson Heights, L. I. 
Tel. Ill. 7-0967. Šaukite: 9:15 A.M. 
ar po 8 P. M. (34-38) .

Florence Kazakevičiūtė va
sario 23-čią išteka už John 
Michilowski. Santuoka įvyks 
Karalienės Angelų bažnyčioje 
4 valandą po pietų.

Išleisdami savo dukrelę, 
muzikališką, veiklią jaunuo
lę, Jurgis ir Ona Kazakevi
čiai ruošia jai šaunią vedybi
nę puotą Liberty Auditorijos 
dviejose didžiosiose salėse. 
Tikimasi, kad dalyvaus Kaza
kevičių šeimps irjaunojo šim
tai giminių, draugų, kaimynų 
ir pažįstamų. Rep.

Judita Coplon, paskilbusi 
tariamosios šnipystės byloje, 
susilaukė dukrelės. Po teismo 
ji ištekėjo už advokato, kurį 
jinai susipažino laike teismo 
ir kuris padėjo vesti jos bylą.

Virš 2,000 asmenų susirin 
kę į masinį mitingą Queens iš
pirko Izraelio bonų 
$100,000 sumai.

apie

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 Specialistą!:

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

Tel. EV. 7-6283

Aktyvūs spaudės platintojai 
KOVARSKAS, L 5 d. —

Rajono darbo žmonės šiems 
metams užsiprenumeravo dau
giau kaip 4,200 egzempliorių 
laikraščių ir žurnalų.

Aktyviai platina periodinę 
spaudą daugelis kolūkinių laiš
kanešių.
“Pergalės
prenumeratą 
mai.

. j Periodinę
Z platina Kovarsko

mokyklos mokytojai ir kultū
ros-švietimo įstaigų darbuoto- 

/ jai. Knitiškių apylinkės klubo- 
skaityklos vedėja Skapaitė su
rinko 25 laikraščių prenume- 

f ratas.
( Šiais metais žymiai išaugo 
\ “Švyturio” * iv “Jaunimo gre- 

* tų” žurnalų prenumeratorių 
skaičius, . «

Drg. čaikauskas iš 
' kolūkio surinko 

1,200 rublių su-

spaudą aktyviai
vidurinės

Queens 
Grannick 
susidūrė su 
Dunn, N. C.

Jono 
auto

gyventojo 
vairuojamas 
sunkvežimiui prie 
Nelaimėje jo ma

šinoje važiavęs newyorkietis 
Howard Becker tapo užmuš
tas. Patsai Grannick ir su 
juomi taipgi važiavę Morton 
Vagelson ir Bernard Saks ta
po sužeisti. Grannick gyveno 
232 Hillside Ave.

Uždraudė falšyvus 
“išpardavimus”

Rockville Centre, 
valdžia nutarė bausti 
prekybininkus, kurie skelbia 
išpardavimus prekių su įgarsi
nimais, būk išeiną iš biznio, 
bet niekad neišeina. Turės į- 
teikti valdžiai paliūdytą pa
reiškimą ir gauti leidimą tokį 
išpardavimą skelbti. Be to bus 
baudžiamu

tuos

Grįžęs iš Floridos Jonas 
Lazauskas gavo slogas, tačiau 
jis lengvai ligai nepasiduoda. 
Čia Brooklyne .lis turi Bar & 
Grill biznį, 337 St. Nicholas 
Ave., ir slogą turėdamas dir
ba už baro. Šią savaitę išvyks
ta į Floridą Mrs. Lazauskie
nė. Ji ten žada pabūti iki šil
to pavasario.
i»____________________________
•u ■

Iš. LDS Apskrities 
vakarienės

Aprašyme LDS 3 Apskrities 
rengtos vakarienes pagerbi
mui komiteto Reporteris pa
darė klaidą. Minėdamas su
rengimui vakarienės dirbusius 
per viją dieną komisijos na
rius nepaminėjo draugės S. 
Petkienės. Ji buvo išrinkta 3 
apskrities suvažiavime ir dir
bo to bankieto surehgime ir 
vakarienės paruošime,, nebuvo 
jokia padėjėja. A. R.

Rep. atsiprašo d. Petkienės 
ir visų kitų, jei tokių dirbusių, 
bet praleistų randasi daugiau. 
Rep. nebuvo komisijoje, nei 
dirbo, tik nusipirkęs tikietą 
pavalgė skanią vakarienę dė
ka dirbusiems. Ir tiek apie 
dirbusius težinojo, kiek komi
sijos pirmininkė paskelbė pro
gramoje. Rep.

TUOJAU SUMAŽINKITE NEGEISTINA SVORĮ
NUMESKIT APIE 7 SVARUS Į 7 DIENAS 

NEREIKIA KENKSMINGŲ VAISTŲ 
NEI GIMNASTIKOS

Jei jūsų liaukos gerai neveikiu ir esate persunkus 
vyras ar moteris, ši nuostabi, nauja, koncentruo
tos energijos maisto tabletė padės juitis lyg burtininkė. 
MERMAR reguliuoja jūsų apetitų, jūs valgote mažiau 
ir jūsų svoris natūraliai nukrinta, tuo tarpu kai mais
tingi elementai padeda palaikyti jūsų energiją.

Tūkstančiai gražių moterų ir, lieknų vyrų su dėkin
gumu prisimena tą dienų, kada jie pradėjo vartoti šias 
tabletes. Vidutinis žmogus gali tikėtis numesti kelis 
svarus per 7 dienas, o kiti gali numesti net ir 7 sva
rus per 7 dienas. Užsisakykite MERMAR šiandien. 
Jos yra parduodambs su garantija, jog pinigai bus su- 

. grąžinti ant pareikalavimo, jei tabletės bus sugražintos. 
Šu šiuo susipažinimo pasiūlymu, šio laikraščio skaity
tojai gali gauti MERMAR. Numažinta kaina. Pasiųskite 
šį skelbimų j Bellotta Co. ir jūs gausite du $3.50 pa
kelius už $5.00. Nebūtinai reikia siūsti pinigus. Galėsite 
užmokėti pastoriui ant pristatymo.

Name City.

, Address ............  State....................

Bellotta Co. Dept. 57 -1130 Bergen St., B’klyn 16, N.Y

57-TAS

METINIS BALIUS
57-TAS

Rengiamas ŠV. JURGIO DRAUGYSTES

Šeštadienį, Vasario 23 Feb., 1952
GIiAM> PARADISE SALEJE

318 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Bilietaą (su taksais) <$1.00
A. PAVIDIS ORKESTRAS 

gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius
Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame - Baliuje, 

kuris bus didžiausias visoje apylinkėje. Čia turėsite ma
lonių susitikimų su savo pažįstamai^ ir pasivaišinsite 
skaniais užkandžiais ir gėrimais.—Kviečia RENGĖJAI.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Ver green 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

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

4 pusi. - Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 21, 1952




