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Patyrimas rodo, kurios Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos nariai pradžioj metų 
sumoka duokles, ta kuopa pa
auga nariais. Kur nariai vil
kina duoklių pasimokė.) imą, 
ten valdyba užimta duoklių 
kolektavimu ir neturi laiko ki
tiems darbams.

Mūsų duokle? maža, tik $L- 
50 i metus! Ją sumokėti 
kiekvienas ir kiekviena gali. 
Prašome narius tuojau mo
kėti duokles.

★ ★ ★
Iki šiol už 1949 metus dar 

tik 11 kuopų nariai sumokėjo 
pilnai duokles. Didžiausia iš 
jų, tai 94 kp., Kenoshoj.

Taip, tai So. Bostono 2-ra 
kuopa geriausiai mokasi. Jos 
sekretorius J. Shukis jau už 
88 narius prisiuntė duokles. 
Jis asmeniškai matosi su na
riais ir iškolektuoja. Prakti
kuokite ir kiti tą.

A ★ ★
Su vasario 1 diena prasideda 

mūsų Draugijos vajus už nau
jus narius. Centro Komitetas 
skiria dovanoms $100. Bus su 
teikU penkios rašomosios plun
ksnos su ALDLD vardu dau
giausiai gavusioms narių kuo
poms, kaipo dovanos, ir trys 
metinės prenumeratos — Lais
vės, Vilnies ir Liaudies Balso. 
Visi stokime i darbą..

★ ★ ★
šeštadienį, sausio 29 dieną, 

Lietuvių Kultūros Centro įvyks
ta to namo bendroves dąlinin- 
kų suvažiavimas. Jis bus labai 
svarbus. Kurie šėrininkai nega 
Ii patys dalyvauti, tai privalo 
ką' nors įgalioti per “proxy.” 
Tas reikalinga, nes jeigu di
džiuma šėrų nebus atstovauta, 
tai negalima bus laikyti suva
žiavimo.

★ ★ ★
Sekmadienį, sausio 30 d., Lie

tuvių 'Kultūros Centre įvyksta 
dienraščio Laisvės dalininkų 
suvažiavimas, šiemet dienraš
čio finansinė padėtis yra sunki. 
Šiemet sukanka 30 metų dien
raščio gyvavimo. Siųskite svei
kinimų, paaukokite, kiek tik 
galite daugiau, nes finansinė 
pagalba labai reikalinga.

★ ★ ★
Kinijos liaudies laimėjimai 

varo į desperaciją tuos, kurie iš 
kitų prakaito pralobo ir raska- 
žiuose gyveno. Nematydami ki
tokio sau susiraminimo, jie vis 
dažniau kalba apie Tito, nori 
“Tito dėl Kinijos.”

Tokiame milžiniškame kraš
te, kur gyvena 450,000,000 žmo
nių, kur milionai įtraukti į ko
vą, sunkų įsivaizduoti, kad ne
atsirastų nei vieno niekšo. Bet 
jeigu ir atsirastų, tai vis vien 
jis bus nušluotas, kaip dabar 
šluojamos čiang Kai-šeko gau
jos. Ir Tito viešpatavimas Ju
goslavijoj riebus amžinas.

★ ★ ★
. Anglijoj valdžios žmonės 

spaudoj šaukė, kad jeigu Itali
ja perduos karinius laivus Ta
rybų Sąjungai, kuriuos ji turi 
perduoti pagal taikos sutartį, 
tai ji “kriminališkai prasikals.”

Reiškia, britai imperialistai 
kursto Italiją laužyti taikos su
tartį, kurią jie ir patys išdirbo 
ir pasirašė. Ir jau praneša iš 
Italijos, kad vienas submari- 
nas, kuris turėjo būti perduotas 
Sovietams, nuskendo.

Kas nešoks pagal jų muziką, 
tas negaus Marshallo Plano 
“pagalbos.” Kas neis į Vakari
nį Karinį Bloką, tas negaus iš 
Amerikos ginklų.

Ar tai ne aiški kalba ? Daryk, 
kaip sakau, kitaip tu iš njanęs 
nieko negausi! Bet lazdos pa
galba meilus nepasidarysi.
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Vis dar plinta kruvinos 
negrų - indusų riaušės Pie
tinėje Afrikoje.
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Įsakyta Teisti 11 
Komunistų be Wm. 
Z. Fosterio
Džiūrė Bylai Prieš Komunistą Vadus Renkama 
Iš Bankininkų, Stambių Biznierių ir Kt. Tony

New York. — Fėderalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
Medina įsakė teisti Komu
nistų Partijos sekretorių 
Eugene Dennisą ir 10 kitų 
vadų, be 12-to kaltinamojo, 
Wm. Z. Fosterio, partijos 
pirmininko. Fosteris rimtai 
serga, todėl negali šiuo lai
ku dalyvauti byloje. Jis bus 
vėliau atskirai teisiamas.

Komunistų advokatai rei
kalavo rinkti teismui džiūrę 
iš įvairių piliečių sąrašų.

Vyriausias federalis aps
krities teisėjas John Clark 
Knox ir pats Medina atme
tė šį reikalavimą. Jiedu pa
tvarkė, kad džiūrė bus ren
kama tiktai iš 500 neva žy
miųjų piliečių - bankininkų, 
didelių biznierių, profesio
nalų ir kitų ponų.

Komunistų advok a t a i 
smerkė tokią dirbtinę, pa- 
rinktinę džiurę, kurion ne
įleidžiama darbininkai, neg
rai, paprasti rendauninkai 
ir kiti eiliniai piliečiai.

Demokratai Dar-Neveiks 
Prieš Tafto įstatymą

Washington. — Demokra
tų vadai Kongreso Atstovų 
Rūmuose nutarė greitai 
svarstyti valdžios siūlymą, 
reikalaujantį pakelt būtiną
ją darbininkams algą nuo 
dabartinių 40 centų iki 75 
centu valandai, v

Bet valdiškieji demokra
tai atidėlios sumanymus, 
reikalaujančius panaikinti 
priešunijinį Tafto -ZHart- 
ley’o įstatymą ir sugrąžinti 
palankų unijoms Wagnerio 
įstatymą, kaip salio prane
šimai iš Washingtdno.

Laivams Susidūrus, Žuvo 
10 Pakrantės Sargy

New York. —'Ties New 
Jersey pakraščiu ūkanoje 
susikūlė karinis krantų sar
gybos laivukas “East Wind” 
su žibaliniu laivu “Gulf 
Stream”. Žuvo 10 krantinių 
sargų. Keli tuzinai žmonių 
apdegė ir tapo nugabenti į 
ligonines.
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Anglija Užgyrė Jankiški 
Piety Korėjos Valdžią

London. — Anglija pripa
žino pietinės Korėjos val
džią. Pirmiau Amerika pri
pažino tą dešiniųjų valdžią.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
amerikonų užimta. Sovietai 
sakė, jos valdžia “išrinkta 
po jankių durtuvais.” So
vietų armija pirmiau kont
roliavo šiaurinę Korėjos pu
sę: bet įsikūrus ten liaudies 
respublikai, Sovietai atšau
kė visą savo kariuomenę.)

z
' Pakilo nauja snieginių 
audrų-šalčių banga vidur- 
vakarinėse valstijose.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio-January 20, 1949

KZiVZJOS LIAUDININKAI
ŽYGIUOJA LINK HANKOWO

Komunistų vadai teisiami 
kaip organizuotojai 'parti
jos, kuri būk skelbianti, kad 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžią jėga ir prievarta.

Teisėjas atmetė reikalavi
mus pašalint “karo stovį”— 
400 policininkų, kuriais ap
statytas teismabutis.

Net New Yorko Times 
rašo, kad be reikalo subur-* 
ta tiek policijos; sako “teis
mas turėtų būti vedamas 
ramumo atmosferoje.”

Čiango Tautininkai 
Bando Išvengt Kilpos

Nanking, Kinija — Čiang 
Kai-šeko tautininkų armija 
bėga link . Yangtze upės, į 
pietus; vengia, kad komu
nistai - liaudininkai neuž- 
nertų jiems kilpos.

Čiangas paskyrė koman- 
dierius jau tik pietinei ir 
vakarinei Kinijai ginti nuo 
komunistu.

Pranešama, kad jeigu 
tautininkai Peipinge per 
porą dienų nepasiduos, tai 
komunistai šturmuos tauti
ninkų armiją mieste.

Prezidento Trumano 
įkurtuvės

• Washington. — Šį ketvir
tadienį įvyksta iškilmingos 
prezidento Trumano įkurtu
vės reguliariam 4 metų ter
minui.

Trumano demokratai siū
lė paliuosuot nuo taksų ti- 
kietus toms iškilmėms. Se
natas 47 balsais prieš 45 at
metė pasiūlymą. Prieš jį 
balsavo republikonai ir pie
tiniai demokratai senato
riai.

MILIONUS DOL. IŠVILIO
JĘS, MIRĖ PONZ, KAIP 

PAVARGĖLIS
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Čionaitinėje ligoninėje, 
pavargėlių skyriuje, numirė 
Charles Ponzi, kuris 1920 
m. buvo išsukęs $15,000,000 
iš lengvatikių žmonių Jung. 
Valstijose.

Ateivis iš Italijos, Ponzi 
tada, žulikaudamas Bosto
ne; “žadėdavo per 90 dienų 
dveja tiek'sugrąžinti žmo
nėms, kurie pas jį pasidės 
Pinigų- '

Pirm mirties Ponzi, 71 
metų amžiaus, buvo supa
ralyžiuotas ir beveik apa
kęs.

---------- -------------------

Lenkija Sulaikė Pasportus 
žydam į Palestiną

. Varšava. — Lenkijos val
džia sustabdė pasportų da
vimą žydams,' norintiems 
Palestinon keliauti. Dabar 
Lenkijoj tėra 85,000 žydų, 
o pirm karo buvo 3,000,000. 
Naciai beveik visus juos iš
žudė.

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudies armija pradėjo 
naują ofensyvą — grumiasi 
linkui Hankovvo didmiesčio, 
fabrikų ir geležinkelių cen
tro, 250 mylių į vakarus nuo 
sostinės Nankingo.

Liaudininkai - komunis
tai, žygiuodami link Hanko
wo', užėmė Siangyang, Yab- 
čen ir Laohoka'o miestus.

Azijos Šalių Konferencija 
Indonezijai Paremti

New Delhi, Indija.-Čia su
sirinko atstovai nuo 19 “A- 
zijos” kraštų į konferenciją 
ir pradėjo svarstyti, kaip tie
kraštai galėtų paremti In
donezijos respubliką prieš 
užpuolikus holandus.

Sušaukęs konferenciją, 
Indijos premjeras Jawahar
lal Nehru tikisi, kad bus 
padaryta praktinių žings
nių indonezamš pagelbėti.

Indonezijos respublikos 
vadai atsišaukė į Azijos 
tautas prieš Holandiją. Jie

Argentina Pajuokia 
Jankius, Priėmusius 
Peronienes Dovaną

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentiniečiai plačiai 
juokiasi iš Jungtinių Vals
tijų, kad jos priėmė E vos 
Peronienes dovaną. Eva y- 
ra pati fašistuojančio Ar
gentinos prezidento Juano 
Perono.

Jinai nusiuntė 6 dėžes 
drabužių “pavargėliam vai
kam Washingtone”. Ameri
konų Draugija Vaikams 
Remti iš pradžios abejojo, 
'ar priimti tą dovaną, ir 
kreipėsi į Jungtim Valstijų 
valstybės departmentą. De- 
partmentas patarė priimti 
dovaną.

Dėl to šaiposi net Angli
jos diplomatai Argentinoje. 
Peronienė plačiai pasigarsi
no su fašistine savo dovana.

Trumanas Prašo Paramos, 
Girdi, “dėl Taikos”

Washington. — Prezid. 
Trumanas antradienį prašė 
demokratus kongresmanus 
ir senatorius ir Amerikos 
žmones išvien remti jo po
litiką, girdi, “dėl taikos” 
pasaulyje.

(Bet| jis reikalauja kari
niams ^tikslams daugiau lė
šų, negu bet kada taikos 
metu Amerikos istorijoj.)

Antradienį prezidentas 
kalbėjo Trumano - Barkley 
klubo bankiete, kur įžanga 
buvo $15 kiekvienam. Tru
manas ketino vykdyti pasi
žadėjimus, duotus rinkimi
niame vajuje. \

London. — Per paskuti
nius 2 metus ir 8 mėnesius 
išvyko užsienin apsigyventi 
470,000 Anglijos piliečių, 
daugiausia į Kanadą ir ki
tas anglų dominijas, o 97,- 
000 į Jungtines Valstijas.

Šiuo ofensyvu jie siekia 
nukirsti susisiekimus tarp 
Hankowo ir Nankingo ir 
pradėti žygius dėl pietinės 
Kinijos užkariavimo.

Šiaurinėje Kinijoje liau
dininkai sugabeno patran
kas iš savo užimto Tientsi- 
no ir sustatė aplink'Peipin- 
gą; ruošiasi šturmuoti tau
tininkus jame.

sako, .Jungtinės Tautos nie
ko nedaro indonezamš ap
ginti.

Konferencijoj dalyvauja
Kinija, Indija, Siamas, Ne- 
palis, - Naujoji Zelandija, 
Australija, Filipinai, Bur
ma, Pakistanas, Afganista
nas, Ceilonas, Iranas, Ira
kas, Syrija, Lebanas, Trans- 
jordanas, Saudi Arabija, 
Yemenas, Egiptas ir Ethio- 
pija.

Turkija nieko neatsakė į 
pakvietimą.

Marylando Seimelis 
Svarsto Sumanymą 
įkalinti Komunistus

Baltimore, Md. — Mary
lando valstijos seimelis pra
dėjo svarstyti bilių, kuris 
reikalauja užginti Komuni
stų Partiją ir bausti iki 20 
metų kalėjimo ir $20,00/) pi
niginės baudos visus jos na
rius.

Tas pasiūlymas pagrįstas 
išvadomis, kurias, padarė 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetas, Jungt. 
Valstijų Prekybos Rūmai ir 
panašūs elementai.

Phil Frankfeld, Marylan
do Komunistų Partijos pir
mininkas, pavadino tą bilių 
“fašistine pabaisa, kuri pa
verstų Marylandą pirmąja 
fašistine valstija šioje šaly
je.”

Valdininkas Atmetė Prašymą 
Pakelt Audėjam Algą

Boston. — CIO Audyklų 
Darbininkų Unija prašė pa
kelti algą 10 centų valandai 
medvilnės audėjams - ver
pė jams Fall River - New 
Bedford srityje. Valdinis 
tarpininkas prof. Douglass 
V., Brown atmetė prašymą. 
Atmetimas paliečia ir visus 
200,000 audyklinių darbinin
kų Naujosios Anglijos vals
tijose.

D. Federacijos Vadai Perša 
Aukštesnius Mokesčius į 

Senatvės Fonda v
Washington.— Darbo Fe

deracijos vadai ragino Kon
gresą pagerinti senatvės 
apdraudą ir tam aptaksuoti 
darbininkų algas 4 nuošim
čiais: sako, tiek pat turėtų 
ir samdytojai įmokėt į se
natvės fondą.

ORAS.-^šalčiau, giedra.

¥ Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Tūkstančiai Žmoniū 
Dalyvavo Žygy) už 
Laisvę Washingtone
Aplankė Savo Kongresmanus, Senatorius; * ’ 
Sukelta $250,000 Dvylikai Komunistų Ginti

Rašo Rojus Mizara
Washington, D. C. —Tūk

stančiai žmonių, suplauku
sių iš visos eilės valstijų, 
dalyvavo žygy j už Laisvę 
(Freedom Crusade) sausio 
18 dieną.

Iš didžiulės Turners Are
nos, kuri buvo aklinai pilna 
žmonių, specialiais busais 
vyko į Kapitoliaus Kalnelį 
(Capitol Hill) aplankyti sa
vo kongresmanus, senato
rius ir įteikti jiems reikala

Sofulis Vėl Paskirtas 
Graikijos Premjeru

Athenai. — Graikijos ka
ralius Paulius vėl paskyrė 
premjeru senį neva liberalą 
Themistoklį Sofulį. Dabar 
Sofulis organizuoja '“nau
ją” ministrų kabinetą iš se
nųjų ministrų - monarcho- 
fašistų, “liberalų” ir social
demokratų. . i

Senasis Sofulio kabinetas 
sugriuvo praeitą šeštadienį, 
kai ministrai susiriejo tarp 
savęs: vieni kitus kaltino, 
kad nesumuša graikų parti
zanų.

Sovietą Ambasada Nori 
Amerikos Draugiškumo

Washington. — Sovietų 
Ambasados Žinių Bulletinas 
šiltai sveikino Amerikos 
žmones naujaisiais metais ir 
linkėjo jiems viso geriausio.

Boris Izakovas, rašyda
mas Ambasados Bulletine, 
sako:

—Visai galima taika ir 
ramus bendradarbiavimas 
tarp Jungtinių Valstįjų ir 
Sovietų žmonių... Tatai įro
dė metai bendros mūsų ko
vos prieš fašizmo jėgas.

800 VOKIEČIŲ DEMONS
TRAVO PRIEŠ KOMUNI

STO TEISMĄ
Dųesseldorf, Vokietija. — 

800 žmonių, sugužėję į tei
smo salę, 'demonstruodami 
protestavo, kad anglai klas
tingai patraukė teisman ko
munistų vadą Max Reiman- 
ną. Demonstrantai privertė 
atidėti teismą; pasiėmė 
Reimanną ant rankų ir iš
kėlę nešiojo gatvėmis.

Anglai savo užimtoj Vo
kietijos dąlyj uždraudė bet 
kokius komunistų susirinki
mus;

- Lake Success, N. Y. — 
Tautų Saugumo Taryba šį 
ketvirtadienį pradės svars
tyti skundą prieš Holandi
ją, kaip indonezų respubli
kos užpuolikę.

t

Roma. — Popiežius karš
tai gyrė Ameriką už'Mar
shallo fondą vakarinei Eu
ropai ; garbino “amerikie
čių duosnumą.” 

vimus, kad jie kovotų Kon
grese už žmonių teises, ža
dėtas rinkiminėje kampani
joje.

Speciales delegacijos vy
ko pas prezidentą Trumaną, 
vice - prezidentą Barkley, 
prokurorą - teisėtumo mi
nistrą Clark’ą ir j kitas j- 
staigas, reikalaujant, kad 
būtų panaikinta byla prieš 
12-ką komunistų, vadų, pra
dėta federaliniame teisme 
New Yorke.

Grįžę iš nuo Kapitoliaus 
Kalnelio, susirinko į didžiu
lį mitingą, kuriame buvo 
pateigti pranešimai - rapor
tai tų, kurie buvo įpareigoti 
kalbėtis su atitinkamais pa
reigūnais. *

Šiame masiniame mitinge 
kalbėjo tik ką iš kalėjimo- 
paleistas—išsėdėjęs 10 mė
nesių, — žymus antifašis
tas, kovotojas už žmonių 
laisvę advokatas Leo Jo
sephson.

Šiam e mitinge tapo užak
centuotas pirmesnysis nu
tarimas, kad Civil Rights 
Congress (Kongresas Civi
linėms Laisvėms Ginti) pri
valo ginti 12-ką komunistų 
vadų visomis išgalėmis, 
“nes jų gynimas — Ameri
kos žmonių laisves gyni
mas.”

Nutarta surinkti 250,000 
dolerių gynimo fondan; nu
tarta atsikreipti į visą A- 
meriką, į visą pažangiąją ’ 
visuomenę, raginant stoti 
šių 12-kos komunistų vadų 
gynybom

(Plačiau apie šį liaudies 
žygį bus sekamuose Lais
vės numeriuose).

Bevin Lyg ir Žada Paleist 
10,000 Žydą Belaisviu

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas, seime kritikuojamas 
kaip žydų priešas, žadėjo 
paliuosuoti apie 10,000 žy
dų, kuriuos anglai laiko be
laisvių žardžiuose Cyprus 
saloje. Jis, tačiaus, pridūrė, 
kad Izraelio valstybė turės 
savo laivais pergabent juos 
į Palestiną. (O kariniai E- 
gipto’ ir kitų arabiškų kraš
tų laivai gaudo žydų laivus 
jūroje.)

Kartu Bevinas pranešė, 
kad jo valdžia svarsto klau
simą dėl Izraelio valstybės 
falAino pripažinimo.

Kinijos Valdžia Prašo 
Komunistus Taikytis
I

Nanking, saus. 19. —Ki
nijos tautininkų valdžios 
vykdomoji taryba atsišaukė 
į kinų komunistus-liaudinin- 
kus, prašydama taikytis. 
Taryba siūlo tuoj sustabdy
ti mūšius iš abiejų pusių ir 
pradėti taikos derybas.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Sveikinimai Suvažiavimui
Ir Aukos Dienraščiui

į<o, nuo išlaidų dėl pagalbos 
užsieniui (Maršalo plano) ir 
nuo pradėtojo naujai apsi
ginklavimo plano. Toji nuo
monė ^pilnai sutampa su H. 
Hooverio deklaracija (birže
lio mėn.), kad Suvienytos 
Valstijos laikosi ant dviejų 
ramsčių, pagalba užsieniui 
ir ginklavimasis, ir kad nu
lipti nuo jų yra labai sunku.

šie amerikiečių industrijos 
ir , finansų viršūnių žodžiai 
yra viešas prisipažinimas, 
kad Maršalo planas yra dau
giau pagalba didiesiems jan
kių trestams ir monopoli
joms ne kaip Europos šalims, 
kad jis suverčia ant tų Šalių 
visą sunkumą krizių, kurio 
ženklai jau aiškiai matomi ir 
dominuoja Suvienytų Valsti
jų ekonomini gyvenimą. 
Taip pat yra pripažinimas, 
kad jeigu dar neįvyko “kra
chas” kurio, visi taip bijo, tai 
dėl to, kad gamyba ir pil
nas darbingumas yra palai
koma artificialiai, dėl vyks
tančio ginklavimosi.

Tas pačias priemones nau
dojo ir Hitleris, kad užbai
gus bedarbę: nervingas gin
klavimasis, masinė ginklų 
gamyba... karas... ir pas
kui pralaimėjimas ir galuti
nas žlugimas.

ga stengėsi iš paskutinių su
daryti įspūdį, kad ji yra 
“tiltas” tarp Rytų ir Vąka- 
rų, praėjo.

Čekoslovakija dabar per
daug užimta greitu žengimu 
Į socializmą, kad perdaug rū
pintis Įspūdžiu Vakaruose. 
Praga daugiau susirūpinusi 
klausimu, ar ta ar kita pra
monės šaka pasiekė užsi
brėžtą normą, negu ar ta ar 
kita Vakarų sostinė jaučiasi 
nepatenkintai

Plačiau, susidomėta suvažiavimu ir tąja proga teikia
ma parama dienraščiui. Pereitą sekmadienį, Literatūros 
Draugijos 2-ros Apskrities konferencijoje nutarta paau
koti Laisvei $50 ir pasiųsti suvažiavimui pasveikinimą.

Waterburieciai, per A. Bimbos prakalbas sausio 16 d. 
sukėlė Laistei aukų $56.06 ir kai kurie iš jų pasižadėjo 
būti suvažiavime. Korespondencijoje bus paduoti vardai 
kas po kiek aukojo dienraščio paramai Waterburyje.

Brooklyne, per LDS 1 kp. vakarienę, C. ir J. Anskiai, 
davė $5 dienraščiui, apgailėjo, kad negalės būti suvažia
vime. Ten ,pat buvusi škotietė, Rankpelnio leidėja, Ona 
Armonienė, užsimokėjo už dienraščio prenumeratą $7 ir 
paaukojo suvažiavimo proga $3.

Prašome pasiskaityti laiškelių:
“Brangūs Draugai: Dienraštis Laisvė yra puikus dien

raštis ir mes sveikiname su $10. Auka nuo LDS 205 kp. 
(Mixmasters). Mes tikimės, kad ir ateityje dienraštis 
Laisvė mums patarnaus taip, kaip ir praeityje. Draugiš
kai, Jean Bogdal, sekr., Detroit, Mich.”

SUBSCRIPTION RATES
Canada
Canada
Foreign
Foreign

$7.00United States, per year
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00

$8.00

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Jėgos Rodymas Dvylikos Komunistų Byloje
Jau net ir komercinė spauda (pav., The New York 

Times) stebisi, ką ten prie teismo rūmų veikia tokia New 
Yorko policijos jėga. Visoje šios šalies istorijoje laike 
jokios bylos niekuomet nebuvo pastatyta tiek policijos. 
Visa teismo apylinkė paversta “karo lauku.”

Teismą “apsaugoti” arba “apginti” valdžia pasistatė 
44 detektyvus, 40 trafiko policistų, 38 policijos viršinin
kus, 11 raitų policistų, 3 moteris policistes ir, pagaliau, 
260 paprastų uniformuotų policistų!

Kam tos jėgos rodymas? Kiekvienam aišku, kad jos 
čia nereikalingos apsaugojimui teisiamųjų komunistų. 

, Ne tam jas valdžia pasistatė.
Taip pat aišku, kad toji ginkluota policijos jėga ne

reikalinga apsaugojimui teismo ir teisėjo. Niekas jiems 
negrūmoja.

Šis aplinkui teismą jėgos parodymas reikalingas tik 
vienam tikslui, atseit, sukėlimui visuomenės ir ypatingai 
žmonių, iš kurių pagaliau bus sudaryta džiūrė, opinijos 
prieš teisiamuosius. Anais metais panašiose karo stovio 
sąlygose, buvo teisiami Scottsboro jaunuoliai. Visi pado
rieji žmonės tada pasipiktino Alabama valstijos poelgiu. 
Visi tuomet suprato, kad tasai aplinkui teismą sutvertas 
teroras turėjo paveikti džiūrę. Niekas nemanė, jog kada 
nors panaši metodą bus pavartota New Yorke.

Teisiamųjų ir jų advokatų protestai prieš tą brutališ, 
kos jėgos rodymą nieko nereiškia. Nei teisėjas Medina, 
nei New Yorko valdžia į protestus nekreipia dėmesio. 
Teisėjas tvirtina, kad teisiamųjų konstitucinės teisės bus 
^pilnai išlaikytos. Tačiau tai tik pasaka; Joks bešališkas 

* žmogus tuo netikės. Tokio teroro sąlygose, kokias sudarė 
aplinkui šį teismą mūsų valdžia, bešališkas teismas ne
įmanomas.

Teisingas Atsakymas Kinijos Diktatoriui
Pajutęs savo kailiui pavojų, Čiang Kai-šekas kreipėsi 

prie Jungtinių Valstijų, Anglijos, Francūzijos ir Tarybų 
Sąjungos valdžių tarpininkavimo dėl susitaikymo su ko
munistais. Prašė jas patarnauti jo kailio išgelbėjimui.

Dar nežinia, ką pasakys mūsų vyriausybė, taip pat 
Anglija ir Francūzija. Bet Tarybų Sąjunga jau davė sa
vo atsakymą. Ji jam pasakė, kad Kinijos civilinis karas 
yra Kinijos vidinis reikalas, kad socialistinis kraštas ne
sikiša ir nesikiš į jokios šalies grynai vidin. reikalus. Ki
tais žodžiais, Čiang gali eiti ir pasikarti, — tai jo reika
las.

Kodėl kitos šalys turėtų išgelbėti Čiang kudašių? Ko
dėl jis neprašė tarpininkavimo tuomet, kuomet jam se
kėsi ir kuomet,, pradedant nuo 1927 metų, jis tūkstan
čiais žudė Kinijos susipratusius darbininkus ir valstie
čius, ypatingai komunistus?

Tarybų Sąjungos atsakymas yra visiškai teisingas. 
Tą pavyzdį turėtų pasekti Amerika ir kitos šalys.

me
an-

PABARIMAS TĖVAMS
So.->Bostono Darbininke 

vienas žmogus smarkiai ba
ra tuos, kurie taip “susi- 
amerikonizuoja”, jog pa
miršta savo gražią lietuviš
ka kalba. Jis rašo:

Bendrai paėmus, mūsų se
najai išeivijai reikia skirti 
daug, o labai daug nuopelnų 
už gerą lietuvybės išlaiky
mą. Tačiau, vis dėlto, jų 

’tarpe yra nemaža ir negeis
tinų išimčių. Yra šeimų, ku
rios, pagyvenusios pora de- 
sčtkų ar kiek daugiau 
tų šiapus okeano, nors
gliškai kalbėti nęjšmoko, bet 
lietuviškai — užmiršo, šiais 
atvejais pasitaiko, netgi, ku
ri j ozų.

Esti taip, kad vienas iš tė
vų išmoksta angliškai, kitas 
—ne. Gi jų vaikai—tik an
gliškai tekalba. Ir kas tuo
met belieka? O gi, jei pav., 
toks tėvas panorsta pasikal
bėti su savo vaiku — turi 
kviestis motiną (kuri anglų 
kalbą moka) .už... vertėją. 
Arba--priešingai. Gal kai 
kas pasakys, kad tai yra iš 
piršto išlaužtas teigimas? O, 
kad? gi, taip būtų!...

Deja, šis reikalas gyvais 
pavyzdžiais būtų galima pa
iliustruoti.

Ir, sakykite, ar tai nepri
mena vištos, išperėjusios žą- 

Kai “vištinės gimi- 
savo 
- jie

— supliump-

MŪSŲ KLERIKALAI 
BARA ŠVEDIJĄ

Chicagos kunigų Draugui 
labai nepatinkanti dabarti
nė Švedijos politika. Ji sė
dinti ant tvoros ir atsisa
kanti pulti į “Jungtinių 
Valstijų^ vadovaujamą va- 
ką^i ^frontą.”

Draugas rašo:
Ji vis dar svyruoja, vis dar 

nesideda prie Europos Vaka
ru fronto. Mat, iš vienos 
pusės jai rūpi daryti biznį 
ir su rytais ir su vakarais, iš 
(kitos—bijo rusų bolševikų.

Kad ir toliau laikytis to
kio neutralumo ii- “saugiai” 
sėdėti ant tvoros, šiomis die
nomis Švedijos vyriausybė 
sugalvojo tokia štuką: siūly
ti Danijai ir Norvegijai su
daryti Skandinavijos sąjun
ga.

ŠVed ų 
jodami 
kur jie
bant, nenorėdami 
Rusijos mešką, nėra parodę 
intencijų įeiti į Europos Va
karų apsigynimo sąjungą. 
Bet vis tik vieniems gyven
ti kažkaip irę jauku. Todėl 
vieton Europos Vakarų Są- 
jungon stoti, jie siūlo skan
dinavų sąjungą. (D., sausio

“Mes LLD 20 kp. moterų skyr. sveikiname Laisvės da
lininkų suvažiavimą ir reiškiame savo pageidavimą,1 kad 
šis Laisvės suvažiavimas bei jo pateikti tarimai būtų tas 
kelrodis bei vadas, kuris vestų Amerikos darbininkiją į 
progresą, į geresnį ir laimingesnį ir taikų rytojų.

Sykiu siunčiame'ir mažą auką $5. Draugiški linkėjimai 
nuo Moterų Skyriaus Komiteto: A. Maldaikienė, pirm.;
M. Kulbienė, sekr.; O. Girnienė, ižd. Binghamton, N.Y.”

“Gerbiamieji: Norwood^ Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubas sveikina Laisvės suvažiavimą su $5. Velijame ge
riausio pasisekimo visuose jūsų darbuose. Draugiškai, 
Olga Zaruba, sekr. Norwood, Mass.”

kvaksi—šau-
nesupran-

politikos vadai, bi- 
aiškiai pasisakyti, 
stovi, atviriau k ai

ri žrūstinti

“Gerbiamieji LDS Jaunuolių 208 kp. sveikina dienraš
čio Laisvės 30 m. paminėjimą, čia randate auką $5. Su 
pagarba, Antoinette Garelis, ižd. Detroit, Mich.”“KOMUNISTŲ KYLI&’ 

IR MENŠEVIKAI
1 Naujienos labai sunkiai 

tebeserga Čiang Kai-šeko li
ga. O vis kalti tie Kinijos 
komunistai. Jie pateikė to
kias taikos sąlygas, kokių 
jokiu būdu Čiang negalįs 
priimti. Girdi, komunistai, o 
ypatingai Maskva (visur tu
ri būti Maskva, Grigaitis be 
jos niekur negali apseiti) ir 
nesitiki, kad tos sąlygos bus 
priimtos. Tai kokiems ga
lams jie jas pakišo? Ogi tik 
todėl, kad jie “stengiasi į- 
varyti kylį į Kinijos val
džios eiles ir ją suskaldyti. 
Tik aklas to negali matyti.” 
Tai, žinoma, puikiai mato 
ir Naujienų redaktorius.

Dabar žodį turi tarti Wa- 
shingtonas. Naujienos klau
sia: “Ar Washingtonas leis, 
kad šitas jų planas pasisek
tų?” (N., sausio 15 d.).

Bet ką gi Washingtonas 
galėtų padaryti? Juk jis da
rė viską, kas galima, kad 
Čiango režimą išgelbėti, ta
čiau visos pastangos buvo 
veltui. Grigaitis nesupran
ta ne to, kad Washingtonas 
Kinijos istorijos ratą at
sukti atgal jau toks bejėgis, 
kaip ir visos tos menševikų 
ašaros dėl Čiango prisiarti
nančio galo.

Daugiau,aukų gavome sekamai:
LDS 1-ma Apskritis, Brockton, Mass..............

(per P. Baron)
Jurgis ir Olga Pranskai, Gardner, Mass. ...
P. Bokas, Waterbury, Conn...........................>
Kazys Viltrakis, New York City, N. Y.........
John Semkus, Trossachs, Sask., Canada ....
C. & J. Anskiai, Brooklyn, N. Y.........‘.........
Ig. Lisajus, New Haven, Conn..................•..
J. Ella, Butte, Mont......................... .
O. Arminas, Woodland Beach, S. I., N. Y. ..
A. Kaunas, St. Clair, Pa.............................. . .
J. Zabotka, Easton, Pa........ ..................... .
Petras Paškauskas, B’klyn, N. Y. ..........
Peter Walkins, Coal Center, Pa....................
Kazimieras Gutonis, Philadelphia, Pa...........
Ant. Kučinskas, Lost Creek, Pa....................
Alex Pikūhas, Connerton, Pa. ....................
Mrs. D. Mankauskienė, Moriah Center, N. Y........ 1.00
William Stadalnik, Lynn, Mass. .
J. Mazenis, Clinton, Ind.............. .
J. Juškis, Ansonia, Conn................

x Jonas Tumosa, New Haven, Conn
, Iš anksčiau auku buvo $81.00. Dabar gauta $136.05.

Viso ,.................$217.05.
Širdingai dėkojame už aukas ir laukiame jų daugiau. 

Atsiminkite, jog bankietas įvyks sausio 30 d. Kurie dar 
neturite bilietų, skubinkitės įsigyti, nes iš anksto norime 
žinoti, kas iš kur atvyks.

Laukiame svečiu iš toliau i suvažiavimą ir bankietą. 
Labai norime žinoti, kas iš kur atvyksta.

Laisvės Administracija.

_ $10.00
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Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Čia ligoninėje mirė Char
les Ponzi, kuris 1920 m. iš
suko $15,000,000 iš lengva
tikių Jungt. Valstijose.

sako, 
nenori 
‘eikite

1.00
1.00
1.00
1.00

industrinę gamybą o ta^ at- Į 
neštų masinę bedarbę ir .ją ■

2 push-—Laisve (Liberty, Lith. Daily) - Ketv., Sausįo 20, 1949

kalbos mes niekui’ 
gėdytis 
'ai yra 
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Pasaulinė Darbo Unijų Federacija ir CIO
Šiuo tarpu Paryžiuje prasideda Pasaulinės Darbo Uni

jų Federacijos centralinio komiteto susirinkimas. Iš Ame
rikos yra nuvažiavęs CIO sekretorius-iždininkas James 
Carey. Jis jau pasiskubino pareikšti, kad Pasaulinė Fe
deracija turi būti šiame susirinkime palaidota. Jis sako, 
kad CIO iš Federacijos pasitrauks.

‘Dar daugiau. Carey teigia, kad jis jau susitarė su Į 
Anglijos darbo unijų vadais, kad ir Anglijos darbo uni
jos bus iš Federacijos ištrauktos.

Prieš šitą Carey nachališkumą užprotestavo Federaci
jos sekretorius ir Francūzijos. darbo unijų vadas Louis 
Saillant. Sekretorius pasakė: .

“Šios dvi organizacijos negali užkarti savo valios ant 
šešiasdešimt 'šešių -milijonų pasaulio .darbininkų, kurie 
sudaro Pasaulinę Darbo Unijų Federacija. Demokratija 
nėra žodis tik vartojimui prakalbose'. Demokratija yra 
metodą, kurią turi panaudoti tie, kurie statosi josios gy
nėjais. Aš reikalauju, kad ši metodą būtų panaudota ko
miteto susirinkime.”

Galimas daiktas, kad Anglijos darbo unijos ir mūsų 
CIO iš Federacijos pasitrauks. Taip pat galimas daiktas, 
kad prie jų prisidės dar vienos kitos Marshall Plano ša
lies unijos. Bet tai vis tiek didelė mažuma. Kokią teisę 
jos turi diktuoti didelei daugumai? Neturi teisės ir ne
diktuos. Reikia tikėtįs, kad Pasaulinė Federacija pasiliks 
gyvuoti ir veikti. Niekad pirmiau nebuvo taip reikalin
gas tarptautinis darbo unijų solidarumas, kaip reikalin
gas yra dabar, šiandien.

Žinoma, gaila, kad CIO nebegali susikalbėti su kitų 
kraštų darbo unijomis. Šio didelio sąjūdžio vadai visiškai 
pasivergė Marshall Planui. Jiems nepakeliui su tais dar
bininkais, kurie mano, kad Marshall Planas yra Ame
rikos imperializmo siekimas viešpatauti pasaulyje.

Iš kitų darbo unijų, įeinančių į Pasaulinę Federaciją, 
pusės buvo siūloma į Federacijos veiklą nekišti Marshall 
Plano. Juk aišku, kad tuo klausimu nėra ir negali būti

sinkus ? 
nes” motina nusiveda 
vaikus” prie kūdros 
—“nenaudėliai
si i vandenį, o višta, bėgio
dama krantu, 
kia, bet anie... 
ta. . . ,

O, vis dėlto, taip neturėtų 
būti. Tėvai vaikus—pirmų 
pirmiausia — turi išmokyti 
lietuviškai, o angliškai — jie 
patys išmoks. Savo tėvų ir 
prabočių
ir niekad neturime 
ar jos ignoruoti. T 
mūsų šventa pareiga, 
labiau, kad toji kalba 
seniausia ii’ gražiausia indo
europiečių kalba. Ja žavė
josi ir tebesižavi įvairiausių 
tautų atstovai.
Šiame pabarime yra daug 

tiesos. Lietuviai tėvai netu
rėtų bijotis savo vaikus iš
mokyti lietuviškai kalbėti. 
Tas nė kiek nepakenks jų 
karjerai. Juo daugiau kalbų 
žmogus moka, tuo labiau jis 
yra visų protingų žmonių 
gerbiamas.

ČECHOSLOVAKIJA 
IR VAKARAI

. Dienraščio Vilnies bend
radarbis A. K. rašo:

Kalėdų mėtū Čekoslovaki
jos parlamento pirmininkas 
Oldrich John per Pragos ra- 

I . diją štai ką sakė apie vaka
rines valstybes:

“Tegul jie laikosi atominės 
bombos fetišo, jeigu tas 
jiems duoda dvasinės ramy
bės. Tegul jie jungiasi su 
senaisiais priešais, vokiečiais, 
jei tas jiems patinka. Ir te
gul jie eina po velnių, jeigu 
jiems tas ir patinka./”

Parlamento pirmininko žo
džiai gerai išreiškia dabarti
nės Čekoslovakijos pojūti 
apie santykius su Vakarais: 
čekai be ceremonijų 
kad jeigu Vakarai 
gerų santykių, tai, 
po...” žinoma, tas 
kia. kad Čekoslovakija gerų 
prekybinių ir kitų santykių 
su Vakarais nepageidauja. 
Bet tie laikai, kuomet Pra-'

KITŲ NUOMONĖ APIE 
PADĖTI JUNGTIN. 
VALSTIJOSE

Argentinos lietuvių Vie
nybė diskusuoja karo ir tai
kos reikalus. Laikraštis nu
rodo, kad Jungtinių Valsti
jų monopolistinis kapitalas 
ruošia pasaulį naujam kon
fliktui.

Apie padėtį Jungtinėse 
Valstijose Vienybė rašo:

žinios ateinančios iš šiau
rės Amerikos Suvienytų 

■ Valstijų kas kart vis dažniau 
kalba apie neramumą ir bai
mę vis labiau įsisiūbuojančią 
dėl kylančios inflacijos toje 
šalyje. Amerikos Suvienytų 
Valstijų ekonominiame gy
venime permatoma galimas 
staigus kainų kritimas kas 
atneštų nepakeliamus nuo
stolius valstiečiams, mažie
siems pramonininkams ir 
verslininkams: paralyžiuotų

lydinčius visus kitus darbo 
žmonių - vargus.

Dienraštis “La Nacion” ne
seniai talpino telegramą iš 
Vašingtono kurioje sakoma: 
“Neatsižvelgiant į ‘pakilusi 
gaminimą ir darbingumą, 
verslovinėse sferose dar te
bevyrauja neramumas. Tas 
jausmas pagrįstas abejonėmis 

• kaslink dabartinio klestėji
mo laikotarpio, paeinančio iš 
infliacijos, ir nebuvimu užti
krinimo dėl jo galimo užsi- 
tęsimo.” Toliau cituoja Ge
neral Motors kompanijos 
pirmininko A. F. Sloane žo
džius, kame jis sako, jog in
fliacija priklauso, tarp kit-

vienos nuomonės. Tai lai jis būna paliktas nuošaliai. Bet 
CIO ir Anglijos darbo unijų vadai užsispyrė visam darbo 
unijų judėjimui užkarti Marshall Planą.

Nereikia nė sakyti, jog amerikiečių ir anglų pasitrau
kimas iš Federacijos bus skaudus smūgis tarptautiniam 
darbininkų solidarumui. Jau dabar James Carey straksė- 
jimu nebegali atsidžiaugti mūsų komercinė spauda. Bet 
darbininkų judėjimas nesustos judėjęs. Federaėijoje pa
silikusios unijos tęs kovą už tuos idealus, kuriems Fede
racija buvo suorganizuota. ’ A

ATVAŽIAVĘS
AMERIKĄ PAMOKYTI

Draugas praneša, kad A- 
merikon pribuvo ir Antanas 
Vasiliauskas, Smetonos lai
kais buvęs Lietuvoje pro
fesorium ir “Medžio” sindi
kato direktorium Klaipėdo
je. Aišku, kad kai hitleri
ninkai buvo vejami iš Lietu
vos, šis ponas irgi bėgo su 
jais Vokietijon pas Hitlerį. 
x Kokia šito “direktoriaus” 
misija Amerikoje? Vasi
liauskas atšakė:

“Mes atvažiuojame ne 
tam, kad sau kokį gerbūvį 
sukūrus, bet atvykome pa
sakyti, kad bėgome nuo 
raudonosios bedievybės ir 
kad Amerika turi nuo jos 
issigelbeti.”

Koks jis geras, šis “dievo 
paukšfelis”. Jis čia pribuvo 
Ameriką išgelbėti nuo “rau
donosios bedievybės”.

Vv"'

Pasaulio pirmasis “atominis laikrodis” atidengiamas 
Bureau of Standards patalpose, Waohingtone. Šis me

chanizmas galįs akuratniausia atmieruoti vieną 
dvidešimt-milioninę dalį sekundos.



Socialistinės Žemdirbystės
Įžymiųjų Laimėjimų Metai

Ką Davė Praėjusieji Metai Tarybų Sąjungos Žemės Ūkiui, 
Kolektyvinių Ūkių Valstiečiams?,

Rašo Korespondentas
Bendras Grūdų Surinkimas 
Pasiekė Prieškarinį Lygį

1948 metai pasižymėjo į- 
žymiais laimėjimais socia
listinės žemdirbystės sri
tyje. Tik per šiuoi vienerius 
metus TSRS pasėlių plotas 
padidėjo daugiau kaip 13,3 
milijono hektarų. Bendras 
grūdų surinkimas lygus 
prieškariniam, o derjingu- 
mo atžvilgiu šis lygis pra
šoktas.

Daugelis rajonų nuėmė 
vidutinį grūdinių kultūrų 
derlių, didesnį kaip 17 cent
nerių iš hektaro, o prieša
kiniai. kolektyviniai ūkiai 
dideliuose plotuose užaugi
no po 30 ir daugiau centne
rių iš hektaro.

Tai reiškia, jog pągrindi- 
niai sunkumai po karui at
statant žemės ūkį, jau pra
eityje.

Viršytas Prieškarinis 
Traktoriaus Išdirbis

TSRS žemės ūkis pats 
stambusis ir labiausiai me
chanizuotas pasauly. Di
džiąją dalį7 pagrindinių lau
ko darbų kolektyviniuose ū- 
kiuose vykdo mašinų -trak
torių stočių traktorių par
kas. 1947 metais jau pa
siektas prieškarinis trakto
riaus išdirbis. Šiais metais 
jis viršytas 67 hektarais. 
Mašinų - traktorių stotys 
savo traktoriais įdirbo ko
lektyvinių ūkių žemės 42 
milijonu hektarų daugiau, 
hegu 1947 m. Arimo, kulti- 
vacijos ir kitų sunkiausių 
darbų mechanizavimas su
darė 80 nuoš.

tijos priimtos didžiulės miš
kų želdinimo laukų apsau
gai programos įgyvendini
mo pradžia. Trumpu laiku— 
tik per penkiolika metų, tu
ri būti apželdinti laukams 
apsaugoti ruožai didesnia-, 
me kaip šeši milijonai hek
tarų plote. Galingą miškų 
užtvara apsaugos nuo nai
kinančios sausvėjų įtakos 
milžinišką 120 milijonų 
hektarų teritoriją.

Tarybinė Pramonė — 
žemės Ūkiui

Apie šimtą įvairiausių 
fabrikų ženklų žemės ūkio 
mašinų išleido tarybinė pra
monė praėjusiais metais. 
Tarp šitų mašinų — galin
gi vikšriniai traktoriai li
nams rauti, bulvėms kasti, 
medvilnei ir runkeliams nu
imti mašinos. ir savaeigiai 
grūdinėms kultūroms kom
bainai, kelmams rauti, miš
kam sodint mašinos, savaei
gės šienapiūtės, naujos; ori-, 
ginalios konstrukcijos, elek
triniai traktoriai, o taip pat 
daugelis kitų mašinų, pa
lengvinančių tarybinio val
stiečio darba.

1948 m. Tarybinė pramo
nė davė žemės ūkiui du su 
puse karto daugiau maši
nų, negu' prieškariniais 
1940 metais.

Dabar vyksta dešimčių 
naujųjų mašinų, tarybinių 
inžinierių sukurtų praėju
siais metais, išmėginimas. 
Kitais metais jos jau pasi
rodys'mūsų'šalies laukuose. 
1949 - 1950 m.m. tarybinė 
pramonė gamins apie 150 
rūšių mašinų bei įrankių 
žemės ūkiui.

žalioji Laukų Apsauga
Tarybinėje šalyje plačiai 

praktikuojamas miškų so
dinimas laukų apsaugai. 
Kas metai sausringose ste
pėse atsiranda kaskart nau
ji ir nauji miškų ' ruožai. 
Bendras jų plotas jau pasie
kė beveik milijoną hektarų, 
iš kurių 192 tūkstančius 
hektarų miško pasodinta 
praeitais metais tik TSRS 
europinės dalies stepių bei 
miškų — stepių rajonuose.

Bet tai tik tarybinės vy
riausybės ir komunistų par

Tarybinės Gyvuli
ninkystės Pakilimas

Apie trečdalį stambiųjų 
raguočių, daugiau negu 
ketvirtadalis avių ir ožkų, 
apie 70 procentų visų kiau
lių nustojo tarybinė šalis 
vokiečių fašistinės okupaci
jos išdavoje.

Dėka milžiniškosios tary
binės vyriausybės pagalbos 
kolektyviniams ūkiams ir 
kolektyvininkams, tarybinė 
gyvulininkystė sparčidi žen
gia pirmyn. Jau pirmais 
pokariniais metais šalies 
■kolektyviniuose . ir tarybi
niuose ūkiuose buvo atsta
tytos gyvulininkystės fer
mos, didžioji dalis valstiečių 
buvo aprūpinta gyvuliais 
asmeniniam naudojimui.

1948 m. gyvulininkystės 
fermose, stambiųjų raguo
čių prieduglis, palyginti su 
1947 fh., sudarė -22%, kiau
lių — daugiau kaip 70%.

Mokslas, Tarnaujantis 
Liaudžiai

li948 metai įeis į agrobio- 
loginio mokslo istoriją, kaip 
pats ryškus ir įžymus pus
lapis. Tarybiniai mokslinin
kai ryžtingai sutriuškino 
mendelistus - morganistus, 
ilgus metus trukdžiusius a- 
grobiologijos progresą.

( Savo teorijos ir praktikos 
darbais tarybiniai moksli
ninkai įrodė kūrybinio dar
vinizmo didingumą, tikrai 
pažangų mičiurininio ag
robiologijos mokslo pobūdį. 
Sodai, augantieji Sibire, 
vynuogės nokstančios prie 
Maskvos, sūbtropiškos i o s 
kultūros, peržengusios Kau
kazo kalnyną ir prigįjusios 
Kubanėj, medvilnė, auganti 
Ukrainoj, kviečiai — šalta
me Sibire, rekordiniai že
mės ūkio kultūrų derliai — 
visa tai yra tarybinių mok
slininkų — mičiUrini n k ų, 
dirbančių ranka rankon su 
kolektyvinių ūkių gamybos 
praktikais, kūrybinio darbo 
rezultatai.

Tyrimo ir bandymų dar- 
bą žemės ūkio srityje dir
ba Tarybinėj šalyj per pen
kis tūkstančius mokslinin
kų priešaky su įžymiu Mi- 
čiurino reikalo tęsėju aka
demiku Lysenko. Jis turi a- 
pie tūkstantį mokslinio ty
rimo įstaigų, didžiulį tink
lą bandomų jų, laukų ir sėk
loms išmėginti sklypų. Vy
riausybė sudarė mokslinin
kams visas sąlygas kurti, 
toliau vystyti mokslą, pada
ryti jį liaudies lobiu. Dar
bas liaudies vardan', liau
dies labui yra taurus tiks
las, kuris įkvepia tarybinius 
mokslininkus.*

Pačių aukštųjų kaiiųo 
elektrifikacijos 
tempų metai

> X

Daugiau kaip septyni 
tūkstančiai kolektyvinių ū- 
kių, per tūkstantį naujų 
mašinų - traktorių stočių ir

William L. Da wson iš Illinois ir Adam C. Powell iš 
New, Yorko yra pirmieji ir vienatiniai negrų atstovai 
81-me Kongrese. Dawson tapo paskirtas valdinėms 
lėšoms kongresinio komiteto pirmininku, pirmasis ne
gras prileistas vadovauti kongresini komitetą. Tai vis 
šiokie tokie pažangiųjų žmonių sąjūdžio laimėjimai, 
rodantieji, ko būtų galima atsiekti, jeigu visa liaudis 

susivienytų ir pasijudintų veikti už tokią taikos ir 
gausos programą, kokią siūlė Wallace’as.

IŠ BRAZILIJOS

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Sausio 20, 1949
1: . ‘ *

t

tarybinių ūkių praėjusiais 
metais gavo elektros švie
są.

1948 metai' yra pačių auk
štų tarybinio kaimo elektri
fikacijos tempų metai. 1947 
metais įvesta rikiuotėn 
161,5 tūkst. kilovatų pajė
gumo kaimo elektrinių. 
1948 metais naujųjų kaimo 
elektrinių bendrasis pajė
gumas pasiekė 214 tūkst.' 
kilovatų. i

1949 metais bus pastatyta 
naujų kaimo elektrinių 300 
tūkst. kilovatų bendro pa
jėgumo.

Auksines Ukrainos
Stepėse

1948 metai suteikė Ukrai-

duomenis su mano grandies 
išauginto derliaus duomeni
mis. Mano tėvas gavo: 1914 
m. — 7.5 centnerio, 1920 m. 
— 11 centnerių, 1921 m. —4 
centnerius, 1922 m. — 8 
centnerius.* Aš gavau: 1943 
m. — 22 centnerius, 1946 
metais— 25 centnerius, li947 
m. — 30,1 centnerio, 1948 
m. — 33,5 centnerio iš hek
taro.

■ Du pasauliai matyti ši
tuose skaitmenyse, — pra
eities vienašmenis kaimas 
su jo atsilikusiu primityviu 
ūkiu, skurdžiais derliais ir 
žydintis kolektyvinių ūkių 
kaimas, kur socialistinės 
žemdirbystės progresui nė
ra jokių ribų. ' ' -

ENERGINGI TAUTIEČIAI

S. PAULO. — Kiek .lietu
vių pramonininkų ir vprekybi- 
ninkų yra šiame mieste, tiks
liai sunku pasakyti. Vienas iš 
daugelio jau nuo seniai įsikū
rusių yra Jonas Vigelis, žmo
gus pagyvenęs ir vaikus iš
auginęs. Dirba visokią ava
linę išnuomuotoje patalpoje, 
o pardavinėja nuosavoj krau
tuvėj, Vila Žolinoje. Kai ku
rią apavų rūšį galima nusi
pirkti pigiau negu kur kitur.

Pratini ėjimas iš šio tautie
čio neatėmė lietuviškos nuo
taikos bei atvirumo. Su visais 
yra draugiškas ir malonus 
kalboje. Akordiniai ir ant va
landų dirbantieji sako, kad J. 
Vigelis nešnaįruoja ant darbi
ninkų, bet,įvertina kiekvieno 
pastangas darbe, Be to, jo, 
abu sūnūs yra sugyvenami 
vyrukai.

J. Vigelio sūnus Jonas ne
seniai baigė Brazilijos karo 
mokyklą su atsargos karinin
ko laipsniu. Mūsų tautiečiai 
neapsiėjo neapgailestavę jo 
pasirinkimą.- Kaip gera bū
tų — kalbėjo —. susilaukus 
savo gydytojo ar advokato. 
Pas tokį nuėjęs savo kalba 
išsiaiškintum kur skauda arba 
kas tave nuskriaudė. įteikia 
pasakyti, kad šiuose žodžiuo
se yra daug teisybės. Bet ne
reikia pamiršti ir tą, kad abu 
jaunieji Vigeliai yra energin
gi vyrai ir turi daug ir pla
čių galimybių tęsti mokslą. 
Mes dar galime susilaukti ir 
gydytojo ir advokato.

A. G-nas. .
★ ★ ★

TURI SUSIŽYMĖJĘS 
«

Tarp vidutinių ir smulkių 
pramonininkų čia randasi 
daugeliui pažįstamas Juozas 
Metelionis, kuris nelabai se
niai perkėlė avalinės dirbtu
vę į nuosavą pastatą. Be to, 
turi tris krautuves, kuriose 
pardavinėja “savo” gaminius. 
Kaipo darbo vedėjas savo

dirbtuvėje, į darbininkus žiū
ri labai iš aukšto ir su pa
nieka. Darbas pas jį dau
giausiai akordipis’, bet uždar
bis labai .menkas.

Politiniai, J. Metelionis yra 
trumparegis smetonininka^ ir 
karštas katalikas. Apie tai 
galima spręsti iš dažnai ren
giamų pamaldų Vila Žolinos 
bažnyčioje, po kurių veik vi
suomet sukvietęs “švarias asa- 
bas” .nesigaili šimtinę kitą ant 
“šops” išmesti.

Be turimų nuosavybių, jis 
nemažai kapitalo yra įdėjęs- į 
geltonlapio “Mūsų Lietuva” 
išleidimą, kuriame nuolatos 
apverkiama rudasis nacizmas 
ir buvusieji jo vadai ir vadu
kai. Piktai žvalgosi į tuos 
lietuvius, kurie nelaukia ir ne
nori karo bei gerai atsiliepia 
apie tėvynę. Nelabai seniai, 
Joteikos k arčiam oje išmetęs 
porą “šmorkių,” viešai pareiš
kė: girdi, “vien tik Bom Re
tire turiu susižymėjęs 20, ku
riuos reikia policijai įduoti!”. 
Kuo jam prasikalto tie ‘ 20 
bomritiriečių, nežinia. Labai 
abejotina, ar tautiečių įskun
dimas padidintų jo kapitalą.

Šio priemiesčio lietuviai su
sitikę kalbasi apie tą grasi
nimą. Nejaugi jis būdamas 
tėvu vykdys savo pažadą ir, 
tuo gal ne vienam mažutėliui 
atims globėją ir maitintoją? 
Juk jo ša rašė gali rastis ne 
vienas tėvas, turįs namuose ne 
vieną kūdikį, kurių tolimesnį 
likimą gali nuspręsti to kata
liko žodis/ Besitęsiant “abla- 
vui” prieš demokratinius lie
tuvius, toks skundas nebus 
staigmena; smetonininkų pirš
tas dar atrodo “visagalis,” bet 
jfs nėra amžinas.

A. G-nas.
★ ★ ★

STAIGIAI MIRĖ

Širdies liga mirė Jonas Gu
doms, 38 metų amžiaus, kilęs 
iš Debeikių km., Leliūnų 
valse., Utenos apskr. Velionis

buvo susipratęs lietuvis, pri
klausė organizacijos “Rytas? 
steigėjų grupei ir nemažai pa
sidarbavo tos organizacijos 
naudai. Iš profesijos šoferis, 
ilgą laiką dirbęs C. G. T. (Co
pan h ia Gerai d e Transpor- 
tes). Vėliau įsigijo nuosa
vą automobilį ir iki mirties 
pelnėsi duoną,vežiodamas ke- 
lei.viuą. Spalio 9 d. parėjęs 
iš darbo, parkrito ir staigiai 
numirė. Kaip šoferis, turėjo 
daug pažinčių, už tai dauge
liui palydėjus buvo palaidotas 
“4-ta Parada”, kapinėse. Pa
liko didžiausiame 'nuliūdime 
gyvenimo draugę Oną ir tris 
brolius.

★ ★ ★
SAVO NAMUOSE RASTAS 

NEGYVAS

SAO PAULO. — Užmiesty
je, darbininkais apgyventoje, 
Vila Granadoje yra lietuvių, 
turinčių nuosavus namelius, 
čia gyveno ir Kazys Simona- 
vičius. Buvo viengungis ir po 
kelias dienas nepasirodydavo 
namie,—kaimynams buvo 
paprasta. Bet rugsėjo 17 d. 
šie pradėjo jausti nemalonų 
kvapą nuo K. S. namelio pu
sės. Pasibeldus į duris, nie
kas neatsiliepė. Buvo pašauk
ta policija, kuri įsilaužus rado
mūsų tautietį negyvą. Apžiū
rėjus pripažinta, kad miręs 
prieš kokias 10 dienų. Sulig 
kaimynų pasakojimų, pasku
tiniu laiku girtuokliavęs, kas 
ir buvo jo mirties priežasti
mi. Kartu su juo gyveno ne- 
pilnaprotė jo sesuo, kuri tuo 
pat laiku dingo ir iki šio lai
ko nesurasta.

’' ★ ★ ★

OPERUOTAS

S. PAULO.—Praėjusių metų 
rugsėjo 11 d. Samaritano li
goninėje Antanui žadeikai 
buvo padaryta skilvio opera
cija, kuri, nors ir sunki, pa
vyko gerai. /Pabuvęs potą sa
vaičių ligoninėje, baigia sveik
ti namie. A. žadeika resto
rano “Estrella da Manha” sa
vininkas.

!,,.r H (“Darbas”)

nos žemės ūkiui puikias 
pergales. Vasarinių kviečių 
buvo pasėta beveik pusant
ro karto daugiau negu bu
vo sėjama prieškariniais 
metais, kukurūzų ir cukri
nių runkelių 27 proc. dau
giau kaip prieš karą.

Žymiai pakilo visų žemės 
ūkio kultūrų derlingumas... 
Todėl • respublikoj nuimta 
1^48 m. duonos žymiai dau
giau, hegu bet kada prieš 
karą.

Dideli yra ir gyvulinin
kystės laimėjimai. 1948 m. 
pabaigoj raguočių skaičius 
pasiekė prieškarinį lygį, pa
skirai’ pagal gyvulių rūšis 
prieškarinis lygis jau vir
šytas.

208,6 Centnerio
Kukurūzų iš Hektaro

Man žinoma, jog tūlas A- 
merikos fermeris išaugino 
viename laistomo lauko 
hektare 204 centnerius ku
kurūzų. JAV šitas derlius 
laikomas pasauliniu rekor
du.

Mes, Ukrainos kolektyvi- 
ninkai, pakelėm šias kuku
rūzų derlingumo “lubas”. 
1948 metais nelaistomame 
lauke mano grandis išaugi
no 208,6 centnerio kukurū
zų iš hektaro, o ateinan
čiais metais mūsų kolekty- 
vininkai ketina gauti nema
niau 220'centnerių iš hek
taro.

z
Du Derliai — 
Du Pasauliai

Mano tėvas ilgus metus 
rašė dienyną apie savo dar
bą žemės ūkyje. Ir šį dieny
ną aš atsirtiiniau, kai, bai
gusi agronomijos mokyklą, 
ėmiau dirbti kolektyviniame 
ūkyje grandininke. Aš išsi
rašiau iš ten kiekvienų me
tų derlingumo duomenis.

Įdomu palyginti šiuos

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvoj kas mėnesį auga 

kultūros namų skaičius. Ne
seniai baigta kultūros namų 
statyba Radviliškio apskrities 
Rozalimo, miestelyje, čia ge
rai įrengtos paskaitų ir skai
tyklos salės, atidaryta didelė 
biblioteka.

Baigta apskrities kultūros 
narnų rekonstrukcijai Taura
gėj. Kultūros namai;taip pat 
atidaryti Panevėžio apskrities, 
Smilgių miestelyje. Įrengta 
400 vietų žiūrovų salė, šiuo 
metu Lietuvos kaimuose viso 
yra 63 kultūros namai. •

★ VILNIUS.—Valstybinis 
Operos ir Baleto Teatras pa
pildė savo repertuarą dar ei
le naujų veikalų. Lapkričio 
men. buvo atnaujinta Verdi 
opera “Rigoletto,” gruodžio 7 
d. Leonkavallo op. “Pajacai” 
ir baletas “šopeniana.” Diri
gavo A. Kalinauskas, režisie
rius A. Zauka, baletmeisteris 
nusipelnęs artistas B. Relbąus- 
kas. Naujų Metų išvakarėse 
numatoma atnaujinti naujose 
dekoracijose Verdi j operą 
“Traviatą.” ,

★ TELŠIAI.—Apskrities bi
bliotekos gavo naujų 4,500 
politinės ir grožinės literatū
ros knygų, kuorių tarpe yra 
Cvirkos, ' Nėries, Venclovos, 
Mieželaičio ir kitų tarybinių 
rašytojų knygos. •

V.’ K. Misevičius.

KLAIPĖDA. — Centrinio 
knygyno vedėją Lideikienę už 
gerai pravestą tarybinės kny
gos platinimo vajų KOGIZ’as 
premijavo pinigine premija ■— 
1,400 rublių. Vedėja išplati
no- knygų už 186 tūkstančius, 
rublių. K. Tauras.

★ ŠAKIAI.—Neseniai Luk
šių valsčiaus klubų-skaityklų 
bibliotekos aprūpintos nau
jausiomis politinės, grožinės ir 
mokslinės literatūros knygo
mis. A. Naujokaitis.
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Dienraščio Laisves Metinis

BANKIETAS
Būtinai iš anskto įsigykite Bankieto bilietus.

Laikas trumpas. Bankietas įvyks Sekmadienį

Sausio 30 - Jan. 3Oth
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė. 

Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.

Vakarienei ir šokiam Bilietas $?.00.

Visi žinote kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienė _ bus duodama* GYMNASIUM 
SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O Auditorijoje šokiai 

.tęsis be pertraukos.
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George Kazakevičiaus Orkestrą 
Gios šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
(valdžios taksai įskaityti)
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Antpuolis LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas
LOWELL, MASS.

, • . (Pabaiga)
Prancūzas, kuris ’prie Waterloo pasa-

* kė: “La garde meurt, mais ne se rend 
pas” (Gvardija miršta, bet nesitraukia) 
ir kiti, ypač prancūzų herojai, kurie iš
tarė atmintinų posakių, buvo drąsūs ir 
tarė iš tikrųjų atmintinus posakius; bet 
tarp jų ir kapitono drąsumo yra toks 
skirtumas, kad jeigu didis žodis, šiokia 
ar tokia proga, net ir virpėtų mūsų he
rojaus sieloje, aš esu tikras, jis jo nepa
sakytų : pirma, dėl to, kad ištaręs didį 
žodį, jis bijotų tuo pačiu sugadinti didį 
darbą, o antra, dėl to, kad kai žmogus 
jaučia savyje jėgos padaryti didį darbą, 
nereikia jom jokių žodžių. Tai, mano 
manymu, yra ypatingas1 ir kilnus ruso

• drąsumo bruožas; ir kaipgi po viso šito 
neskaudės rusui širdies, kai girdi mūsų 
jaunųjų karių tarpe nuvalkiotas pran
cūziškas frazes, pretenduojančias . pa
mėgdžioti pasenusį prancūzų riterizmą.

Staiga toje pusėje, kur stovėjo gražu
sis praporščikas su būriu, pasigirdo ne- 
sutartinas ir negarsus ura. Pažvelgęs 
šito šauksmo link, pamačiau trejetą de
šimčių kareivių, kurie su šautuvais ran
kose ir su maišais ant pečių sunkiai bė- 
go suartu lauku. Jie klupdavo, bet vis- 
tiek stūmėsi pirmyn ir šaukė. Jų prie
šaky, išsitraukęs kardą, šuoliais lėkė 
praporščikas.

Visi pasislėpė miškan.
Po keleto minučių staugimo ir tratėji

mo iš miško išbėgo pasibaidęs arklys, ir 
pamiškėje pasirodė kareiviai, nešdami 
užmuštuosius ir sužeistuosius; pastarų- 

’ jų tarpe buvo ir jaunasis praporščikas. 
Du kareiviai laikė jį už pažastų. Jis bu
vo baltas, kaip drobė, ir graži galvutė, 
kurioje nebuvo galima pastebėti nė šešė
lio to karingo šišo, kuris prieš valandė
lę ją gaivino, kažkaip keistai įsmuko 
tarp pečių ir nusileido ant krūtinės. Ant 
baltų marškinių po atsegtu surdutu bu
vo matyti nedidelė kraujo dėmelė.

— Ach, kaip gaila! —- tariau aš, ne
jučiomis nusisukdamas nuo šito liūdno 
reginio.

— Žinoma, gaila, — tarė senas, niau
raus veido kareivis, kuris, pasirėmęs 
šautuvu, stovėjo šalia, manęs. — Nieko 
nebijo: kaipgi taip galima! — pridūrė 
jis, atidžiai. žvelgdamas į sužeistąjį. —„ 
Kvailas dar — va ir užsidirbo.

— O tu argi bijai? — paklausiau.
— Gal gi ne? •

XI
Keturi kareiviai neštuvais nešė pra

porščiką; paskui juos gurguolės kareivis 
vedė liesą, nuvarytą arklį, apkrautą 
dviem žaliom dėžėm, kuriose buvo felče
rio reikmenys. Laukė gydytojo. Karinin
kai prijodavo prie neštuvų ir stengėsi 
padrąsinti ir paguosti sužeistąjį.

— Na, brolau, Alaninai, negreit ga
lėsi vėl su kastanjetėmis šokti? — su 
šypsena tarė prijojęs poručikas Rozen- 
krancas.

Jis, matyt, manė, kad jo žodžiai P3- 
drąsins gražųjį praporščiką; tačiau, kiek 
galima buvo pastebėti iš šaltai liūdno 
pastarojo žvilgsnio, tie žodžiai nepadarė 
norimojo įspūdžio.

Prijojo kapitonas. Jis atidžiai pažvel
gė į sužeistąjį, ir jo visuomet abejingam, 
šaltame veide pasirodė nuoširdus gailes
tis.

— Tai ką, mano brangusis Anatolijau 
Ivanovičiau?.— tarė jis tokiu švelniu už
jaučiančiu balsu, kokio aš iš jo nesitikė
jau. — Matyt, taip dievas norėjo, pa
kartojo kapitonas.

Sužeistasis apsižvalgė: išblyškęs vei
das nušvito liūdna šypsena.

— Taip, jūsų nepaklausiau.
— Sakykite geriau: taip dievas norė

jo, — pakartojo kapitonas. k
Atjojęs gydytojas, kiek galėjau spręs

ti iš jo netvirtų kojų ir raudonų akių, 
buvo tokiame stovyje, kad nelabai tiko 
perrišimui daryti; vis dėlto jis paėmė iš 
felčerio bintus, zondą bei kitus reikme
nis ir, raitodamasis rankoves, su padrą
sinančia šypsena priėjo prie sužeistojo.

— Tai ką, matyt, ir jums sveikoje vie
toje skylutę pragręžę? — tarė jis juo
kaujamu, nerūpestingu tonu. — Nagi, 
parodykite. . ,

Praporščikas pakluso* tačiau į gydy
toją pažvelgė su nustebimu ir priekaiš
tu, kurių neblaivus gydytojas nepamatė. 
Gydytojas taip nemitriai čiupinėjo žaiz
dą ir be jokio reikalo spaudė ją drebam 
čia is pirštais, kad išvestas iš kantrybės 
sužeistasis, sunkiai sudejavęs, atstūmė 
jo ranką ...

— Atstokite nuo manęs, — tarė jis 
vos girdimu balsu: — vistiek mirsiu. *

Paskui vargais negalais pratarė, 
kreipdamasis į kapitoną:

— Būkit geras, kapitone... vakar 
aš ... pralošiau ... Dronovui dvyliką ru
blių .. . kai pardavinės mano daiktus . . . 
atiduokite jam.

Ištaręs7šituostžodžiijts, jis krito ant nu
garos, ir kai aš po penkių minučių, pri
ėjęs prie būrelio, susirinkusio aplink jį, 
paklausiau kareivį: “kaip praporščikas?” 
man atsakė:, “merdi.” Į

XII
Jau buvo vėlu, kai plačia kolona išsi

rikiavęs dalinys su dainomis,, artinosi 
prie tvirtovės. Generolas jojo priešaky, 
ir iš jo linksmo veido galima buvo spręs
ti, kad žygis pasisekė. Iš tikrųjų, mes su 
nedideliais nuostoliais pasiekėme Makai 
aūlą— vietą,, kur nuo neatmenamų lai
kų nebuvo įžengus ruso koja.

Saksonietis Kasparas Lavrentjičius 
pasakojo kitam karininkui, kad jis pats 
matė, kaip trys čerkesai taikę jam tie
siai į krūtinę. Poručiko Rozenkranco gal
voje susidėjo ištisas pasakojimas apie 
šios dienos kautynes. Kapitonas Chlopo- 
vas susimąsčiusiu veidu ėjo kuopos prie
šaky ir tempė už pavadžio baltą arkliu
ką. Gurguolėje vežė mirusio praporščiko 
kūną. ,

Saulė pasislėpė už snieguoto kalnagūb
rio ir žėrė paskutinius rausvus spindu
lius į skystą, ilgą debesį, sustojusį gied- 
riąm, perregimam horizonte. Sniego kal
nai slėpėsi melsvoje ūkanoje; tik viršu
tinė jų linija nepaprastai aiškiai ryškėjo 
purpurinėje saulėlydžio šviesoje. Jau se
niai užtekėjęs skaidrus mėnuo bolavo 
tamsiame dangaus mėlyje. Žolės ir me
džių žalumas juodėjo ir apsirasojo. Tam
sios kariuomenės dnasės, ritmingai šlep
sėdamas, žengė vešlia lanka; iš visų pu- 

‘sių aidėjo būgnai, būgneliai ir linksmos 
dainos, šeštosios kuopos tenoras traukė 
iš visų jėgų, ir kupini jausmo bei jėgos 
jo švaraus krūtininio balso garsai toli 
sklido skaidriu vakaro oru.v

MIAMI, FLORIDA
Dabar mūsų saulėtoj Flori

doj yra pilnas sezonas atosto
gautojų. Per naujus metus 
porą dienų buvo oras šalto
kas, ale tiktai porą dienų. Da* 
bar oras švarus, giedra kožną 
dieną, šilta, kaip šiaurėje bū
na vasarą.

Apart visokių pramogų, sau
sio 15 dieną atsidarė arklių 
lenktynės, ne tiek sporto, kiek 
gemblerystės tikslais. ‘Visi iš
bando savo laimes, daugiau
siai su pralaimėjimu, nes tam 
tas biznis tiktai sutvertas.
/ Pastaruoju laiku pas mus 
svečiuojasi ir sveikatą taiso iš 
Rrooklyno Ignacas Sutkus su 
Žmona — užeigos savininkai, 
ąrtimi “Laisvės” draugai. 
Sutkams Florida patinka. Jie 
važiuoja žvejoti ir'turi geras 

• pasekmes; draugiški žmonės. 
Taipgi vieši Tony Kazlauskas 
iš Hailfordo, buvęs ilgametis 
policmanas.’ Labai geros šir

dies žmogus. Sausio 13^dieną 
atvažiavo Povilas Šlajus iš 
Chester, Pa;, porai mėnesių 
sveikatą pataisyti. Ir Brook
lyn© veikėja draugė Petrikie- 
nė atvykusi pasilsėt ir “pasi
maudyt” saulės spinduliuose.

Draugas Leonas Tilvikas iš 
Easton, Pa.-, man rašė, kad 
rengėsi atvažiuot pas mane 
į Floridą, bet buvo ištiktas 
baisios nelaimės—staigiai tu
rėjo eit į ligoninę ir pasiduot 
operacijai Po operacijos per 
10 dienų gulėjo skausmuose. 
Tačiau, pasekmės buvo laimin
gos, dabar parėjo namo ir 
sveiksta. Kaip tiktai susti
prės, jis man rašo, atvažiuos 
į Floridą dabaigti sveikatą 
taisyti. Tilvikas yra duonke- 
pyklos savininkas ir vienas iš 
žymesniųjų Laisvės ir Vilnies 
rėmėjų. \ /

Yra labai daug privažiavę 
visokių profesijoHalų, biznie

rių, amatininkų ir darbinin
kų. Vieni taiso sveikatą, kiti 
šiaip turi smagius laikus, dar 
kiti ieško darbo, tūliems pa
sitaiko užsidirbti dolerį kitą 
dienos reikalams.

V. J. Stankus.

Easton, Pa.
MIRĖ J. WEBERAS

Jonas Weberas, gyvenęs 
Williamsport, Pa., mirė sausio 
12 d. Palaidotas sekmadienį, 
16 d., iš John C. Katinis šer
meninės, kuri randasi 2101 
Northampton St.

Velionis buvo 64 metų. Pirm 
mirties sirgo 6 savaites. Į 
Jungtines Valstijas atvyko. 
1906 metais. Pirmiau gyveno 
PhiladelpYiijoj, o vėliau per 
25 metus Eastone. Eastone 
ilgus metus laikė groserio 
krautuvę, o vėliau, persikėlęs 
į Williamsport, dirbo šilko au
diny čio j.

Šermenimis rūpinosi žmona
f z . . ' A

VISUR DIDĖJA 
BEDARBIŲ ARMIJOS

Pas mus dar kol kas nema
tyt tokių masinių atleidinėji
mų iš darbų, kaip kitur. Bet 
jau yra bedarbių nemažai. Ir 
aš turiu liet-keletą pažįstamų, 
kurie dirbo Lawrence," kiti ki
tur, bet tapo atlejsti ir ne
begali naujo darbo susirasti.

Nebūtų taip pikta, jeigu 
komercinė spauda, viską ma
tydama ir žinodama, kaip ka
pitalistinėje sistemoje pasi
kartojančiai bedarbės kyla, 
nebandytų darbo žmonėms 
taip begėdiškai dumti akis. Ii 
nemeluotų apie “gerbūvius” 
ir visokius “prosperity,” kuo
met jau > visi mator kaip be
darbių 'armija auga kasdieną.

Jau aš pirmiau esu, minė
jęs apie masinius darbininkų 
atleidimus, kaip tai Nashua, 
Waltham ir kitur, kur tūks
tančiais darbininkai atleidinė- 
jami, ir tai tik Naujojoj An
glijoj. O kitur irgi negeriau. 
Tiesa, ginklų industrijos dir
ba.

Bet ve, šiomis dienomis Be
verly, Mass., čeverykų indus
trijoj, kur iki šiol dirbo 3,000 
darbininkų, jau 250 iš jų pa
leidžiami į bedarbių lauką. 
Ant tieki bedarbių armija pa
didės tik su šia savaite mūsų 
apylinkėje, jei dar kokia nors 
neužsidarys.

Sausio 12 d., š. m., United 
Shoe Machine Corp, superin
tendentas Wilson ''Palmer sa
ko, kad tai daroma tikslu, 
kad kaipo pokariniu laiku 
reikia ‘ ‘ s u n o r m a I i n t i 
darbą.” žodžiu sakant, kad 
nepridirbti perdaug čeverykų 
ir šiaip dirbinių, kas vestų 
prie nužeminimo kainų. Tad 
sakoma, kad bus palikta dar
be tik ilgiau dirbę darbinin
kai ; tik prisilaikant “seniori
ty” pamato bei taisyklių. Gi 
visi naujesni darbininkai bus 
atleisti/ Bet kur pasidės at
leistieji darbininkai?

Vistiek dar didžiuojamasi 
aukščiausiu darbininkų gyve
nimo standartu ir aukščiausiu 
darbų iškilimu šiais 1949 me
tais.

★ ★ ★
AR ŽINOME?

Yra apskaitliuota, jog vie
nas penktadalis iš ąo,000,000 
mokyklinio amžiaus vaikų 
Jungtinėse Valstijose yra 
silpno regėjimo ir reikalingi 
atydaus akių gydymo.

★ ★ ★ 
Nepaprastas Tėvo Pajėgumas

Sausio 12 d., Waltham, 
Mass., buvo šitoks ‘įvykis: 
39 metų > amžiaus, septynių 
vaikų tėvas, Edward Brown 
nepaprastu sumanumu ir pa
jėgumu išgelbėjo visus savo 
septynius- vaikus ir pats sa
ve, kuomet jo aukštas namas 
užsiliepsnojo nakties laiku.

Užsidegus žemutiniame 
aukšte, 38 metų motina pir
mutinė pabudo užgirdus ug
nies traškėjimą. Tuoj priža
dino visus ir pati bėgo že
myn prie telefono ir kitus 
žmones 'prikelti. Bet pirmuti
nis aukštas ir laiptai jau. bu
vo užsiliepsnoję. Liepsna kilo 
aukštyn ir moteris nebegalė
jo nei atgal grįžti nei žemyn, 
tik per užpakalines duris an
trojo -aukšto galėjo išsprukti 
spiegdama ir rėkdama ma
tant, jog jos vyras ir vaikai 
žus ugnyje. Taip ir kiti žmo
nės išbėgiojo.

Gi tuo (arpu tęvas su sep
tyniais vaikais išbėgo ant sto
go, prisakė vyresnei dukte
riai Lilia, 17 metų, mesti vi
sus vaikus nuo stogo jam. 
Pirmučiausia pats nušoko 30 
pėdų *Žemyn užpakalyje na
mo.

Mesta dviejų metų mergai
te — tėvas pagavo; paskiau 
berniukas 15 m.; paskiau vėl 
berniukas 12; mergaitė Mar
garet, 11; berniukas, 9; ber
niukas, 7, ir paskutinė šoko

Alvina Navardauskaitė-Wępe- 
rienė, tajpgi dukra Jennie 
Shillisr Kdresp. •

.1.7 metų Lilia ant tėvo rankų. 
Visi buvo laimingai sugauti, 
tik viena Margaret kaip tai 
juuslydo nuo tėvą rankų- ir 
kiek susitrenkė vieną pusę 
veido, bet nepavojingai.

Reiškia, visa šeimyna suma
niai veikė pagal greitą supla
navimą išsigelbėjimui. Juk 
nebuvo kada ilgai galvoti.

★ ★ ★
Tą pačią dieną, sausio 12, 

8:30 vai. vakare, Nashua, N. 
II., irgi iškilo baisus gaisras 
viduryj miesto. Du ugniage
siai ir vienas darbininkas žu
vo ugnyje. Nuostolių padary
ta ąnt $50,000.

šiemet pas mus stebėtinai 
graži žiema. žinome, kad 
žiema, bet sniegų visai nėra ir 
nešalta. T^mperatyra mažai 
kada pasiekia šalimo laipsnį. 
Rašant šiuos žodžius, sausio 
14-tą dieną, visai neišrodo, 
kad , žiemą gyvename. Norė
tųsi, kad taip visada būtų.

J. M. Karsonas.

me susirinkime dalyvaus ir mū
sų Progr. Partijos Mich. vals
tijos iždininkas Rosen.

Kadangi daugelis iš lietuvių 
dar nėra susipažinę su neku- 
riais paskubusiais veikėjais, tai 
šiapie susirinkime turės progą 
susipažinti ir su Rosen.

Palikite 30-tą dieną sausio 
tik dėl šio susirinkimo.

1 Reporteris.

Žinios iš Lietuvos
★ KLAIPĖDA.—Jūros uos

to darbininkų kolektyvas sa

vo jėgomis atremontavo kul
tūros namus, kuriuose bus 
rengiami meno saviveiklos ra
teliai, šaukiamos įvairios kon
ferencijos ir pasitarimai.

★ KURŠĖNAI. — Papilės 
progimnazijos meno- savivei
klos būrelis pastatė ištrauką 
iš Fadiejevo romano “Jauno
ji gvardija.” Literatūros bū
relis buvo paskelbęs eilėraš
čio ir novelės konkursą, kurį 
peržiūrėjus, jury komisija pa
skyrė premijas. Pirmoji pre
mija paskirta St. Dauniui, an
troji—V. Vaišnoraičiui ir tre
čioji—J. Jaučkojytei.

Detroit Midi
Serga drg. Kirvela

Gana veiklus Aido Choro na
rys, taipgi prigulintis prie LDS 
21 kp, ir LLD 52 kp. narys, 
randasi dabar namuose su su
žeista koja. Prisieis jam dar 
pabūti keli mėnesiai prie namų, 
kol galės vartoti koją.

Jis gyvena 4106 — 29th St,
Nuostabu, kad mūsų visi te

lefonai “nedirba gerai,” nes re
porteriui teko sužinoti tik nese
niai apie jo sužeidimą. Taip ly
giai nuostabu, kad Aido Choro 
nariai nieko nepranešė apie jį 
į anglišką skyrių, nes jis yra 
geru Aido Choro nariu.

Iš Music 'Hall Vakaro
Sausio 12-tą dieną atsibuvo 

Civil Rights Kongreso sureng
tas parengimas Music Hall, su
kėlimui finansų pasiuntimui de
legacijos į Washington ir vedi
mui teismo 12 komunistų New 
Yorke.

r Nors buvo garsintas ir Paul 
Robeson, toje programoje, bet
gi jb nebuvo, priežasties nepri- 
buvimo negalima pasakyti.

Kalbėjo Leon Krszyczki, Sla
vų Kongreso pirmininkas ir Dr. 
Du Boife, negras mokslininkas.

Mort Furay pirmininkavo. 
Jis yra apskrities direktoriu
mi Prof, ir Ofisų darbininkų 
unijos.

Jo įvedamoji kalba, kaip kir
vis kirto reakcijai į sprandą.

Roberta Barrow, kuri kandi
datuoja į Board of Education 
Detroite, išpildė - tikrą gyveni
mų vaizdą, perstatant tikrus 
nuotykius iš mūsų kasdieninio 
gyvenimo.-

Gaila, kad mūsų aidiečių .ne
buvo, jie daug ko galėjo pasi
mokinti iš to vaizdo ir lietu
viams panašiai ką surengti.

Publikos buvo apie 16 šimtų; 
aukų vedimui kovos prieš re
akciją sudėjo svetainėj apie 13 
šimtų dol.

Gera buvo išgirsti, kad per 
pastaruosius 3 mėn. laiko ir 
mūsų liet, organizacijos tam 
tikslui suteikė apie 250 dol., pa
gal pranešimą to vakaro pirmi
ninko, kuris paminėjo LDS 21 
kp., Mot. Pažangos Klubą ir 
LLD 52 kp.

Tikiuosi, kad tos organizaci
jos ir toliau dirbs, kad sukėlus 
reikalingus finansus.
Progresyvių Partijos Vęikmė

Kaip teko sužinoti, Lietuvių 
Klubo, Prog. Part. k susirinki
mas atsibus, sausio 30 dieną, 2 
vai. po pietų, Draugijų Sve
tainėje. z •

Bus pasiųstos atvirutės vi
siems esantiems nariams, taip 
lygiai ir kitiems, . kurie galės 
būti nariais. . '

Kadangi tai bus 5-tas sekma
dienis šiame mėnesyj, tai jo
kių kitokių susirinkimų nebus. 
Tai bus proga visiems progre- 
syvįams dalyvauti šiame susi
rinkime.-

Buvo praneštą, kad dalyvaus 
Stanley Nowak, bet Jabar dar 
galima pridėti, kad sykiu šia-

T"

South Boston, Mass
Visus Kviečiame į g

Dienraščio Laisves į
BANKIETĄ

ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ |

SAUSIO 23 JANUARY s
318 Broadway |
Pradžia 6 valandą vakare. j

Šis bankietas yra rengiamas, pasveikinimui dien- | 
raščio Laisves suvažiavinuf, kuris įvyks »sausio 30-tą | 
Brooklyne ir parėmimui dienraščio Laisvės finansi- $ 
niai. - t

Bus Graži Dainų Programa. c
DAINUOS: Stasys Pauras ir Robertas Niaura | 

Rengia LDS ir LLD KUOPOS. |

a
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LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
\ C ' ’ ’ i ■

Laisvės spaustuvė atlieki visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra. reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę.' Darome 
vertimus iš 'anglų į lietuvių ir iš lietuvių' į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkįte su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokių popierio, 'kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 

' į Laisvės spaustuvę.
Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 

Kainos už spaudos darbus Laįsvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Ręikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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GRUEN QURVEX ROYALTY
Full-size 17 įeNvel Precision 
movejnent actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled....................’..$59.50
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Dėl dailių džiūlęrių visokių 

rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
2<)2b

APLANmm ROBERT LIPTON’S
s ' Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
. Mūsų krautuvu susideda iš nacionaliai 

garsinamu išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti p£s—

T T P O N 701'Grand St, Brooklyn
# 'M v-F X 1 arti Graham Avepue
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4 pusi.—Laisvė (Liberty', Lith. Daily)-Ketv., Šilusio 20, 1949



CLEVELANDO ŽINIOS
IŠ P. P. SUSIRINKIMO

Sausio 10 įvyko Cujahoga 
Apskrities’ Progresyvių • Parti
jos susirinkimas, kuri& nebu
vo labai skaitlingas, bet rei
kalų apsvarstyta buvo gana 
daug. Einantis valstijos di
rektoriaus pareigas Louis 
Hahn išdavė platų raportą iš 
valstijos Vykdančiojo Komite
to posėdžio, kuriame buvo pa
tiekta apskrities atlikti daug 
darbų. Pirmučiausiai uždėti 
Progresyvių Partiją pastoviai 
ant Ohio valstijos baloto. Pir
ma visko
kretoriui priduoti 
rinkikų vardus, kurių 
valstijoje reikės apie 
Paskiau reikia atspausdinti
apie 40,000 parašų rinkimui 
blankų, kurias reikės duoti j 
tą spaustuvę, kurią nurodys 
valstijos sekretorius. Tų blan
kų atspausdinimas kainuos 
apie $2,000.

Kitas didelis darbas, tai ves
ti kovą Ohio valstijos legis- 
latūroje, kad sulaužyti senųjų 
partijų kartelę, kurios sumono- 
polizavo sau balotą išleisda
mos tokius įstatymus, per ku
riuos jokia progresyvesnė par
tija, negali Įsigauti ant Ohio 
baloto.

' Sunki Finansinė Problema.

prieš balsavimus buvoKada 
didelis judėjimas, tai buvo su
keliama ir ganėtinai finansų. 
Bet po balsavimų dienos vis
kas aptyko ir kartu sustojo

reikia valstijos se- ■ jeigos. O darbas reikia vary- 
visos lėšos turi 

būti padengtos: raštinės ren- 
da ir kitos • raštinės išlaidos, 
spausdintos propagandos, pa
stovių darbininkų algos, ke
lionės išlaidos ir, kaip viršuj 
minėta, atspausdinimui para
šų rinkimo blankų $2,000. To
dėl, Apskrities pirmininkas 
atsikreipė į delegatus su klau-

parašų ti pirmyn ir 
visoje 
1,000.

sirnu, kiek kuris wardas ar 
tautine grupe, kurias jie at
stovauja, gali sukelti finan
sų ? Ne kurie delegatai pasi
žadėjo sukelti gana dideles 
sumas, gaudami iš narių pa
sižadėjimus apsidėti sujyg sa
vo išgale mokesčiais, paskiau 
aukomis ir patingimais. Lie
tuvių Kliubo delegatas davė 
pažadą, kad lietuvių kliubas 
sukels $25. Juozas Bagužis 
pasižadėjo duoti $5.

Roosevelto Memorialis 
Mitingas

Progresyvių Partija nutarė 
surengti Roosevelto paminėji
mo masinį mitingą miesto Au
ditorijos Ballroome, sausio 28. 
Prasidės 8-tą valandą vaka
re. . To mitingo įžymiausiu 
kai betoj um bus buvęs kon- 
gresmanu Leo Isacson. Jis yra 
gerai susipažinęs su Nauja 
Dalyba, kurios Trumanas išsi
žadėjo. Taipgi, Isacsonas yra 
gerai susipažinęs su Europa, 
•Palestina ir kitais kraštais, po 
kuriuos jis neseniai važinėjo. 
Todėl, svarbu jo pasiklausyti. 
Bus ir daugiau gerų kalbėto-
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIŲOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y
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Progresyvių 
daug pastangų, 
do miesto taryba išleistų tei
singos samdos įstatymą, kad 
samdytojai nedarytų diskri
minacijų imdami darbininkus 
į darbą. Miesto taryboje yra 
daug, kurie 'norėtų pravesti 
tokį įstatymą, bet į tai įsiki
šo Prekybos Butas su pasiū
lymu, kad samdytojai užsidė
tu sau c 

samdos 
per 90
samdytojai liuosu noru nieko 
nepildo. Bet Progresyvių Par
tijos nariams prisieina sekti 
samdymo eigą, kad po 90 die
nų būtų galima įrodyti, jog 
samdytojai to nesilaiko.

Progresyvių Partija rengiasi 
prie rinkimų į 
tęs. Wardai 
šyvių Partijos 
miesto tarybas 
vietes.

Partija deda 
kad Clevelan-

liuosnoriai teisingos 
vykdymo išbandymą 
dienų. Aišku, kad

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
cV/K Js>

Liūdesio. valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

eS » pp

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110
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miesto valdvie- 
statys Pr.ogre- 

kanclidatus į 
ir į kitas vald-

Serganti Mūsų Draugai ir 
Drauges

progos atlankyti 
darbščią draugę Rackai- 
kurios sveikata biBVo vi-, 
parblokšta. Ji- buvo iš- 
vparalyžiaus, negalėjo 

Bot

MONTREAL CANADA
Susižiedavo

Kalėdų švenčių proga, susi
žiedavo Tony Janušas su Ii*ena' 
Skrubiūte. Tony—labai gabus 
jaunuolis, geras menininkas ir 
Vilijos Choro narys.- Apie jo 
sužiedotinę nieko negaliu pasa
kyti, nes nepažįstu. ( •

Linkiu jaunuoliams sukurti 
laimingą šeimyninį gyvenimą.

Ne Visiems Buvo Linksmos 
Šventes

žukauskas. Jis labai gražiai 
darbuojasi tarp jaunimo ir 
Laisvės vajuje.

Svečiai buvo atvykę iš New
ark, N. J.

Kor-esp. ’

Binghamton, N. Y
TRUMPMENOS

auditorija. HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIŲOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite diehą ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. 'Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

✓

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas G8th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Turėjau 
mūsų 
tienę, 
siškai 
tikta
pasijudinti nei kalbėti, 
dabar jos sveikata žymiai ei
na geryn: kalba dar sunkiai, 
bet jau lengva viską suprasti, 
dešinę ranką jau valdo pilnai 
ir jau gali pirštus pajudinti 
kairiosios rankos, jau gali at
sisėsti ir prilaikoma pereiti, 
per, kambarį. Tas reiškia, kad 
mūsų draugė pasveiks.

Draugė Romandienė 
jau biskutį sveikesnė, jau kas 
diena yra išimama iš kvėpa
vimo aparato ir jau be jo ga
li išbūti apie valandą laiko, ko 
pirmiau negalėjo. Bet lanky
tojų, apart jos artimųjų, dar 
neprileidžia.

Draugė Krueger vėl sirginė- 
ja ir būna savo namuose, 986 
E. 79 th St. Draugas Jonas 
Rudis išsilaužė ranką ir, kaip 
girdėtis, jau būna savo na
muose, 13508 Kelso Avenue. 
Draugas Vasiliauskas, Al Va
sil tėvas, kambaryje puldamas 
išsilaužė keletą šonkaulių. Jis 
po gydytojo priežiūra yra sa
vo namuose. Bet draugas Va
siliauskas turi daugybę drau
gu ir giminių, kurie, be -abe
jonės, jį atlanko.

širdingai linkiu visiems lai
mingo ir greito pasveikimo.

J. N. S.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

, lūs ir 
& sudarau 
ii rikoniškais. ' Rei- 
Ij Falui esant ir 
lipa d i dinų tokio 
r dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmoro 5-6101

Gruodžio 28 d. plaučių užde
gimu buvo susirgęs drg. J. Ruz^ 
gaitis. Liga buvo suėmus smar
kiai, bet šiuo laiku ligonis jau 
eina geryn.

Gruodžio 29 d. taipgi plaučių 
uždegimu susirgo Jonas Žemai
tis. Ligonis, rodos, randasi sa
vo namuose.

Gruodžio 31 d. susirgo Juo
zas Novagonskis. Kokia liga 
serga, neteko sužinoti. Ligonis 
randasi namuose.

Pora dienų prieš Naujus M’e- 
tus, buvo šalčiu susirgusi J. 
Petronytė.- Naujų Metų vakarą, 
liga taip smarkiai suėmė, kad 
vidurnaktyj t prisiėjo', šaukti 
daktarą . ir paguldė į Doctor’s 
ligoninę. Ligonė susirgo plaučių 
uždegimu. Šiuo laiku sveikata 
jau gerėja.

J. Petronytė yra aktyvi Vili
jos Choro narė.

S. Kazlauskas,
kęs iš Vokietijos, susižeidė 
be 5 d. sausio. Kur ligonis 
dasi, neteko sužinoti.

Yra visa eilė gana ilgai

Sausio 8 d., bemedžiojant 
zuikius, Juozui Skrebiui tapo 
peršauta koja. šovėjas—Al. 
Repčys. Abu draugai, abu 
bendrai medžiojo, o įvyko ne
laimė.

Liet. Literatūros Draugijos 
nariai gražiai mokasi duokles 
už šiuos metus. Sausio 14 d. 
kuopos susirinkime pranešta, 
kad jau pasimokė jusiu yra 50 
narių. Tikimasi, kad ir kiti 
nevilkinant pasimokęs.

Kuopa buvo užsisakiusi 30 
egzempliorių Vilnies Kalendo
rių. Juos išpardavė S. Jasi- 
lionis ir M. Kazlauskienė.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės suvažiavimui 
kuopa siunčia'pasveikinimą ir 
porą dolerių paramos “Lais-

OPERATORĖS
Patyrusios prie Apatinių Drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Linksmos Darbo Sąlygos.

Kreipkitės
GLOWSTYLE UNDERWEAR
53 West 36th Street, N. Y. C.

LACK AW AN A' 4-1960
(19)

Torrington, Conn.

retų būti paskirti labdarin
gam darbui, o jeigu tas at
likta, tai apie tai paaiškinti,, 
kad visuomenė žinotų, žino
ma, šie pinigai tinkainiausiak 
būtų, kad pervestų juos Lietu- : 
vių Meno Sąjungai, kurjos da
limi choras buvo ir su kurios 
pagalba buvo sutvertas.

Pas mus darbai smarkiai 
mažėja. S. B. ..

15 d. tapo 
Bučinskas.

bet

palai d o- 
Jis mirė 

laidoti

Sausio 
tas čalis
Philadelphijoj, 
pargabentas čionai. čia te
begyvena jo motina, 5 broliai 
ir sesuo, — plati Bučinskų gi
minė; čia ir jo sūnus gyvena.

naujai atvy- 
dar-
ran-

ser
gančių tautiečių, net po metus 
laiko, ir dar tebesergančių, iš 
kurių paminėtini: J. Kazėnas, 
kurs yra labai senas ir didelis 
ligonis. Pergyvenęs visą eilę 
sunkių operacijų/ Jo sveikata 
labai pašlijusi.

Kitas, taipgi labai senas ligo
nis, tai drg. Antanas Kavoliū- 
nas. Jo sveikata skaudžiai pa
kirsta., Drg. A. Kavoliūnas prar 
eityje yra labai daug ir gra
žiai pasidarbavęs progresyvio 
judėjimo budavojime. Jo žmo
na taipgi daug pasidarbavusi, 
ypač pasižymėjusi kaipo gera 
vakarienių, ruošėja. Šiuo laiku 
jau sąlygos pasunkėjo ką nors 
veikti, nes daug laiko atima na
mų ruoša, prižiūrėti ligonį ir 
rūpintis pragyvenimu. Jų sū
nus, gabus jaunuolis, svajojo 
pasiekti ankštesnį mokslą, bet 
dėl tėvo ligos priežasties, ar jo 
svajonės išsipildys?

Jau kelintas mėnuo kai ser
ga kitas buvęs labai nuoširdus, 
geras rėmėjas ir daug pasidar
bavęs dėl darbininkiško judėji
mo, .tai drg. V. Zavišius. Jis 
guli Grace Dart Hospital, 6085 
Sherbrook St. E. Jį galima ap
lankyti pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
ir ketvirtadieniais ir sekmadie
niais nuo 3 iki 4 v. p. p.

Yra ir daugiau seniai 
ganei ų, apie kuriuos jau 
pirmiau prisiminta, bet

ser- 
buvo 
šiuo 

laiku neturiu žinių apie jų ligų
stovį ir kur randasi.
, Ypatingai seniai sergančius 
ligonius, mūsų visų pareiga 
kuo dažniausiai aplankyti.

.Linkiu visiems kaip galima 
greičiau sustiprėti, pasveikti..

Svečiai Amerikiečiai

Naujų Metų išvakarėse, už
plaukė Montrealą amerikoniški 
svečiai, tai jaunuoliai Bob Žu
kauskas, H. Mitkus, L. Kukai
tis ir Darackas. Jie aplankė ne 
tik mūsų miestą, bet į užmies
tį, gražius kalnus buvo nuvykę. 
Jie svečiavosi pas N. Kielaitę. 
Po Naujų Metų, sekmadienį, 
būrio montrealiečių (daugumoj 
mūs merginų) lydifhi, užsuko į 
Klubo svetainę, čia tuoj prasi
dėjo vaišės, o besivaišindamij, 
pradėjo traukti gražias lietuviš
kas dainas, kas labai sudomi
no ten susirinkusius. Visi ati
davė didelį kreditą Amerikoj 
ir Kanadoj gimusiam jaunimui, 
kad jie taip gražiai ihoka ir 
traukia lietuviškas daineles. 
Mat, pas mus pasitaiko ir tokių 
jaunuolių, kurie gėdinasi savo 
tėvų kalbos, ypač ją parodyti 
viešai. . z

Čia paminėti jaunuoliai sve
čiai yra aktyvūs progresyvia
me judėjime, ypatingai Bobypatingai Bob

Lietuvių Tautinės Bendrovės 
direktoriais šiemet yra išrink
ti: J. Mačys, A. 'žolynas, S. 
Jasilionis, A. Knizikevičius, J. 
Skrebis, A. Pagiegala, J. Vai- 
cekauškąs, K. Dzidulionis ir 
A. Bekeris. Direktoriai pa
siskyrė prezidentu J. Macį, 
sekretorium S. Jasilionį, iždi
ninku J. Vaicekkuską.

Lietuvių Svetainės skiepas 
išrodo daug malonesnis, nes 
naujai išmaliavotas. šiomis 
dienomis bus maliavojama ir

Sek

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Išgirskite .svarbią Paskaitą,
madienį, sausio 23 d., 6 v. v. dr. A. 
Petriką duos svarbią paskaitą apie 
kun. Strazdelio literatinius nuopel
nus. Pasibaigus paskaitai, bus rodo
ma žingeidūs paveikslai. Turėsime 
ir vaišių. Tie, kurie norės būt pa
vaišinti, tai po lygią dalį susimesim 
už tai. Toj pačioj dienoj ir vietoj, 
nuo 3 vai. dieną, bus LLD 77 kp. 
susirinkimas. (16-17)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. rengia vakarienę, 

sausio 23 d. pas Laudanskius, 806 
Florence St. 
Pelnas bus 
sergančio 
neteki 
gaspa 
turės
prieskonių.
Camdeno apylinkės ir Philadclphijos 
draugą! kviečiami dalyvauti. — Wm. 
Palte

Pradžia 3 vai. dieną, 
skiriamas sušelpimui 

Laudcnskio, kuris 
patyrusios 
vakarienę, 
ir kitokių 
tik $1.25.

drg.
regėjimo/ Mūsų 

nes suruoš skanią 
lietuviškų

Kaina
dešrų 
žema

sek r ti 6-17)

HUDSON, MASS.
LDJf> 66 kp. metinis susirinkimas 

įvyks- 
LPK 
dalyvauti.
jų narių. — P. Vaitekūnas, sekr.

(16-17)

23 d. sausio, 2 vai. dieną, 
salėje. Visi .nariai kviečiami 

Tapgi atsiveskite ii- nau-

STOUGHTON, MASS.
LDS 71 kp. rengia įdomų vakarą- 

pariukę, sausio 22. Liet. Taut. Na
mo salėje, 24 Morton SI. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti, bus duodama 
donavos. Pirma dovana — 12 sv. 
turke. — Kviečia Komisija. (16-17)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų klubo susirinka

mas įvyks 25 d. sausio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės visos 
dalyvaukite, yra daug reikalų at
likti. — ,V. K., sekr. (16-17)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia metinį balių sausio 22 d., 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Balius prasidės 7 vai. vak. 
Bus labai gera muzika. Tikietai 35c. 
asmeniui. Nariai, kurie nedalyvaus 
baliuje, bus nubausti, -- Kom.

(15-16

SOUTH BOSTON, MASS.
Metinis, dienraščio Laisvės 

bankietas Įvyks sekmadienį, 
Sausio 23, 318 Broadway. 
Pradžia 6 vai. vak. Ruošia
mas tikslu pasveikinti dien
raštį Laisvę jo dalininkų su
važiavime, kuris įvyks 30 d. 
sausio, taipgi 30 metų sukak
timi.Laisves pradėjimo išeidi
nėti dienraščiu.

Dainuos STASLS PAURA ir 
ROBERTAS NIAURA. 
nios vaišės. Rengia 
LLD moteYys, LLD 
LDS 62 kuopos.

(14-16)

’ Ska- 
Jbfendrai 

2-ra ir

J. J. Kaškiaučius, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7&64 ,

Stoughton, Mass

mokyk lė- 
pinigai į

tai savo

Sausio 9 d. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas laikė su
sirinkimą. šiems metams val
dyba pasiliko ta pati, tai ir 
vardų neminėsiu, nes nariai 
žino.

Nutarta paaukoti $5.00 į 
“March of Dimes,’’ arba į fon
dą kovai prieš vaikų paraly
žių. *■ •

Viena moteris pranešė, kad 
pas ją randasi $6 nuo seniai 
užsilikę nuo lietuvių 
lės. Paskirta ir tie 
šį vaikų fondą.

Kiek aš pamenu,
laiku čia gyveno Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopa, 
bet vieniems nariams mirus, 
kitiems išvažiavus, ji pakriko. 
Rodosi, yra likę pinigų. Su
lyg Draugijos konstitucijos 
jie turėjo būti persiųsti į cen
trą,’arba taip pervesti kokiam 
visuomeniškam reikalui. Bet 
apie juos niekas- neprisimena.

Taipgi čia savo laiku gyva
vo lietuvių choras. Bet vė
liau tūli jį suskaldė, dalį na
rių nuvedė pas kunigą. Cho
ras pakriko, bet kiek žinia, 
tai yra dar keli doleriai iždo. 
Manau, kad ir tie pinigai tu-

iždininke—A. Norkle* 
globėju—K. Chesnu- 
proto k olų 
Venckevičius, durų

LDS 71 KUOPA
Kuopa laikė susirinkimą 

sausio 4 d. Buvo daug svar
bių dalykų aptarta. Išrinkta 
valdyba 1949 metams ta pati: ' 
pirmininku — A. Checienė, 
vice-pirmininku—Aclam Ston
kus. finansų sekretorium-7-J. 
Shukan, 
nė, iždo 
levičius, ’ 
rium V.
sargu—K. Stuškienė.

Susirinkimai įvyksta pirmą 
antradienį kiekvieno mėnesio. 
Narių mažai susirenka, bet vi
si pilnai užsimokėję.

Nutarta, surengti party. Į 
komisiją apsiėmė draugės 
Checienė ir Malakauskienė 
tą 7 darbą atlikti. Laikas dar 
nėra paskirtas; kada gaus 
progą užimti salę, tada bus 
surengta.

Ona Norkienė.

Montreal. — Streikuoja 
2,000 katalikiškų mokyklų 
mokytojų; reikalauja dau
giau algos.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
r 224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaudamas dienraščio Laisvės knygyne.. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus.

Persiuntimą apmokame., 
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų
- pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 

a kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVE, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje^ valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ’ 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

4*4* 4* 4* 4* 4*4* 4* *W* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4*4* 4*4*^

I PEIST LANE 
j DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST., .
Cor. Hewcs St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiąusi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 9-6238

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) •

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
✓ ,4

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 . ;
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

*

..........—------------------- -- -------------- ------------- —— ' — II ■■ . .. ............. ..........................

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Sausio 20,



Moterims Svarbu Pasidalinome Darbais, Bet 
Pražysim Daugiau Talkos

Auditorijoje Šokiai
r, * 

Sausio 19-tos vakarą suruoš
ti pirmieji iš serijos šokiai Li
berty Auditorijoje, 110th St. 
ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Jų rengime kooperudja 
įstaigos direktoriai su Ray 

> Castro ir jo 12-kos instrumen
tų orkestru, taipgi dalyvau- 

- jant Jackie Reed ii- jo sekste- 
’ tiri.

Šie piiTnieji — lyg ir išban- 
, dymui, ar įgyvendinama šo

kiai darbo vakarais. Jeigu 
pirmaisiais vakarais bus buvę 
pakankamai šokėjų, jaunimas 
ir visi mėgstantieji šokius tu
rės progą kas savaitė praleis
ti vakarą šokiuose, jaukioje, 
švarioje savo įstaigoje. Joji
mas 75 c., įskaitant taksus.

Šokių vakarais bus ir alaus, 
taipgi jaunimo mėgstamų už
kandžių. * Ar.

Lenino Sukakties
Minėjimai

Kas neatsimena, kaip dar
bininkų klasė visame pasau
lyje tapo sukrėsta mirus tų 
laikų žymiausiam vadui Lenh 
nui 1924 metų sausio 21-mą 
dieną. Vienatinė tuomet bu
vusi pasaulyje darbininkų vah 

. doma valstybė Tarybų Sąjun
ga pergyveno didžiausius sun
kumus iš po karo ir nuo kapi
talistinio pasaulio atakų. 

‘ Daugelyje kitų šalių reakcija 
Šėlo, kaip šėlsta šiandien. At
eitis atrodė juoda.

Koks tas stebuklas, kuris 
išsaugojo Tarybų Sąjungos 
gyvybę ir pasaulį nuo regre
so? Ka darbininkams pali
ko Leninas?
\ Tie ir panašūs klausima^ bus 
dėstomi šią savaitę vykstam 

' čiuose Leninui minėti masi
niuose mitinguose (pirmasis 
suruošta 19-tos vakarą, St. 
Nicholas Arenoje, 53 W. 66th 
St;, New Yorke), įvyksian- 

- čiuose šio ketvirtadienio va
karą, 20-tą sausio. Vienas iš 
jų bus Brooklyn Academy of 
Music, o kitas—Bronx 
Gardene. Begalinės 
darbo žmonėms turi 
tingai.

Winter 
svarbos 
šie mi- 

IC

Kaunsilmanas B. Davis 
Kritikavo Brukimą 
Policijos Teismabutin

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis tos tarybos po
sėdyje praėjusį antradienį 
kritikavo miesto-1 valdžią už 
subrukimą šimtų policijos 
teismabutyje ir prie teisma- 

. bučio į Foley Square, kur tei
siami 12 komunistų vadų už 
nutarimą suorganizuoti komu
nistų partiją.

Davis pareiškė, jog 400 
licijos prie teismabučio 
“įžeidimu Miesto Tarybos 
rio.”

Nespėjo Davis pradėti kal
bos, kai jį užatakavo Louis 
Goldberg, lietuviškų Buivydo-] 
Glavecko plauko “liberalas,”■ 
to vardo partijos tikietu iš- 
rinktas tarybom Jis reikala
vo visai neleisti kalbėti 12-kos

po- 
yra 
na-

vo visai neieisu Kaiueu
į c teismo klausimu, ką taryba ir

padąrė 16 balsų prieš 3. S” 
Davls’u balsavo darbietis Con
nolly ir Brooklyno demokra
tas Hart.
SKELBKITĖS LAISVĖJE

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Anksčiau buvo pranešta, kad 
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
nlo Skyriaus susirinkimas

Lie- 
Biz- 

įvyks 
sausio 21 d. Dabar pranešame, kad 
tas susirinkimas yra perkeltas j 
Sausio-Jan. 28 d.

. * Prašome visų jsitėmyti dieną ir 
dalyvauti susirinkime. Pradžia 7:30 
y. v. Klubo, salėje. (16-18)

Svarbi Žinia Menininkams 
Ir Bendrai Publikai

Vedybinė Sukaktis

Kiek Metų nuo Pirmo Vaidinimo Lietuvių Kalboje Amerikoje?
Kiek Metų nuo Pirmo Veikalo Suvaidinimo 

Lietuvių Kalboje Lietuvoje?

šie klausimai bus atsakyti 
Rojaus M i žaros paskaitoje, 
sausio 23 d., 3 vai. po pietų, 
Liberty Auditorijoj (Lietuvių 
Kultūriniam Centre), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Tai bus meno-kultūros isto
rinė paskaita. Rojus Mizara 
yra pats rašytojas. Jis sukū
rė eilę grožinės literatūros 
(beletristikos) veikalų. Bė-

gi u pastarųjų poros metų Mi
zara davė jau porą’ dramati
nių veikalų mūsų scenai. Jo 
sukurtą “Poną Amerikoną” 
plačiai vaidina mūsų grupės, 
o vėliausią jo kūrinį, “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos,” Jonas 
Valentis ruošia scenon. Tad 
būkite ir kitiem pasakykite, 
kad nepraleistų šios istorinės 
paskaitos, kurią Rojus Miza
ra minus pateiks. V.

Stefanija ii- Juozas Cedro
ną) praėjusį šeštadienį, sau
sio 15 d., minėjo 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves.

Paminėjimas buvo sureng
tas jų pačių namuose, 195 Le
nox Rd? Dalyvavo gražus bū
relis giminių ir draugų. Pati 
Stefanija, padedant draugei 
Kaulinienei ir M. Cedronienei, 
vaišino svečius gardžiai paga
mintu maistu, o Juozas—gėri
mais.

Kas Sveikina Laisves 
Suvažiavimą?

Lietuviu Moterą Apšvietos 
Klubo šis susirinkimas, meti
nis, įvyks naujoje vietoje, Li
berty Auditorijos restorante, 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill. Laikas — kaip 
paprastai, 8 valandą, šį ket
virtadienį sausio 20-tą. Kvie
čiame ir ne nares.

Klubietėms svarbu visoms su
eiti, nes tikimės girdėti rapor
tą iš puodų ’ baliaus, metinį 
raportą, ir pasitarti apie būsi
mą savo ir bendrai lietuvių 
veiklą šiais metais. O po pasi
tarimo turėsime draugišką po
būvėlį.

Sueisime naujoje vietoje ne 
vien tik dėl jos patogumo, bet 
ir išbandymui, ar joje susirink
sime skaitlingiau. Jeigu taip, 
tas gal paveiks į sprendimą, ku
rį kraštą miesto ir kurią įstai
gą pasirinksime savo centru — 
senąjį Williamsburga ar naują
jį Richmond Hill.

Klubietė,

darbus graži grupė
Gauta tikietų *par- 

bartenderių, 
to- sunkiausio

veiterių
i darbo 

kele-

darbi-

Bankietas Bus Vaišingas
Vaišes bankiete bus: dešros 

su kopūstais, hamė su jai tin
kamais pridėčkais, kalakutie
na su visais “trimingais,” py
ragas, kava ir alus. O pa
valgius — šokiai. Ir visa tai 
tik už, $3 tik i etą. Jie gauna
mi Laisvės raštinėje ir pas 
pardavinėtojus.

Būsime labai 
siems įsigijusiems 
anksto, nes 
būsite mums 
ti svečius ir 
gaus maisto.

dėkingi vi- 
tikietus iš 

tuo būdu pagel- 
geriau pavaišin- 
neišeikvoti bran-

Per daugelį metų gera drau
gė Kaulinienė pasveikindama 
gerus draugus linkėjo jiems 
sulaukti už dešimties metų 
auksinio jubiliejaus, daug lai
mės gyvenime- ir geros sveika
tos. Abi draugės apsiverkė, 
ašaros nuriedėjo per jų dar
bininkiškus veidus — tai buvo 
džiaugsmo ašaros.

Cedronai per daugelį metų 
yra Laisvės skaitytojai ir ge
ri darbininkiško judėjimo rė
mėjai. Nėra tokio parengimo, 
kuriame jie nebūtų. Tas jų 
dalyvavimas progresyviame 
judėjime atsispindi ir šeimy
niniame gyvenime, malonu 
juos matyti gyvenant taip 
gražiai. Ir jie patys džiau
giasi, kad sulyg to amžiaus 
dar gali visur dalyvauti. Jau 
dabar turi pasižymėję kalen
doriuje mūsų parengimų die
nas—sausio 29-tą Namo Ben
drovės suvažiavimą, 30-tą 
Laisvės suvažiavimą ir bankie- 
ta.

Wilbur T. Davis iš Flushing 
mirė stovėdamas Pennsylvania 
gel ž kelių stotyje.

Li- 
di-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Laisvės salėjo įvykusiame 
dienraščio Laisvės bąnkieto 
reikalais susirinkime praėju
sio antradienio vakarą atėjo 
pasiimti 
draugų, 
davėjų, 
ir net
d ar b i n i n k i ų -gasp ad i n i ų 
tą.

Tačiau, atrodo, kad 
ninku dar neužtenkamai tu
rime. Tad prašysime talkos 
ii1 nebuvusių susirinkimo. Ne
atsisakykite.

Darbininkų šiemet reikės 
daugiau dėl kelfų priežasčių :

Suvažiavimas ir bankietas 
bus jubiliejiniai, jie supuola 
greta su Lietuvių Namo Ben
drovės suvažiavimu, tad tu
rėsime daugiau svečių;

Pirmu kartu rengiame 
berty Auditorijoje,, toje 
džiojoje erdvėje;

Auditorijoje Suvažiavimų iš
vakarėse įvyks kitų žmonių 
didelė pramoga. Pati namo 
bendrovė taipgi norės pavai
šinti savo svečius šeštadienį. 
Kitais žodžiais, keliomis die
nomis iš eilės supuola keli di
deli pokyliai, tad daug kas 
reikės Laisvės bankietui prisi
ruošti tą pačią dieną, ką ga
lėdavome paruošti arba kiti 
paruošdavo iŠ anksto.

Manager

JOHN A. PAULEYMarch of Dimes 
Rinkliava

M. ir O. Do-
TC. ir D. M. šo-

K. Karpavi-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos komisija dar
buojasi savo narių ir simpa- 
tikų tarpe surinkimui pasvei-į 
kinimu Laisvės suvažiavimui. V t

Pati kuopa iš iždo aukavo 
$20. Aukas renka A. Murei- 
ka, Antanas Bimba, J. Thomp- 
sonas ir D. M. šolomskas.

Kiek per kitus komisijos na
rius surinkta, dar nežinau, 
bot per mane aukavo sveikin
dami Laisvės suvažiavimu se- ‘ I
kami: » į

K. ii’ St. Radušiai iš Bay-1 nūs jo gyvavimą.

onne — $10; 
biniai — $10, 
lomškai—$10.
čienė ir K. Balčiūnas po $1.
Už aukas ačiū. Prašome ir 
kitus priduoti savo auką ko
misijai arba palikti Laisvės 
raštinėje.

Brookl$»iečiai, pasveikinki
me dienraščio suvažiavimą. 
Kitos kuopos padarykite tą 
patį. Biznieriai sveikinkite 
pavieniai ii- grupėmis. Viskas 
labai brangiu, dienraščiui rei
kia daug aukų, kad užtikri-

D. M. š.

15-tą prasidėjo
mėnesio baigsis

Dimes rinkliava ko-

Licensed Undertaker

ir 231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Duonos Išvežiotojai
Rengiasi Streikuoti

Iš Šaldytuvo Dujos 
Uždusino 2 Asmenis

ti
Linkime Cedronams sulauk- 
dar daug metų. Buvęs.

Virš du tūkstančiai darbi
ninkų, išvežiojančių duoną ir 
pyragus miesto ribose esan- 

grosernėms, restoran- 
mokykloms, viešbu- 

ligoninėms ii- kitoms 
pagrasino išeiti

su jais nesusitars 
Išvežioto jams su- 

sustabdytų nuo 
10,000 duonkepių.
paliestų didžiau- 

firmas: 
Co.;

čioms 
tams, 
čiams, 
įstaigoms,
streikai! sausio 31-mą, jeigu 
samdytojai 
pirm to.
streikavus, 
darbo apie

Streikas
sias duonkepyklų 
Continental Baking 
Drake Bakeries, Inc.; General 
Baking Co.; Grennan Cake 
Co.; Purity Bakeries, Inc.; 
Ward Baking Co. šios didžio
sios šešios parduoda didžiumą 
mieste suvartojamos duonos, 
taipgi pyragų. 1

Nusileidimas
Nieko Nepamokė

Hudson Tubes darbininkai 
buvo paskelbę streiką gruo
džio 31-mą. Protestavo prieš 
atleidimą iš darbo dviejų ir 
žadėjimą atleisti iš darljo 43 
darbininkus už “nepaklusnu
mą.” Jie atsisakę priimti tū
lus signalus, kurie inžinierių 
skaitomi nesaugiais.

Kompanija tuomet pasiūlė 
su darbininkais derėtis, o uni
jos tūli viršininkai skelbė 
streiką neteisėtu. Darbinin
kai nusileido, sugrįžo darban 
po 4 valandų “stopičiaus.” 
Bosai, matomai, tai paskaitė 
darbininkų silpnumu ir nesi
stengė susitarti.

Darbininkai ruošėsi iš nau
jo streikuoti, jeigu firma vis 
dar vilkins derybas. Sausio 
19-ta buvo nustatyta streiko 
pradžiai.

F.D.R. Paskirtas Vadovauti 
Unity Grupei

Velionies prezidento sūnus 
Franklin D. Roosevelt tapo 
majoro O’Dwyer’io paskirtas 
pirmininku velionies LaGuar- 
dijos įkurtos grupės — Com
mittee of Unity.- LaGuardia 
ją buvo įkūręs tikslu akstinti 
susipratimu tarp rasinių ir re- 

‘ liginių grupių mūsų mieste.

Keturių asmenų šeima, su
sibrukusi gyventi vieno kam
bario apartmente su sugedu
siu šaldytuvu, tapo išdrasky
ta. Du Purcell šeimos nariai, 
motina ir kūdikis, iš buto iš
vežti mirusiais, o du, tėvas ir 
vyresnysis sūnelis, labai su
sirgę.

Carbon monoxide, neužuo- 
džiamas gasas, pradėjo šeimą 
nuodyti naktį. Jie jautėsi pri- 
svaigę, liguisti, bet nežinojo 
dėl ko. Naktį buvo atsikėlę, 
bet ir vėl atsigulė, kaip pa
prastai daro visi darbo žmo
nės. Daktarą ir policiją pa
šaukė kaimynai, kada išsvyra
vęs iš kambario vyriškis, pa
sakė, jog jo žmona labai 
sirgusi, pasikelti negali, 
rado jau mirusią.

MIRĖ

su-

mė
li 57 
mirė

SVEČIAI
Ed. 
(tė-

Laisvės įstaigą aplankė 
Sydney su Tvaronaičiais 
vas ir sūnus) iš Manchester, 
Conn. Tvaronaičiai pirmu kar
tu pamatė, kaip yra daromas 
laikraštis. Jie x buvo atvykę 
trumpam laikui,.biskį pasisve
čiuoti New Yorke ir Brook
lyn e.

Sausio 
gale šio 
March of 
vai prieš vaikų paralyžiaus li
gą ir laikinai pagalbai ištik
tiems. Visoje šalyje tam tiks
lui nori sukelti $30,000,000.

Raporte už praėjusius me
tus sakoma, kad 194 7-j i me
tai buvo epideminiai tos ligos 
metai, susirgo 26 tūkstančiai 
asmenų, daugiausia vaikų. Tai 
tiek buvo raportuotų ir išty
rus nustatyta, kad jie ta liga 
serga. O yra žinoma, kad 
gal daugiau ne kita tiek, ypa
tingai lengvųjų susirgimų, lie
kasi neraportuoti; nes bied- 
nuomenė kenčia, daktaro šau
kiasi tik kritiškoje padėtyje 
esant arba ir numiršta visai be 
daktaro.

New York o valstija buvo 
ketvirtoji skaičiumi susirgu
sių.

Tel. E Vergreen 8-9770

rjT TDD^Q DID 411 GRAND STREET 
Ll UI 1 O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI -ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter 
KAPISKAS

Ona Retikevičiene, 71 
tų amžiaus, gyvenusi 
Moffat St., Brooklyne, 
sausio 18 d. Pašarvota gra-
boriaus F. W. Shalins-Šalins- 
ko koplyčioje, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Lai" 
dotuvės įvyks šeštadienį, sau
sio 22 d., 9 vai. ryto, šv. Tre
jybės (Most Holy Trinity) 
kapinėse.

Paliko nuliūdime sūnus Juo
zą ir Petrą, dukterį Eleną, 
anūką Joseph, Jr., brolį Fra- 
ną Baker, gyvenantį Unįon 
City, Conn., taipgi velionies 
Retikevičiaus brolduktę Anną 
Stakoff. Retikevičius mirė
sausio 13-tą, 1940 metais.

.Velionės Retikevičienės 
duktė Elena lietuvių yra pla
čiai žinoma, nes per eilę metų 
veikliai dalyvavo pažangiųjų 
lietuvių meno srityje. Jinai 
skambindavo pianu orkestre, 
kuris grodavo Laisvės ir kito
se didžiosiose lietuvių pramo
gose. Buvo choriste ir vėliau 
mokė mūsų chorus. Vaikystė
je, lankydama Ateities žiedo 
Mokyklėlę, sakydavo eiles.

Reiškiame užuojautą velio
nės Retikevičienės šeimai ir 
kitiems jos artimiesiems.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kviečiame į gyvanašlių, našlių, 
merginų ir senbernių bankietą, sau
sio 29 d., Liet, Am. Piliečių Klube, 
280 Union Avė. Pradžia 7:30 v. v. 
Tikietas $3 asmeniui. — Rengėjai.

Brooklynietis Hans Ander
son, 60 metų, tapo užmuštas 
automobiliaus ties Bergen St. 
ir Vanderbilt Ave.
1 ^4*4**1*4*4*4*4*4**I*4*4*4*4*4<4*4*4*4**{*4,4,4*4*|>.<* * 
Egzaminuojant Akis, 

: Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius:; i' ■ ■ . .

Peter Kapiskas

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. į 
Tel. EVergreen 4-8174 į

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel; ST. 2-8842
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeų 7-6868 

9—12 ryte 
1

TONY’S

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

Valandos: 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Antanas eeimojjas 

Savininkas

306 UNION AVENŪE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANlCA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank) Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvierią dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.,
Tel. EVergreen 4-9612

difficult, resis-for
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

sutai-

UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro- * 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

• J
For Appointment Call Evergreen 4-2525

Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.
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6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Sausio ŽO, 1949




