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....... .    Washington. — Prez. ’ apmokėti reikės pakelti tak- 
dricko sprendimus tarnau— Trumanas pirmadienį įtei- sus dai 16 bilionų, 456 mi- 
jančius ypač stambiesiems ’ 
namų savininkams.

kitur šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir kinai
Amerikonai užėmė Suvoną 
pasitraukė nuo Vondžu
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Praėjusį sekmadienį dide
liu susidomėjimu brooklyniš- 
kiai išklausė Dr. Motiejaus D. 
Palevičiaus kalbos.

Žmonių buvo pilna Ameri
kos Lietuvių Piliečių salė ir 
visi per tris valandas atidžiai 
klausė prelegento kalbos apie 
mediciną ir žmonių sve'ikatą.

Kalbą daktaras sakė per 
dvi valandas, o kita valanda 
praėjo klausimams, duotiems 
iš publikos, ir į juos atsaky
mams.

' Kiekvienas, atsilankęs į šias 
. prakalbas, džiaugėsi, nes jis 
ar ji pasisėmė daug naudingų 
žinių, kurias Dr. Palevičius 

; pateikė labai suprantamai ir 
aiškiai.
, Jho kalbos ne vienas žmogus 

į priėjęs prie manęs sakė: 
. —- Nesitikėjau, kad detroi-
, tiškus gydytojas duos tiek 
svarbių informacijų, kiek jis 
davė. ’

O vienas klausė:
— Pasakykit man, iš ku

rios vietos Lietuvoje Dr. Pale
vičius yra kilęs; jis turbūt 
suvalskinis, kad taip aiškiai
kalba ?

—Dr. Palevičius yra kilęs 
iš Varėnos; jis vilniškis dzū
kas.

— Aal... — atsakė mano 
klausėjas. — Tai va, kokių 
dzūkų esama!... Jis mokytas 
žmogus. /

i ★
Man rodosi Dr. Palevičius 

turėtų dažniau išvykti į 
miestus su prakalbomis 
sveikatą.

ų žmonės žinių

Korėja, saus. 16. — A- 
merikonai 
fronte per dieną nužygiavo 
iki 12 mylių pirmyn ir at
griebė Osan ir Kumyang- 
jang miestus. Kiti ameriko
nų ir anglų daliniai užėmė 
Suvoną, geležinkelio ir vieš
kelių mazgą, 17 mylių į pie
tus nuo Seoulo, Pietinės Ko
rėjos sostinės.

Šiauriniai Korėjos liau
dininkai ir kinai paskui, 
kontr-atakavo amerikonus 
ir atgavo Kumyangjangą.

Rytiniame fronte korėjie
čiai liaudininkai ir jų ben-'visuose frontuose, 
dradarbiai kinai atgriebė! Vakariniame fronte 
nuo jankių Yongvol miestą pietus nuo !
ir privertė juos pasitraukti ninkai puola priešų apsi-1 
iš artimosios Vondžu apy- gynimo liniją ir daro jiem 
linkės. didelių nuostolių.

Liaudininkų 
vakariniame'atakuoja amerikonus už 45 

mylių į pietų lytus nuo 
Vondžu; bando užkirst 
jiems pasitraukimo geležin- ~ 
kelį ir ’ 
uosto, pietiniame Korėjos 
pussalio gale.

Albany,
Yorko valstijos rendų ad
ministratorius Joseph D. 

j McGoldrick leido namų sa- 
7 vininkams pakelti rendas 

(nuomas) iki 15 procentų, 
pradedant nuo kovo 1 d. 
šiemet. Kartu jis paplatino

partizanai savįninkams “teisę” išmest
VAiin n n> A K e v •

nepatinkamus įnamius.
; Jeigu valstijos seimelis

“X™, kariniams pasiruošimams
š. m., tai patvarkymai ga- ---------
(Uenos’ 1952 m biržeho 30jSiūlo pakelti taksus dar bent

i • , ! 16,456 milionais dolerių,Yorko mieste, buriasi dary-, 
ti seimeliui urminį spaudi
mą, kad panaikintų McGol-

vieškelį link PusanJV. Dakotas senatas reikalauja
pietiniame Korėjos , J , . . Jatsaukt jankius iš Korėjos

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 15.—Šiau
rinės Korėjos1 liaudininkų 
radijas sakė: I

Bismark, N< Dakota. — 
North Dakotos valstijos sei
melis 36 balsais prieš 5, už- 

I gyrė , rezoliuciją, reikalau- 
‘“LiaudieTArmiia ir kinai Jančią> kad prez' Trumanas 
savanona! žygiavo pirmyn išųKorejog.

įme ironte, j i
suvono, naudi- Nuteisti trys cechų
n nriošn anai J i * i • i> v • •

vyskupai kaip šnipai

Rezoliucija jau pasiųsta 
prez. Trumanui ir Jungt. 
Valstijų Kongresui.

Kalbėtojai smerkė Tru- mams 
mano valdžią už bergždžias 
amerikiečių mirtis Korėjo
je.

Amerika sulaikė 
paskolas Iranui

kė Kongresui lėšų sąmatą- lionus dolerių. Bet jis įspė- 
biudžetą, reikalaudamas pa- jo, kad naujų taksų reikės 
skirti 71 bilioną, 594 milio- gal iki 20 bilionų dolerių.
nūs dolerių valdinėms išlai-j Visų taksų pajamas pre- 
doms sekamais finansiniais zidentas šitaip skirsto: 
metais — nuo 1951 m. lie-Į 58 proc. kariniams tiks- 
pos 1 d. iki kitų metų lie- lams namie, 10-proc, sveti- 
pos 1. miem kraštam ginkluoti, 8

(Bilionas yra tūkstantis procentai palūkanoms ’ap- 
milionų.)

Kariniams 
i namie 

reikalauja apįe 
dolerių, o svetimiems kraš- viliniams reikalams. . 
tams ginkluoti ir stiprinti Republikonai ir pietiniai 
prieš Sovietų Sąjungą — demokratai (diksikratai) 
dar 7 iki 11 bilionų dolerių sutinka su Trumano sidlo- 
per metus. |momis karinėmis išlaido-

Trumanas sakė, padidė-mis, bet ragina numušti 
jusioms karinėms išlaidoms dar 7 bilionus dolerių nuo ' • • •© * ©

miem kraštam ginkluoti, 8
• « * « J •

mokėti (daugiausia už ka- 
pasiruoši- rines paskolas), 7 procen- 

prezidentas tai karų veteranams ir tik- 
50 bilionų tai 17 procentų visiems cL

.civilinių reikalų.
Toliau prezidentas duos 

kongresui sumanymus, kiek 
įvairių taksų pakelti asme
nims, korporacijoms ir pir
kiniams.

Apląpial^ skaičiuojama, 
jog bus reikalaujama 23 
procentais daugiau taksų, 
negu iki šiol.

‘ ..................... ...........

Karinis Graikijos teismas 
nusmerkė tris mirti

Praga, Čechoslovakija. — 
i Katalikų vyskupai Pavel 

. Gojdic ir Mįchal Buzalk 
tapo nuteisti visą amžių T . o ... , , .
kalėti, o vyskupas Jan Voj, I/anui 8,™1110™sa, dolerilS' 
tassak įkalintas 24 metams

Teheran, Iran. Amerikos 
kontroliuojamas -Pasaulinis 
Bankas atsisakė paskolinti

Uždrausta biznio | Taftas įspėja prieš
trobėsiy statyba į Trumano “diktatūrą”

Washington. — Valdžia^ -^>------
užgynė iki vasario 15 d.! ^Washington.. — .Vądoyątj-^.tai.'honie*

J statyti naujus teatrus, vieš-: jantis repubhkonas senato- - . vakari„ia2.s
bučius ir įvairius kitus biz-nus Robertas Taftas uz- Antrliiai Amerikai) Pati Amerika buvo žadė- 

|nio trobesius, netarnaujan-'reiškė, jog prez. Trumanas . . cechoSiOVakiios Liau- iusi Iranui 25 milionus do-
• , • j v*i^^ 1 ^"1 /) j-* 11 1 iis i 111 *I/si '111"111š’įdies Respubliką,.b' karo me- leriu paskolos, bet supyko,

tai, kaip Clevelandas, Grand; po vasario 15 d• rejkes gau-; kuomet jis jmasi sauvalis- bendradarttavo su na-kad‘Iranas padarė naują,
Čikaga gaiety dažna, ti specialų valdinį leidimą kai siųsti Amerikos ka- g čechoslovakų latesnę prePkybos sutaJrtį

surengti pra- kiekvienam tokiam naujam nuomenę Europon ar kitur , r r _ < - s
kalbas, nes jis į tuos miestus pastatui. | užsienin. P

kitus 
apie

Dulles tarėsi su 
Jokubu Maliku

apie 
sveikatą trokšte trokšta, o gy
dytojų, kurie galėtų populia- 
riai dėstyti sveikatos reikalais 
žinias, mes turime mažai.

Irano valdžia todėl grasina 
pasitraukti iš narystes ta
me banke.

tai, kaip Clevelandas

Dr. Paievičiui

galėtų tą pačią dieną nuvykti 
1

fesija dėl to nenukentėtų. I pastangoms.
r Prakalbas turėtų rengti. *_______ ♦

Lietuvių Darbininkų Susivie- qn I •• • • 97
nijimo kuopos, kurių pareiga: lurkijoj suimta si 
yra rūpintis žmonių sveikata. I • • 1 • . •

★ įtananu komunistai
Pas mus gyvena jaunas gy

dytojas, Dr. A. Gustaitis, ku
ris aną dieną Kultūriniame 
Centre davė gerą kalbą apie 
sveikatą.

Šios apylinkės LDS kuopos

New York. Republi- 
konas John Foster Dulles, 
Trumano patarėjas užsieni
niais reikalais, tarėsi su 
Jokūbu Maliku, sovietiniu 
delegatu Jungtinėms Tau
toms. Pats Dulles prašė 
Maliką pasikalbėti.

Prez. Trumanas yra pa
skyręs Dullesą keliauti ,Ja- 
ponijon ]

■n

o

su Sovietų Sąjunga; todėl 
Washingtono valdžia sulair 
kė paskolą.

patnjotus.
, Visi trys vyskupai prisi- 

Taftas tvirtino, kad Tru- pažino kaltais.
I užsienin.

Valdžia sako, reikia tau-; * * ' * ' ‘ —
manas neturėjo teisės be 
?meriS aremdS°i Ko'® Korespondentas' areštuotas

Jeigu Kongresas nesulai
kys prezidento nuo sauva- 

j tiško armijos naudojimo, 
i tai amerikiečiams

Istanbul, Turkija.—Slap-1 diktatūra,” pridūrė 
toji turkų policija pradėjo tas‘ 
naują medžioklę prieš nu-' , ——— —-
žiūrimus komunistus; suė- StaSSCHO paSHKOS apie 
mė 37 asmenis, tame skai- 
čiuje du armijos oficierius, 
vieną profesorių ir vieną 
laikraštininką.

ir sugrįžti —vadinasi, jo Pro-^jyti medžiagas karinėms'

kad jis joms pasakytų kalbą 
apie žmonių sveikatą.

Connecticut valstijos LDS 
<A|os turėtų prašyti ' Dr. J.

lovaitj-Staneslow, kad 
tą pasakytų kalbas sveikatos 

imais.
enuv 

e 'Dr. 
mūsų 
e

•ią kalbą jis pasakė!
Massachusetts LDS kuo- 
lz aš manau, galėtų gra

li pasitarnauti Dr. Jonas 
s ir Dr.

u juodu 
kalbėti.

Athenai, Graikija. — Ka-

“gręs
Taf-

bruzdėjimą Sovietuose”
Washington. — Repub-

už pranešimą iš Korėjos
Tokio. — Alex Valentine, 

anglų žinių agentūros Reu
ters korespondentas, buvo 
faktinai areštuotas per 12 
valandų už tai, kad bandė 
pasiųsti pranešimą, jog 
murma Amerikos kareiviai 
Korėjoje.

Korespondentas apeliavo 
I į aukštesnę karinę valdybą,

Adenauer atmeta derybas 
su rytine Vokietija

likoftų politikierius Harol-j^j^.g^ gaJe> ir leido jam

pereitų metų pra
st inislovaitis kal-

K u 11 ū r i niame
Kokią brandžią ir

J. F. Borisas — 
moka populia-

laukiame La is-ftbar mes ______
bendrovės akcininkų suva- 
mo, kuris įvyks š.m. sau

ą darote, brangieji lais- 
i?

Ar jau nusitarėte siųsti su
gavimui sveikinimus?

Atsiminkime, suvažiavimas 
Įvyks jubiliejiniais mūsų laik- 
rawlp metais — 40-tais me
tais, kai Laisvė pradėjo išeidi- 
nftl.

/Padarykime šį suvažiavimą 
didelį, gražų ir brandų.

• jįo suvažiavimo įvyks
. bankietas.

? f /įM,-
K •

F*

Bel-

Belgijos valdžia skiria 
atominį komisionierią

Brussels, Belgija. — 
gų valdžia nutarė paskirti
atominės jėgos komisionie- 
rių.' ,

Afrikinėje Belgijos kolo
nijoje Kongo je iškasama 
daugiau atom-bombinės me
džiagos uraniumo, negu kur 
kitur pasaulyje, kaip sako 
Reuters, anglų žinių agen
tūra.

Amerika naudoja dau
giausia Kongo uraniumo 
atom-bombom gaminti.

daš E. Stassen pasakojo per 
radiją, kad “einąs bruzdė
jimas” Sovietų armijoje.

Stassenas, Pennsylvani- 
jos Universiteto pirminin
kas, ragino Ameriką par 
smarkint kurstančią propa
gandą, šnipavimą ir sabo
tažą Sovietuose ir draugiš
kuose jiem kraštuose., Jis 
svajojo apie Ukrainos, Lie
tuvos, Latvijos ir* Estijos 
atkirtimą nuo Sovietų Są
jungos.

Stassenas neseniai lankė-

pasiųsti šį pranešimą. •

Belgrad. — Jugdslavijos 
Tito teismas nuteisė septy

nis asmenis kalėjiman pen
kiems iki 25 metų kaip ta
riamus “Bulgarijos šni
pus.”

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras : Konrad 
krikščionis - . 
atmetė rytinės 
nes Vokiečių 
premjero Otto Grotewohlo 
pakvietimą derėtis dėl visos 
šalies sujungimo vienon de- 
mokratinėn valdžion.

Adenauer reikalauja, kad 
rytine Vokietija visųpirm 
įvestų tokius įstatymus, 
kaip anglų, amerikonų ir 
francūzų užimtoje vakari
nėje Vokietijoje; sako, tik 
po to galima būtų tartis 
apie vienybę su rytine Vo
kietija. z

Adenauer, 
demokratas, 
Demokrati- 
Respublikos

Vėlia®sies Žinios
Maskva. — Sovietų ko

munistų laikraštis Pravda 
_ ragina tuojau padaryti taį- 

si Japonijoj, vis garsinda-įkos sutartį su Vokietija, 
mas savo receptus, kaip su-'suyienyti ją ir po 12 mėne-

' Lisbon, Portugalija. — 
Atvyksta generolas Eisen- 
howeris tartis su Portuga
lijos. valdžia, kiek kariuo
menės ji galėtų duoti tarp
tautinei Atlanto kraštų ar
mijai prieš Sovietų Sąjųii-

mušti komunizmą. Jis vėl 
bando' įsipiršt 1 republiko- 
nams kaip kandidatas į pre
zidentus sekantiems rinki
mams.

Kopenhagen. 
taipgi siunčia savo amba
sadorių fašistinei Franko 
valdžiai Ispanijoj.

Daniją

Beje, Vienybė ir Amerika 
ragina dipukus, kad jie mūsų 
bankietą pikietuotų.

‘Na, tai kas! ,

San Diego, Calif. •— Su
imtai Wm. F. Cook, nužiū
rimas 8 asmenų žmogžudis.

sių ištraukti visą Amerikos, 
Anglijos, Sovietų ir Franci- 
jos kariuomenę iš Vokieti
jos.

i pasiteirauti apie rinis graikų monarcho-fa- 
taikos sutartį su japonų šistų teismas r z i zi’“ 
valdžia.

Dulles aiškino Malikui, 
kad jis dar neturi planų dėl 
taikos su Japonija; jis ten 
vyksiąs tiktai patyrinėti ga
limybes dėl sutarties.

(Kiti pranešimai teigė, 
kad Amerika planuoja ats
kirą taikos sutartį su Japo
nija, apeinant Sovietų

į teismas nusmerkė 
mirt du bulgarus ir vieną 
graiką, ' Bulgarijos pilietį, 
už tai, kad jie “šnipinėję 
Bulgarijai” prieš Graiki
jos armiją. Jie pirm 5 mė
nesių slaptai atyykę Grai- 
kijon iš Bulgarijos.

Są-

Kinija “atšildo” tūlus 
amerikoną turtus

Smarkėja francūzy mūšiai 
su Vietnamo liaudininkais

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai .kir
to smarkius smūgius fran- 
cūzams Vinhyen ir Lucman 
srityse, grūmodami apsupt 
juos Hanoi didmiestyje.

Pranešama, jog Prancū
zai, naudodami naujuosiusPeking. —- Kinijos Vai-

džia buvo užsaldžius Jung-.4iu> "a.u"uua"“ *‘“uJ amerikinius lėktuvus irtan-tinių Valstijų ir jų piliečių jį" ’ ”;;" u« • iiaudiniflkus turtūs todėl, kad Washing- .ku.st aJmY . llaucIininkus 
tono valdžia užšaldė Kini- kelet^ simt,i Jard« at«aL 
jos ir jos piliečių turtus.

Dabar Kinijos ' 
atliuosa^o užšaldymą, taip tetas priėmė rezoliuciją, 
kad laisvai leidžia ameri- reikalaujančią patraukt į 
konams atsiimt iš bankų po karo teismą tuos oficierius, 
$395 per mėnesį arba $1,- kurie vis dar išskiria neg- 
151 Vienu kartu. Norintie-'rus kareivius nuo baltųjų, 
ji daugiau atsiimti turi- Rezoliucija pasiųsta prez. 
gauti specialius valdinius Trumanui.
leidimus. i -----------

Minneapolis, Minn. — 
valdžia'Amerikos Veteranų Komi- o tom _

Korėja. — Nors ameri
konai užėmė Suvoną, bet 
dar nežinia ar laikysis įa- 
me, sakė vietinė jų koman
da.

London. — Anglijon at
skrido 6 didžiausi Amerikos 
bombanešiai B-36. Toks 
bombanešis turi 4 rakieti- 
nius inžinus ir 6 “papras
tus” motorus.

... ........... .. \

Washington. — Aukš
čiausias Teismas panaikino
New Yorko miesto jstaty- timus sausio 21 d. Jugosla-Į darbas. Dėl darbo sąlygų ir

Tito kviečia amerikonus 
ir anglus j manevrus

REIKALAVIMAI

London. — Anglų spau
da praneša, kad jau ir A- 
merikoj kai kur pasirodė 
tos pačios rūšies influenza, 
kuri sparčiai plinta Angli
joj, Francijoj ir kituose reikalaujantį policijos vų valdovas Tito pakvietė'dėl algos asmeniškai infor- 
vakarų Europos kraštuose. ’ *” ’ ’ ’ “ ‘ ” A > ** * * *-• * -

.............||«I I .Įi m ,

ORAjSį—Giedra ir šaltoka.

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti | \ 1 11 XT 1 X* •Belgrad. — Jugoslavija

ruošia didelius armijos pra-'lietuvių kalbą. Nuolatinis

leidimo pamokslam sakyti Amerikos, Anglijos ir kitų muosime. Kreipkitės: Lais- 
ir pamaldom laikyti gatvė- vakarinių kraštų karinin- vė, 110-12 Atlantic Avenue, 

kus stebėti tuos manevrus. Richmond Hill, N. Y.se.
J: ■■U
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Mūsų mokyklinio jaunimo dilema
Sukurtoji šalyje karinė isterija ir vedamoji karinė mo

bilizacija visiškai sudemoralizavo mūsų aukštųjų mo
kyklų studentiją. Studentai sako: Neapsimoka stengtis 
ir mokytis, nes viskas veltui. Paims armijon, paduos į 
rankas šautuvą ir baigta su mokslu!

Taip praneša United Press. Sako, kad buvo pravestas 
platus tyrinėjimas keliose dešimtyse kolegijų ir universi
tetų. Daugybėje mokyklų viešpatauja didžiausia suirutė. 
Po Kalėdų tūkstančiaai studentų nebesusirinko į kla-1 
sės. Tebelanką mokyklas studentai diena iš dienos lau-| 
kia, kada bus pašaukti tarnybon. Argi gali jaunas žmo-’ 
gus susikuopti mokslui, kai jis nežino, kas jo laukia?

Kai kurios mokyklos bando įtikinti studentus, kad jie 
dar sunkiau mokytųsi ir baigtų mokslą anksčiau, dar 
pirma, negu bus pašaukti militarinėn tarnybon. Bet tos 
pastangos gerai paveikė tik mažą dalį jaunuolių.

Kolegijų bei universitetų galvos susiduria dar ir su
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ragindamos,' kad žmonės 
pasirašytų už taiką.

Dennis ----------- ---
Pocius -----------------
Bingelas_________
S. Petersonietis ___

K. čiuberkiai ________
B. ir O. Kershev.ičiai
J. Augutis __________
P. Malinauskas.______

$5 
$3 
$3 
$3 
$3 
$2 
$2 
$1

Švedas -----
A. Švėgžda
P. Sakat __
J. Bimba __
S. Bimba __
S. Aliukonis
P. Augutis

$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1

Iš taip mažos kolonijos gana graži parama. Širdin
giausia dėkojame iniciatoriams šio dalyko ir visiems
aukojusiems. Patėrsonas kaipo kolonija pitoną pasveiki
no Laisvę jos 40 metų sukaktim. Linkime, kad kitos ko
lonijos pasektų patersoniečius.

Lietuvių Kooperatyvo Spaudos bendrovės dalininkų 
konvencija įvyks šeštadienį, sausio-Jan. 27, prasidės 12- 
tą vai. dieną. O vakare bus Laisves banketas.

Visų dalininkų pareiga dalyvauti suvažiavime ir visų 
Laisvės patriotų yra būtinas reikalas būti bankete. Va- 
karieų^jbus duodama 7-tą vai. vakare.

Laisves Administracija.

Vokietijos ginklavimas — 
didžiausias pavojus taikai

Praėjusių metų pabaigoj 
sukako lygiai penkeri me
tai, kai Paryžiuje buvo į- 
kurta Tarptautinė mdtehų 
f ėdė racija. Tai įvyko tarp
tautiniame moterų kongre
se. • ■ 

Savo darbų programoje 
Federacija įdėjo sekamus 
uždavinius:

1. Kovoti už pastovią, il
gametę taiką.

2. Kovoti prieš fašizmą. 
, 3. Kovoti už ekonomines 
ir politines moterų teises.

4. Kovoti už laimingesnę 
vąikų ateitį.

Antrasis šios Federacijos 
kongresas įvyko 1948 įlie
tais Budapešte, Vengrijoje, 
taipgi gruodžio mėnesį. 
Priimtame manifeste buvo są šalf prfezid? Trumano pa- 
pasakyta: fgrąsinimas “apskaldyti”

“Dar drąsiau, dar akty- -ausis muzikos kritikui, ku- 
viau kovosime už taiką, už rįam nepatiko Trumanaitės 
demokratiją, už tautų sau- Minavimas ir kuris išdrįso

parašų rinkimą įsteigtos 
taikos premijos. Pirmą tai
kos premiją gavo Romos 
darbininkė Firminija Mar
ei, surinkusi 17 tūkstančių 
parašų. Tokių moterų yra 
kiekvienoje šalyje.”

Atsiminkime, kai mūsų r V
krašte buvo renkami para
šai po Stockholmo atsišau
kimu, daugiausiai jų surin
ko moterys. Jos buvo visur 
matomos: gatvėse, prie 
fabrikųz vartų, einančios iš 
namų į namus — vis su pe
ticijomis, vis prašydamos,

“Per penkerius savo gy
vavimo metus Federacija 
nepaliaujamai' plėtė savo 
gretas, stiprino pasaulio 
demokratinių moterų susi
telkimą ir vienybe kovoje 
už taiką.”*

Su didėjančiu karo pavo
jumi, aišku, Federacijos 
darbas turės padidėti, dar 
labiau pagyvėti.

Ypatingai didelis uždavi
nys stovi prieš Amerikos 
moteris — Amerikos, kuri 
šiuo metu vadovauja ki
toms šalims ruošimesi prie 
naujo karo. Į Amerikos mo
teris, kaip lygiai ir j Ame
rikos darbininkų judėjimą, 
šiandien atydžiai žiūri vi
sas taiką mylįs pasaulis.

♦

Siuntimu militariškon tarnybon
vaikų sunkiai nusikalstume

Neseniai nuaidėjo po vi-

Vakarų Vokietijos gink-. “Vakarų Eūropos” armi- 
ta problema, kad toks sudemoralizavimas ir sumažėji- j lavimas, kurį Amerika pa- (jos, vadovaujamos gen. Ei- 

• mas studentų skaičiaus labai skaudžiai užgauna mokyk-' siryžo vykdyti gyveniman, | senhowerio, ir ši visa ar
iu finansus. Mažiau studentų, mažiau įplaukų! Iš kur lyra patsai didžiausias pa- mija bus nukreipta prieš 

Tarybų Sąjungą.
Dar mūsų , gyvenime Vo-' Kiekvienas, taigi, rimtai 

kietija pradėjo du didžiau- pagalvojęs, gali paklausti 
sius žmonijos istorijoje ka-, savęs: argi Lenkijos bei Čc- 

I rus, pasaulinius karus. ; choslovakijos žmonės, ma- 
Vokiečių užpuolimai ant kaiP ginkluojami

kaimyninių kraštų, jų at- didžiausi pnesai, gah 
militarizuoti mūsų jaunimą, įvedant visuotinę militarinęi Įikti baisūs griovimo ir nai-( ramiai se 1 ir Y e x- 
tarnyba7 kinimo “žygiai” dar tebėra; Argi Tarybų Sąjungos

atmintyje kiekvieno suaU- vakarinių respublikų žmo- 
I gūsio asmens. | nes, kurių miestai ir kai-

tuos nuostolius reikės padengti? i vojus taikai.
Betgi, iš kitos pusės, mūsų aukštųjų mokyklų mokyto-1 

jai ir profesoriai yra patys kalti dėl tokios padėties. Ne
sigirdėt, kad jie kur nors labai plačiai įsitrauktų į kovą 
už taiką ir prieš militarizmą. Nesimato didelio tos pro-; 
f esi jos žmonių skaičiaus susirūpinimo išlaikymu pasau
linės taikos. Kur gi tie mūsų “šviesūnai” randasi, kad 
neprotestuoja prieš prezidento Trumano programą su- ramiai sėdėti ir tylėti?

kinimo “žygiai” dar tebėra Į Argi Tarybų' Sąjungos

Republikonų pasidalinimas ! nes, kurių miestai ir kai- 
Tai ypatingai gerai žino mai tik prieš penkeris me-

Dabar jau turime aiškų republikonų pasidalinimą už- vakarinės Tarybų Sąjungos tus buvo sugriauti, milijo- 
sieninės politikos reikalais. Vienai grupei vadovauja respublikos, tai puikiai ži- nai žmonių išžudyta, gali 
Herbert Hoover ir senatorius Taft, o kitai — gubernato-Į no. Lenkija, Čechoslovakiįa; ramiai sėdėti ir žiūrėti, 
rius Thomas Dewey ir Harold Stassen. Pastaroji grupė Belgija, Holandija kaip jų priešai yra ginkluo-
remia vyriausybės ginklavimos ir ruošimos karui prog- 11\,^}fne5z^1Ja.‘ 
ramą. Jie pritaria tam, kad Amerika pasiųstų galingą _ e■--c--o—
armiją į Vakarų Europą ir kad iki paskutinio žmogaus Maskvos, r raneuzijos gene- andai viešai pasakė, jog Ta- 
laikytųsi Korėjoje. Jie Trumaną kritikuoja tik už tai,;F.o as de Gaulle sakė, j ...
kad jis einąs dar per lėtai! IJ1S sutinkąs, kad vokiečių į Vakarų Vokietijos ginkla-

Tuo tarpu Tafto-Hooverio grupė norėtų, kad Trumą-1 pauta yra didele, darbinga j vimo.
I ir sumaningaJtauta, bet ji ( Skaitytojas gali pats pa-

sieninės politikos reikalais.

pijami?
1944 metais, grįžęs iš. Tarybų Sąjungos organai

rolas de Gaulle sakė, jog rybų respublikos netoleruos

nas šiek tiek pakeistų savo politiką tuo supratimu, jog! . , j .
nereikėtų dabar siųsti armijos Europon, kad reikėtų "‘ekad neaps.ejo be karo ir 
prisipažinti pralaimėtojais ir pasitraukti iš Korėjos,, o' s^^užklriarimT Vt°roški' 
didžiausias pastangas sudėti dėl apginklavimo abiejų mu
Anwriku. Jįe reikalauja, kad Amerika tuojau paskelbtų! £ G „ t t Saks 
Irntin 1Z įmini t v» Ir o va o m 11 o ri i H o dniimnii o o vn /a n f 7

daryti išvadas, ką tai reiš
kia.

Vokiečiai priešinasi.
Kaip žinia, pačios Vaka-

draftuoti) tebeskaitomi 
vaikais. Jiems dar nesutei
kėme teisės būti žmoriėiAte, 
neskaitėme žmonėmis. Jie 
dar neturėjo teisės balsuoti. 
Tad kokią teisę mes tukime 
kėsintis ant jų jauno gyve
nimo, siųsti juos kariauti 
už tą politiką, kurios nu
statyme jiems neleidome 
pasisakyti ?

Teisėtumo ir žmonišku
mo atžvilgiu, mes neturėtu- 

I me imti net tų, kuriems dą-

gumą ir nepriklausomybę, 
už mūsų vaikų ir šeimų lai
mę. Mūsų jėgos neišsenka
mos. Jungtinėmis pastan
gomis laimėsime kovą už 
taiką ir demokratiją.”

Šiai federacijai priklauso 
80 milijonų pasaulio mote
rų.

Kai federacija kūrėsi, jon 
įstojo 37 kraštų organizuo
tos moterys; šiandien Fe
deracijai priklauso 60 kraš
tų moterys. ..........  ... ............. .......
v Mažai yra kraštų,, kur j iiams tuomi padarysimą ža- kos/ ‘ S
šiandien moterys nesiorga-;ią su ta kritiko padarytąja! Man rodosi, visi, kurie 
hizuotų ir neveiktų, ypatin-į jau suaugusiai Trumanai- mylime savo vaikus, turėtu- 
gai už taikos reikalą. Ta-|tei? Negalima. Mes esame me veikti į savo kongres-

tai pasakyti viešai. Mes, ei
liniai žmonės, tą beveik pa
teisinome tuomi, kad tėvo 
męilė vaikui leido Truma- 
nui perdaug išsišokti. Gal 
ir ne visai pateisinome, bet 
ir nekėlėme reikalavimų ji 
už tai sudrausti.

Dabar valdančiųjų abaze; bar suėjo 21 metai, bet ku- 
keliami garsai draftuoti 18 riems dar nebuvo suėję 21 
metų jaunuolius militariš- Lmetai laike paskiausiųjų 
kon tarnybon. / _ I kongresinių rinkimų. Jie

Ar galima palyginti mū-;taip pat neturėjo balso nu- 
sų nepilnamečiams jaunuo- | statyme dabartinės politi-

rybų Sąjungos veikėja ir 
viena Federacijos žymiųjų 
vadovų, N. Pąrfenova, ra
šo:

“Prancūzijoje jauna mer
gaitė Raimonda Djen paso
dinta į kalėjimą už tai,

ir turųne teisę būti daugiau magius ir senatorius, 
įžeistais už josios tėvą.

d 
įžeistais už josios tėvą. j jie pirm visko nutarjįtiei- 

Mes žinome, jog iš Korė- sę 18 metų jaunuoliams 
jos frontų jau yra sugrįžu- balsuoti. Kad jie nutartų 
šių nepilnamečių vaikinėlių uždrausti draftuoti jaunuo- 
be rankų ir be kojų. Ir yra liūs pirm kongresinių rin- 
niekad nebesugrįšiančių. kimų, kuriuose jie turės 

, kokioskad^ puolusi ant bėgių, už- Visi suprantame, kad ir im- progą pasisakyti, __
darė kelią traukiniui, ku- simieji aštuoniolikiniai, jei- politikos jie pageidauja.

karą Kinijai ir kad pasiųstų dar daugiau paramos Ciang | . Francūzijai vienintelė • ru Vokietijos padoresnieji 
Kai-sekui ant Formozos. Jie protestuoja pries tai, kad <eitis Vra: laikytis drau-1 ir dalykus toliau numatą 
vynausyte nesiskaito su Kongresu. Prezidentas Trumą-. gu RZ neg tik | vokiečiai griežtai priešinasi
nas įtraukė mus i pražūtingų karą Korėjoje nepasiklau-jfokiu būdu FranJcQzija ga. sudarymui vokiečiu armi- 
sęs Kongreso, negavęs is jo sutikimo. Dabar jis žada pa-1 lg„ ;inojp.inH • • •

siųsti daug divizijų j Vakarų Europą taip pat be Kong- vokiečiai užpultų. ’ 
reso leidimo. I 1— ■ * ■ •

Šis republikonų pasidalinimas, suprantama, labai pa-; G^lle^D^bėrė
tinka prezidentui Trumanui. Jis žino, kad Kongrese jo; MaskvoS) kur buvo* sudary-1 sugriautuose ’ ’miestuose” 
- -------------------- - kai didelė dalis republikonų " tarJ ’Francūzijos ir fa-1 griuvėsiuose. Jie gerai su
eis ne Tafto-Hooverio keliu, bet paskui Dewey ir Stas- rybų Sąjungos draugišku-1 pranta, j _ ' '
seną. • . . • • • - ” * •

programa lengvai praeis,

jei jos.
| Jie dar nepamiršo, . kas 

Tokias mintis gen. de buvo prieš penkeris metus.
>, grįžęs iš Vokiečiai dar tebegyvena 

į miestuose,

Eisenhower Italijoje
Šiomis dienomis generolas Eisenhoweris pribus į Ro

mą ir tarsis su premjeru de Gasperi. Jis nori sužinoti, 
ko jis gali tikėtis iš Italijos dėl jo misijos. Tuo tarpu de 
Gasperi pilnai laimėjo Italijos senate. Jis pareiškė, kad 
Italija šimtu procentų eis “su Vakarais” ir tuojau dabar 
Italija gali pažadėti Eisenhoweriui tris ginkluotas divi
zijas. Todėl Eisenhower jau puikiai žino, kur šiame Rei
kale stovi klerikalinė Italija.

Bet nuvykęs Romon, aišku, gen. Eisenhower susipa
žins ir su kita Italija. Iš Romos pranešimai rodoj kad jį 
ten pasitiks didelės demonstracijos ir net streikai. Tose 
demonstracijose ir tuose streikuose, sakoma, bus šūkiai 
prieš Italijos ginklavimosi, prieš jos įsitraukimą į kon
fliktą tarpe kapitalistinių ir socialistinių kraštų. Italijos 
darbininkai taip jau griežtai nusistatę prieš kavą, kaip 
ir-Francūzijos darbininkai.

,, jog naujas karas 
mo ir savitarpinės pagalbos ‘jiems gali lėšuęti kur kas 
20 metų sutartis.

Gal jau bėgs ir Syngman Rhee
Beveik visos žymiausios mūsų valdžios karinės galvos 

šiandien randasi Japonijoje ir tariasi su gęn. MacArthur 
dėl militarinės krizės Korėjoje. Jų pokalbiai laikomi di
džiausioje slaptybėje. Nuo to laiko, kai MacArthur įve
dė griežtą cenzūrą, iš Korėjos įvykių Amerikos žmonės 
tegauna labai mažai informacijų. ‘ *

Bet vienas pranešimas labai įdomus. Jame skaitome, 
kad Pietinės Korėjos prezidentas Syhgman Rhęe galvo
ja apie bėgimą iš Korėjos. Jis padarysiąs taip, kąib pa
darė čiang Kai-šekas, kai jo armijos buvo supliektos, 
Rhee su savo kabinetu greitoje ateityje įieršikelšiąš dilt 
Korėjos salos Cheju, kuri randasi Kiniškoje Jūroje. Tai

daugiau nei praėjusis ka- 
| Bet šiandien generolas ras. Štai, kodėl milijonai 

tai, padoresniųjų vokiečių prie
šinasi ginklavimui.

Bet Amerika į tai ne
kreipia dėmesio. Amerika, 
o ne kas kitas, juk šiandien 
dar vis tebekontroliuoja 
Vakarų Vokietiją. Anglija 
ir Francūzija tebėra tik A- 
merikos mažesnieji talki
ninkai.

Šis vokiečių pasisakymas 
turi didžiulės reikšmės.

Amerikos žmonės
Šiuo klausimu tenka tarti 

žodis patiems Amerikos 
žmonėms. Jei mūsų krašto 
žmonės vis ryškiau ir griež- kolmo atsišaukimą. Dauge 
čiau pasisakys prieš Vokie- ” 
tijos ginklavimą, tai ne tik'muose, gatvėse, aūtobusuo- 
paveiks į tuos, kurie gink-, se ir tramvajuose, preky

vietėse ir mugėse, prie ki- 
par-

de Gaulle “pamiršo” 
ką jis sakė 1944 m. Šian
dien de Gaulle eina išvien 
su tais, kurie rėkia ūž sku
bų Vakarų Vokietijos gink
lavimą.

Kame pavojus?
Vakarų Vokietijos gink

lavimo pavojūs nėra tik ta
me/ kad ryžtamasi gihkluo- 
ti vokiečius.

Vyriausias pavojus glūdi 
tame, kad ryžtamasi gink
luoti nacius. Naciai gene
rolai, hitlerininkai karinin
kai bus imami tarnybon, šu 
jų pagalbą, su jų Vadovybe, 
bus orgahizuojaina ir trėi- 
nirūojamą vokiečių nacių 
armija. ’ ‘

Ir ši armija, atvirai sako- luoja, bet ir į pačius vokie-

Kova prięš Vakarų Vo-

ris vežė tankus Vietanamo 
liaudies nacionalinio išsi
vadavimo judėjimui slopin
ti.

“Tarptautinės demokra
tinės moterų federacijos 
pirimninkė Eženi Koton 
buvo patraukta teismo at
sakomybėn už Prancūzijos 
moterų sąjungos išleistą 
plakatą, šaukiantį moteris 
neleisti savo sūnų į karą 
Vietname.

“Tačiau jokie persekioji
mai nesulaiko moterų. At
sakydamos į represijas, jos 
veikia dar drąsiau, dar ryž
tingiau. Moterys niekada 
taip aktyviai ir) organizuo
tai nestojo prigs karą, kaip 
mūsų dienomis.”

Moterys daug dirbo rink
damos parašus po Stock- 
l^olmo atsišaukimu. Toji 
pati veikėja žymi: ?

“Pasaulinio taikos šali
ninkų Nuolatinio komiteto 
Stokholmo atsišaukimas ta

i'po tdo istoriniu dokumen-j _________q_________ _
tu, apie kurį dar glaudžiau Klubas pasiuntė prie jos 
susitelkė visi .pasaulio dori karsto vainiką. Šermenyse 
žmonės, visi,' kas neapken- lankėsi daugybė žmonių ir 
čia karo, tame tarpe ir mo
terys.
' “Milijonai pasaulio rutu
lio moterų pasirašė Stok- 
1 . 1 _ 1 • V 7 1/ • - TTA.

,. . .v ... ..lis is jų renka parašus na
muose, gatvėse, autobusuo-

hia, bus nukreipta ptoeš Ta-' Čius.
fybų ’Sąjungą,. prieš Lenki- Kova prieš Vakarų Vo- 
ją, prieš. Čėchbšloyakįją ir kietijos ginklavimą —- kova* 
kitas liaudiškas rėspūbli- už taiką F.
kas! Ši armija būs d^lis / M. G—nis.

tik 120 ketvirtainių mylių sala su kokiais trimis šimtais 
tūkstančių gyventojų, bet prie jos prieiti esą gana sun
ku ir todėl Rhee ten g’alėtų raminki sėdėti ir, mūsų kari
nio laivyno apsaugomas, kalbėti visos Korėjos vardu.

no teatrų ir šachtų 
kitose ir sodilęsei

“Mančesteryje (Anglija) 
viena motėmis savo hamo 
lange išstatė plakatą* ^Tai
kos šalmiukai, paširašyldte 
čia!” Per viehą, vakarą 150 
žmonių atėjo į šį namą ir 
pasirašė Atsišattkimį.“Italijoje už; geriausią

gu prie to bus prieita, bus 
imami ne tiktai pademons
truoti. Juos taip pat siųs 
ten, kur tiktai militaristinė 
viršenybė norės.

Tuo tarpu tie jaunuoliai i kalui jie eis savanoriai, ne- 
(tų pačių norinčiųjų juos reikės nei drafto. J. D.

Turėję jjrogą pasisakyti, 
jaunuoliai nestokuos patri- 
jotizmo atlikti savo šaliai 
prievolę, kokia bus teisėtai 

! jiems uždėta. Teisėtam rei-

Rochester, N. Y
Netekome mylimos drauges

Gruodžio 15 d. mirė Ona 
Kristiitienė. P a 1 a i d ot-a 
gruodžio 18-tą, su bažnyti
nėmis apeigomis.

Paliko nuliūdime 3 duk
teris, Julią Johnson, Izabe
lę Tilbury, Adelain Bubnis; 
4 anūkus; du brolius, Petrą 
ir Stanislovą Valiulius; se- 
sėrį Julią Kantenas; žen
tus, pusbrolius ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Velionė prigulėjo Moterų 
Klube. Dalyvaudavo, kiek 
galėdama, nes jau ilgas lai
kas nesijautė gerai. Moterų

karstą puošė daug gėlių 
nito dukterų, anūkų, brolių, 
Sėšūtės, kaimynų ir gimi
nių. ,

Kristiitienė gyveno pas 
dukterį Julią Johnson, kuri 
ją prižiūrėjo jos ilgoje li
goję, pati dirbdama ilgas 
valandas krautuvėje. Julia 

našlė, 
savo 
savo 

namą. 
Jai reikia,duoti didžiausią 
pagarbą tįž tokį pasišventi- 
ttią ii- meilę savo 'mylimai 
inamyteų Už tokį gražų jos

jau ilgas laikas yra 
Ji viėna užsiaugino 
dUktėrį, prižiūrėjo 
imamytę ir išlaikė

užlaikymą.
Mes visi draugai ir drau

gės apgailestaujam Onos 
Kristutienės. Ir reiškiam 
užuojautą dukterims ir se
sutei Juliai Kantenienei, 
kuri labai mylėjo savo se
sutę ir gelbėjo jai per visą 
gyvenimą, kiek gale jo. įlin
kime ramintis.

Ramaus tau, Onute, atil- j 
šio!

Laidotuves prižiūrėjo ir 
gražiai patarnavo Mr. G. 
Savage, 1180 North St.

širdinga padėka
Širdingai dėkojame vi 

siems, kurie mums suteikė į 
pagalbą ir užuojautą laike 
mūsų mylimos mamytes 
šermenų ir laidotuvių —už 
gėles, atsilankymą ir viso
kią pagalbą. Tas suteikė ; 
mums daug malonumo. Dė
kojame graboriui Mr. G. 
Savage už gerą patarnavi
mą. Ačiū visiems.

Ilsėkis, mylima mamyte 
ir sesute, šaltoje žemelėje!

Dukterys
Julia, Izabei, Adelafc 

sesuo Julia Kantenas^ 
broliai > ;

Petras ir Stanislovas
Valiuliai. | j

k
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(Tąsa)
man nieko nereikia, bet tik pats 
sveikas parjotų,—palingavo gal-

—Parjos, Eglele, parjos, tik nesisielok 
iip, gegule,—vėl guodė ją Budonė.
—Kai iš Prūsų, tai mūsų berneliai ar- 

a visai negrįžta ,arba su daug dovanų 
ar joja, o kai iš Vilniaus, tai nelaukit, 
įergelės, nei aukso žiedų, nei šilko ska- 
ų: juk ir aukštaičiai ne savomis, bet 

os arba Prūsų gėrybėmis turtin-
i,—pamokė mergas bajoriene.—Kai jūs 
naugsitės, tai aukštaitės seselės verks, 

•ai ne kryžiuočių sesės, o mūsų; ir jos, 
ir mes, rūtų vainikėliais galveles 

josiąs ir gintaru dabinas. . . .
—’Atmenu, aš dar nedidelė buvau, kai 

i kunigaikštienė Birutė padubysiu 
eliavo,—kalbėjo pasakojo mergoms ba- 
orienė: — nei šilko skarų, nei aukso 
iedų—pasirišusi baltu nuometėliu, 
o'

( sa
x'rainele apsivilkusi. ... O ku

mštis tuo tik ir skyrėsi nuo savo 
ajorų, kad už visus tvirtesnis. Tai bu- 
o 4FI>as liemens, ir iš stuomens, 
kinkėsi abu ir mūsų pilaitėje, ir Arioga- 
)je buvo. Pakelėje visas žinyčias aplan-

Vytautas, bajoriene, ar buvo kar- 
klausė Rūtelė. \

-Kunigaikštis Vytautas tada dar ma- 
s buvo. Aš juos abu su Jogaila 

ar kitais metais, nebeatmenu jau, 
aęiau Trakų pilyje. Tokie giz gražu- 

berniukai. . . , Ir kas manė, o Pra- 
ožiau! ... — ir bajoriene giliai atsi-

( Patylėjusi ji kalbėjo toliau:
| —O paskiau, atmenu, kai paėjo gan
ąs, kad kunigaikštis Kęstutis Krėvės 

pasmaugtas, o Vytautas ka- 
Kad subruzdo žmonės, kad 

uždo. . . . Pasibalnojo bajorai žir- 
J ir visi į Krėvę Vytauto vaduotų....
Vilniun; sako, Jogaila iškėlęs

į Detroit, Mich

jiems tokių puotą: kryžiuočių alaus, vy
no, miclučio šnekučio. . . . Nugirdė ba
jorus. ... O šermenis, kokius šermenis 
dėdei Jogaila iškėlęs: daugiau kaip ka
pa vienų naudotojų buvę. ... O paskiau 
liepęs visiems bajorams namo joti.

—O Vytautas kaip gi?
—Vytautas?! Argi nežinai, gegele, 

kaip Vytautas pabėgo: Vytautą kuni
gaikštienės tarnaitė Mirgą išgelbėjo: 
persivilko jos drabužiais ir pabėgo. . . . 
Paskiau kunigaikštis, kai sugrįžo iš 
Prūsų, jos visą giminę bajorais pakėlė, 
dvarais apdovanojo. .. .

Mergos klausė, suko savo verpstes ir 
dūsavo.

Laimutė taip pat klausė, bet žiūrėjo 
pro langelį kieman, svajojo ir laukė, vėl 
šarka be, neatskris. Nuo to laiko, kai ap
silankė jų^pilaitėj svečiai ir kai medžio
klėj riteris Griežė išnešė ją ant rankų 
iš liekno, ji pradėjo svajoti, galvoti, ir 
jau nuobodu darėsi mergų verpėjų tar
pe. Vitingo drabužiais bajoras, tiesa 
buvo ir gražesnis, ir šaunas, ir savas, bet 
tas, o Perkūne, kryžiuotis^ kryžiuotis— 
visai paglemžė jos ramybę.

Moteriškei vyro gražumas, jo garbė, 
jo turtai—niekis, sulyginus su tuo žavu
mu, ’kuris susideda iš jo išvaizdos ir šir
dies paslapčių.

“Ach, kam jis kryžiuotis?!. Nors ir 
ne toks nuožmus, kaip Hansas Zvibakas, 
bet vis tiek kryžiuotis, kryžiuotis. . . . ”

—Na, mergos, padainuokite ką nors, 
vis ne taip nuobodu bus verpti,—links
mai prašneko bajoriene. — Laimute, ko 
taip įsižiūrėjai? Bene kryžiuočiai mankš
tinasi? Eikš čia, nežiūrėk.

—Ten nieko nėr, mamute, aš tik taip 
sau, žiūriu, kaip voratinkliai skrenda.

—Na, mergos, dainuokim. Laimute, 
padėk.

—Vesk, Eglele.
—Tu vesk, Budone, aš tau tarsiu.

(Bus daugiau)

pasitarimai - pasikalbėjimai, 
kad reiktų tuos visus tris 
kliubus suvienyt į vieną kliu- 
bą. Jei tas įvyktų, tai būtų 
gražus ir naudingas žygis. 
Kiek žinau, Hamtramcko Lie- 

ameko lietuvių koloni- 'tuvių Piliečių Kliubas su mie- 
ivo lyg ir apsnūdus. Bet j ]u 
t jau pradeda atbusti. (Kas 

organizacijos rengiasi 
inti scenos veikalus, ki- 
agia koncertus, ir t.t.

visij Detroito ir Hamt- 
o organizacijų, gyviau- 

organizacija tai Lie- 
Amerikos Piliečių Kliu- 

, Hamtramck, Mich, šitas 
nusipirko namą, ir į- 

Lietuivių Kliubą, su
ma, su visokiais gėri- 

j^ir visais parankumais. 
r rengia didelį koncer- 

r šokius, kur įvyks sausio- 
0 d., 1951 m., lenkų ve- 

svetainėje, ant Hol- 
: ir McDougall gatvių ; 
ės nuo 6-tos valandos 

Įžanga nedidelė, bet 
taip sutaisė, kad ku- 

ubo narlaLnarės neda- 
irs. tai turės užsimokėti 

kaipo pabaudą. Mat, 
nas Kliubas yra pašelpi- 

rengiamas koncertas- 
Kliubo metinė iškil- 

ktuvės. 
’turiu pažymėti, kad 
oncerte programą pil- 
;uvių Moterų Pažangos 
Choras, duetai, solis- 
etuvių jaunuoliai 

ainomis, muzika, ir

Waterbury, Conn
>it-Hamtramcko žinios 

I

ruoju laiku Detroito
Svarbus susirinkimas

Lietuvių Parko Bendrovės 
visų šėrininkų metinis susirin
kimas įvyks sausio 17 d., tre-noru sutiktų susivienyt.

padarys pradžią vieny- čiadienio vakare, kaip 8 vai.,
bei ?

Charles J. Martin, 
Kliubo Pirmininkas.

savai-

davė Andruliui

su 
šo

tu-i saųsio-Jan. 20 d., 
pirmą koncertą šiame 
Lenkų 'Veteranų sve- 

Hamtramcke. Mano- 
bus daug publikos, ir 

galės gražiai pasi- 
ir pasimatyti su 

pažįsta-ugais, bei

J Ddkoite gyvuoja 
ki lietuvių kliubaį:

Ipiuis, q kitas
draugiškas kliubas, kūtia-
iari užeiga įvairių pažval- 

,lietuviai. Dhbar tarpe ty 
narių eina asmeniški

dar kiti 
vienas 

tik šiaip

susi- 
Board 
šiemet 
metų.

Vincas Andrulis Serga
Per dvi pastarąsias 

tęs V. Andrulis jautėsi blogai. 
Daktaro įsakymu jis nedirbo. 
Jis susirgo nuo širdies atakos.

Jau ir pirmiau, dėl tos pa
čios priežasties, jis nesveika- 
vo, bet pastaruoju laiku liga 
įgijo aštraus pobūdžio.

Daktaras
atatinkamus įsakymus, kaip 
užsilaikyti.
jam reikalinga rajmybė ir 
poilsis.

Dvi savaitės atgal Vincas 
sukniubo prie rašomojo sta
lo. Kuogreičiausia reikėjo 
šauktis daktaro pagelbos. Po 
to jis tūlą laiką turėjo būti 
lovoje, smarkiai suspaustas 
ligos. Dabar jau vaikščioja ir 
retkarčiais gali šį tą parašyti.

Tikimasi, kad greit galės 
vėl eiti savo pareigas. Jis yra 
•priežiūroje Dr. Ant. Bertašio. 
Dr. Tarulis taipgi juo rūpina
si.

Visų pirmiausia

Kai kas naujo Andrulio byloje 
Daugeliui klausinėjant, kaip 

dalykai stovi su V. Andrulio 
byla, atsiklausiau advokatės 
Pearl Hart, kuri tą bylą veda. 
Ir štai ką sužinojau:

Nors deportavimo klausimu 
tardymas baigtas, bet teisė
jas Fuller kyiečia dar sykį V. 
Andrulį sausio 25 d. Sako, 
kas tai praleista ar užmiršta 
laike tardymo.

Paskutiniai daviniai, paro
dymai irgi bus įteikti 25 sau
sio. Iki Šiol, taipgi, nėra ne

Venta Svetainėje, 103 Green 
St.

Visuomet metiniame 
rinkime būna renkami 
of Directors, taip ir 
bus renkami del šių
Nors susirinkimas yra šaukia
mas per atvirutes, bet neku
riu. šėrininkų sunku yra ant
rašai sugaudyti, nes jie jau 
gyvena kitose vietose, o ant
rašų nepermainė. Butų gerai, 
kad paduotumėt naujus ant
rašus finansų sekretoriui.

Po susirinkamo turėsime 
užkandžių ir išsigerimo. Tai 
kviečiami yra visi šėrininkai į 
susirinkimą, kad galėtume vi
si susirinkę aptarti bendro
vės reikalus ir po tam pasi
vaišinti, nors sykį į metu#, po 
visų šunkių darbų.

Bendrovės sekretorius
J. Svinkunas.

Taikos Kongreso Raportas
Gruodžio 22 d. Amerikinis 

Rusų Institutas ir Kalifornijos 
Darbininkų Mokyklos komite
tas surengė masines prakal

bas, kad žmonės užgirstų tik
rą tiesą apie pasaulinį Taikos 
Kongresą ir ką delegatai ma
tė nuvykę į Sovietų Sąjungą.

. Raportą davė t)r. Holland 
D. Roberts temoje: “Ką aš 
mačiau Sovietų Sąjungoje.” 
Taipgi plačiai jis aiškino, 
kaip prasidėjo Taikos Kong
resas Sheffield Anglijoj ir 
kaip orlaiviais vyko į Varša- 
va.

Kadangi prakalbos įvyko 
darbo dienoj, tad rengėjai 
nesitikėjo labai ; 
publikos. Tai buvo 
svetainė, kur telpa apie 300 
žmonių. Bet įvyko 
lai.” Dar toli prieš pradedant 
prakalbas, o jau svetainė bu
vo taip pilnai užpildyta, kad 
veik pusė žmonių neturėjo 
vietos kur sėsti. Kas įdomu 
buvo matyti, tai didelė didžiu- 

Ima buvo jaunimo, gimnazistų 
mokinių.

Daktaro raportas, arba pra
kalba tęsėsi apie dvi valan

čias. Klusytojai taip buvo pa
mylėję jo kalbą, kad buvo 
klausoma su didele atyda.

Jis savo kalboj plačiai aiš
kino, ką jis mate Sovietų 
jungoj. Taipgi buvo sykiu 
ti du to paties kongreso 
riai, kurie sykiu važinėjo 
Sovietų dirbtuves, poilsio 
mus, lankėsi po universitetus 
ir įvairias kitas įstaigas, ir ke
lias visiems visur buvo atvi
ras, be jokio varžymo. Matė 
vaizdus, kaip buvo hitlerinin
kų nuterioti miestai ir laukai, 
o dabar jokio ženklo nėra. 
Plačiai kalbėjo apie Stalin
gradą ir to miesto įvykius ka
ro laiku ir kaip dabar ten 
žmonės atstatė puikiausius na
mus. džiaugiasi laimingu gy
veniniu. Kalbėtojas labai vy
kusiai pašiepė amerikoniškos 
spaudos melus apie Sovietų 
Sąjungą.

Dr. Roberts pažymėjo, kad 
kur tik ėjo, visur buvo malo
niai priimti, kaipo taikos my
lėtojai ir visose viešose vietose 
ir dirbtuvėse matė dideles iš
kabas su užrašu: “Norime Pa
saulinės Taikos.” Europos 
žmonės yra nuoširdžiai pasi
ryžę kovoti už taiką, kad vėl 
neatsikartotų tokia baisi karo 
katastrofa.

Dr. Roberts teiravosi dauge
lio įžymių žmonių ir papras
tų darbininkų nuomonės, kaip

Washington. — Valdžia 
uždraudė pradėti statyt1 
naujas krautuves, valgyk-1 
las, teatrus ar kitus netar
naujančius kariniams tiks
lams . trobesius.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

tik nuosprendžio, bet ir reko
mendacijos, kurią darys Fu- 
lleris.

Remiantis McCarran aktu, 
Andrulis buivo antrą sykį 
areštuotas. Bet federalis teis
mas atmetė šį areštavimą.

Dabar sužinota, jog federa- 
lės vhldžios advokatai apelia
vo prieš distrikto teisėjo Wi
lliam Campbell nuosprendį. 
Apeliacij'ą spręs federalis 
distrikto teismas iš trijų teisė
jų. Kada, tai bus daroma, dar 
nežinia. Veikiausia ims ne 
mažai laiko. Rep.

jų mintys rodo, ar įvyks' tre
čias pasaulinis karas. Tai 
gaudavęs atsakymą, kad nie
kas karo nenori ir dabartinė 
kova už taiką yra milžiniška 
opozicija karui.

Prakalbos baigėsi su įvai
riais klausimais. Visiems jis 
atsakė, kas tik ką klausė apie 
taikos kongresą ir Sovietų 
Sąjungą.

Prakalbose atikų surinko 
dėl taikos reikalų $668.00. 
Raportas buivo labai įdomūs ir 
aiškus. J.K.A.

kius prie Pennsylvanijos vals
tijos įstatymų, kad gavus lei
dimą šioj valstijoje prakti
kuoti daktarystei.

Pennsylvanijos valstija gal 
pasirodė sunkesnė to dasigau- 
ti, tai daktaras Kamarauskas

iW-

Maynard, Mass
Uždaryta audinyčia.

American Woolen Co. čia tu
ri didelę dirbtuvę, kuTiojė iš

dacija. Atvažiavo iš Lowell, 
Mass., laužų rinkėjai su keliais 
sunkvežimiais ir kraunasi viso
kius gelžgalius ir senas maši
nas. O čia ir buvo galybė tų 
laužų. Tuoj atvažiavo ir iš ki
tų dirbtuvių vežtis sau geres
nes mašinas (žinoma, tos pat-, išvyko į Chicagą ir ten dirbo 
čios Am. Woolen Co.), iš Law- ligoninėse ir rengėsi prie Illi- 
rence, Wood Mill, Ayer Mill ir nojaus valstijos egzaminų iš- 
iš kitų miestų. Ir ta likvidacija laikymo.
tęsėsi kelias savaites. O iš

ii

Staigi liga ir mirtis tačiau 
Lowell’io laužų rinkėjai gana pakirto daktaro Juozo Kama

rausko gyvybę dar esant jau
nam.

Turėjau progą pažinti dak
tarą Kamarauską, gyvenant 
jam Pittsburghe. Buvo ra
maus budo, neleisdavo, neapy
kantos žodžių prieš progresy
vius, su kuriais nesutiko min
čių pasidalinime. 
Dr. Kamarauskas 
savo daktarystės 
ne į politiką.

Ramiai ilsėkis, Daktare! 
Tariu širdingos simpatijos žo-' 
dį dėl daktaro žmonos ir 
drg. Imbrozų. Draugas.

gerai pasipelnė.
Gal tūkstančius tonų nusive

žė į geležies liejyklas.
Laikraščiuose pagarsino, kad 

šitą dirbtuvę > parduos. Bet 
kai Amerika pradėjo smukti 
Korėjoje ir prez.. Trumanas 
paskelbė, kad visos dirbtuvės 
tūri- dirbti —' didelės ar ma
žos, — tai Am. Woolen Co- at-

43

skaitlingos įdirba moterims žiemines ir pa- šaukė, .kad neparduos ir neleis 
o paimta * vasarines gelumbes, kuri ka- “ant randos,” bet pati atida-

Daugiausiai 
gilinosi j 

profesiją, o

“stebuk-

ki
na - 
po 

na-

ro laiku turėjo didelius užsa-rys. Bet daugelį mašinų išve- 
kymus dėl kariuomenės. Dirbb žė ir, kol viską sutvarkys, tai 

praeis daug laiko. O darbinin
kai išbaigė savo pašalpas.

J. Gaidį s.

žieminius “šinelius,” o vėliau 
antklodes. Padirbdavo per vie
ną savaitę po 80,000 ir 90,000 
“blankietų.”

Kai kayas pasibaigė, tai ta
da pradėjo dirbti ir vėl civi
liam ir tada nebrokavo, nes 
trūkumas buvo.. Bet kai pripil
dė krautuves ir sandėlius, tai 
pradėjo grąžinti atgal dėl per
taisymo. O kai pradeda pertai
syti, tai taip nutaiso, kad jau 
niekam nebūna tinkamas. Pa
vyzdžiui: būna nudažytas rau- burgho lietuvius, kurie tiktai 
donai ar mėlynai ir nenusida- 
vęs, tuom sykiu galima patai
syti. Bet kai būna užbaigtas 
visas darbas ir išsiųstas į san
dėlį ir tada sugrįžta taisyti, tai 
jau blogai.

Per du metu dirbtuvė dirbo 
gerai, o vėliau pradėjo darbi
ninkus atleidinėti. 1948 m. at
leido visas raštininkes iš dirb
tuvės, kurios dirbo prie “bo
sų.” Kurios buvo senai išdir
busios, tai tas paėmė į didžiąją 
raštinę, o kurios jaunos, tai vi
sai paleido.

Pabaigoje 1949 m. visus dar
bininkus paleido, net ir visus 
bosus paleido. Bet už kiek lai
ko vėl sušaukė, tik ne visus: 
Praeitą rugsėjo mėnesį vėl pra
dėjo atleidinėti visus darbinin
kus ir bosus. O spalio mėnesį 
pranešė iš New Yorko board- 
direktoriai, kad kompanija 
nutarė likviduoti šitą dirbtuvę. 
O čia tik viena dirbtuvė ir yra 
šitam miestelyje, kuriame gy
vena 7,000 žmonių..

žmonės nusiminę, ypač tie, 
kurie turi nuosavybes ir krau- 
tuvninkai. O blogiausia tiem 
darbininkam, kurie pradirbo 
po 40 metų šitoje dirbtuvėje, o 
dabar eik ir nežinia kur.

Ir prasidėjo ištikrųjų likvi-
u.

SOUTH BOSTON, MASS.
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LLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius rengia

BANKETĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS 

Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 21 JANUARY
Pradžia 5 vai. vakare.

Salėje 318 Broadway
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI

LLD 2-ros kuopos mote
rys rengia šį gražų bankie- 
tą, kad pasveikirius dien
raštį Laisvę jos 40 metų ju
biliejus dalininkų suvažia
vime, (kuris įvyks sausio 
27-tą, Richmond Hill).

Bus vaišinga vakariene. 
Nepaprastai gražią dailių 
programą duos mums iftū- 
sų apylinkės žymieji daihi- 
ninkai vadovybėje gerb. St. 
Pau ros. Tikimės turėti sve
čių ir iš Laisvės štabo. Da
lyvaus D. M. šolomškas.

Kviečiame visus iš arti ir iš toli į šį nepapraštai 
gražų parengimą, kokį jau sėnai esame turėję.

’ x ' Rengėjos.

Pittsburgh, Pa
Staiga mirė Dr. Kamarauskas

Daktaras Juozas Kama
rauskas atsiskyrė iš mūsų tar
po staigia mirtimi sausio 2 d., 
1951 m., Chicagoje. Atsiliepė 
ta netikėta nelaimė ir į Pitts-

pažino daktarą laike jo gyve
nimo Pittsburghe. Bet labiau
siai buvo sukrėsti tos daktaro 
staigios mirties jo sergantis 
dėdė ir dėdiene, Pranas ir 
Marijona Imbrozai.

Porą metų atgal, daktaras 
Juozas Kamarauskas su savo 
žmoha Aniceta atvyko iš Vo
kietijos, kaip ir kiti DP. Dak
taras atvyko į Pittsburgh ą 
pas savo dėdę Imbrozą. Im
brozai yra progresyviai žmo
nės ir aiškiai permatė, kad jų 
giminaičiui daktarui butų 
daug geriau- grįžti į Lietuvą, 
nes tenai yra daug geresnė ir 
platesnė . dirva daktarams, 
kurie ten baigė mokslus^ Ant
ra, dėdė imbrozas žinojo, kad 
jo giminaitis negalėjo būti 
prasikaltęs prieš Lietuvos val
džią ir žmones, nes per visus 
perversmus, kada jie įvyko 
Lietuvoje, Dr. Kamarauskas 
gyveno Austrijoj, pirm karo 
Studijavo savo mokslo srityje 
Austrijoje. Karo laiku dirbo 
ligoninėse. Paskiausiai dirbo 
Amerikos ligoninėse.

Daktarui Kamarauskui pa
tekus į Vokietiją, gal but, 
kaip ir kitiems DP., karštas 
noras kilo atvykti į šią šalį, 
kur, kaip daugelis iš anos pu
sės, mano, kad šioje šalyje 
doleriai krinta į kišenes be 
darbo. Todėl Dr. Kamaraus
kas nepaklausė savo dėdės 
patarimo, atvyko į Pittsburgh^ 

paš dėdę ir dėdienę Imbro- 
zus.

Dėdė, būdamas geros* šir
dies žmogus, gelbėjo savo gi
minaičiui visokiais būdais: 
supažindino Su daktaro pro
fesijos asmenimis ir su dauge
liu kitų gėros įtakos asmenų, 
kad kaip nors gavus darbą 
ligoninėse it vėliaū prišitai-

★ Nauja ligoninė atidaryta 
Smalininkuose, čia pat yra ir 
ambulatorija. P. Misiukevičius

★ 'Hidroelektrinę ant Nevė
žio krantą pradėjo statyti 
“žvaigždės,” “Nevėžio kran
to” ir kiti Dotnuvos rajono 
kolūkiai. Tarpkolūkinė jėgai
nė bus didelio pajėgumo ir 
aptarnaus aplinkines žemės 
ūkio arteles. P. Švedas

★ Šachmatų-šaškių klubas 
atidarytas Kaune. Jam vado
vauja šachmatininkas drg. 
Abramavičius. J. Kostevjčius

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų kuopos susirinkimas jvyks 
nedėlioj, 21 d. sausio, 3 vai. po pie
tų, 735 Fairmount Avė. Visos na
rės prašomos dalyvauti. — Kuopos 
Sekr. (12-13)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kuopos susirinkimas at

sibus nedėlioj, 21 d. sausio, 2:30 v. 
po pietų. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, 
reikalų. 
1951 m. 
ba.

nes turime daug svarbių
Taipgi reikia pasimokėtl 
duokles. — Kuopos Valdy-

(12-13)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro susirinkimas jvyks 

nedėlioj, sausio 21 d., 1:30 va), po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi- 
icott St. Yra labai svarbių reikalų. 
Prašome visus ir visas dalyvauti. — 
J. Kižys, Choro Koresp. (12-13)

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas jvyks seredoj,
metinis 

sausio 
17 d. ant 4097 Porter St. Draugės, 
kliubo narės, būkit visos ir naujų 
kvieskite ateiti. — Nut. rašt. V. 
Smalstis.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOT 
DIREKTORI

IŲ '

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

fi

aK

i-ė.

< CHARLES I. ROMAN

3 psl.--Laisvė (liberty, Lith. Daily)—Treč., Saus.-J an. 17>-ii

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
D. M. Šolbniskas

Liūdėjo valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.
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Avocado kąsnis apetitui 
padilginti

Ynamaitis grįžo 
iš Floridos

I
I
I

Praėjusiame skyriuje [Didesnė pusė studenti-1LDS Centro Valdybos Į Mažytė ligonė March
bėgomis minėjome anie • v« ■ • • J r iv •/ of Dimes apeigoseprabėgomis minėjome apie 

iš pietinių ir pietvakarinių 
kraštų atgabenamą žalio 
didelio kiaušinio pavidalo 
vaisių, vadinamą avocado 
(ištark avokado).

Kaipo apetito dilgintojas 
paduodamas atpjauta pusė 
ar skiltis, biskį pasūdyta ir 
su citrinos griežinėliu ar 
gatava sunka. Valgo šaukš
tu.

Arba gali būti supjausty
tas ir paduotas su French 
dressingu, arba cocktail ar 
kokiu kitu rūkšties turinčiu 
sosu, bet ne per riebiu, nes 
pats vaisius yra turtingas 
aliejais. Pjaustytasis pa
duodamas ant salotos lapo. 
Priedams po valgio su apel

siną ar kitais vaisiais
Smulkiais keturkampiu- 

kais supjaustyk nuluptą 
avocado. Dadėk skiltimis (ar 
supjaustytos) tiek pat apel- 
sinos (orange). Užpilk ap- 
elsinos sunka, kad apsemtų. 
Paduok gerai atšaldytą.

Arba gali pusiau perpjau
to avocado sėklos vietą pri
pildyti grapefruit ir apelsi- 
nos gabalėliais ar besėklė
mis vynuogėmis. Skanu ir 
mišinyje su ananasu (pine
apple). 11
- Kadangi avocado yra aly
vinio skonio, pirm sudedant 
jo dubenėliu kitus vaisius 
tinka avocado pašlakstyti 
citrinos rūkštimi.

Kas mėgsta avocado sko
nį, taipgi tinka pridėtas 
prie cream of chicken sriu
bos. Stambiai sumaltą ar 
smulkiai supjaustytą sude
da dar šalton kenuoton 
sriubon ir sykiu atkaitina. 
Prieskoniui deda žiupsnyti 
nutmeg. . N.

jos uždarbiauja suvažiavimas
Didesnė pusė visų lankan

čiųjų New Yorko miesto kole
gijų jaunuolių liuosvalan- 
džidis eina uždarbiauti savo 
mokslui, nes jų tėvai neturi 
išteklių jiems suteikti kolegi
jos mokslų. Tūlas uždarbiau
jančio jaunimo nuošimtis dar 
turi padėti tėvams ar kitiems 
šeimos nariams išgyventi.

Jaunimui esą buvę pasiūly
ta apie 10,000 skirtingų dar
bų, bet daugiausia tokių, už 
kuriuos nieko nemoka, tiktai 
teikia nuošimčius. Dažniausia 
siūlo eiti po namus pardavi
nėti įvairius menkniekius. O 
kadangi tokiuose darbeliuose 
algos mokėti nereikia, tad tų 
salesmanų samdo tiek, kiek 
gauna. Daug tokių “biznie
rių” pravaikščioja dienelę už 
keliolika centų arba ir nieko 
neuždirbę.

Per daugumų, vienam ki
tam pasitaiko ir geresnių dar
belių, kuriuose kai ko ir pra
moksta. Tačiau dažniausia 
tenka vaikų prižiūrėti, restau- 
ranuose 
kioti, ar 
tarnauti.

Šiįmtai
reikalingi uždarbio, kad 
persisamdo chemikalų 
kams leisti ant. jų kūno išban
dyti įvairius chemikalus. Už 
vienų bandymų jiems moka
ma po $5. Neteko patirti, kas 
mokėtų už gydymų, jeigu tais 
bandymais padarytų bando
miesiems žalos.

indus nuo stalų ran- 
plauti, prie stalų pa-

studentų yra taip 
jie 

fabri-

Teisingas, bet 
neištvermingas

Apetito Akstintojas
Nebrangu ir skanu apeti

to akstintoju paduoti varš
ke pridėtus gabalėlius cele- 
rių. Mažai turint laiko, 
pirkti g a t av ą “cream 
cheese”. Turint pakanka
mai laiko, pigiau ir mais- 
tingesnį padarysi patieka
lą paėmus “pot cheese” ir 
“heavy sweet cream”, na
mie suplakant. Skonį pa
stiprina priemaiša tarkuo
to Roquefort sūrio.

Po tokio apetito akstinto- 
jo, pajusite, kad vyriausias 
patiekalas bus skalsesnis, 
nes varškė yra maistingas čiau pas suimtąjį

Praėjusį šeštadienį Lietuvių 
Darbininkų Centre įvyko Susi
vienijimo Centro Valdybos 
narių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo visi CV nariai.

Iš Čikagos buvo atvykęs 
antrasis vice-prezidentas 
Frank Olsorias. Dr. M. D. Pa- 
levičius iš Detroito, J. J. Moc- 
kaitis, l-,masis vice-preziden- 
tas — iš Bridgeport, Conn., 
na, ir vietiniai: prezidentas 
R. Mizara, sekretorius J. Siur- 
ba, iždininkas J. Wteiss, iždo 
globėjai: K. Petrikienė, Aida 
Ormanienė ir Helen Jeskevi- 
čiūtė.

Tų pačių dienų, po posė
džių, Frank Olsonas išskrido

lėktuvu į Bostonų aplankyti 
saviškių giminių ir draugų, o 
Dr. M. D. Palevičius pasiliko 
vienai dienai, nes sekmadienį 
jis sakė kalbų Brooklyne apie 
sveikata. Daktaras išvyko na
mo sekmadienio vakarų.

Centro Valdybos suvažiavi
mas atliko daug svarbių daly
kų ; be kitko, jis nutarė skelb
ti didelį vajų naujiems na
riams į Susivienijimų įrašyti. 
Vajus prasidės su šių metų 

[gegužės mėnesio pradžia.
Apie kitus CV. suvažiavimo 

tarimus LDS nariai smulkiau 
sužinos skaitydami organų 
“Tiesų.”

Gimdančios motinos 
išvarymas iš buto 
sukėlė kaimynus

Macy sako: rinkimuose 
nesilaikyta įstatų

W.

TUTORS & PRIVATE 
INSTRUCTION^

Mokiname Angliškai.jMįocial 
dijavimą. Pradinės Mokamos 
kus. Esame laisniuoti. Turime 
School ir Elementary Mokyklų 
kytojus. CL. 9-7061. Priein

(12-

Praėjusių savaitę Laisvėje 
buvo sustojęs J. Ynamaitis, iŠ 
Union City, Conn. Jis sustojo, 
grįždamas iš Floridos.

Pasikalbėjime Ynamaitis 
sakė

Buvau Jacksonville, 
Daytona Beach ir Palm 
Beach. Miami nepasiekiau.

i i Florida Ynamaičiui buvo į- 
domi ir jis ten pasilsėjo.

HELP WANTED—FEM^
Pradedant rinkliavų aukų 

kovai prieš vaikų paralyžių 
(polio), Yorke įvyko-iš
kilmingos tam apeigos. Kaipo 
viena priemonių rinkliavai 
garsinti, išsiųstas po miestus 
“Skrendantysis Dešimtuko 
Bankas” — lėktuvinė dėžutė.

Dėžutei palinkėti laimės 
dalyvavo New Yorko pašto 
viršininkas Albert Goldman. 
Oi iš Brooklyno * buvo ambu- 
lansu atvežta mažytė Elaine 
Jasiulevičiūtė, 6 metų, gyve
nanti 82 Berry St., nukentė
jusi nuo tos ligos. Mergytė ir
gi ^metė žvilgantį pinigėlį į 
siunčiamų skraidyti dėžutę.

Toji liga (nors tarp vaikų 
pasitaiko dažniau) neskiria 
nei suaugusių. Velionis prezi
dentas Rooseveltas ta liga 
buvo susirgęs, jos sužalotas, 
jau būdamas suaugusiu vyru, 
žymiu politiku. Tai po jo li
gos tapo įkurta įstaiga kovai 
prieš tų žalotojų ir kas metai 
po visų šalį vykdo rinkliavų 
tai ligai tyrinėti ir susirgu- 
siems pagelbėti. Tų vajų vyk
do sausio mėnesį, baigia Roo- 
sevelto gimtadienį, sausio 30- 
ta.

Medikališkas mokslas jau 
žino, kad liga užkrečiama, 
bet nežino visko. Gydymas, 
koks šiuo tarpu žinomas, yra 
labai varganas, ilgas. Tai dėl 
to nustatyta, kad ta liga ser
gantiems reikia visuomenės

Jauna namų darbininkė; ’ 
dirbti 5 dienas j savaitę nuo 1 
9 vai. Guolis kitur. Skambii 
Lexington 2-3957. (1

MIRE
me-

Darbininkė prie abelno namų 
bo. Dirbanti pora, kalba vok 
Du vaikai; maža stuba Larch) 
N. Y. Arti stoties. Guolis vi 
Longacre 5-1197. Per sava 
skambinkite Larchmont 2-5122, 
užmokėsime. (1

Boleslovas Palckys, 55 
tų amžiaus, mirė 12 d. sausio, 
palaidotas 15 d., šv. Kazimie- 

kapinėse. Į Amerikų atvy- 
1913 m., visų laikų gyve- 
Birooklyne. 
neturėjęs

Kalbama, kad 
sidraudęs.

Iš Lietuvos Palckys paėjo iš 
Tadauskų kaimo, Kauno gu
bernijos.

ro 
ko
no v • čia

Sakoma, kad 
jokių giminių, 

buvęs gerai ap-

Namų darbininkė. Mokanti
Maža šeima. Nuosavas kamt 
Visi elektriniai įtaisymai. Ger 
ga. NA.* 8-8630.. (12

Newyorkiete Mrs. J 
Stem, 84 metų, tapo parv 
ta ant gatvės vienos maš 
prie Amsterdam Ave. ir 11 
St. Paskui tų važiavęs ta 
kas užvažiavo ant jos i: 
užmušė.

Devyni asmenys, buvę i 
sakę vietas ne!aijnėV\Agkti 
jin nepribuvo ir tuomi iš 
gė nelaimės. . ,

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimai įvyks šį 
ketvirtadieni, sausio 18-tos 
vakarų, Liberty Auditorijos 
patalpose. Narės 1 prašomos 
pakviesti ir savo drauges.

Valdyba.

Angelie Petus, jauna negrė 
motina, tapo su dviemis ma
žais vaikais prašalinta iš val
dinio buto Williamsburge aš- 
tuoniomis valandomis pirm 
gimdymo trečiojo kūdikio.

Moteriškės prašalinimu iš
būto pasipiktinę kaimynai pa
siuntė delegacijų į miestinio 
Housing Authority įstaigų 63 
Park Row, New Yorke. Dele
gacija žadėjo raštinėje sėdėti 
kol bus šeimai suteiktas butas. 
Grupėje rado’si ir Mrs Petus 
vaikučiai, 6 ir 3 metų, taipgi 
jos vyro motina.

Apie Mrs. Petus pasakojo 
jų užtarusios organizacijos 
pirmininkė Mrs. Broms:

Mrs. Petus, atsiskyrusi su 
vyru, gyveno Williamsburgo 
projekte, 183 Scholes St. mo
kėdavo $34 už butų, šeimai 
pakrikus, ji gyveno iš pašal
pos. Laukiantis kūdikio jai te
ko kreiptis ir pas gydytojų, 
tad atėjus dienai sumokėti 
nuomų, jai trūko pinigų. Sau
sio 3 pas ja pribuvo miesto 
maršalas ir projekto vedėjas 
šeimų iškraustyti. Moteriškė

oponentas 
neleisti-

Dr. A. Petrik
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakarti
Penktadieniais uždaryta

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks šį ketvirtadienį, sausio 18-tą, 
pradedant 8 vai. vakare, Kultūri
niame Centre. Prašome visų narių 
tatai įsitėmyt ir dalyvaut.

Valdyba.
(11-12)

[Buvęs kongresmanas 
Kingsland Macy, atstovavęs 
Kongrese Nassau ir Suffolk 
apskritis, savo skunde Kong
resinei komisijai sako, jog 
praėjusiuose rinkimuose ne
prisilaikyta įstatų nei taisyk
lių.

Macy tuomi nori parodyti, 
kad rinkimuose ne jis pralai
mėjo, bet kad jo 
Greenwood laimėjo 
nomis priemonėmis.

Macy sako, kad Greenwood
ir jo rėmėjai neraportavo iš Į pagalbos. Aprokuota, kad ne 
kur jie ėmė rinkimams paja- Įtik eilinis darbininkas, bet ir 
mas, kaip to reikalauja įsta- vidutinis biznio žmogus neiš- 
tymai. Balsavę virš 200 nere- galėtų vienas panešti gydy- 

asmenų. Virš 500 mosi iškaščių. Prie geros san
tvarkos, tuomi turėtų rūpintis 
valstybė. Bet pas mus kol 
kas visa tai tebesiremia iš tos 
pačios biednuomenės surenka
mais centais.

Liberty Auditorijoje ’ irgi 
randasi tam tikslui aukoms 
rinkti dėžutė. Atsiminkite jų, 
kuoiųet ten lankotės ir kišenė
je teberandate liuosų skatikų.

Dr M. Maiše
Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas. 
Inkstai Ir Pūslė, Reumatixma*.

Kraujo ir Slapumo Tyrimas

107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union

New York cwt*
VALANDOS!

Kasdien 10:00—1:00—7:00.
Sekmad. 11:30 A. M. iki 1:30 P. 1

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

gistruotų 
asmenų užsiregistravę nelega
liai, nebuvę išgyvenę apskri
tyje įstato nusakytų laikų. 
Registracijos knygos ir balsa
vimo mašinos buvusios netvar
koje.

Street 
st.

Ridgewoodo teismabutyje 
teisėjas sulaikė teismui Frank 
Walker, 34 ,m. Kaltina, kad 
jis apsivogęs.. Įsigėręs, jis pa
silikęs nakčiai užrakintoje 
aludėje 104-02 Metropolitan 
Ave., Forest Hills, 
aprimus, pasiėmęs 
$350 ir išėjęs.

Sekamų rytų atėjęs savinin
kas apsižiūrėjo netekęs pini
gų, bet negalėjo išburti, kur‘(su ašaromis maldavo ja palik- 
jie galėjo dingti — niekas ti bute, nes ji ne už ilgo gim- 
nebuvo išlaužta. Tik popietį dys.
nepažįstamas paskambino sa- Kings County ligoninės ambu- 
vininkui, pasisakė pinigus pa- lansų ir su juo atvykęs dakta- 
ėmęs ir atsiprašinėjo, žadėjo ras sakė, kad jai dar bent 
pinigus atnešti. Tačiau pinigus mėnuo laiko laukti, jų praša- 
nešėjo kaip nėra, taip nėra. ” ,v 1 ‘ Tr ’ ~
Pagaliau, vėlai naktį jis įsvy
ravo aludėn. Savininkas jau 
turėjo pasišaukęs policijų. Ta- 

j beatradę 
tiktai $53, visi kiti pinigai bu
vę “sutirpę” degtinėje kitur, 
kitos aludės savininko naudai.

Laisves bankietas
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Viskam 
iš kasos

Maršalas atšaukė iš

Kaimynai prig- 
rakandus. Ji pati 

ligo- 
pačių

Ar jau įsigijote tikietų? 
Bankietas įvyks sausio 27-tos 
vakarų, 7 vai., tuojau po su
važiavimo. šokiams gros Jur
gio Kazakevičiaus orkestras. 
Įvykstant šeštadienio vakarų, 
bus gražaus laiko šokiams. 
Bendras vakarienės ir šokių 
tikietas $2.50. Vien tik šo
kiams 60c. (taksai įskaityti).

SKELBKITeS laisvėje

REIKALAVIMAI

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EV. 7-6288

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI 
AKINTUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Slenge 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

REIKALINGA KNYGVEDfi

Reikalinga knygvedė Laisvės įstai 
gai. Turi mokėti lietuvių kalbą 
Nuolatinis darbas. Dėl darbo sąly 
gų ir dėl algos asmeniškai infor 
muosime. Kreipkitės:

Laisvė, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

no ji Mrs. Petus nuėjo gyventi 
pas tėvų ir seserį šaltame 
dviejų kambariukų bute.

lino iš buto. 
Įaudė jos 
nuvažiavo į Greenpoint 
ninę ir 5 valandų tų 
dienų susilaukė kūdikio.

Vyresniuosius vaikus 
glaudė jų senutė, gyvenusi 
Red Hook projekto sklepinia- 
me bute. Bet kuomet rendau- 
ninkai nuėjo valdinėn įstaigon 
protestuoti dėl jos marčios 
prašalinimo iš buto, tai ir uoš
vę prašalino iš buto. Jų laiki
nai priglaudė kaimynai. O su 
naujagimiu sugrįžusi iš ligoni
nės praėjusį penktadienį jau-

i.

Dienraščio Laisves B-vespri-

REPUBLIC BAR & GRELI

TIKROJI LABDARYBĖ

ŠEŠTADIENĮ TELEVISION
Sausio 27 January, 1951

susidrau-

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

4 psl.--Laisve(Liberty, Lith. Daily) Tree., Saus.-Jan. 17, 1!

Mrs. Mc. 
visuomenę 

nes turi-

Banketui ir šokiams bilietas $2.50. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakare.

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks ?

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Telefonas 
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskaį
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS '
32 TEN EYCK STRESU

Brooklyn, N: Y. "V
Telefonas: EVergreen 1-8174.

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. I

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Savininkas

IGNAS SUTKUS $
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagalia 

burnelę išmesti, ^ulig savo skonio pasirinkto
( LIKERIO, VYNO ar ALAUS II

KONVENCIJA 
.' s ‘ -i 1 • • i 7 • .

IR

BANKETAS

L

Niekad nemerk sinkon 
karštų puodų, blėtų, skau- 
radų. Leisk atvėsti. Tirš
čius išgręsk tinkamu tam 
įrankiu. Taukus iššluostyk 
popiera. Puodai ilgiau tar- 

' naus ir niekad neužsikimš 
.sinka. *

New Yorke gyvuoja įstaiga 
vadinama Handicapped 
Children’s Home Service. Ji 
nerenka jokių aukų, neužlai
ko apmokamų darbininkų. 
Būrelis tikrai mylinčių vaikus 
žmonių yra susirašę ir pasista
tę saui pareigų nors valandų 
per savaitę pašvęsti aplankyti 
paliegusius vaikus jų namuo
se, su, jais pažaisti,

* gauti.
Grupės sekretorė 

Mullin atsišaukė į 
daugiau savanorių,
mųjų spėkų neužtenka atlan
kyti visus reikalingus atlan- 
kymo vaikus,

Automobilistų Sųjunga pa
siūlė įvesti vienodų’ $10 regist
racijos mokestį visiems kelei
viniams auto. Dabar registra- 
sija mokama pagal auto svo- 
ri- . L^AijLinfflni

Vien tiktai ginklavimasis 
nega.li išvengti karo, sakė ma
joras Impellitteri, kalbėdamas 
vienos kongregacijos susirinki
me, New Yorke. Jis sakė, jog 
reikia tolerancijos ir stipraus 
“dvasinio judėjimo.”

TUOJAU ĮSIGYKITE 

ini bvtvc 
W' AJLiJRI Aaibv ...

KALENDORIŲ
Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 

patarimais ir moksliniais raštais.
KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

Kaina tik 50 centų
Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c 

nes kainuoja peršiuntimas.




