
Metai 41-miejL Dienraščio 33-tieji.Nr. 13
u

amerikonai pasitraukė ITALIJOS DARBININKAI
Į PlEtVS NUO SVVONO STREIKUOJA PRIEŠ

GEN. EISENHOWERJ
pietus nuo Vondžu.

Prakilnus reikalas.
v Rūkoriai, saugokite 

. plaučius!
Lai kalba .moterys.
Gal eis laukan.
Beveik išnykusi veislė.
Dar vienas “griekas.” 

Rašo A. BIMBA Richmond Hill 19j N. Y., Kįftvirtad., Sausio-Jan. 18, 1951
. - — — i i y - ______________________ ___________________________

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

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

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

: Tel. Virginia 9-1827-1829.

TIIE
I

* /Dabar visoje Amerikoje ei
na “March of Dimes” vajus. 

, Aukos renkamos labai gra- 
Žiam, prakilniam tikslui — 
kovai su kūdikių paralyžiumi.

* Nepagailėk dešimtuko kito, 
klaidos nepadarysi.

; Ta baisi liga kankina daug 
įmonių. Nukerta kartais ir 
suaugusį. Daugiausia sunaiki
na jąuntŲnečių.
įKovai su šia pavietre Tru

manas neturi pinigų. Visi bili
jonai nueina planavimui 
įehgimui karo. *“ 
Bet kova su kūdikių paraly
žiumi turi eiti pirmyn. Mums 
reikia prisidėti su aukomis.

ir

f
J

SIŪLOMOJI PERTAIKA, 
ANOT PRAVDOS, TAI TIK 
APGAVINCAS MANEVRAS
Sako, Amerika nori tik laiko 
pasiruoši naujoms atakoms

Tai liūdna. Į • Maskva< — Sovietų ko-

JfftS mus redakcijon ateina 
Tret “Federation News,” Chi- 
cagos Darbo Federacijos or- 

Kai kada aš jį perskai
tau. Sausio 13 dienos • laidos 
gąl. būčiau * neskaitęs, jeigu 
nebūčiau . žinojęs, kad ten tel
pa Dn Shortall straipsnis. Jis 
manę smarkiai pagąsdino, 
nes ^inau, kad tas klausimas, 
apdfe kurį jisykalba, 
daugybę mūsų gerų 
taip pat ir draugių.

paliečia 
draugų,

plaučių 
kad

, Dalykas eina apie 
vėžį? šis daktaras sako, 
labai daugelis mokytų ir iš
mintingų žmonių mano, kad 
daugiausia vėžio į plaučius 
patenka su rūkymu. Dažniau
sia pasigauna tie, kurie 
smarkiai. pasirūko!

Nieko daugiau' nebesakysiu. 
Vienas. gęras prietelius buvo 
ir jnąn įkalbėjęs pypkę išban- 
djgjUbet gerai, kad negalėjau 

Dabar, pasiskaitęs 
Dr.' &hortall' strfcVpsnį, džiau- 
ttdOsLy ’ / ? ***

feTik stebėtis reikia, kodėl 
dar vis tįjJK tik “zurza,” bet 
garsiai neprabyla Amerikos 
moterys - motinos prieš karą 
ir už taik<: Jos verkia ir de- 
jnoją, guodžiasi ir skundžiasi, 
pyksta ąnt tų>, kurie jų sūnus 
įei brolius ima karan, tačiau 
dar vis nęsimato tikrai galin
go, plataus, masinio jų su- 
įrttzdėjimo prieš naujo karo 
pavojų.

Pavienis protestas irgi ge
ras daiktas — juo daugiau, 
tuo goriau. Bet toli gražu 
neužtenka. Viename laikraš
tyje skaitau, kad kai kuriuose 
miestuose jau pradeda kurtis 
moterų taikos klubai.
> Puiku. Lai neatsilieka ir lie
tuvės moterys.

į ^The N.* Y. Herald Tribune 
kdfedpondentas Bigart rašo, 
JtŽi dabar visi žino ir mato, 
jog generolas MacArthur pri
darė baisiausių klaidų. Su ge- 
riĮueia ąnhija, su geriausiu 
laivynų ir orlaivynu, prakišo 
didžiausius mūšius prieš pras
tai ginkluotas armijas.

Bigart mano, kad MacAr
thur turės pasitraukti iš tos 
komandos^ Gal taip ir bus. 
fjd^t MacArthur pasitrauki

mas neišspręstų paties reika
lą, O reikalas yra tuojau 
baigti karą, atsteigti taiką, 
sulaikyti kraujo liejimą. Tą 
klausimą turi išspręsti ne vie
na# generolas, bet visa Ameri
kos vyriausybė, o svarbiausia 
— Amerikos žmonės.

Irgi svarbus pranešimas. 
Susiorganizavo princų unija; 
Jl^sako, kad svietas su savo 
dftnokratijomis baigia jų 
yįfslę išnaikinti. Jie pasiduoti 
ą^jori. Jie nori pasilikti ir 

•yfi&tis princais.
princų5 veislė nėra tik 

01a toje nelaimėje. Panašiai 
baigia išnykti ir menševi- 

|įįg( veislė. Kas apie ją šian- 
bežino ir bekalba?j .1

f-'

munistų laikraštis Pravda 
rašo, kad Jungtinių Tautų 
peršama pertaika Korėjoje 
yra “gremėzdiškas Ameri
kos manevras”. Sako, Ame
rika nori tik atsikvėpti po 
nukentėtų smūgių Korėjo
je, sustiprinti savo jėgas 
naujam ofensyvui, užka-

riauti visą Korėją ir laikyti 
ten savo armiją per neribo
tą laikotarpį.

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas 
vadino “imperialistiniu mo-^ 
nu” Jungtinių Tautų pasiū
lymą paskelbti paliaubas 
Korėjoje. '

Koreja ,saūs. 17. —Ame
rikos kariuomenė vakari
niame fronte apleido Suvo- 
ną, geležinkelio ir vieškelių 
mazgą, 17 mylių į pietus 
nuo Seoulo, Pietinės Korė
jos sostinės. Amerikonai 
dabar sudarė naują apsigy
nimo liniją už 3 mylių į pie
tus nuo Suvono, kurį buvo 
užėmę tik diena pirmiau, 
rasdami mieste tik apie 100 
šiaurinių Korėjos liaudinin-

dė 
nių cenzūrą.

ŠIAURINES KORĖJOS |
PRANEŠIMAI I

Darbo unijos paskelbė didžiules 
demonstracijas prieš jį.

Su lėktuvu sudegė 
10 žmonių

Spokane, Wash. — 
krito ir susprogo keleivinis 
Northwest Airlines lėktu
vas. Sudegė visi 10 buvę ja
me žmonės — 7 keleiviai 
3 įgulos nariai.

Nu-

ir

Marshall ragina tuoj 
draftuot 18-kinius

į Negalima apsisaugo! 
nuo atom-bombį sako 
valdininkas

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius gen< Geo. 
Marshall ragino Kongresą 
nutarti tuojau draftuot 18- 
metinius berniukus ir be jo
kių ceremonijų siųsti juos 
karinėn tarnybon užsienyj, 
kur tik reikės.

Marshallas priešinasi siū
lymam rekrutuot jaunuo
lius tik nuo 18 ir pusės me
tų amžiaus arba draftuotus 
18-metinius lavinti šioje ša
lyje per 12 mėnesių pirm 
siunčiant juos užsienin.

' Washington. — Senatas 
patvirtino Millardą Cald- 
wellį, prezidento Trumano 
paskirtą civilinio apsigyni
mo administratorių.

Už kelių valandų po to 
Caldwellis viešai pareiškė:

— Nors valdžia skiria 
tris bilionus dolerių slėptu
vėms ir kitoms apsaugoms 
nuo atominių bombų, bet 
tatai negalėtų apsaugoti nė 
vieno procento amerikie
čių tose vietose, kur prie
šas mestų atom-bombas.

Suprantama, kad ko vėji
niai liaudininkai 
dabar ruošėsi; šturmuo t Su- 
voną, todėl jankiai ir pasi
traukė iš jo.;

Viduriniai (- rytiniame 
fronte ajnerikonai pasi
traukė kelias mylias atgal 
į pietus nuo strateginio 
Vondžu miesto.

Liaudininkų partizanai
-—,------------- ,-----------------

ir kinai

Roma. — Kairiųjų va-
Maskva, saus. 16. —šiau-i dovaujamos darbo unijos 

rinės Korėjos liaudininkų ! paskelbė visuotinus strei- 
radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai j demonstracijas Milane, Ro- 
savanoriai darė naujus sėk
mingus žygius prieš ameri
konus ir vis kirto priešam 
skaudžius smūgius.

Liaudininkai per mūšius 
Vondžu srityje nukovė bei 
sužeidė 760 priešų oficierių; 
ir kareivių ir paėmė nelais-j 
ven 105.

priešlėktuvinės patran
kos nušovė amerikinį bom- 
banešį Pyongyango srityje.

kus ir didžiules protesto

moję, Neapolyje ir kitdose 
Italijos miestuos prieš ge
nerolą Eisenhoweri, kuris 
atlekia šį ketvirtadienį.

Amerikiniai korespon-

Senatas balsuos, ar 
pats Trumanas gali 
siūst armiją Europon

Indijos didikas perkraustė 
$2,000,000 j Floridą

Francija pageidauja 
deryby su Sovietais

vai-Paryžius.—Franci j os 
džia daro spaudimą Angli
jai ir Amerikai eit į Ketu
rių Didžiųjų derybas su So
vietų Sąjunga.

Pranešama, jog Ameri
kos ir Anglijos diplomatai 
jau sutinka pirmiausia tar
tis apie Vokietiją, kaip kad 
Sovietai reikalavo, o paskui 
diskusuoti Tolimųjų Rytų 
klausimus.

Palm Beach, Florida. — 
Viešintis Amerikoje, Indi
jos kunigaikštis Mahara
jah of Baroda perkraustė 
du milionus dolerių ameri
kinių savo pinigų iš New 
Yorko ir sudėjo juos į sei
fą Viename Palm Bęach 
banke.

Kunigaikštis bijojo, kad 
sovietinė atom-bomba neiš
taškytų jo pinigų New Yor
ke. ' 1

112 bilioną dol kariniams 
tikslams per 2 metus

Amerikony nuostoliai 
Korėjoj per 16 dienų

Tokio. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
paskelbė, kad jie ir jų ben
dradarbiai kinai savanoriai 
per 16 dienų nuo sausio 1 
d. užmušė, sužeidė bei ne
laisvėn paėmė 13,009 prie
šus — amerikdnus, anglus 
ir Pietinės Korėjos tauti
ninkus. 1 ■ •

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai ata
kuoja francūzus tik už 20 
mylių nuo svarbaus miesto 
Hanoi.

New York.—šoninio stei- 
ko svaras 1941 metais Čia 
kainavo 24 centus, o dabar 
89 centus,

Kepa spėjam a palaidot mirusių 
nuo influenzos Anglijoje

London. — Influenza ir 
plaučių uždegimas (pneu
monia) taip daug numarina 
anglų, kad grąboriai nepa- 
spėja palaidoMų — lavonai 
išbūna nepalaidoti net per 
dvi savaites.

Vien Liverpoolyje influ
enza per tris pastarąsias 
savaites pasmaugė tris tūk
stančius žmonių. 6 papras
tais laikais tame mieste 
miršta tiktai po 200 žmonių 
per savaitę.

Manchesteryje dabar šia

liga' serga 15,000 asmenų.
Londone influenza pagul

dė 2,000 pašto tarnautojų 
ir daugiau kaip 800 slaugių 
(norsių). >

LAIVAS SU INFLUEN
ZOS LIGONIAIS AT
PLAUKĖ Į N. YORKĄ 
New York. — Atplaukė 

laivas Mauretania iš Angli
jos, ir newyorkiniai sveika
tos inspektoriai rado tarp 
keleivių 55 sergančius in
fluenza.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wherry 
pasiūlė rezoliuciją, sakan
čią, jog prezidentas neturi 
teisės be Kongreso leidimo 
siųsti šios šalies kariuome
nę į tarptautinę Atlanto 
kraštų armiją vakarinėj 
Europoj.

Senatas nutarė šią rezo
liuciją balsuoti ateinantį 
ahtradienį. fF

Prez. Trumanas savinasi 
teisę be Kongreso leidimo 
siųsti Amerikos armiją už
sienin, kur tik pats mato 
reikalą.

dentai pranešė, jog bent du 
milionai darbininkų pasi
ruošę streikuot ir demons
truota prieš 'Eisenhower}.

Žandarai blaško demons
trantus ir plėšo nuo sienų 
iškabas, šaukiančias: “Ei
senhoweri, važiuok sau na
mo!” “Mes norime taikos!”

Eisenhoweris, vyriausias 
tarptautinės Atlanto kraš
tų 1 armijos komandierius 
prieš Sovietų Sąjungą, de
rėsis su klerikaline italų 
premjero di Gasperio val
džia, kiek Italija galėtų 
duoti kariuomenės tai ar
mijai. / • ’

Gelžkeliaj reikalauja 
6 proc. daugiau pelno

Lenkai tardo du kunigus 
kaip žmogžudžius, plėšikus

Maisto kainos pakilo 
jau 7 procentais

Milžiniški telefonų- 
telegrafo pelnai

Washington. — Iš krau
tuvių perkamas maistas 
naudojimui pabrango dar 1 
procentu ir penktadaliu per 
oastarąsias 
kaip pranešė valdinis Dar
bo Statistikų Biuras.

Oficialiai skaičiuojama, | gu 1949 metais.

dvi savaites,.

New York. — American 
Telefonų ir Telegrafų kom
panija raportavo sausio 16 
1, kad 1950 metais ji gavo 
351 milibną,' 1611 tūkstantį 

j pelno ,tai yra 120 mili.onų, 
•'500 tūkstančių daugiau ne-

Varšava. — Karinis len
kų teismas Krakove tardo 
du katalikų kunigus ir 8 
kitus asmenis kaip žmogžu
džius, plėšikus ir teroris
tus.

Kaltinimas sako, kunigai 
P. Oborski ir Zig. Gadoms- 
ki vadovavo šaikai, kuri 
nužudė tam tikrą skaičių 
žmonių ir padarė eilę api
plėšimų.

Washington. — Geležin
kelių kompanijos kreipėsi į 
valdžią, kad 6 procentais 
pakeltų kainą už daiktų iš- 
v^žįdiimą/.preląniais tfąų- 
kiniais, Tatai, dar 470 milio* ; 
nų dolerių padidintų meti- 
n j pelną kompanijoms.

Valdžia jau septynis kar-. t 
tuš po Antrojo pasaulinio 
karo pakėlė prekiniams ■, 
traukiniams kainas, taip 
kad daiktų pergabenimas 
geležinkeliais dabar 57, pro
centais brangiau lėšuoja, 
negu 1946 metais.

Washington. — Numato
mą, kad Amerikos valdžia' 
vien tik ginklavimuisi “na
mie” išleis bent 61 bilioną 
dolerių per 12 mėnesių, 
pradedant nuo šių metų lie
pos 1 d., — neskaitaht 7 
iki 11 bilionų dolerių, kurie 
skiriami svetimiem kraš
tam ginkluot prieš komu
nizmą. O per dvejus metus 
nuo tos dienos būsią išleis
ta kariniams pasiruoši
mams 112 bilionų dolerių ar 
daugiau .

jog įvairių Valgių kaina 
nuo Korėjos karo pradžios 
iki šiol pakilo beveik septy
niais procentais.

Valdžia gi dar nepasiruo
šus įvesti kainų kontrolę.

• Nepaisant to,; valdžia - lei
do kompanijos skyriams 
New Yorko ir IJlinojaus 
valstijose pakelti telefona- 
vimo kainą nuo penktuko i- 
ki dešimtuko. ,

Gen. Eisenhower tarėsi 
su Portugalijos valdžia

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedė

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kalbą. Nuolatinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės: Lais-

Vėliausios Žinios
Washington. — Ketina 

atvykti Franci jos pręmje- 
ras Rene Pleven tartis su 
prez. Trumanu apie reika
lingą paramą kare prieš 
Vietnamo liaudininkus. In
do-Kino j e, apie vakarinės 
Europos ginklavimą prieš 
Sovietus ir apie atominę 
bombą.

.Berlin. — Pranešama, 
kad, 35 ginkluoti sovietiniai 
kareiviai Berlyne peržengę 
sieną, ateidami į prancūzų 
kontroliuojamą sritį šiauri
niame Berlyno ruožte.

f

Sovietai sakė, sklypas, 
kur atėjo jų kareiviai, pri-

vė, 110-12 Atlantic Avenue, klauso' sovietinei kontrolei 
Richmond Hill, N. Y.

■ ...Of-Į.l —

r— Rangoon, Burma. — Tar
ORAS, — šilčiau, apsi- po nuteistas J6 mbtus kalė- 

i. ti garsusis amerikietis dak-niaukę ir vejas,
V !, /*.

taras Gordon Seagrave už 
tai, kad jis rėmęs liaudiš
kus Burmos partizanus ko
voje- prieš Burmos valdžią.

Lisbon, Portugalija. — 
Atvykęs gen. Eisenhoweris 
tarėsi su fašistine .Portu
galijos valdžia, kiek ka
riuomenės jinai galėtų pa
skirti bendrajai Atlanto 
kraštų armijai prieš komu
nizmą.

ginldiniŲ sukčių
"1 '"ff,

Kairo, Egiptas. — Egipk*« 
tinis teismas apkaltino \ Jni*> P 
vusį Egipto laivyno koman*-}i 
dierių, kunigaikštį buv. mPY n 
nistrą, 1 generolą, keturis1 
pulkininkus, du armijos' 
majorus ir tris Civilinius e-r 
giptėnus kaip sukčius; : ; . .

Kaltinimas sako, jie 
leido 5 milionus dolerių val
džios pinigų, pirkdami iš 
Italijos sugedusius, netiku
sius ginklus karui prieš Iz
raelį. Už tai sukčiai gavo 
didžiulius kyšius. Vien ku
nigaikštis nusuko valdžiai 

x200 tūkstančių dolerių.

Columbia, S. Carolina.— 
Naujasis šios valstijos gu
bernatorius, demokratas 
James F. Byrnes, buvęs A- 
merikos valstybės sekreto
rius, ragino Jungtines Val
stijas apginkluoti fašistinę 
Ispaniją ir Jugoslavijos Ti
to valdžią karui prieš So-

Studentai smerkia Eisenho- 
werio siūlymą mokėt re

krutam tik $10 algos

New York. — Columbijos 
Universiteto studentų laik
raštis Spectator smerkė ge
nerolo Eisenhowerio siūly
mą mokėti tik $10 algos per 
mėnesį * draf tuėtiem armi- 
jon naujokam. Spectator 
rašo:
t i

“Mes esame tikri, kad 
jeigu pats Eisenhoweris bū
tų rekrutas' tai jam nepa
tiktų mėnesinė 10 dolerių 
alga.” ' .

Eisenhoweris yra Colufn-

Viešoje gubernatorinėje 
savo kalboje Byrnes taipgi 
reikalavo iš oro bombąr- 
duot ir užblokuot Kiniją; o 
jeigu Jungtinės Tautos ne
sutiktų su tokiais reikalavi
mais, tai Amerika turėtų iš
traukt savo kariuomenę iš] bijos Universiteto prezi- 
Korejos^ sakė Byrnes. Fdentas. Dabar jis laikinai

EŪEKTRININKŲ UNIJA 
REIKALAUJA TAIKOS

Susirinki- ;Chicago.
mas Jungtinės Elektrinių- .. i 
kų Unijos tarybos iš Illi- / 
nois, Wisconsin© ir Minne- 
sotos valstijų ragino prez. 
Trumaną atsaukt jo pa
skelbtą “pavojingą šaliai 
padėtį.”

Elektrininkų tarybos te
legrama prezidentui smer
kia karinę politiką ir pa
reiškia, jog kovos už taiką 
ir prieš algų užšaldymą. 
.. ■■■......  «■■■■» T..... .......... ......
paliuosuotas kaipo Truma- 
no paskirtas vyriausias ko
mandierius tarptautinei ar
mijai vakarų Europoje 
prieš Sovietų Sąjungą.
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Prezidento T romano budžetas
Dabar jau žinome, kiek ir kam mūsų vyriausybė išleis 

mūsų taksus. Prezidentas Trumanas iškilmingai įteikė 
Kongresui reikalavimus paskyrų įvairiems valstybės rei
kalams. Tos jos sąmatos vadinamos budžetu. Skaitlinės 
tokios didelės, tokios baisios, nesvietiškos, jog būtų net 
veltui pastangos jas smulkmeningai suprasti. Septy
niasdešimt vienas ir pusė bilijono dolerių bus šiemet val
džios išlaidų!

Bet tiek įplaukų valdžia neturi. Todėl pasidaro net 
šešiolikos bilijonų deficitas. Tuos bilijonus turėsime su
dėti padidintais taksais. Neklydo mūsų gerasis prezi
dentas, kai aną dieną jis pasakė, kad neužilgo turėsime 
mokėti tokius taksus, jog visiems “skaudės.” Jau vi
siems skauda tik pamislijus. Beveik visa ta suma turės 
pareiti iš algų ir smulkiųjų įplaukų. Dvidešimt didžiųjų 
korporacijų, kurios pasiims 90 nuošimčių visų val
džios karinių kontraktų ir pasidarys bilijonus pelno, tos 
sumos nesudės. Jos tik truputį prisidės. Beveik visa 
našta užgujs ant darbininkų ir vidurinės klasės žmonių.

Kam toks budžetas? Kam tos baisios sumos? Kam 
tie padidinti mokesčiai?

Dabar ir tas visiems aišku. Turėsime “padėkavoti” 
prezidentui, kad jis suteikia mums visas informacijas, 
kiek jis pinigij nori ir kuT jis juos išleis. Nepasako 
jis iki paskutinio dolerio, tiesa, bet pačias stambiausias 
išlaidas aiškiai parodo.

Beveik viską prarys ginklavimasis ir ruošimasis nau
jam karui, tai yra, militariniai reikalai . Tikėsite, ar 
ne, bet šešiasdešimt vienas bilijonas dolerių skiriamas 
militariniams reikaląms! Tik apie desėtkas bilijonų eis 
viso valstybės aparato išlaikymui*ir visiems socialiniams 
reikalams: kaip žmonių sveikatos dalykai, apšvieta, 
mokslas, visuomeninė gerovė ir tt.

Ką pagiedos Kongresas, kurį dar taip neseniai išrin
kome? Beveik jau žinoma,-ko galima tikėtis. Nesigirdi 
nė vieno balso, kuris garsiąi pakiltų prieš išlaidas mili
tariniams reikalams. Visus kongresmenus Trumanas 
įtikino, kad Amerika randasi pavojuje ir jos apsaugoji
mui ir išgelbėjimui reikia negirdėtos armijos, negirdėto 
laivyno, negirdėtų oro jėgų. Be to, tais pačiais sume
timais, mes turime Vakarų Europos* kraštų apginklavi
mui taip pat sudėti apie vienuolika bilijonų dolerių. Tai 
visa ir sudarys šešiasdešimt vieną bilijoną dolerių per 
vienus trumpus metelius!

Tiesa, tūli republikonai ir demokratai nepasitenkinę 
budžetu ir norėtų, kad jis būtų nors šiek tiek apkarpy
tas, tai šen, tai ten išlaidos sumažintos. Bet ne išlaidos! 
ginklams ir militarizmui . Jie norėtų, kad ir tie mažyčiai 
trupiniai, kuriuos Trumanas skiria socialiniams reika
lams, būtų dar labiau sumažinti.

Tame ir pavojus. Kongrese nesusidarys jokios rim
tesnės opozicijos prieš Trumc.no budžetą. Be jokio at- 
siklausimo Amerikos žmonių, mūsų valdovai yra nusita
rę tiek išleisti mūsų pinigų, ir turėsime- jiems atiduoti.

Klaidą padarėme ,kad balsavome už tokius kongres- 
manus, už tokius valdovus. Dabar tik galime dejuoti 
ir protestuoti. • Jie valdovai, o mes pavaldiniai. Mes pi
nigus uždirbame ir sumokame, o jie juos išleidžia!

Karo pavojaus padidėjimas

Bab

niai fabrikai, gelžkeliai, kasy
klos, elektrinės buvo sunai
kinta nacių tokiu mastu, kad 
nuostoliai siekė šimtus bilijo
nų dolerių. Wall Streetas 
manė, kad socializmui reiks 
10 ar 15 nietų atsistatymui 
iki 1940 m. aukščio. Bet bė
gyje penkių metų buvo viskas 
atstatyta. Nauja statyba to
kia didelė, kad tarybinė in
dustrija dabar pralenkia 
pirmkarinę gamybą 70 nuo
šimčių.

Toliau:
Mums pasakoja, kad Tary

bų Sąjunga viską verčia į ka
ro mašiną, todėl ir jnes turi
me tą patį daryti. Bet da
bartiniu metu' Tarybų Sąjun
gos žmonės gamina daugiau 
vagonų, negu Amerika gali. 
Jankiai mažina automobilių 
gamybą, kad sutaupyti plie
ną dėl tankų. Tarybų Sąjun-

KANADIETIS 
RAŠYTOJAS APIE 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Kanadiškis Liaudies
sas įdėjo į savo skiltis to 
krašto žymaus publicisto 
Dyson Carter’io straipsnį 
apie Tarybų Sąjungą. Mr. 
Carter neseniai lankėsi Ta
rybų Sąjungoje; jis yra 
Kanados - Tarybų Sąjun
gos Draugingumo Draugi
jos prezidentas.

Mes čia paduosime kai 
kurias to įdomaus straips
nio ištraukas. Mr. Carter 
rašo:

Antitarybiniai suokalbinin
kai šiandien verkia apie ga
lingus tarybinius tankus, vir
šesnius tarybinius orlaivius, 
flotilas tarybinių submarinų. 
Bet šis apsvaigęs pasakojimas 
apie militarinę socializmo ga
lią slepia ką nors tokio, ko gos automobilių gamyba pa- 
įie nedrįsta viešai pripažinti.

Socializmas laimi taikoje, 
kaip jis laimėjo kare.

Tarybiniai tankai ' yra ge
riausi už tai, kad tarybinis 
industrinis plienas yra geriau
sias. Tarybiniai automobiliai 
yra taipgi geriausi, kaip pa
tyriau savo nuostabai. Tary
binė agrikultūra yra toli pra
lenkus Amerikos agrikultūrą. 
Aš savo akimis mačiau, kad 
amerikiečių -mašinerija negali 
būti naudojama tarybinių 
Garmų laukuose dabar, ka
dangi socialistiniais metodais 
užauginti javai yra persunkus j Mr. Carter rašo: 
amerikiečių mašinerijai.

bėgyje 
o pla- 
jų g&-

[ kaip ir pridera būti, tary- 
jaunuo- 

lis visuomenininkas. K^į 
jis pas mus atvažiuoja, rnįj 
sų šeimoje atsiranda links
mas pagyvėjimas pokalbių. 
Nors mes nevienodo am
žiaus, bet visi labai suta
riame kalboje. Aš dirbu fi
nansų skyriuje. Duktė Jane 
mūsų rajono Švietimo sky
riaus vedėja arba senoviš
kai pavadinus — apskrities 
mokyklų viršininkas. Jos 
vyras — žemės gelmių ty
rinėjimo ekspedicijoj. Žmo
na Elžbieta — namie šei
mininkauja prie dukters ir 
žento vaikų. Esame visi 
sveiki ir linksmus, laimin
gi. Tik mums vienas nege
rumas, kad mūsų sūnus Le
onas per karą Vokietijoje 
žuvo.

Laimingų 1951-mų metų 
Jums visiems.

Jūsų sūnus ir šeima.

Lietuvon jau atėjo maSlilUj binio 'išsiauklėjimo j 

gadynė su naujuoju 
gyveniniu 7. f*» 7? •

(žemiau talpiname laišką, kurį iš Lietuvos gavo ir 
mums prisiuntė iš Athol, Mass., Juozas Daubaras. Ka
dangi laiškas nėra grynai asmeniško pobūdžio ir sutei
kia įdomių informacijų apie šių dienų Lietuvą, tai jį 
dedame ištisai. — Red.)
Malonūs Tėvai, sesute ir 
broliai!

Žinau, kad Jūs įdomau- 
jatės mūsų šalies gyveni
mu. Šį kartą aš Jums para
šysiu, kas pas mus naujo.

Šįmet pas mus Lietuvoje 
buvo administracinis per
tvarkymas, t. y. įsteigimas 
Sričių ir Rajonų. Taigi ir 
Vabalninko buvęs valsčius, 
su kaikuriomis apylinkė
mis, pasidarė Rajonu, o 
pats miestelis gavo miesto 
teises. Įsikūrė Rajonui rei-

visomis šaknimis, nuvežė 
kur reikalinga į kitą pa
rengtą duobę ir pastatė 
augti. Kur gatvėje nebuvo 
medžių, padarė medžiais 
apsodintą gatvę - alėją.

Dėlto tai žmonėms pasi
darė lengva dirbti. Ypatin
gai moterims ‘darbas pa
lengvėjo su tais linais ir 
bulvėmis. Dėlto tai didelis 
skaičius jaunimo pas mus 
mokslinas! įvairiose mo
kyklose .kad užvaldyt tech
niką, kiek tik jos beatsiras-

jJriausybės užplanuota 85 
! procentais ūiko darbus at
likti mašinomis. Jei mūsų 
žemės ūkis nebūtų susiko- 
lektyvinęs, tų visų mašinų 
nebūtų galima panaudoti 
ant mažų žemės šmotelių. 
Senieji žmonės net stebisi, 
kaip taip švariai mašina 
darbą atlieka. Linguoja 
galva ir sako: kasgi bus 
dar už 10-20 metų, kad taip 
gyvenimas mainosi - kei
čiasi.

Nebetoli gruodžio 17-toji 
diena. Mūsų šalis smarkiai 
ruošiasi rinkimams j vieti
nes Darbo Žmonių Deputa
tų Tarybas. Susirinkimuo
se aptariame geriausius, 
teisingiausius žmones ir 
juos siūlome kandidatais į 
deputatus. Kovojame už 
tai, kad nepatektų į Tary
bas nędori žmonės. Rinki
mai . parodys, -ar mes 
mokame išrinkti geriausius 
darbo liaudies reikalų gy
nėjus ir. taikos gynėjus.

Tai tiek tam kartui, 
kėjame Jums visiems 
sėkmės.

Jūsų sūnus ir brolis
J. J. Daubaras

Gruodžio 6 d. 1950 
Vabalninkas.

ŠYPSENOSkalingos įstaigos. Prasidėtų* Ateinančiais metais vy- 
jo naujų namų statyba iri 
senų remontas. Buvusią se
ną elektrinę perdirbo. At
vežė elektros įrengimus. Iš
tiesė naujus laidus elektrai. 
Pastatė puikią galingą Ta
rybų S-gos gamybos elekt
rai gaminti,mašiną. Ta ma
šina, eina kaip geras laikro
dis, be jokios priežiūros. 
Teikia puikią vienodą švie-

kilo 500 nuošimčių 
praėjusių dviejų metų, 
nas reikalauja pakelti 
mybą dar aukščiau.

Jankių diplomatai Mskvoje 
gali matyti ant gatvių ir vieš
kelių daugiau 1950 metų ta
rybinių automobilių, negu kad 
ankstyvesnių modelių.

Maskvoje kyla daug nau
jų pastatų (budinkų), žymi 
Carter, o T. Sąjungos kasy
klos jau stovi aukščiau už są ir labai pjgiai. Artimiau

siu laiku numatoma teikti 
šviesą artimiesiems kolū
kiams. Turėdami tokią ge
rą elektrą, Spalio revoliuci
jos šventėms labai gražiai 

Visokiomis

Taip Negalima
“Aš niekaip negaliuVį& 

vaizduoti, kaip žmogus gh- 
Ii gyventi be tikėjimo”, ba
rėsi ponia ant savo gimi
naitės

“Kodėl?” paklausė gimi- 1 
naitė. . • ,

“0 kas gi jam nuodėmes 
atleis?”

vokiečių ir britų kasyklas. 
O kaipgi elektrine jėga?

Aš manau, kad Tarybų Są- 
Jeigu Kanados ir Amerikos jungos elektrinės jėgos vaiz

das užgauna jankius labiau- ■ pasiruošėme. 
šiai . Kiek jie pridęjavo dėl mirkčiojančiomis šviesomis 
sugriovimo Dniepro užtvan- buvo papuoštos įstaigos— 
kos! Tai buvo 1945 metais. įmones ir jų langai su svei- 
Šiandien tarybinės jėgainės 
duoda 90 nuošimčių daugiau 
elektros, negu pirm karo. Mi
lijonai tarybinių farmerių pir
mų kartu-iWa/i elektros šviesą. 
Laukuose jiąt^.dirba elektri
niais traktoriąis, kurių nėra 
nei vienoje kitoje šalyje.

Dvi nauųos jėgainės ant Vol
gos duos daugiau1 elektros 
jėgos, negu, visos elektrinės, mui kasa mašinos. Aria ir 
Ontarijoj, pastatytos bėgyje apakėja mašinos. Javus 
50 metų nuo hydroelekti^s piauna, kulia ir arpavoja 
gimimo ant Niagara upėsJ mašina. Kulia ant lauko 
Elektrifikacija Tarybų Sąjun- prje javų stirtos ir grūdus 
goję auga nepaprastu tempu, džiovina mašina. Bulves 

kasa mašina. Linus rauna 
i ir nušukuoja mašina. Iš 
! miško didžiausią krūyą sie- 
nojų veža mašina.

Lietuvių Literatūros Drau- ■ Cenfro Komitetas prašo vi- Į Man teko- Vilniuje maty- 
gijos duoklė yra maža, tik $2 sus narius ir nares tuojau mo- kaip mašina didelį, gal

mokslininkai susirūpinę savo 
militarinių vežimų, drabužių 
?r radarų nesėkmingumu mū
sų šiaurėje, tai jie turėtų ži
noti, kad tolimiausiame tary
biniame Arktike yra puikūs 
miestai su busais, trokais, au
tomobiliais, kasyklomis, fa
brikais, operos teatrais, puikių 
vaisių daržais ir plačiais lau
kais, kur auga šalčio nebiją 
Lysenkos kviečiai. A

Pažymėjęs, jog šį mėnesį 
baigėsi penkmečio planas— 
pirmas penkmečio planas 
po karo. Ką jis davė? Ra
šytojas nurodo:

Pradėkime su faktu, kuris 
yra beveik stebuklas. Tarybi-

kinimais, šūkiais ir portre
tais darbo žmonių vadų. 
Žmonės linksminosi ir ba
ltavę j o kelias dienas.

Pas mus dabar mašinų ir 
prietaisų įvairių įvairiau
sių. Miškuose piauna me
džius elektros piūkląis. 
Griovius laukų nusausini-

Dėl To Nesirūpink
“Mama, aš negalių tekė

ti už to vyro, kad jis ir- tur
tingas,” spyrėsi duktė. ♦

“O kodėl gi?” užklausė 
motina.

“Už tai, kad jis bedievis, 
neina į bažnyčią, netiki į 
peklą?

“Tuo nesirūpink, 
apsivesk, o paskui 
įtikinsime, kad jis 
drąsino motina.

Tik tu 
mes jį 

klysta/'

m.

Lin- 
pa-

Mokėkite LLD Duokles!

metams. Už šią duoklę narys 
gauna per visus metus žurna
lą “šviesą” ir tų metų išleistą 
knygą. Tai jokioje kitoje or
ganizacijoje narys tiek daug 
negauna už savo duoklę, kaip, 
LLD.

šeimos nariai, kuriems ne- 
| reikalingas žurnalas ir knyga,

Kalbėdami apie prezidento Trumano budžetą ,turėki- tai i metus moka tik po 25 
me mintyje patį svarbiausi reikalą. Tiesa, svarbu taksai, ceRtus. Reiškia, vyras ir zmo-

na j .metus moka tik $2.25 
duoklių. Abu turi lygias tei
ses organizacijoj.

svarbu pinigai, bet dar svąrbiau yra tai, ką tie mūsų 
pinigai padarys su mūsų lįkimu. ’Mes mažiau valgysi
me, prasčiau rengsimės, rečiau išeisime pasilinksminti,!
nebe tiek turėsime gyvenimo “liuksusų,” tai irgi svarbu,l Jaunuoliai, kuriems lietuvių 
bet ne svarbiausia. Tai visa mes galime iškentėli arba kalĮ>oje sunkiau1 
panešti. ; ,

‘Bet svarbiausia, kad šis budžetas, šitos milžiniškos, I^“ok!es n?okant.’ arba pilnai, 
neribotos militarįnės išlaidos padidina pavojų visam Ui-!^7abTi°gera7Xly kllboj'ė 
kos išlaikymo reikalui. Absurdas įsivaizduoti bei tikėti' S Xm 
musų prezidentu, kad sitas ginklavimasis, sitas ruoši- asme!Tiniai reikėtų dubeltavai 
masis naujam karui atliekama taikos vardu, taikos iš-Į mokėti, šia proga naudojasi 
laikymo sumetimais. Jeigu šitaip didinsime apsiginkla- arti 500 Amerikoje gimusių ir 
vimą mes, jeigu nuo kojų iki galvos apginkluosime An-jaugusių jaunuolių.

! LLD gyvuoja jau 36-tus!52 kp., Detroit; 94 kp., Keho- 
metus! Ji daug atliko lietuvių ;sha; 110 kp., Rochester; 145 
tarpe ne vien leidžiant kny- kp., Los Angeles 
gas, brošiūras, žurnalus, bet 

j ir taip ruošiant kultūrinius ir 
I apšvietos parengimus. LLD 
daug darbavosi ir bendrai 
Amerikos liaudies gerovei.

• Kiekvieno progresyvio ir 
pažangaus lietuivio yra parei
ga prikįaųsyti prie LLD. Jei- Lietuvių Tauta, 
gų ant 1 vietos nežino

gliją, Francūziją, Italiją, Vokietiją ir kitus kapitalisti
nius kraštus, tai juk nesnaus ir ^ie, prieš kuriuos tie žy
giai yra planuojami . Prasideda visoje žmonijos istori
joje negirdėta ginklavimosi konkurencija, ruošimasis 
naujam konfliktui.

Ar sveiku protu žmogus gali tikėti, kad šitoks visų 
apsiginklavimas ir militarinis pasiruošįmas pasibaigs 
taikos suklestėjimu, gera valia ir didžiausia ramybe 
pasaulyje? . .

North Dakota už pasitraukimą iš Korėjos
North Dakotos valstijos seimelio atstovų butas 

darė žygį, kuris gali išsiplėsti į kitas valstijas., Dako
tos seimelis nutarė pareikalauti, kad mūsų vyriausybė 
pasitrauktų iš Korėjos ir paliktų tą kraštą jo žmonėms.

Už tokią rezoliuciją balsavo 36 senatoriai, o prieš tik 
P*nki- ' . Yi! I'M!!’

pa-,

MŪSŲ

1 skaityti, tai 
gali prigulėti arba šeimos

keti savo duokles už 1951 šimtametį, medį augahtį iš 
metus. Kurie dar skolingi už apkastos duobės pakėlė SU 
1950, tai prašome pasimokėti  
už abu metus. •
Garbės Kuopos

Kuopos, kurios pasimoka 
iki 1 d. liepos už tiek pat na
rių, kaip jos turėjo pereitais 
metais, arba už didesnį skai
čių, tai skaitomos garbės kuo- c|a U(g pusę kainos. Duokite ją 
P°mis. I savo giminėms ir

Už 1951 metus jau pilnai (mjems 
pasijnokėjo 36 k p. La Porte, 
Indiana, kurios i 
yra M. Bacevičius, ir 198 kuo- spaustuvėm Tikimės, 
pa, Oakland, Cal., kurios

Tai labai svarbi istorinė kny
ga.

Centro Komitetas knygos 
turi dar pakankamai. Jos kai
na $1.50, o LLD nariams, kaip 
ir visos LLD knygos parsiduo-

žurnalo “šviesos
sekretoriumi. 1951 metų raštai jau 

w 1 1 i — m*i • . —
sario mėnesyje jis

pažįsta-

No. 1, 
atiduoti 
kad va- •V . .1iseis is

sekretorės pareigas eina Sonia i spaudos. Jeigu kuris pakeitėte 
gyvenimo vietą, tai praneški
te į centrą savo seną ir naują 
antrašą.
Ačiū už Auka^!

LLD apšvietos ir organiza
cijos veiklai sekamai gavome 
aukų:

LLD 52 kp., Detroit,
J. Dantą ........................!

K. 
Pa.

Kąrosienė. 198 kp. pasimokė- 
jo už 40 narių. Kuopos org. 
Yanlyauskienė daug dirba, 
kad kuopa nuolatos butų gar
bės kuopų surašė.

Duoklių jau gavome uiž 
1951 metus ir iš sekamų kuo
pų :/ 1 kp., Brooklyn; 19 kp., 
Chicago; 24 kp., C. Brooklyn;

, per 
$15.00, 

Riomikaitis, Reading, 
.......... ’...........  3.00 

IBaubonis, Kenosha,
.. ....................  .2.25 

Čeponis, Montreal, Ca- 
. :........... :.......... 1.30
Tvarijonas, Detroit, 

..................... 1.00 
V. Kaslosky, Tunkhannock,

1.00 
Visiems ir visoms tariame

Wis.

nada

185 kp., 
Richmond Hill ir 188 kp., 
Pėtroit.
, Visi nariai ir narės tuojau 
mokėkite savo duokles. Į
Knygos ir Žiirnalas ,Mich.

1950, metais LLD išleido la-1 
bai gerą knygą “Popiežiai . ir pa 

Visi LLD na-
kur riai, kurie skaito.lietuvių kai- širdingai ačiui už aukas! Pra- 

kuopa laiko susirinkamus, tai | boję ir m^oVa po $2 į metus,, šome ir ateityje paremti LLD 
prašome kreiptis į centrą. tai ją gavo. Prašome skaityti.'

, Tai labai įdomus ir svarbus apsireiškimas. Vis dau
giau ir daugiau Amerikos žmonių. įsitikina, kad kraują 
liedami Korėjoje mės nieko negalime laimėti ir nelaimė
sime. /

MM

kultūrinius ir apšvietos dar
bus aukomis.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.
110-12 Atlantic Ave.

v Richmond Hill, 19, N. Y«

* ’ Jis Ilgiau Pažįsta M
Du broliai, vienas 6 me

tų, o kitas 10, turėjo svar
bų prašymą, bet jautė, kad 
motina nepatenkins jų pra
šymo,, tat nebuvo ūpo ir į 
kreiptis.

“Bet gi galima, pabandy
ti, galvos nenusuks”, tarė ' 
jaunesnysis.

“Tai eik ir pradėk.”
“Geriau tu eik.”
“Kodėl?”
“Tu seniau ją pažįsti.”

ŠIEK TIEK APIE 
ŠEIMĄ

Š. m. spalio 23 d.
nuo Bronės paskutinį laiš
ką, o anksčiaus buvome ga
vę nuo tėtės du laišku. Bro
nės laiške išreiškiamas su
sirūpinimas, kad sūnus 'Vy
tautas jums neberašo. Vy
tautas nesenai buvo atva
žiavęs keletui didnų. Žadėjo!___ .x
jums parašyti. Jis šįmet kreipiasi į Jungtinių Val- 
baigia mokslą, tai dabar la-'stijų Kongreso Atstovų Rū- ! 
bai užsiėmęs su visokiomis mą, kad apkaltintų ir pa- 
diagramomis, formulomis, šalintų valstybės sekretp- 
brėžiniais ir projektais a-' rių Deaną Achesoną. ' 
pie elektrą. Mums tėvams Republikonai smerkia 
yra linksma, kad jam mok- Achesoną už amerikonų 
slas getai sekasi. Jis yra,'nelaimes Korėjoje.

gavome

CALIF. REPUBLIKONAI 
RAGINA PAŠALINT 

ACHESONĄ
Sacramento, Calif. —• 

Įnešta Californijos seime
liui republikonų rezoliucija

I

Kongreso Atstovu Buto narė Frances Bolton aiškina, 
kad valdžia nori sumobilizuoti ir paruošti visokiai 
tarnybai, ypač militarinei, 80,000 slaugių. Tatai kaš
tuosią apie 47 milijonai dolerių.

2 pd.-Laiavė (Liberty, Lith. Daily18t 1951

Trumc.no


Chicago, III

į 4 CHARLES J. ROMAN

(12-13)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

FBI 
plėšė 
Tho- 
Scott

SCRANTON, PA.
39 kuopos susirinkimas at-

nes turime daug svarb ų, 
Taipgi reikia pasimokėti 
duokles. — Kuopos Valdy- 

(12-13)

Laisvės metinis 
įvyksta sausio 
šiemet sukanka

Draugiškas pasitarimo 
vakaras

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

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. metinis susirinkimas 

įvyks ateinantį sekmadienį, sausio 
21, 735 Fairmount Ave., 5-lą valan
dą po pietų. Nariaai užsimokėję 
duokles ir neužsimokėję užsimokės 
ir gaus naują knygą. Susirinkimai 
įvyks sekmadicniąis žiemos laiku. 
— Valdyba. (1213)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro susirinkimas įvyks 

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

PHILADELPHIA,. PA.
Moterų kuopos susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 21 d. sausio, 3 vai. po pie
tų, A 735 Fairmount Ave. Visos pa
res prašomos dalyvauti. — Kuopos 
Sekr. (12-13) ,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Dienraščio Laisvės šėrininkų su
važiavimas įvyks sausio 27 (Jan.), 
1951 m., Lietuvių Kultūriniam Cen
tre, Richmond Hill, N. Y. Tuom pa
čiu laiku baigsis ir Laisvės vajus, 
gavimui naujų skaitytojų. Todėl
Montello lietuvių yra šaukiamas 
Laisvės skaitytojų ir rėmėjų drau
giškas vakaras, apkalbėjimui Lais
vės reikalų. įvyks sausio 27 d. 
(Jan.), 1951 m. Lietuvių Tautiškam 
Name, 8 Vine St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Prie tam bus draugiškas pa
silinksminimas — bus muzika, dai
nos ir užkandžių. — G. Simaitis.

(13-14)

r

CLEVELAND© ŽINIOS

—37—

(Istorinis Romanas)

San Francisco, CalMaynard, Mass
TRIJŲ BROLIŲ GYVENIMAS

jus padarete

KANADOS ŽINIOS

Detroit, Mich
Literatūros Draugijos

sa-

: Taylor, Toronto Dai-

Kad gelžkeliečiai nepaten-
3 psj.--Laisvę (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Saus.-J an. 18, 1951

Berg, veikdamas pagal 
ir Darbo Kongreso in-

reiškia 
įvairioms

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

tie paža- 
kojų.

Iš P. P. Veikiančio Komiteto 
susirinkimo

Valstijų kapitalistams, per

Iš
52-ros kuopos veikimo

Sausio 21 d., Draugijų 
Įėję, 4097 Porter, įvyks mū
sų kuopos šių metų valdybos 
įvesdinimas. Tai visiems svar
bu’ ateiti ir susipažinti su nau
ja šių metų valdyba. Pra
džia 10 vai. ryto.

Civilinių Tarnautojų

įstatymo, kada bedarbis 
reikalauja; prieš grąžini-j 
sales tax perkantiepns ne 
daugiau 40 centų; reika- 

aptaksavimo

pos valdybos narių antrašus, 
kad reikalui atsitikus žinotu
mėte, su kuo turėti reikalą.

. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

X KRYŽKELĖS

Pergalingi sąjungininkai bu
vo pasižadėję niekad neleisti 
vokiečiams tapti galinga mili- 
tarine jėga, o dabar 
dai jaui mindomi po

ro įvairių afiliuotų unijų atsto- rjaiSi tai galite įsitėmyti jų 
vai.

(Tąsa)
ne, Eglele, tu vesk. Tavo balsas 

tis.
i, gerai, sesiulės, tik langelį įsta- 
;ad vėl neatsivilktų tas kryžiuotis, 
s Fuchsas.
imųte, o tu žinai, kas tai yra vo- 
“fuksas”?—sučiauško Laimutė, 
kas, brangioji?
—lapė!
ia-ch'a-cha,—nusijuokė mergos, — 
ijų jis ir panašus į lapę.
•jau bailys, koks bailys, vienas nie- 
u kamaron neina!
Idai jis kyšt galvą kamaron, o aš 
kšt mazgote per snukį! Kad šoks 
-manė, kąd laumė pabučiavo.
iaš, sesiulės, vakar tyčia parišau 
ikambaliuką ir paleidau į krūmą.

Fuchsas ir nusekė paskui. Ma-
1 kuri nors mūsų pušinių nuėjo, 
a-cha.........
| TWikvhtojo.
Išminuokite, mergos.
lutė įstatė langelį.

dele motule, ant mūsų, ant mūsų! 
teėli tėveli, ant Prūsų, ant Prūsų! 
;ų kalnai ugnim dega, 
ų kalnai upėm bėga, 
ele motule!”
askutines tris eilutes ypač gyvai 
ralingai pakartojo visos moterys, 
lainavo toliau:
dele motule, pasigailėk mūsų! 
sėli tėveli, nukeliauk ant Prūsų! 
;ų laukuos smilgos dega, * 
U laukuos upės bėga, 
ele motule!”
rdite, jau pašalėje kažkas slan- 

,—trumpai pastebėjo Budonė.
epąisykit, mergiotės, giedokit to- 
teįeis,—padrąsino bajoriene.
;k vėjeli, debesėlį nuo mūsų ant 
į ^0“ (Prūsų,
k, vejėlį, .tą lietelį nuo mūsų,

(nuo mūsų!
1 vargom nuo lietelio, 
ii būva jau saulelė, 

į motule!”
učio pūsle aptemptą menės lan-

Morris, Canadian Tri- 
edaktorius, sugrįžęs iš 

kur jis išbuvo du 
ir dalyvavo Antra- 

liniam Taikos Kon- 
S*—«-woje> pareiškė, kad 

as priklauso nuoĮ

gelį šmėsterėjo du šešėliai, ir prieangy 
kažkas subrazdėjo.

—Giedokit, mergiotės, — mirktelėjo 
bajoriene.

“Debesėliai nulėkėjo ant Prūsų,
■ (and Prūsų! 

Jau saulelė šviest pradėjo ant mūsų, 
(ant mūsų . . . ” 

Bet tuo metu atsivėrė menės durys, ir 
įėjo riteris Drankas ir Hansas Zvibakas.

—Pagarbintas dievas Jėzus Kristus! 
—tarė abu svečiai.

—Ir mes savuosius dievus garbinam, 
—atsakė bajoriene.

—Ir mes, ir mes, ir mes, — susakė 
mergos, pristodamos už savo verpsčių ir 
skambėdamos priraišiotais prie žiurstų 
skambaliukais džiunguliukais.

—Kaip sveiki, pilies valdove? Kaip 
laikosi gražioji Laima? — klausė stovė
damas prie durų Hansas Zvibakas, o ri
teris Drankas stengėsi suprasti, ką jis 
su bajoriene kalba. ’

—Dievai man tęikia mėginimą, kad 
leisčiau nelaisvėje 

nuo vyro, nuo sūnų,
senatvėje kantriai 
dieneles, atskir 
vien su dukrekf.

—Bajoriene, argi tu nelaisvėje? Mes 
tavo tarnai, o tu mūsų valdovė,—kalbėjo 
nukreipdamas akis Hansas Zvibakas.

—Kad taip, kryžiuoti, tai aš reikalau
ju, kad tuojau pasišalintumėt iš mūsų

—Tai negalima, bajoriene: jus tuojau 
pultų Skirgailos šalininkai ir sunaikintų 
pilį ir jus su žmonėmis išsivestų nelais
vėn.

—Tai paleisk iš požemių mano žmo
nes, mes nieko nebijosime.

—Jūsų žmonės laisvi, bajoriene, 'jie 
prie darbų.

—Jie buvo laisvi, bet 
juos vergais: jie sunkiai dirba miške ir 
ant sienų! ... O kur Visimanta? v

—Visimanta serga, bajoriene, ir jam 
negalima keltis iš patalo; jį gydo brolis 
vienuolis.

—Tai ar as galiu jį su dukrele ir ma
no mergomis aplankyti, o taip pat pama
tyti ir visus savo žmones, tuos, kurie 
dirba miške ir ant sienų, ir tuos, kuriuos 
jūs požemiuose kankinate?

(Bus daugiau)

- F--------- ---- Rengimasis karui 
tinento žmonių, o ypa-| puikią rugiapiūtę 
uo Jungtinių Valstijų korporacijoms.
dos žmonių. Į Pavyzdžiui, alumino korpo-

i. žmonės, kaip jis pa- racija, priklausanti Jungtinių 
Lnenori. Jiems ūžte- _ , _
‘uo tarpu Jungtinėse praėjusius 10 mėnesių turėjo 

e ir Kanadoje visai ki-( gryno pelno $26,887,853 arba 
ugelis lyderių agi- $3,000,000 daugiau, negu tuo 

urą ir nori išprovo-[pat laiku 1949 metais, 
pjiių pareiga paro
le prieš karą.

o—
47 balsais prieš 39 Vancou- 

Įverio ir Distrikto Amatų ir 
i Darbo Taryba atmetė maišti- 

' n , L t .Jninku unijos aplikaciją priimti pondentas, raštf iš į.
Į bžgyje metų gali, Mjnjmą uniją sudarė tūlas Kanadoje versti-}^ , « 

rinis lavinimas. Ki
as tariant, konskrip- 

inų 'vyrų dėl tarnybos

• Carl Berg iš atskalūnų nuo tei- 
;sėtos
Unijos.

Carl 
Amatų 
strukcijas, nori suardyti teisė
tą uniją. Girdi, ji yra vado
vaujama kairiųjų.

Vancouverio ir *Distrikto 
Amatų ir Darbo Tarybą suda-

r.

la esanti įsitraukus jj
he« sąjungas, tad jos

daryti tai, ko iŠ jos 
jama. Kanados atsto- 
ruMelio . konferencijoj 
įprAati, kad ji savo pa
muš išpildys.
imas tiktai, kaip tas

'praeis parlamente.
;ai veikiausiai bus tam
i,

toa Taikos Kongresas]
‘ -.peikalavimą prem je-

tui, kad jis prie-
iečių ir britų 

inkluoti vokiečius..
P, kad <4,000 kana- šų algų pakėlimą.
k kovodami nacių
Vokiečių militari-
jįtreika lauti dar (kinti savo unijų lyderiais, gali

nių aukų. • ma matyti & rinkimų Ottawoj.

Westinghouse
Hamiltoną laimėjo 10 centų i 
valandą. Sutartis liečia 5,000 
darbininkų.

500 darbininkų gaus dar po 
3 centus į valandą virš to.

Westinghouse darbininkai ki
tuose miestuose irgi gavo pana-

Masinis mitingas už taiką | susirinkimas buvo pirmas šiais 
metais prisirengimui prie šių 
metų veiklos.

Teisių komisija rekomenda
vo sekamus veiksmus: reika
lauti iš Ohio legislatures di
desnės senatvėje pašalpos; 
kad atšauktų ištikimybės 
priesaiką iš Bedarbių Pašal
pos 
jos 
m a 
už 
lauti aptaksavimo miesto 
korporacijos įeigų, vietoj dar
bininkų algų, miesto lėšoms, ir 
organizuoti “lobby” pridabo- 
jimui, kad valstijos legislatū- 
roje <nepraeitų žmonėms ne
naudingi įstatymai. “Lobby” 
turėtų susiorganizuoti iš dar
bo unijų, tautinių ir bažnyti
nių grupių.4

Organizatyvė komisija su
sikoncentruos ant 17, 20 ir 22 
wardų, kad pakėlus juose na
rių stovį, ši komisija bus pra
plėsta iki 20 narių.

Finansų komisija raportavo, 
kad ji dar neturėjo susirinki
mo. Už tai susirinkimas re
komendavo šaukti komisijos 
susirinkimą sudarymui parti
jos bud žęto.

Veikiantis Komitetas pa
siuntė po atvirą laišką sekre
toriui Dean Achesonui ir pre
zidentui Trumanui su reika
lavimu dalyvauti sumanytoje , 
4-rių didžiųjų konferencijoj 

' pasaulinės taikos įvykdymui.
J. N. S.

’ Nėra reikalo ir aiškinti, ko
kiame pavojuje taika , yra 
šiandien ir prie kokios p.adė- 
ties gali privesti Wallstryto 
keliama karo isterija.

Todėl Ohio Bill of Rights 
Congress šaukia masinį mitin
gą, į kurį yra pakviesti net 3 
žymūs kalbėtojai išaiškinimui 
šios pavojingos, žmonijai pa
dėties. Kalbėtojais bus Gus 
Hali, Pauline Taylor, tiji ką 
grįžusi iš pasaulinio Taikos 
Suvažiavimo, kuris įvyko Var
sa voj, ir Henry Winston.

Masinis mitingas ir prakal
bos įvyks sekmadienį, gausio 
28, Paradise Auditorijoj,. 2226 
E. 55th St., tarpe Cedar ir 
Central gatvių. Auka 35 cen
tai. Pradžia 8-tą vai,, vak.

Kurie pirkote tikietus spa
lio mėnesį dėl E. G. Flynn 

j prakalbų, kurios neįvyko, ma- 
tykit tą ypatą, iš kurio pirko
te, ir gaukite tikietuę veltui j 
šias prakalbas.

darbą,- o laisvu'laiku dar mo-1 
kinasi pažangesnio darbo. 
Kaip ji sako, jai tas mokslas 
gerai sekasi. Su pradžia šių 
metų' ji žada į LDS kuopą 
persikelti. žinoma, ji padės 
mums šį bei tą veikti.

Mes, sa n franc iskiečiai, 
^žiaugiamės, kad pas mus 
apsigyvęna naujų žmonių, 
draugų bei draugių.

Montello, Mass

Vietinės gelžkeliečių unijos 
rinkimuose pralaimėjo visi tie, 
kurie palaikė Hali ir kitus ly
derius, kurie vadovavo streikui 
ir deryboms su kompanijomis.

Kanadietis.

Ohio. Progresyvių Partijos 
Veikiantysis Komitetas yra 
pasidalinęs į skirtingiems dar
bams atlikti komisijas, kurios 
veikiančio komiteto susirinki
muose išduoda raportus iš sa
vo nuveiktų darbų bei reko
menduoja, kas reikalinga vei
kiančiam komitetui Veikti. 
Praeitas Veikiančio Komiteto

Čia gyveno trys broliai — 
Juozas, Ignacas ir Jonas Szos- 
tokai. Du pirmutiniai buvo 
vedę, bet šeimynos neturėjo. 
O trečias, Jonas,-buvo Viėn- 
gungis ir išlaidus.

Juozas, buvo turtingas, tu
rėjo namus ir nejmažai 
gų banke. Jo žmona tapo su
paralyžiuota, o Vyras iš rūpės-' 
čio irgi susirgo, žmona ftiirė, 
o vyras irgi už metų af’ datf- 
giau laiko mirė.

Ignacas buvo vedęs, bet jo 
žmona negalėjo su juo sugy
venti dėl šykštumo. Ji lik# la
bai nuskriausta, nes vyras ko- 

j kiu tai būdu pasisavino Visas 
sutaupąs, kokios buvo, o jų 
buvo nemaža. (Dabar ji gy
vena kur nors Worcester, 
Mass.) Už metų laiko po 
brolio Juozo mirties ir Igna
cą rado negyvą trečioje po 
mirties dienoje (jis viepąs gy
veno viename kambaryje).

Prieš mirtį abu broliai ne
turėjo parašę turto aprašy
mo testamentų. Tai advoka
tas paėmė visi turtą į savo 
globą ir duodavo jų broliui 
Jonui kiek pinigų ant pragy
venimo kas savaitę. Jonas 
pasiėmęs pinigus traukia į 
karinamą ir sau vienas trau
kia stiklą po stiklo. Kai bro-

šiais metais, pasirodo, tu-'liai buvo gyvi, tai jį bardavo, 
rėsime daug veiklesnę ku-o-1 kodėl., j iš netaupo pinigų. O 
pos valdybą, o labiausiai kuo
pos organizatorę, mums de- 
troitiečiams gerai žinomą 
Verą Smalstienę.

Per kelis metus buvo kaip 
ir šlubavimas su kuopos orga
nizatoriais. Dabar tikimės tu
rėti tikrą organizatorę, ko mū
sų kuopai seniai reikėjo. Lai 
moteris parodo ir pamokina 
vyrus, kaip reikia dirbti.

Taipgi ir kiti kuopos valdy
bos nariai buvo pakeisti šiais 
1951 metais. Jei turėsite rei
kalą su kuopos valdybos na-

' s ' ąntrašus.
Organizatorė—Vera Smals- 

darbininkai tįs, 5215 Maplewood, De
troit 4, Mich. Tel. -TY, 7- 
()544. , .

Finansų raštininkas — Sta
sys Rusaitis, 14509 Santa Ro
sa Dxive, Detroit 4, Mich. 
Tel. UN. 2-2026.

Iždininkas — Jonas Urbo
nas, 7241 Marjorie, Detroit 
13, ^lich.

Patariu visiems nariams iš-, 
sikirpti ir pasidėti sau į už
rašų knygutę tū.os mQ.sy Rup

jis jiems tada atsakydavo: 
Kam man taupyti? Kai jūs 
numirsite, tai aš visus jūsų 
pinigus pasiimsim ir dar dau
giau gersiu. Taip ir išsipildė. 
Jis dar daugiau gėrė ir gėrė. 
Bet neilgai jis gėrė. Rado ir 
jį tame pačiame kambaryje 
negyvą antroje ar trečioję po 
mirties dienoje.

Kaip*matote, visi trys bro
liai jau’ po velėna, o visas 
turtas yra valstijos adminis
tracijos rankose. Gal keli 
desėtkai tūkstančių dolerių. O 
jie neturi jokių artijnų gimi
nių. Artimiausią būtų Igna
co žmona, bet ji kokiu tai 
būdu padėjo parašą ant do
kumento, kuris jai nieko ne
pripažįsta. Net ir jos pirmiau 
uždirbti pinigai nuėjo į vals
tijos rankąs.

Visi trys broliai buvę geri 
katalikai, jie vadinosi lenkais 
ar gudais. J. Gaidis.

TAI IR PRAĖJO DIDŽIULĖS 
ŠVENTĖS

Esu girdėjęs ir skaitęs eilė
raščiuose, kur sakoma: “Kam 

Velykos ar kalėdos, o mums 
vis tos pačios bėdos.” Per ko
mercinę spaudą ir per radiją 
prikalbėjo šimtus visokių ką- 
lėdinių linkėjimų, prigiedojo 
įvairių giesmelių, o kai kalė
dos praėjo, tai tik stambūs 
biznieriai pasiliko turtingeąni, 
o žmonėms — tuščios kišenės, 
žinoma, liuosu laiku žiponės 
pauliojo ir kai kas atsimena, 
kad turėjo skaudžią galvą nuo 
visokių vaišių.

Kaip, visi kiti džiaugėsi šven
čių proga, taip ir mes praeitas 
kalėdas ir naujus metus pra
leidome linksmai su savo idė
jos draugais. Prieš kalėdąs 
sekmadienį praleidome pas 
draugus Biurdųs, San Lean
dro, o prieš nąujus metus — 
pas draugus Sutkus.

Nors nieko nebūna naujo 
tame su draugais suėjime, bet 
man vienas dalykas krito į 
nuožiūrą, tai tas, kad drau
gai Burdai turi dvi puikias 
dukreles, Emiliją ir Ąnną. Jos 
yra ištekėjusios keli metai at
gal, susituokusios su kitatau
čiais puikiais vyrais. Laike 
puotos' pas savo tėvus tos dvi 
porelės sykiu linksmai siu sve
čiais pasikalbėjo ir papieta
vusios išvyko į savo namus. 
Girdėjau, kad abi šeimos turi 
savo puikius namus ir gerus 
darbus. •

Manau, gal dar nedaugelis 
žino, kad draugai Sutkai da
bartiniu laiku’ gyvena gra
žiame 4 kambarių apartmen- 
te ir turi gana vietos ne tik 
patiem, bet ir svečius pavai
šinti. Todėl buvo labai links
ma praleisti naikių metų 
šventę Su savo idėjos drau
gais. ,Bęje, sykiu su mumis 
pas dd. Sutkus dalyvavo drau
gai Mijat; draugas'Roy laips
niškai sveiksta dėl sužeistos 
kojos. ★

Apsigyveno pavyzdinga 
lietuvaitė

Jau arti' keturi mėnesiai, kai 
čia apsigyveno jauna lietuvai
tė chięągietė, Phillis Ttasihs 
(Rasinskaitė). Tai puiki jau
nuolė. Ji iš pat atvykimo į 
San Francisco pradžios tuojau 
susipąžipo su lietuviais ir da
lyvauja lietuvių sueigose. Jau 
keletą k ai;tų buvo atvykusi 
pas mus asmeniškai pasikal
bėti. Ji taipgi (mėgsta žai
dimus. . v ;

šiuo laiku ji dirba /raštines

“Yą” balotas CLD nariam
Mano kaimynas iš dešinės, 

kuris priklauso Chicagos Lie
tuvių Draugijoje, klausė in- 

(formacijų, kaip balsuoti “sa
vo” valjybą-direktorius 1951 
metams.

Sakau jam, kodėl tokį klau
simą statai ?

—Še, pažiūrėk į balsavimo 
balotą, tai galėsi suprasti, ko
kie “balsavimai” pas mus yra, 
—aiškinasi kaimynas.

Paėmęs “balotą” ir per
žvelgęs jį, suradau jame su-

I dėtus 7 - nių kandidatų var
dus ir po jų sąrašo šią pa
stabą :

4<Svarbi Pastaba: Balsuo
kite- tik už septynius (7).
“Pabalsavę tuoj balotą grą

žinkite Balsavimų Komisijai 
iki Sausio-Jan. 13, 1951.”

Taipgi- žodis žodin pakarto
ta angliškai.

Balsavimų Komisija: An
tanas Walskis, G. Bay, V. Pa- 
čauskas.

Grąžindamas kaimynui “ba
lotą” pastebėjau: Juk tai 
Grigaičio kolegų “Ya” balo
tas, sistema balsaVimo, kurią 
daktaras nuo 1917 metų nori 
primesti kairiesiems sociali1 
tams, progresyviams ir Ipmu- 
nistams, o betgi tik jo 100% 
sekėjų iš pilno praktikuoja.

Kaimynas iš dešinės suglam
žęs *‘balotą” numetė į gurbą.

Northsaidietis

Dienraščio 
suvažiavimas 
27 d. Taipgi 
40 metų nuo Laisvės įsikūri
mo. Todėl bus labai svarbus 
suvažiavimas.

Kolonijų draugai turėtų pa
sirūpinti, kad suvažiavimas 
būtų skaitlingas ir taipgi, kad 
gautų daug pasveikinimų su 
dovanomis.

Iki šiol mes, monteliečiai, 
dar nieko nedarėme dėl šio 
svarbaus reikalo. Laisvės va
jus taipgi baigiasi su sausio 
27 d. Todėl šaukiame visų 
draugų ir draugių, Laisvės 
patriotų ir rėmėjų svarbų su
sirinkimą, kaip ir draugišką 
vakarą, sausio 20 d., Lietuvių 
Tautiško Namo apatinėje sa
lėj. Ten pasikalbėsime apie 
darbininkų reikalus ir apie 
dienraščio Laisvės metinį su
važiavimą ir 40 metų gyvavi
mo sukaktį. Geo. Shimaitis.

Policininkas—plėšikų vadas ’
Suimtas policininkas Marvin 

Nelson, pasirodo,. ;eąąs plėši
kų vadas. Kartu suimtas 
Walter Mickievich,- kuris sa
kė jį Nelson pasamdęs vai
ruoti troką, kuriuo vogti TV 
setai buvo išvežiojami pirkė
jam-

Mickievich garažiuje, 4100 
Hapdrof, rasti 65 TV setai iš 
70 atimtų su troku gruodžio 
30 d. iš Michael Kovac, 3729 
S. Albany Ave. Taipgi ras
tos 5 naujos padangos, kurių 
numeriai atatinka iš krūvos 
778 padangų, pavogtų iš 
White Owl Express troko spa
lio 15 d.

Nelson nuo rugsėjo 1948 m. 
gyveno iš pašalpinės algos iš 
priežasties sužeidimo kojos 
kelio. Jis 18 metų policininko 
tarnystėj.

Taįpgi tą pačią dieną FBI 
suėpiė kitus tris privačius uos- 
liųs, kurie impersonavo 
agentus ir terorizavo, 
taverninkus. Jais yra: 
mąs E. Furlong, Harry
Kneevors ir Daniel A. Burns. 
Ieškomas Charles P. Swartz, 
opereitoris Citizens Investig
ating Bureau, 6247 Archer 
Ave., Summit

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) ,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.



NewYorto^^feZInlos
Pirmoji pagalba atėmė 
vaiką nuo mirties

paragauti, 
vaikas su-

Atitrūkęs nuo motinos akių, 
greenpointiečių Shapirų kūdi
kis atrado virtuvėje dizinfek- 
cijai vartojąmo skiedinio ir, 
žinoma, panoro 
Gurkšnį įsigėręs,
spigo. Motina pašaukė polici
ją. Policistas Ward skubiai 
pagirdė vaiką mišiniu pieno 
su kiaušinio baltymu, o po to 
nuvežė į ligoninę. Vaikas pas
veiks.

Veteranai protestuoja

1

Rytinių Valstijų Paraly
žiuotų Veteranų Sąjunga ir 
eilė kitų organizacijų protes
tavo prieš uždarymą jiems 
H’alloran ligoninės. Halloran 
ligoninėje, New Yorko miesto 
pakraštyje, buvo apie šimtas 
paralyžiuotų veteranų. Esant 
iš visų apylinkių patogiam 
susisiekimui su miestu, jų šei
moms ir giminėms buvo gali
mybių juos atlankyti. Ligoni
nę jiąms uždarius, nurodinėjo 
jie, daugelis jų liksis visai 
atskirti nuo savo artimųjų.

Atrodo, kad atitinkamų įs
taigų pareigūnai sužalotų ve
teranų balso negirdi. Tokia li
goninė prieš apie metus buvo 
uždaryta Kalifornijoj. Link 
to paties vedama ir šioji ryti
nė. Veteranai protestuoja, 
bet, jie sužaloti, iš jų niekam 
nebebus pelno, tad, kam čia 
ponai jų bepaisys. V. D.

Diktumas jai 
apsimokėjo

Ozonparkietė Mrs. Schmalz 
gali padėkoti savo diktumui 
už tai, kad ji tebėra sveika. 
Pareinant iš pramogos neši
nai . rinkliavos pinigus, ją su 
jos dviemis draugais užpuolę 
plėšikai, įsakę atiduoti pini
gus. Ji nedavusi. Plėšikas šo
vęs. Tačiau kulka atsimušusi 
į metalinę jos korseto siūlę.

Metaliniais lankais ir stul
pais apkaustytus korsetus da
bar dėvi tiktai riebučkės mo
terys.

Nesidžiaugia lietumi
pa-Miesto vandens tiekimo 

reigūnai nesidžiaugia lietumi, 
nors jis pripildė rezervuarus. 
Po paskiausiojo lietaus juose 
buvo 94.2 nuošimčiai talpos. 
Pareigūnai geriau įvertintų 
sniegą, nes tas pamažu tirp- 
damas per ilgą laiką po biskį 
vandenį dapildytų.

KRISLAI
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LDS 3 Apskrities žinios
V A J US-LEN KTYN ĖS

LDS Trečios Apskrities Ko
miteto posėdyje, įvykusiame 
sausio mėnesį, svarstyta ir nu
tarta kreipti didžiausios do
mės į būsimą LDS vajų gavi
me naujų narių. Praeitas va
jus mūsų apskrities ribose ne
davė pageidautinų pasekmių. 
Per mūsų kuopų veikėjų apsi
leidimą jines pralaimėjome 
lenktynes su daug mažesne, 
silpnesne apskritimi, tai yra 
penktąja.

Dabargi šiame vajuje sto
jame ir šaukiame į aktyvų 
darbą daug uiž save tvirtesnę, 
galingesnę ir lietuviais skait- 
lingesnę apskritį, tai LDS 
Antrą Apskritį, Chicagos. Mes 
juos šaukiame į lenktynes ga
vime naujų, narių ir jeigu mes 
pralaimėsime, tai jiem^ųmo- 
kėsime $15. Tačiau, jeigu jie 
pralaimės, tai prašome LDS 
2-ros apskrities veikėjų mums 
atsilyginti tokia pačia suma, 
$15. Manome, kad Chica
gos apskritis priims mūsų iš
šaukimą į draugiškas varžyti
nes ir ateitis parodys, kurie 
esame iš mūsų sumanesni,

tvirtesni organizacijos auklė
jime.

Mūsų LDS trečios apskri
ties kuiopos savuose susirinki
muose vasario mėnesį prašo
mos išrinkti vajininkus. Ap
skrities komitetas suteiks 
kiekvienam vajininkui $1 už 
gautą narį ir, pabaigoje va
jaus, $10 extra dovaną tam 
vajininkui ar kuopai, . kurie 
gaus daugiausiai naujų narių 
laike šio vajaus. Tai yra pro
ga ir garbė būti vajininkų są
raše gavime naujų narių.

Šiame vajuje .mes tikimės 
geros, tvirtos paspirties iš čia 
gimusių mūsų LDS narių. Mū
sų apskrities istorijoje pirmu 
kartu turime tris apskrities 
komiteto narius jaunas mote
ris ir vyrą. Jie turi pasiryži
mo, energijos ir sumanumu 
'dirbti organizacijai. Mes gi, 
seniai, irgi neturime rankas 
sudėję ramiai sėdėti, bet dirb
ti ir auklėti LDS. Dirbdami 
kartu su jauna karta pabai
goje 
savo 
bais.

šio vajaus pasigėrėsim 
nuveiktais gražiais dar-

Batsiuviai nusitarė 
streikuoti

Susirinkę į savo šapos mi
tingą praėjusį penktadienį I. 
Miller’io šapos darbininkai 
nutarė streikuoti už didesnį' 
algos priedą.1 Unijos viršinin
kų derybose su firma jiems 
buvo pasiūlyta po 5 centus 
už valandą priedo. Darbinin
kai atsisakė priimti. Unija 
reikalauja po 15 centų priedo 
ir (minimum mokestį pakelti 
iki $1.

Millerio firmai dirba, 1,000 
darbininkų. Pirm jų tarimo, 
apie 5,000 kitų, batsiuvių buvo 
pasisakę streikuoti. Sereikas 
turėjo prasidėti sausio ''16-tą, 
jeigu samdytojai nebus tuo 
tarpu pasiūlę geresnių sąlygų.

Gehr išteisintas

Help Wanted Agcy Tel. PlazaVadovaujantieji N. Y 
žydą dvasiškiai 

! pasisakė už taiką
Trys skirtingų kongregacijų 

rabinai New Yorke pamoks
luose savo pasekėjams vieno
kioje ar kitokioje formoje pa
sisakė už taiką. Ir visi jie 
priešingi atginkluoti Vokieti
ją, nes tai tikriausia vestų į 
karą, pavartojimą tų ginklų 
prieš mus pačius.

Pasisakiusieji už taiką yra: 
Max Felshin iš Radio City si
nagogos, David De Sola Pool 
iš ispanų ir portugalų sinago- • v isIgos, Louis I. Newman 
Temple Rodeph Sholom.

Areštavo narkotikų 
pardavinėtojus

okytojai pikietavo 
Hali ištisas

20 valandų

Visame Brooldyne 
sąjūdis už naują 
ligoninę

Carmel, N. vykdytame 
teisme 7 šeimininkių ir 5 biz 
nierių džiūrė Gehr išteisino. 
Džiūrė ypatingai apkaltino 
šios valstijos divorskmš įstatą, 
kuris verčia norinčiuosius išsi
skirti vienas kita niekinti, ieš- 
koti esamų ar nesamų prie
žasčių vienas kitą kaltinti iš
tvirkavime.

Herbert Gehr, newyorkietis 
televizijos 
ieškančios
Andrea su’ detektyvais praė
jusio, liepos m. 10 dieną nuse
ktas į vasarnamį. Naktį jiems 
pradėjus veržtis į butą, Gehr 
pradėjo šaudyti, žmoną nušo
vė ir porą detektyvų sužeidė. 
Su juo buvusi svetima mote
ris Mrs Dorothea Matthews 
liudijo, kad jis manė, jog 
juos užpuolė plėšikai ir kad 
jis pirm šovimo įspėjęs, jog 
šaus.

direktorius buvo 
divorso žmonos

New Yorko policija skelbia 
areštavusi du jaunus vyrus, 
kurie pardavinėję jaunuo
liams narkotikus.
,, Suimti juos pasįsekę po to, 
įai jū6s nu žiūrėj d ir paskyrė 
jiems seklius. > Yieno jų, stu
dento, sekliai buvę įstoję gre
ta nužiūrimojo mokytis, kad 
galėtų jį suįmti. O suaugusią- 
jam priskirta detektyvas mo
teris, kuri karčiame j e prisi
kalbinusi nužiūrimąjį jai par
duoti narkotikų ir dar gavusi 
sui nuolaida, o paskui savo 
“geradarį” areštavo.

Labdarybės departmen 
te tęsia darbininkų ' 
persekiojimą

New Yorko miestinės lab
darybės viršininkas Hilliard 
atstatydino iš pareigų dar 16 
veiklių unijistų tarnautojų. 
Atstatydino neva už tai, kad 
jie boikotavę civilinių gynybą. 
(Buvo sakoma, kad tarnyba 
civilinių gynyboje nesanti 
verstina.)

Unijistai tarnautojai sako, 
jog vyriausia atstatydinimo 
priežastimi yra valdininko 
kerštavimas prieš juos, kaipo 
veiklius unijistus. Unija ne 
kartą kritikavo už alkinimą iš 
pašalpos gyvenančių žmonių 
ir u'ž netvarką, už nenaudin
gas visuomenei išlaidas.

Įsakytas atlikti penkerių me
tų išpažintį iš viso savo ir sa-i 
vo šeimos ir giminės-finansi
nio gyvenimo, brooklynietis 
^policijos saržentas George 
Killen įteikė valdybai savo 
atsistatydinimo iš pareigų ao- 
kumentą.

Brooklynietis John Vivono 
apsiskundė policijai, kad ki
tas brooklynietis Eddie Berne, 
buvęs kumštininkas, jį sumu
šęs bonka, reikalaudamas pi
nigų. Berne sulaikytas po 
$2,500 kaudijos iki tardymo.

Geri Darbai Namų Darbiniu
ABELNAS DARfe^S

PRIŽIŪRĖTI V A TKW. $4< 
Virėjos-Kambarių tarnaitės it 
tarnautojos. Geri darbai. 4 1 
$350. Taipgi reikalingi ir dai 
kai Restaurante. Kreipkitės 1

BUGARIN EMPLOYMEN1
AGENCY

Laisniuoti ir Apdrausti 
145 W. 45th ST. PLAZA 7-3!

IMMIGRATION & NATŪRA 
TION KONSULTANTAS 

Mr. Adcock, 258 Broadway, 1 
ar skambinkite Rector 2-68!

I

TUTORS & PRIVATE 
INSTRUCTION

Mokiname Angliškai. Social 
dijavimą. Pradinės Mokyklos 
kus. Esame laisniuoti. Turime 
School ir Elementary Mokykit 
kytojus. CL. 9-7061. Prieit

(12

HELP WANTED—FEMj

Namų darbininkė. Mokanti 
Maža šeima. Nuosavas kam’ 
Priimama D. P. mokapti k 
angliškai. Paliudijimai. Gera 
NA. 8-8630. 1 > '

Namų darbininkė. Viduramž 
teris. Guolis nuosavame kamb 
Linksma aplinka. TA. 2-5058.

C

Jauna namų darb\nin^j' 
dirbti 5 dienas j savaitę niki 
9 vai. Guolis kitur. SkAmbi 
Lexington 2-3957. » (

moky- 
organi-

pateik-

Pasėkoje didelio trūkumo 
palaikyti ir Ap
gydyti priemonių 

biedniausioje sri-

visai suv- 
Bedford- 
Kongre- 

peticijas,

Pirmasis sirenų išbandymas 
New Yorke bus vykdomas 
sausio 27-tą per pietus.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, sausio 18-tos 
vakarą, Liberty Auditorijos 
patalpose. Narės 1 prašomos 
pakviesti ir savo drauges.

Valdyba. „

Darbininkė prie abelno namų 
bo. Dirbanti pora, kalba vol 
Du vaikai; maža stuba Larch 
N. Y. Arti stoties. Guolis v 
Longacre 5-1197. Pėr savi 
skambinkite* Larchmont 2*5122 
užmokėsime. (

Praėjusį šeštadienį 70 
vakrovių atsisakė iškrauti 
va Apnerican Merchant, 
protestavo, kad firma pa 
d ė jiems nepakenčiamą a 
nį prižiūrėtoju.

pasirašys 
srities gy-

pradėtas

Tebesitęsia kova už 
teisę rodyti-matyti 
“Miracle”

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas restau 

rante, kaipo pagelbininkas. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip 
tis: Louie’s Restaurant, 44 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Main 5-9108. (13-14)

REIKALINGA KNYGVED®
Reikalinga knygvedė Laisvės jstai 

gąi. 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.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Dr M. Maiše
Stalgios Ir Įsisenėjusios
Vyrų Ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimu 
Inkstai ir Pūsle, ReumaUsmaa

Kraujo ir Slapumo Tyrimą

)
107 East 17th £tręe 
(arti 4 th Ave.—Un 

New York 
VALANDOS:

Kąttlen 10 :00—J :00—T :00. 
Sekjnad. 11:30 A. M. ikl 1:80 P.

(Tąsa nuo 1-mo dust.)
Tačiau menševikų mes dar 

turime. Jų čikagiškis čyfas, 
pastebėjau, sakosi vėl gražiai 
sučiupęs prieš 26 metus miru
sį Leniną. Grigaitis susiradęs 
ir perskaitęs 1905 metais Le
nino parašytą brošiūrą “Dvi 
socialdemokratijos ir demo
kratinės revoliucijos taktikos.” 
Ir beveik stebūklus jis ten su
radęs. Leninas toje brošiūroje 
tais 1905 metais rašęs, jog 
reikia eiti ‘/demokratinės res
publikos keliu.”

O ką jis, Leninas, padarė 
dvylika metų vėliau, būtent, 
1917 metais? Jis ėmė ir nuke
liavo socialistines tarybinės 
respublikos keliu.

Kitaip pasakius, Leninas, 
pasikeitus sąlygoms, nužengė 
didelį žingsnį pirmyn. Už tai 
jam dovanoti negali dar ir 
dabar mūsų broliai menševi
kai, kurie į pažangą seniai 
nebetiki. Jie dabar visur susi
dėję ąu pačiais kraštutiniau- 
siais atžagareiviais pažangą 
sulaikyti, išgelbėti seną, mer
dintį ir griūvantį kapitalizmą.

Praėjusį penktadienį new- 
yorkiečiąi unijistai mokytojai 
pikietavo City Hali. Pikietu 
jie demonstravo protestą prieš 
valdžios pasimojimą atstatyti 
iš pareigų pavaduojančius mo
kytojus (substitutes).

Pikietaš, vadovybėje Uni
ted Public Workers Mokyto
jų Lokalo 555-to, prasidėjo 
penktadienio popietį, šimtas 
mokytojų, nešini iškabomis ir 
vėliavomis, išsirikiavo prie 
valdvietės. Skaitlingu būriu 
jie tebemaršavo visą vakarą. 
VidurpAkčiUi eilės buvo pra
retėjusiuos.

Naldiniame pikiete 
tojams talkino ir tėvų 
zacijos. |

Unijistai mokytojai
tame reikalavime majorui ir 
visai švietimo srities adminis
tracijai nurodo, kad palaiky
mas pareigose tų 1,008 moky
tojų kainuotų tiktai apie pusę 
vieno nuošimčio paskyrų švie
timo reikalams. O mokykloms 
būtų iŠ to daug naudos. Gali
ma būtų sumažinti skaičių. 
mokinių klasėse, geriau vai
kus mokyti.

Pavaduojantieji mokytojai 
dirbo nuo ' pradžios sezono. 
Pagal dabartinį patvarkymą, 
jie turėtų laukti to paties dar
bo iki sekamo sezono pradžios 
rugsėjo mėnesį. “Kelintasis 
išsigalėtų tiek išlaukti?” klau
sia mokytojai. “Koks tikslas 
jiems laukti?”

Aišku, už vis geriausieji jų 
greičiąu gaus kitus darbus, 
negu aštuonis mėnesius lauks 
be darbo ir be uždarbio, kad 
vėl gautų keturiems mėne
si ajrus darbo. O tuo tarpu kla
sės perpildytos. Mokytojai 
nedaspėja pateikti. klasėms 
net pačių reikalingiausiųjų 
dalykų. O apie pagalbą spe- 
ciales problemas turintiems 
vaikams negali būti nei kal
bos. i ' * '

sveikatai 
goniams 
Brooklyno 
tyje, žinomoje kaipo Bed
ford - Stuyvesant, įvyko jau 
kelios konferencijos. Jose 
pasisakyta reikalauti tai sri
čiai ligonines.

Darban įsitraukus 
siedijai, sudaryta 
Stuyvesant Health 
sas. Jisai išleido
reikalaujančias sričiai ligoni
nės. Menama, kad 
šimtai tūkstančių 
ventojų.

Judėjimas buvo
dar tais laikais, k u o,met mies
to gerovės sargų priešakyje 
tebestovėjo į t a k i ngiausias 
miesto kaunsilmanas, velionis 
Peter V. Cacchione. Vėliau 
bauginimai raudonąja silke 
buvo šiek tiek susiediją nu- 
gązdinę. Tačiaui pastaraisiais 
laikais susiediją pamatė, kad 
ta silke išvilkta tikslu ne vien 
apsaugoti juos nuo reikalavi
mo sau pagerinimų, bet kad 
pamažu pradėjo* netekti ir to, 
ką jau turėjo. Jie nusprendė 
tos silkės nebepaisyti, darbuo
tis už tai, ko jiems reikia.

Paris -Teatre^ New Yorke, 
teberodoma filmą “The Mi
racle,” nes žiūrėtojų tai pri
pažintai viena geriausiųjų 
filmų netrūksta. Ir Spellmano 
sumobilizuotas pikietaš gale 
praėjusios savaitės vėl buvo 
prie teatro. Greta to, filmus 
priešai tebesibylinėja filmą 
uždrausti. i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Receptų Specialistai: 
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EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-628S

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME KR PRITAXKOM 
AKINIUS

Drs. Stenger & Steng
Optometrists 

394-398 BROADWA' 
BROOKLYN, N. Y

TeL ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Laikrodėlis pilve
vai-Btrooklyniečių Tepper 

kutis, 2 metų, prarijo savo se
nutės laikrodėlį. Už poros 
dienų vaikas tebebuvo svei
kas, žaidė didžiuodamasis, 
kad jis pilve turi “tik, tik.” 
Menama, kad laikrodis išeis 
natūraliais • keliais, tačiau vai
kas randasi gydytojo priežiū
roje.

SKELBKITeS laisvėje
I Jriiftyklt IaaImvc Havo Draugui. 1

Areštavo areštuotoje
i

New Yorke areštuotas jau
nas sukčius, William Collins, 
kuris bėgiu trejeto mėnesių 
susišienavęs sau apie $5,0.00 
bauginimais asmenų areštais.

Tuo budu pelnikautis jam 
atėjusi mintis, kuomet jis, bū
damas Grand Central stotyje, 
įmetęs mašiųon dešimtuką ir 
gavęs ant blizgančios blėte- 
lės išspausdintą vardą. Būda
mas augalotas, stambus, jis 
sumanęs lošti policistą. į

Pirmiausiomis ir vyriausio- I 
mis savo aukomis pasirinkęs 
turinčius vienus prie kito po
linkių vyrus. Nužiūrėjęs, tuo
jau pagrąsindavęš areštuoti. 
Už paliuosavimą be arešto 
ir teismo lupdavęs po tiek, po 
kiek iš kurio buvo galima at
lupti. O kuris nesiduodavo ap- 
lupamas, paleisdavęs ir be at
sipirkimo.

Miesto vandens išteklius ga
le praėjusios savaitės buvo 
237,341,000,000 galionai, ar
ba 93.8 nuošimčiai talpos. 
Sekįmadienio ir pirmadienio 
lietūs ir sniegai bus dar dapil- 
dę rezervuarus. , • :4.. ’K- 

.... .

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

PO BANKETO BUS ŠOKIAI

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

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

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkitės 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

REPUBLIC BAR & GRID
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagali 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Dienraščio Laisves B-ves

IR

BANKETAS

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951
TELEVISION

Pe tras Kapiska
PALAIKO

BAR & GRILL ’
1 DEGTINĖS, VYNAI
' IR ALUS .

32 TEN EYCK STRJfjfeT 
Brooklyn, N. Y. -
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