
Mattoon’o mergaičių 
klubas.

Brooklyne — narkotikas.
Influenza.
Žmonių nuomonės. 
Nehru apie Kiniją, 
į- Rašo R. M1ZARA

Mattoon — 
Jis Illinojaus 
ąžai bebūt ų 
liau nuo jo 
nonėms, jei 
triukas.

nedidelis mies- 
valstijoje. Jis 
buvęs žinomas 
gyvenantiems 

e vienas skan-

žinių agentūros skelbia, jog 
•ieŠ keturius .mėnesius Ma- 
odne susiorganizavo jaunų 
efgaičių klubas — mergai- 
ų su prarasta nekaltybe!
Klubo narės yra nusitaru- 

Js siūlytis bent kuriam vy
li, pirmiausiai sutiktam gat-

Viena mergaitė sutiko kuni- 
r ir jam pasisiūlė, bet kuni- 
13 pabūgo ir atmetė mergai- 

meilę. >
Dajpar dėl to kilo skanda- 
sf
Komercinė spauda ir radi- 
s tyjirkina mūsų krašto j avi
mą. « v • •
Taip yra mažajame Mat 
one.
O kaipgi mūsų didžiajame 

•ooklyne ? \
Šiomis dienomis prasidėjo 
ilicijos ablavos ant narkoti- 
j pardavinėtojų: suareštuo- 

keletas desėtkų asmenų.
Pasirodo: morfinas, kokaji- 
3 ir herojinas čia buvo par
tinėjami daugiausiai mo
delinio amžiaus vaikams, — 
maiČiams ir mergaitėms! 
Narkotiko naudojimas mo- 
rklose, sako komercinė 
auda, yra plačiai išsišako-

Toji pati spauda ramina 
suom&nę, būk, girdi, šitie 
trkmnrų pardavinėtoju areš- 
i sulaikys tų nuodų plėtoji-

les ,tūo abejojame: vieni 
iii būti suimti, kiti įkalinti, 
it atsiras nauji, pasikvopinę 
it dolerio, ir vėl biznj varys, 
lodydami jaunimą.

Vakarų Europos žmones 
daugia žiaurioji influenza.
Tenka labai abejoti, ar tos 
Itinės nuodinga ranka nepa- 
»s ir Amerikos žmonių.
Kiekvienas privalo saugoti 

.vq sveikatą, saugotis, kad 
mžsikrėstų influenzos viru- 
u

Kai kurių miestų komerci- 
Š spauda ir radijo komenta- 
»riai atsiklausia savo skaity
bų ir klausytojų, kas, jų 
jpjnone, reikėtų daryti su 
orėj a ? .
Visur milžiniška atsilie- 

lančiųjų dauguma sako: iš
kaukime iš Korėjos savo ka- 
uoDĮ^nę!
Taip pat dauguma žmonių 

asisako prieš amerikinės ka- 
Uūmenės siuntimą Europon.

Gi Indijos ministrų pirmi* 
Inkas Nehru reikalauja, kad 
lūžiosios valstybės * tuojau 
radėtų pasitarimus su Kini- 
js Liaudies Respublika dėl 
’Otmozos, Korėjos ir visų ki- 
> svarbiųjų Tolimųjų Rytų 
roblemų.
šiuos žodžius rašant, tūli 

monės pranašauja, būk Kini
ja, Liaudies Respublikos vy- 
iausybė sutiks su mūšių su
rikimui Korėjoje, bet ji tai 
arys sąlyginiai.

Nehrų sakė:
HJoks klausimas negali 

t išspręstas pirmiau nei Kini- 
os vyriausybė bus pripažin- 
ė.«. Kokia nauda iŠ Jungtinių 
fantų, kuriosna būk įeina vi- 
M |*»aulio valstybės, bet 
toĮema Kinija, viena tarp di-

^Nepripažinimas Kinijos 
T^ Be tik Pekino vyriausybės 
Hienas, bet tai sukelia ki- 
ąi^MahRDeenoje abejonių dėl

Jhmgtinty Tautų tiks-

bū-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00

Užsieniuose $9.00 
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AMERIKONAI MĖGINA 
SUŽINOT LIAUDININKŲ 
JĖGAS KORĖJOJE
Nužiūri naują liaudininkų 
o f e n syvų; apleido 3 miestus

Korėja ,saus. 18. —Ame
rikiniai žvalgai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
mėgino patirti, kiek ir kur 
susitelkė šiaurinių Korėjos 
liaudininkų ir kinų. Su
prantama, kad liaudininkai 
ir kinai ruošiasi naujam 
smarkiam ofensyvui prieš 
amerikonus.

Vakariniame fronte a- 
merikonai pasitraukė iš 
Suvon, Osan ir Kumyang- 
džang miestų. Rytiniai - vi
duriniame fronte jankiai, 
francūzai ir holandai pasi
traukė 25 mylias atgal į 
pietus nuo Vondžu iki 
Čungdžu geležinkelio ir

vieškelių mazgo.
Amerikonai atlaikė Yong- 

volą.
Jankių žvalgai buvo at

vykę į Vondžu, kuriame 
nerado nei korejinių liaudi
ninkų nei kinų kariuome
nės, bet žvalgai greit vėl 
apleido Vondžu.
Amerikonų komanda skel

bia, kad jų lėktuvai ir ka
reiviai per dieną užmušę a- 
pie 1,000 priešų.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai pradėjo apsupimo 
veiksmus prieš amerikonus 
Čungdžu mieste.

Romos policija šaudė 
Eisenhowerio priešus

Kompanijos ketina pakelt 
mainieriams algą; užtat 
planuoja pabranginti anglį

Korėjos šalčiai baisiai 
kankina ir žaloja jankius

ri, kaip kūdikio alkūnė.
Naktį tie mūsų vyrukai 

čia nuo šalčių, sako Jim G. sėdi lėk|tose duobėse (fox-

Korėja. — Amerikos ka
reiviai Korėjoj baisiai ken-

holes). Žemė taip įšalus, 
kad negalima gilių duobių 

pondentas. šalčiai ant kai-1 išsikasti. Kiekvienas turi
nų Vondžu apylinkėje šie- Į po vieną vilnonį blanketą.
kė 32 laipsnius žemiau ze
ro (nulio), o per kalnus 
švilpė aštrūs, kaip skustu
vas, vėjai.

Kareivių kojos taip per
šąlą, kad mėsos krinta nuo 
padų. Kojii pirštai taip iš
tinsta nuo šalčio, kad prasi
veržia iš batų. Rankos juo
dai sušąlą, o jų pirštų są
nariai pasidaro toki sto-

Lucas, amerikinių Scripps- 
Howard laikraščių kores-

Jūs, turbūt, suprasite, 
' kokia tai menka apsauga 
nuo 32 laipsnių žemiau ze
ro šalčio, sniego ir riaumo
jančio vėjo.

Tokiose pozicijose šie ber
niukai išbuvo jau 16 dienų 
ir 16 naktų, nuolat kovoda
mi su priešais, žiauriausia
me šaltyje, be jokios per
traukos, be jokio poilsio.

Priešingų nekaltybei mergaičių įdubas

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Tel. Virginia 9-1827-1828.

Metai 41-niieji. Dienraščio 33-tieji.

KINIJA PASIŪLĖ SAVO 
PLANĄ DĖL KORĖJOS 
KARO BAIGIMO
Amerika atmeta pasiūlymų ir 
apšaukia Kiniją “užpuoliku”

Roma.— Pranešama, kad 
milionai Italijos darbininkų 
ketvirtadienį , streikavo, 
protestuodami priės atvy
kusį generolą Eisenhower}, 
vyriausią tarptautinės At
lanto kraštij armijos ko- 
mandierių prieš Sovietų Są
jungą.

Romoje, Milane, Neapo
lyje ir kituose miestuose 
streikieriai susibūrė į de
monstracijas prieš Eisen
hower}.

Policija atakavo demons
trantus ir vien tik Romoje 
vieną darbininką nušovė ir 
100 sužeidė.

Gatvės, kuriomis Eisen- 
howeris važiavo, buvo ap
statytos keliomis eilėmis 
policijos ir kariuomenės.

Eisenhoweris atvyko derė
tis su Italijos klerikalų val
džia, kiek kariuomenės ji 
galėtų duoti bendrajai ar
mijai prieš komunizmą.

Washington. — Minkšto
sios anglies kompanijos pa
sisiūlė “savanoriai” pakelti 
mainiėHams algą 20 centų 
valandai. Už tai jos planuo
ją pabrangint anglį.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis dar 
neatsiliepė, į pasiūlymą.
Minkštosiose angliakasyk- 

lose dirba 370,000 mainie
rių. Reguliarė jų sutartis 
su kompanijomis* išsibaigs 
1|952 metais.

Mattoon, Ill. — čia jau 
ketveri metai gyvuoja ly
tiškas jaunų mergaičių klu
bas. Jų “konstitucija” sa
ko, kad esą gėda mergai
tei nekaltai būti, be lytinių 
susinešimų. Klubas turi a- 
pie 100 narių.

Klubo taisyklės liepia sa
vo narėms, daugiausia pen- 
kiolikinėms ir šešiolikinėms 
mergaitėms, būtįtfai lytiniai 
susinešti su vyrMš bent ke
turis kartus per mėnesį.

Viena mergaitė, skųsda
masi, sakė miestinei patai
sų viršininkei Alicei Can- 
ton’ienei:

— Kai aš norėjau įstoti 
į tą klubą, tai man visų- 
pirma buvo įsakyta lytiniai 
susinešti su vyru, bema-

tant kitam vyrui. Jei kuri 
mergaitė to nedaro, tai klu
bas ją atmeta.

Kita graži * šešiolikinė 
mergaitė gatvėje užkalbino 
protestantų kunigą D. T. 
Wickstromą, prašydama su 
ja susinešti. Mergaitė sa
kė:

— Klubas, kur aš pri
klausau, reikalauja, kad 
kviesčiau lytiniai susineš
ti pirmutinį vyrą, kurį tik 
sutinku išėjus gatvėn bile 
naktį.

, Miesto valdyba ir policija 
ketina tyrinėti tą slaptai 
veikiantį klubą prieš “ne
kaltybę.”

Yra ir daugiau tokių 
klubų Illinois ir Indianos 
valstijose.-

Lake Success, 
nijos Liaudies 
pranešė savo planą-pasiūly- 
mus del Korėjos karo bai
gimo ir taikos Tolimuo
siuose Rytuose. Kinijos val
džia atmetė Jungt. Tautų 
pasiūlymą, kuris reikalau
ja visųpirm paskelbt per- 
taiką — laikinai sustabdyt 
mūšius, o paskui derėtis a- 
pie korejinio karo baigimą, 
apie Formozos salą ir apie 
Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Kinijos valdžia, atmes
dama amerikinį Jungtinių 
Tautų pasiūlymą, sako:

Respublika

Trumanas planuoja atimt 
darbininkams laisvę dėl 
darbo pasirinkimo

Washington. —Prezid. 
Trumanas pranešė visiem 
valdžios .dėpąrtnientam, < 
kad turės fiutT įvesta griėž-’ 
čiausia darbo jėgų kontro
lė, pritaikyta karinei mobi
lizacijai. Prezidentas sake:

Reikės uždraust samdy
tojams naudoti 
darbininkų, negu 
nustatys.

Bus aprėžta teisė darbi
ninkams apleisti tam tikrus 
darbus ir pasirinkti kitus.

daugiau 
valdžia

SOVIETŲ SIUNTINIAI 
KINIJAI

Hong Kong. — čionaiti- 
nė spauda praneša, kad So
vietinis laivas įgabeno į Ki
nijos uostą Kantoną 3,000 
dėžių karinių reikmenų 
drabužių.

Sugedo mūsą presas

ir

ši Laisvės laida turėjo 
būti 6-šių puslapių, bet ji 
išeina tik keturių. Priežas
tis: sugedo mūsų laikrašti
nis presas. Laisve* šiuo me
tu spausdinama kitoje 
spaustuvėje, kol mechani
kai pataisys mūsų presą.

Dėl tos priežasties laik
raščio išsiuntimas truputė
lį susivėlina ir gal susivė
lins, kol mes jį vėl pradėsi
me spausdinti nuosavu 
presu. REDAKCIJA

lų.” v
Dar toliau Nehru pažymė

jo :
“Jungtinėse Tautose vyrau

ja tendencija šalintis nuo gy
venimiškąją faktą. ”

Tikra tiesa l > •

Valdžia jau sulaiko 
Me. bulvių naikinimą

Maine. — Washington© 
valdžia buvo įsakius sunai
kint milionus bušelių bul
vių perviršių Maine valsti
joj, ir tik dabar sustabdė 
jų naikinimą.

Tas bulves valdžia supir
ko iš farmerių, bijodama, 
kad jos per daug 
tų. Valdžia moka 
riam vadinamą 
kainą už bulves 
produktus., Taip 
produktų “ 
kraunami į valdžios sandė
lius, o kai produktai genda 
arba nėra kur jų-dėti, tuo
met jie naikinami.

Valdžia žada užšaldyt 
kainas ir algas

Philadelphia. — Mobili
zacijos direktorius Charles 
E. Wilson pareiškė, jog 
netrukus turės būti įvesta 
kainų kontrolė ir užšaldy
tos algos; valdžia taipgi 
tvarkys rendas ir apribos 
medžiagų kiekius civili
niams darbams. '

Wilson kalbėjo
Richard Klubo susirinki
me ir sakė, gal bus sugrą
žintos kainos iki šių metų 
sausio 1 d. lygio.

(Nuo Korėjos karo pra
džios iki sausio 1 maisto 
kainos pakilo bent 6 pro
centais.)

Poor

neatpig- 
farme- 

teisingą 
ir kitus 
supirkti 

perviršiai”

Valdžia reikalauja 
radijo diktatūros

Washington.
įprašė demokratą senato
rių Ed. Johnsoną jnešt bi- 
lių, reikalaujantį perimt į 
griežtą valdžios kontrolę 
visas radijo 'ir televizijos 
stotis, jeigu valdžia nu
spręstų, kad gręsia šaliai 
pavojus.

Pats sen. Johnsonas kri
tikavo tą bilių; sakė, “tai 
diktatoriškiausias ’ iš vįsų 
sumanymų, kurie bet kada 
buvo įteikti Kongresui.”

Valdžia

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilta.

A. Pūkas areštuotas už 
gulėjimą grabe

Amerika nori pertaikos 
tik tam, kad galėtų atsi
kvėpti ir sustiprinti gink
luotas savo jėgas panau
jintam ofensyvui. Ameriki
nis pasiūlymas, be to, taip 
“sutaisytas”, kad Ameri
kos armija galėtų neribo
tam laikui pasilikti Korėjo
je ir sudaryti sau patinka
mą valdžią visoje toje ša
lyje.
KINIJOS PASIŪLYMAS
Kinijos Liaudies Respub

lika, iš savo pusės, todėl 
davė šitokį pasiūlymą:

Visųpirm turi būti susi
tarta ištraukt visą svetimų
jų kariuomenę iš Korėjos, 
taip kad Korėjos žmonės 
galėtų patys įkurti tinka
mą sau valdžią.

Kinijos Liaudies Respub- 
ika turi būti tuoj priimta 

Į Jungtines Tautas.
Derybose privalo būti, 

tarp kitko, svarstoma gink
luotų Amerikos jėgų iš
traukimas iš Formozos sa
los.

Derybose turi dalyvauti 
šios septynios valstybės:

Kinijos Liaudies Respub
lika, Sovietų Sąjunga, Ang
lija, Jungtinės Valstijos, 
Franci j a, Indija ir Egiptas.

Derybinė jų konferencija 
privalo būti laikoma Kini
joje.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson rūs
čiai atmetė Kinijos planą 
dėl taikos. O Warren Aus
tin, amerikinis delegatas 
Jungt. Tautose, sausio 18 
d., įteikė politiniam Jungt. 
Tautų komitetui reikalavi
mą pasmerkti Kinijos Liau
dies Respubliką kaip už
puoliką ir daryti tam tik
rus žingsnius i prieš ją.

Pranešama, kad daugu
ma politinio komiteto narių 
“labai šaltai” žiūrėjo į tą 
reikalavimą: bijo, kad jis 
neprivestų prie karo prieš 
Kiniją.

New Haven, Conn.—Pa
vargėlis Antanas Pūkas 
“gyveno” išmestame ant 
miestinio sąšlavyno prasta
me grabe. Pagaliaus, poli
cija areštavo jį “kaip val
katą.” Pūkas protestavo, 
kad tai vienintelis jo “kam
barys.”

Pūko kojos taip nušalu
sios, kad prisimetė gangre
na; jis todėl po areštu nu
gabentas į ligoninę.Washington: — Žemdir

bystes department©; valdi
ninkai sakė, gal turės būti 
sumažintas degtinės dary- na pakelta dar pora centų 
mas> taupant grūdus, 

........... ................. ..........

?erndir

New York. — Kavos kai-

svarui.

BĖGANČIŲ MOTINŲ IR VAIKŲ ŽUDYMAS KORĖJOJ
Paprastas dalykas, kad 

žmonės bėga iš vietų, kur 
grūmoja karo mūšiai.

Amerikonų komandieriai 
įtaria, kad į bėgančiųjų 
civilinių gyventojų būrius 
tyčia įsimaišo kinai ar ko
rėjiečiai, komunistai.

Amerikinė komanda to
dėl įsako savo lakūnams 
bėglius šaudyti. ‘

’ Apie tokią jankių lėktu
vų ataką sekamai pranešė 
Gene Symond, amerikinės 
žinių agentūros United 
Press korespondentas:

— Vakarinis frontas, Ko
rėja, saus. 16. — Jinai žin
dė savo kūdikį, kuomet

r- 
mirtis smogė iš oro.

Graži korėjietė moteris 
gulėjo sudribus negyva pa- 
liai kelią, einantį į Osan 
miestą. Viena krūtis buvo 
apnuoginta šaltam žiemos 
vėjui, o jos rankos buvo su
šalusios tokioj pozicijoj, 
kaip jinai paskutinį kartą 
laikė kūdikį. Pusnyje arti 
buvo tas apsuptas skudu
rais jos kūdikis su kyšančiu 
sušalusiu veideliu.

Motina ir kūdikis buvo 
tiktai du iš, daugelio bėg
lių, užmuštų kelyje, einan
čiame į suardytą \ Osaną, 
kurį amerikonai užėmė pir
madienį.

Kelias buvę aptrauktas 
kietai suvažinėtu bei su
tremptu sniegu; dešimtyse 
vietų kelias raudonavo už
muštųjų kraujo šlakais.

Bėglių lavonai buvo nu
tempti šalin nuo paties ke
lio, kad jų netriuškintų at
važiuojantieji amerikiniai 
tankai ir automobiliai,.

Į patį Osaną aš su savo 
džypsu per kraujo klanus 
įvažiavau. ..... J

Blanketai ir kūdikių dra
bužiai, skudurai ir kūdikių 
daikteliai buvo visaip iš
draikyti ir išmėtyti kelyje. 
Vienoje vietoje aš mačiau

raudoną mažo kūdikio ke
puraitę, uždėtą ant to, kas 
buvo dumble. Paties kūdi
kio aš nemačiau.

Kai kurie bėgliai buvo 
mirtinai sušalę, kiti į gaba
lus sudraskyti.

Tas kelias buvo kartoti
nai apšaudytas ir bombar
duotas iš oro pirm keleto 
dienų, nes oro žvalgai pra,- 
nešė, kad kinai komunistai 
kareiviai numeta savo < uni
formas ir maišosi su bė
gančiųjų civilinių žmonių 
būriais.

Toje vietoje aš nemačiau 
nei vieno užmušto karei- 
viOo.

Ginklai vieniems trečio 
pasaulinio karo metams

Washington. — Karinė 
vyriausybė pranešė, kad 
nuo šiol iki 1952 metų bir
želio 30 d. užsisakys viso 
už 87 bilionus dolerių gin
klų.

Mobilizacijos direktorius 
Charles E. Wilson pareiš
kė, jog tų ginklų užtektų 
vieniems trečiojo pasauli
nio karo metams.

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedė

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kalbų. Nuolatinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės: Lais
vė, 110-12 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.
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sinimas uždaryt International Workers Order ir konfis
kuoti organizacijos turtą teismo pagalba neturi prece
dento visoje Amerikos istorijoje. Niekuomet pirmiau 
niekas nėra bandęs korporaciją, apdraudos kompaniją 
arba draugiją, biznišką įstaigą, kuri savo finansus tvar
ko - veda gerai, teisingai, pagal įstatymus, — uždaryti, 
likviduoti. Todėl ši byla prieš IWO pasidarė tokia svarbi 
ir tiek daug dėmesio turi į save atkreipus.

Teismo procesas prieš organizaciją prasidės sausio 22 
dieną. Organizacijos advokatai reikalavo, kad teisėjas 
Greenberg bylą išmestų ir panaikintų, bet jis nepaklausė 
ir patvarkė, kad teismas turi įvykti.

Visas reikalas susiveda į politinį persekiojimą. Nei

Kas Ką Rašo ir Sako
■ ■' ""Z" ■

ĮVAIRUMAI kad jie už tai negaus jokių 
dovanų nei lengvatų.

Iš tūkstančio buvo pa
rinkta 10 sveikiausių j&inų 
kalinių, kuriem tapo nulup
ti sklypai odos nuo blauzdų 
ir kitų kūno dalių.

Pasiaukodami kaliniai 
įprašė, kad jų vardai nebū
tų viešai skelbiami. Taigi 
tik kiti kalėjimo įnamiai 
težino, kas yra tie gerada-į 
riai.

Šis pavyzdys patvirtina 
posakį, kad “nėra visiškai 
blogo žmogaus.” Be to, pa
rodoma, jog kalihių daugu
ma buržuaziniuose kraštuo
se yra nelemtų gyvenimo 
sąlygų aukos. J. C. K.

nistai. Jų tarpe yra 2 kari
ninkai,- vienas universiteto 

ir vienas ‘žur- 
i nalistas.
I Kas yra kiti suimtieji, 
nepasakoma.

Ką gi tai rodo? Tai ro
do, jog Turkijoje, kur vieš
patauja baisi priespauda, 
žmonės krypsta į kairę ir 
tokių žmonių atsiranda net 

kia taip vadinamas Komite- armijos karininkuose! 
tas amerikinei veiklai plės-|  

ti (Florida Committee for 
American Action). Tai sa
votiškas ragangaudžių ko
mitetas, kurin įeina įvairūs 
biznieriai ir kitokie “ge
riausieji amerikiečiai.” / 

Vienas to, komiteto na
rys, tūlos chemikinės kom
panijos, viršininkas, A. C. 
Whitford, pradėjo “tyrinė
ti” mokyklines knygas, ieš
kodamas jose, aišku, ko
munizmo. Ir štai, bevarti- 
nėdamas knygas, kurios 
naudojamos Pinellas aps
krities mokyklose, šis žmo- 

: tūlos knygos 
yra geros, bet tūlos — be
veik komunistinės!

Kodėl?
Todėl, sako Whitford,

vm tojamas žodis m01e Spinioje> K01 gaisras yra-1 lenKU kilus, per greiras va- niimas ingo n. uearuorn,—ti\ew iofku geieziiiKeiiuųst 
darbininkas . lai, Iejs, tai bus padaryta didžiau-1žiavimas ir savo automobi-tai naudoti tą dažniausiai (subvėse) pernai buvo arės 

skiepina mokiriuose Masinę iSia istorin5 klaidai didžiau-(Ho varvmas tuoi “i kulnis” i'

FLORIDOS MOKYKLI
NES KNYGOS

Aną diena niūjorkiškis P1 otosorius i
dienraštis “Compass” iš
spausdino savo korespon
dento St. Petersburg, Flo
ridoje, pranešimą apie ra
ganų gaudymą toje valsti
joje.

Kaip žinia, Floridoje vei-

DIDŽIAUSIAS AUTO.
NELAIMIU KALTININKAS

vairuotojai 
nelaimių, 

sako Asso- 
sužymint

apdraudos dep'artmentas, nei jo paskirtieji inspektoriai i gus surado:
* 1 •" V* • _ _ _ • • • • _ _ Y   1 *   Ji T 1 rv y-. L-nėra suradę nė mažiausio organizacijai užmetimo dėl 

finansinės, tvarkos. IWO puikiai, gerai, teisingai veda 
savo reikalus, įvykdo visus pritaikomus įstatymus šimtu 
procentų, nariai patenkinti, jokių skundų iš jų pusės nė
ra. Tai kuo gi IWO taip baisiai nusidėjo valdžiai arba 
apdraudos departmentui, kad jis turėtų būti paleistas, 
likviduotas, kad jo turtas būtų valdžios konfiskuotas, 
kad jo 162 tūkstančiai narių būtų nuskriausti?

Ta sena ir įtakinga savišalpos organizacija yra “nusi-
• *■ •* 1 7 v

dėjus’’ tiems, kurie turi galią, laiko rankose valdžios vai- komunistais.

sąmonę, gi klabinę sąmonę 
skiepinant, jie gali patapti

rą, tuomi, kad ji neremia nei finansiškai, nei moraliniai 
nei demokratų, nei republikonų. Pavyzdžiui, paskuti
niuose rinkimuose, kaip daugelis kitų amerikiečių, IWO 
manė, kad Progresistų Partiją ir jos kandidatai geriau į ti. 
ir teisingiau patarnautų Amerikos žmonėms, negu seno-' 
sios kapitalistinės partijos. Bet niekas nėra patraukęs 
teisman bei grūmojęs teismu toms organizacijoms, biz- 
niškoms ir kultūrinėms, kurios tais pačiais rinkimais 
karščiausiai rėmė, ir net finansavo, kandidatūras Dewey 
arba Lynch!

Pats tęisėjąs^Greenberg sutinka su tuo faktu, jog čia 
prieš IWO užvesta byla grynai politiniais isrokavimais.

Labai svarbu, ką teismai šiame atsitikime rjutars. Ar 
jie padarys šalyje precedentą, jog biznišką Įstaiga bei 
organizacija gali 'būti persekiojama tik už tai, kad nere-

Taigi šis “tikrasis ame
rikonas” nori “darbininką” 
iš mokyklinių knygų išmes-

fe.

■
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KAPITALAS
Tūlas Ben Babrauskas 

rašo klerikalų Drauge apie 
Lietuvos auksą, kurį Sme
tona buvo prisiuntęs Ame? 
rikon, ir kuriuo dabar nau
dojasi tūli nieko neatsto
vaują diplomatai. Be to jis 
kapitalu skaito ir tai, kad 
Amerikon suvyko daug mo
kytų dipukų. Paskaitykite:

Kiekvienas studentasi Lietu
vos valdžiai kainavo daugiau 
negu 20,000 litų, tai tie atvy
kę keli tūkstančiai mūsų aka
demikų ir studentų, vien įdė
tais pinigais vertinant, verti 
šimtamilijoninių sumų, žino
ma, I _ 
nedelsiant reikia tinkamai iš
naudoti. Jei jis čia 
apsaugai uždarytas

Neatšargus važiavimas 
buvo didžiausia mirtinųjų 
nelaimių priežastis ir per 
1949 metų Darbo Dienos 
šventes, kaip surado Nacio- 
nalė Apsisaugojimų Tary
ba.

Kas liečia neatsargius

Dažnai kalbama, kad gir
ti autdmobilių 
daugiau padaro 
Bet tai netiesa, 
ciated Press,
įvairias automobilinių mir
čių ir sužeidimų priežastis.

Per praėjusias naujųjų
metų šventes automobiliai vairuotojus, Apsisaugojimų 
pražudė 304 amerikiečius. į Taryba skirsto juos į tris 
Policija patikrino, kas bu-(rūšis: 
vo kaltas dėl 186 mirčių, ir 
štai kas pasirodė:

Neatsargus, rizikingas va-‘saugiai važiuoti, 
žiavimas ir nepaisymas už-’ 
mušė 114 žmonių.

Girti automobilių vairuo
tojai pražudė 7 asmenis.

Dėl netikusių šviesų, su- tojas.
gedusių varžtųv (breikių) ir Automobilinėse nelaimėse 
kitų mechaninių blogumų 1950 metais žuvo 35 tūks- 
žuvo 5 žmonės. | tančiai amerikiečių — dau-

Automobiliai užmušė 39 giausia per vairuotojų ne- 
pėstininkus. Bent 20 tų pės- paisymą ir rizikavimą “vis 

’o^|tininkų žuvo per savo kai-tiek pravažiuoti.”

1. Vairuotojui stokuoja 
fizinio ar protinio gabumo

2, Vairuotojui trūksta 
j žinojimo bei’ išsilavinimo.

3. Nepaisantis, rizikin
gas arba neatydus vairuo-

NEDVOKIANČIOS
MALIAVOS j

Ne vienas esame dekę' 
dažyt aprūkusias kambarių 
sienas todėl, kad senieji da- 
žai-maliavos kokčiai dvokia 
per kelias dienas. Dabar gi 
yra sintetinių dažų, laisvų; 
nuo bet kokio įkyraus d 
ko. Juos naudojant, n 
kią net langų atidalyti.

tą didžiulį' gyvą kapitalą tę—buvo neatsargūs ir ne- 
apdairūs.

liks tik Nepaisantis, rizikingas va- 
nedega- žiavim’as, — bandymas pra- 

imoje spintoje, kol gaisras pra-1 lenkti kitus, per greitas va-

Well, darbininką gai'i iš
mesti iš knygų, bet jo neiš
mesi iš fabriko, nes be dar
bininko fabrikas i 
be kapitalistų fabrikas ga
li veikti ir veikia.

O kada darbininkai yra, 
kada jie esti kapitalistų iš
naudojami, tai jie pradeda 
galvoti, .klasiniai sąmonim 
gėti ir tam jokie Whitfor-

mia tos partijos, kuri yra galioje, kurios rankose yra vai-1 dai kelio nebegali pastoti!

didžiau-varymas tuoj “į kulnis” 
sias nusikaltimas tautai. Tas *__ yra j
kapitalas turi būti paleistas į 
apyvartą, -jis turi augti.

Jos, tas kapitalas yra pa
leistas apyvartoje, nes daug 
buvusiųjų studentų, moky
tų žmonių šiandien resto
ranuose dišes plauna.

Babrauskas ragina iš- 
neveiks; naudoti atvykusius daili

ninkus, o juos išnaudoti ge
riausiai galima bus taip, jei 
žmonės > samdys juos piešti 
jų, žmonių,/ paveikslus.

Babrauskas bakšnoja į 
pašonę savo plauko veikė
jams, kodėl jie neužsiorde- 
liuoja pas Varną portretų.

džia? Ar bus įvestas precedentas, kad gali valdžia kon
fiskuoti organizacijos turtą, nuskriausti jos narius gry
nai politiniais sumetimais?

Tai tokia šios bylos prieš IWO reikšmė.'

Smarkūs žodžiai, bet kreiva politika
Mūsų senųjų, didžiųjų darbo unijų lyderiai yra įsi- 

klampoję į tokią painiavą, kurioje patys su savimi nebe
gali susikalbėti. Labai gerą pavyzdį duoda geležinkelie
čių brolijų organas “Labor.” Reikia žinoti, kad šis laik
raštis priklauso penkiolikai unijų. Jo balsas yra tų uni
jų lyderių balsas.

Kaip gi šis unijų organas žiūri į šių dienų politiką? 
Paimkime tik vieną sausio 13 dienos numerį. Iš vienos 
pusės, jame randame griežčiausį pasmerkimą kėsini
mosi uždėti ant Amerikos žmonių “sales tax”. Tai esąs 
National Association of Manufacturers planas. Tai pla
nas “dėl apsaugojimo savo pelnų”. Tai “torių pasimoji-1 
mas suversti visą karo naštą ant žmonių, kurie taip pat, 
turi ir kariauti.” i

Skaitome editorialą tokiu pavadinimu: “Karas džiu-į 
gina Wall Strytą.” Sako, kad didžiosios korporacijos pui
kiai žino, kad karas reiškia nesvietiškus pelnus. “Šerų . 
kainos tuojau pakilo, kai prezidentas Trumanas padarė 
pranešimą Kongresui.”

Bet, iš kitos pusės, “Labor” ne šimtu, o tūkstančiu pro
centų remia visą to paties prezidento Trumano militari- 
nę politiką. Tam pačiam numeryje skaitome: “Nėra jo
kios pasitraukimui minties Trumano kovingam praneši
me. Taika, laisvė, teisingumas — mūsų reikalas; pasau
lis seks mūsų nutarimus, sako prezidentas.”

Surandame, kad senatorius Taftas pasidarė šalies “iš
daviku” už tai, kad pakritikąvo vyriausybės politiką. Jis ■ 
turįs būti suvaldytas bei sudraustas. Niekas neturi tei- Į 
sės kritikuoti vyriausybę bei atmesti jos ruošimąsi prie 
naujo karo. •

Karo nori korporacijos, sako “Labor”. Korporacijoms 
karas reiškia rugiapiūtę. Bet juk visa prezidento Tru
mano politika galvatrukčiomis veda į naują karą. Bili
jonai ir bilijonai dolerių išleidžiama militarizmui, ir tą 
visą politiką “Labor”, tai yra,, geležinkeliečių unijų lyde-

» riai, užgiria ir remia. '
Be jokios logikos. Į tuos neapsakomus prieštaravimus 

unijų lyderius įtraukė ją patapimas demokratų partijos | 
įrankiu. ?

IR TURKIJOJE
United Press praneša iš 

Istanbul©, Turkijos, kad ir 
toje šalyje “ne viskas tvar- 

i koje.” Girdi, praėjusią sa-< 
iVaitę Turkijoje buvo suim
ti 37 asmenys, kaip komu-

Washington. — Amerika 
siūlo savo patarėjus, kaip 
Ispanijos fašistų valdžia 
turėtų naudoti 62 milionus 
dolerių amerikinės pasko
los.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Demokratų frakcijos Kongrese vadai. Viršutiniame 
paveiksle: senatoriai Lyndon B. Johnson, diksikratas 
iŠ Texas, Lukas iš Illinois (kuris nebeišrinktas) ir Mc

Farland iš Arizonos, diksikratų balsais pastatytas frak
cijos lyderiu.
Apatiniame paveiksle Atstovų Buto demokratų frak

cijos vaęlaį: J. W, McCormack iš Mass., Sam Ray
burn iš Texas ir J. Piercy driest iš Tenn.

i
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Visę dėmesiai

Jau visiškai arti metinis Laisvės suvažiavimas. . Visi 
mes norime savo laikraštį sustiprinti, pastatyti »ant tvir-

tų kojų, praplėsti jo įtaką visuomenėje. Bet vien linkė
jimų ir norų neužtenka. Juos reikia paremti darbais.

Šėrininkų metinis suvažiavimas visiems suteikia pro
gą. Visi šėrininkai kviečiami asmeniškai suvažiavimu da
lyvauti.: yi^i. dienraščio prieteliai prašomi suvažiavimą 
pasveikinti gerais patarimais ir aukoijtuš.

—Vienintelis būdas su
mažinti nelaimių skaičių 
1951 metais, — sako Apsi
saugojimų Tarybos pirmi
ninkas Ned H. Dearborn,-

dvokiančio namų daį|fini 
mo” savaitę.

Už rūkymą požeminiuose 
New Yorko geležinkeliuose

“į kulnis” užmirštamą saugumo prie- tuota 9,167 asmenys ir už 
kaltas ' už( taisą, kuris yra apie 9 co- “valkatavimą” 311.

mirtis daugiau kaip pusės liūs 'aukščiau žmogaus pe- ------------------
186 minimų žmonių. čių (smegenys). Louisianos valstijoj, SL 

icily Island apylinkėje at- 
i kasti kaulai liudija, kad 

_ _ žmogus jau pirm 50 tūks-
RECEPTAS SUPLONĖJIMUI tančių metų ten gyveno.

BEVARDŽIŲ NUTUKĖLIŲ

Jungtinėse Valstijose yra'taukus augina Smetona, 
30 milionų nutukusių žmo- sviestas, riebi mėsa ir alie- 
nių. Daugelis jų, ypač mo- jai. '
terys, norėtų suliesėti. NeW| Kai kurie labai nesveikai 
Yorke yra tam ir organi- nutunka nuo alkoholio, nes 
zacija, kuri vadinasi Fat- alkoholis yra ne tik gėralas, 
ties Anonymous — Bevar- bet ir skrbbylinis - krakmo- 
džiai Nutukėliai. Įlinis maistas.

Ši organizacija, 1944 me-| Ar tad Bevardžių Nutu- 
tais įsikūrus ir pernai in-'kėlių organizacijos nariai 
korporuota, turi 100 narių turėtų alkti? Visai ne! 
ir tūkstančius kandidatų, j Jie gali pakankamai val- 
norinčių j ją įstoti. Kandi- gyti liesos mėsos, vaisių, 
datai nusivylė apgavingo-'daržovių, kiaušinių ir be- 
mis klinikomis, kurios keti- smetonių džiovinto pieno 
no visokiais prietaisais bei miltelių (praskiedus juos 
vaistais juos ir jas suplo- vandeniu). Rupi čielų kvie- 
ninti — “rediūsyti.” Kli- čių ar rugių duona ir sti- 
nikos tiktai kišenes jiem klas kitas paprasto skysto 
suplonino. * (pieno taip pat negręsiaxnu-

Apskaičiuota, kad vienas 
iš kiekvienų 17 amerikie
čių sirgo ar sirgs protlige

: Bet Bevardžių Nutukėlių tukimo pavojum. Taip mis-jkolskis> 
organizacija praktiniai įro-jdamas žmogus patenkins |kovskiSt 
dė, kaip ji lengvai nuima, visus sveikatos reikalą vi- *
taukų perviršį savo 
riams..
kėlių pirmininkė 
Douglas pirm dvejų metų vas neišsipūtęs, 
svėrė 254 svarus, o dabar— yra išeitis — dikčiai pri
tik 200 svarų. Jos vyras, 
turėjęs 185 svarus, suplonė
jo iki 135 svarų iš viso.

Nutukėlių organizacijos 
direktorius Mack Tarnoff 
sulai bėjo nuo buvusių 338 
svarų iki dabartinių 187 
svarų.

Bevardžių Nutuk ėlių 
klubas mokina savo narius, 
kaip valgyti. Tai beveik,v* 
vienintelis jo receptas su-1 bin'ančius valgius, 
liesėjimui. Jis p a t a r'i a'krinti bandymai rodo, kad 
griežtai sumažinti kiekius gal tik vienas iš tūkstančio 
saldainių, duonos, pyragai- nutunka dėl savo “apsigi- 
čių ir kitų cukrinių bei mil- mimo” arba dėl silpno ka- 
tinių - krakmolinių valgių, klinės (thyroid) liaukos 
Kartu klubas nurodo, kaip veikimo.

Taip antai, nutu-
na-mus ir nesijaus alkanas.

Kas yra įpratęs per daug 
Rutha'pilvą prikimšti ir jeigu pil- 

čia taipgi

dėti daržovių prie liesos 
mėsos, žuvies arba neriebios 
varškės (cottage cheese).

Nutukėlių vadovai remia
si moksliniais patyrimais. 
O medikaliai mokslininkai 
surado, kad žmonės beveik 
visuomet nutunka tiktai 
todėl, kad daugiau valgo, 
negu reikia jų darbui, daž
nai pasirinkdami dargi rie-

Pati-

RAŠYTOJŲ PAGERBIMAS 
Broliškų respublikų rąsytoj 
apdovanojimas Lietuvos TSi 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštais

VILNIUS, 1950 m. lapkr. 
23 d. — Už žymius nuopelnus 
verčiant lietuvių rašytojų vei
kalus į broliškųjų tautų kal
bas ir juos populiarinant tose 
respublikose, apdovanoti Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Garbės raš- 

Itais šie rašytojai: P. Anto- 
‘ l N. čertova, N. Čų- 

, V. Deržavinas, K 
Garbunovas, A. Klionovas, M 
Nikitinas, P. Nilinas, L. Gol 
bergas, I. Sęlvinskis, P. Šen- 
brun-šebuninas, M, Jufit, N 
Pašina-Buzikošvili, M. Svet
lovas, M. Lukoninas, D. Kauf 
manas, čuvašų rašytojas I 
Maksimovas-Koškinskis, toto
rių rašytojas M. Maksudovąs, 
ukrainiečių rašytojai P. Tyči- 
na ir J. Nazarenko, latviu ra
šytojas A. Sudrabkalns ųrkir- 
gižų rašytojas A. Tokąmbaje- 
vas.

KALINIU ODA IŠGELBĖJO 
MERGAITĖS GYVYBE

Dešimts kalinių — vagys, 
bankų plėšikai, žmogžudiš
ki gengsteriai — paaukojo 
640 ketvirtainių colių savo 
odos ir tuom išgelbėjo 
Joyces Combs, devynerių 
metų mergaitės gyvybę.

Sprogus pečiui, jos tėvų 
namuose1 Milford Centere, 
Ohio, nusvilo daugiau kaip 
pusė odos nuo mergaitės 
kUnp. Jeigu ne svetjmaoda, 
tai mergaitė būtų mirusi.

Renkama Liaudies Kūryba
Vilniaus konservatorijos 

liaudies muzikos kabinetas 
buvo suorganizavęs mokslinę 
ekspediciją į Šiaulius liaudieą 
kūrybai rinkti. Tai pirmoji 
tokio pabūdžio ekspedicijai 
rinkusi miesto darbo žnmių 
kūrybą. Ekspedicijos metu; 
užrašyta daugiau kaip 10G| 
Šiaulių miesto darbininkų daH 
nų tekstų ir melodijų, kurių! 
tarpe nemaža tarybinio laiko
tarpio dainų. A. Mockų#

VILKIJA. — “Kelio j k<H 
muuizmą” kolūkio nariai vie
ningai nutarė statyti mūrinę 
gyvenviętę. Kolūkiečiai vyk
do savo nutarimą, čia jau pa-

ka- 
per

keturias savaites beveik vi
sai pasveiko. [rinkta vieta plytinei, sudaryta

Kuomet kalėjimo virsi-

Daktarai prigydė jai 
lipių odą; ir mergaitė

speciali plytininky brigada,
i •• Iininkas Ralph W. Alvis ppa- kUĮųOS nariai atlieka parūgta* 

nesė, kad apdegusiai mer- muosius darbus. Artimiausi 
gaitei reikia odos, tuojau metui prasidės džiovyklų sta- 
pasisiūlę tūkstantis iš ketu- tyba, bei kitų plytinės įr 
rių tūkstančių kalinių. Vir- mų paruošimas, y. > i ' ____ XX Xr fe

nese, usiai mer-

šininkas iš ąnksto pranešė.

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. L
-vi' kJ J.

muosius darbus. Artimiausi

k 'tL. •>

V. Mafcinkevič
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(Istorinis Romanas)

Baltimore, Mi

7 delegatai į

pa-

Wethersfield, Conn

kas, po kuriuo pasirašo J. F. Daktaras sako, kad iki pava- [mora]g užuoiauta
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SKELBKITisS LAISVĖJE

susirinkimų

vaikai, i aplankyti. Nes ligonis jaučia- 
bomba- si smagiau, kada draugai ir

- bus mužiką, dai-

SKELBKITeS laisvėje

SOUTH BOSTON, MASS.

LLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius rengia

BANKETĄ

broleliai grįž-
Laimute ir

Kai pravėrė 
pamiškėj, už

mūsų 
narių

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTQRIUS

pa- 
Jis

ku- 
dėl

ir tvarkyti 
per ištisus

didžjausią Amerikai pažemi
nimą viso pasaulio tautų aky
se. . • V.M.D.

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS 
Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 21 JANUARY

jam
H. M.

A. VIENUOUS-ŽUKAUSKAS CHICAGOS ŽINIOS

li-28-50 KRYŽKELES
(Tąsa)

Bajoriene, su Visimanta guli ir kiti 
jti bei sergantieji vyrai,’ ir jums, 
:os kilmės bajorėms, ten nepadoru 
... O savo žmones jūs galite kas- 

. matyti, kai jie grįžta iš miško ar 
lojasi ant pilaitės sienų.
Bet jie darbuojasi ne laisvi, o kaip 
vi! Aš noriu juos laisvus matyti! 
Tai negalima, bajoriene, — jau toks 
riautųjų likimas.
Mes nenukariauti, kryžiuoti! Jūs 
umis nekariavote, jūs mus apgavo- 
dprašėte, kaip svečiai, kaip pažįsta- 
> pasielgėte, kaip nedera riteriams! 
Ką ji sako? Ką ji sako?—susirūpi- 
teris Drankas, išgirdęs, kad bajorie- 
iminėjo “riterį.”
Bajorienė sako, kad jos abi greičiau 
s mirti, negu krikštą šventą iš mū- 
iterių priimti,—paaiškino jam an
ti Hansas Zvibakas ir pasitraukė

koks pagoniškos širdies už- 
jim'as!—pasakė riteris Drankas ir, 
terfrięs į Laimą, padarė skaudamą

:rgos suko savo verpstes, seilino 
us, pešė linelius ir iš padilbų žvel- 
a į įžūlų kryžiuotį, čia į nusiminusį 
nios išvaizdos riterį.
t Hansas Zvibakas iš menės nesi- 
ce; jis tūpčiojo vietoje, varžėsi ir, 
t, norėjo dar ką pasakyti. Paga- 
jis pasiryžo ir tarė:
Bajoriene, štai mes atėjome pasa- 
tau, kad jei tu nenori krikštytis 

Jju, mes rytoj pakrikštysim tave, 
dukrą ir visas mergas prievarta! 

O Perkūne! O Praamžiau!—sukly- 
lergos ir, skambėdamos skambaliu- 
džiunguliukais, pašoko nuo savo v*JCių.
dmutė prisiglaudė prie motinos.
Ką tu pasakei? Ką tu pasakei?— 
ūpufry riteris Drankas, pamatęs, 
bajcrtrenė visa paraudo, užsidegė ir 
žvilgsnį į sieną, kur seniau kabo- 
ginklai.

^esulaukimas, apgavike kryžiuoti! 
I iš čia! — ir bajorienė užsimojo 
3 te. . . .

Bet tąsyk pilaitėje pasigirdo garsai. 
Hansas Zvibakas sumišo, 
duris, aiškiai suskambėjo 
raisto, rago aidas.

—Mamute, tėvelis ir 
ta! — pirmutinė sušuko
džiaugdamosi, kad gal atjoja riteris 
Griežė, išbėgo pro duris. Paskui ją iš
bėgo mergos ir išėjo bajorienė.

Pamiškėj pūtė į ragą, ir garsais rei
kalavo nuleisti tiltus.

’ XXV
Pilaitėje sujudo visi kryžiuočiai. Vie

ni užkopė ant sienų, kiti pasiruošė prie 
vartų, rikiavosi kieme.

Po valandėlės riteris Drankas ir apie 
puskapį brolių ir knechtų išjojo svečių 
pasitikti. Svečiai buvo ordino maršal
kos pasiuntiniai, stačiai iš Vilniaus: 
komtūras Hermanas, riteris Griežė ir 
šimtinė brolių, broliukų ir knechtų.

Greit visi tiltai ir tilteliai per raistą 
ir lieknus buvo nuleisti. Pilaitės var
tuose svečius pasitiko Hansas Zvibakas.

Atvykę kryžiuočiai ir knechtai buvo 
triukšmingi ir kalbūs. Tik įžengę į pi
laitę, tuojau pradėjo pasakoti apie įvy
kius ties Vilniumi, apie. kunigaikščių 
brolių ir bajoro Knystauto mirtį. Bet 
komtūras Hermanas ir riteris Griežė 
buvo rūstūs. Kai Hansas Zvibakas jiems 
aiškinosi, abu nežiūrėjo jam į akis. Ypač 
parbloškė Hansą Zvib'aką tai, kad jis at
vykusiųjų kryžiuočių tarpe pamatė lais
vus Kūlgailį ir Šarką.

—Ar prie bajorienės menės yra pri
statyta sargyba? — nepareidamas į 
Hansą Zvibaką akių, paklausė komtūras 
Hermanas.

—Yra, broli komtūre, bet ne prie du
rų.

—Tai tuojau nuimkite sargybą ir pra
neškite bajorienei, kad mes, mūsų kilnio
jo ordino maršalkos pasiuntiniai, nori
me su ja pasimatyti ir pasikalbėti.

—Visa tai tuojau bus padaryta, bro
li komtūre, o dabar prašau į vidų, pa
silsėti ir užkąsti,—pakvietė svečius ne
linksmas pilies viršininkas.

—O kaip bajorienės sveikata?—neiš
kentęs paklausė Griežė.

(Bus daugiau)
-------------------- ------------r-""

Philadelphia, Pa
KAS NAUJO?

naujais metais turi būt 
s naujo. Mūsų miesto 
kieriai pradėjo vaidytis 
su kitais, kad pereituo- 
kimuose daugokai balsa- 
$ republikonus nabašnin- 
Kiti—už taksų sumažini- 
nt nuosavybių, taipgi ir 
įteiktas dolerines. Tūli 
usinėti padarė drąsius 
kimus, kad Amerikoje 
net balsai esą perkami, 
‘demokratiškiausia”: iš 
daugiau gausi, už tą ir
>k.. ♦,

riškfcs Granatos
(buvo užtiktas jau ke- 
lienas bestovįs didelis 
I Spring Garden St., ties 
iount Ave., priklausąs

Country Trucking Co., 
goję. Jame rasta šešios 
Is skrynios rankinių gra- 
ir viena skrynia juodojo 
;o. . Troko yairuotojas

daviniai — apvalyti pašalpi- 
nius lietuviu klubus nuo ko
munistuojančio elemento.” Jis 
reikalauja organizuotos ko
vos, nes reikalas esąs jau pri
brendęs. ..

Pirmai “atakai” proponuoja 
Philadelphijos šiaurinės Da
lies Liet. Republikonų Susivie
nijimo pirmininką, kurį reikią 
tuojau šluoti laukan.

Tai ir mandrumėlis to‘ po
nelio. Ir pataikyk tu man ant 
tokio klubo, kuris yra turtin
giausias šiame mieste ir ku
rio nariai turi pašalpines ga
limybes geriausias už visų ki
tų klubų, gal ir visoje Ame
rikoje. Šiuo laiku iš 600 na
rių jau iki 150 narių paliuo- 
suoti nuo narinių mokesčių. 
Jų pašalpa ir pomirtinė gana 
aukšta. Klubo piniginis tur
tas siekia iki 150,000 dol. 
Pereitais metais klubo tur
tas pakilo virš 10 tūkstančių 
dolerių. Klubo pirmininkas 
P. Plungis yra ilgametis dar-

s prikrovė tų sproginių įlbuotojas, vienas iš darbščiau- 
o produktus vežantį tro-jsių ir daugiausiai klubiečių 
dėl ko tas krovinys bu-' gerbiamas ir mylimas. Na, va, 

’žarnas, sakoma — tik 
rija, žinių skelbėjai taip 
isičiaupė. Netgi Sovietų 
įgai, nei Kinijos “raudo- 
>ms*’ nebuvo primesta.
■“misterija” gali būti ir 

reikšminga. Kas nors 
šalyje, matyt, rengiasi 

misteriško “apsigyni- 
n • »

tūlas 
savo 

Įveikus

Naujienų peckelis užkoman- 
davo Šluoti jį laukan...

Minėto klubo metinis mitin
gas jau jvyko. Visa valdyba 
pasiliko ta pati.. Niekas nei 
nebandė statyti nei bent į kur| 
viršininką naujo kandidato. O 
gal ponas Jankevičius dar ne
spėjo suorganiz uoti savo 
“stormtrūperių” ?

Beje, ten pat J. Jankevi
čius nusiskundžia, kad buvęs 
pasiuntęs į Draugu panašų 
“ukazą,” bet ten saulės švie
sos neišvydęs. Gerai, kad 
lietuviškų socialistų orakulas 
dar gyvas, tai jis visokias

as •a*ndrapypki« 
z ♦

’seniai Naujienose
Bnkevičius t mokino 
ms' sekamai:
ės bunkerį Philadelphijo-
lo miesto lietuvių ben-
nenei atsirado nauji už-,kvailybes stųnaumoja.

Žmonės Kelia Balsą Dėl 
Korėjos

Vis dažniau tenka matyti 
vietos didlapių Skaitytojų laiš
kus redakcijoms. Laiškuose 
skaitytojai stato įvairius klau
simus ir visokeriopai kelia 
klausimą apie Korėjos karą 
ir mūsų šalies ten įsivėlimą be 
jokio reikalo. Tūli net aštriai 
pareiškia, kad jeigu ,korėjie
čiai ir kiti azijiečiai sako, kad 
mes* esame agresoriai, tai taip, 
o ne kitaip yra.

Skelbiantis demokratine 
šalim ir siūlijant savo “de
mokratiją” visam svietui, ar 
gražu1 mums kištis į kitų ša
lių vidujinius reikalus? O Ko
rėjoje tuo dar labiau.

Yra matyt labai nuoširdžių 
balsų, kuriuose išreiškiamą 
didelis pasipiktinimas, ką mū
sų įsimaišymas Korėjoje pa
darė: sugriovė miestus ir 

I miestelius, jų industrijas, ligo
nines, mokyklas ir gyvenamus 
namus. Jeigu mes esame tei
singi, tai turime korėjiečiams 
atlyginti už visus tuos pada
rytus nuostolius.

Keli skaitytojai siūlo iš pa
matų sužinoti, kas' tame kal
tas ir už karo kurstymą prez. 
Trumaną* atšaukti nuo jo pa
reigų. Jie pastebi, kad Tru- 

[mano aktas su MacArthuru 
nelegališkas, nes pravestas 
nesiklausus Kongreso.

Dar kiti išsireiškia, kad 
mes nenorime karo su azijie
čiais, bet norime gyventi ir 
kooperuoti su viso pasaulio 
tautomis draugiškai.

Iš Amerikos Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Gruodžio 21 d. įvyko 
klubo susirinkimas ir
atsilankė nemažai. > Buvo laiš
kas su blanka nuo Sveturgi- 
mių Gynimo Komiteto. Nu
tarta iš iždo paaukoti $10 ir 
narės sudėjo ant vietos $16.

Klubo valdyba buvo užgir- 
ta vienbalsiai, išskyrus iždi
ninkę, kurios vieton išrinkta 
nauja, Petronėlė Lukas.

Užbaigus susirinkimą, buvo 
geros vaišės. Draugė Kara
lienė pavaišino visas nares su 
karštu gėrimu; draugės Davis, 
Lukas ir Palton vaišino pyra
gu ir pyragaičiais. Kiti pri- 
dėčkai buvo klubo lėšomis.

Po vaišių buvo skanaus juo
ko, kol susimainėm. Kalėdų 
dovanas, nežinodamos, ką 
kurios gausime. Visos narės 
buvo patenkintos, linksmai va
karą praleidusios.

Klubietė

Z. R. Yuška serga.
Z. R. Yuška buvo smarkiai 

susirgęs. Turėjo pasiduoti į 
ligoninę ant operacijos. Buvo 
sunki operacija. Ligoninėj iš
buvo apie keturias savaites. 
Kiek pagerėjęs, apie kalėdas 
grįžo namo ir dabar namie 

į gydosi po daktaro priežiūra. 
Tilpo nemažos svarbos laiš- Sveikata eina geryn, bet lėtai.

Įsario negalės dirbti. Jo ama
tas — karpenteris.

Drg. Yuška sveikas būda
mas nuoširdžiai rėmė darbi- 

ir sulyg savo J ninku judėjimą. Yra ilgame
tis Laisvės skaitytojas ir jos 
rėmėjas. Daug yra pasidarba- 

Kai 
visada su

Dipukų “kultūra”

čia mūsų išvietintieji (di
pukai) zuja - bėgioja, visur 
žebravoja pinigėlius, žadėda
mi išleisti labai mokslišką, 
bepartyvį kultūros ir meno 
žurnalą, vardu “NEMUNAS.” 
Na, ir išleido. Redakcinis šta
bas sužymėtas net iš 11 gar
bingų ponų. O ta jų kultū
ra, menas, mokslas, nepriklaur 
somumas, tai viena ir ta pati 
amžinai nusibankrūtijusio Je- 
remijošiaus rauda. Verkdami- 
prašo karo, kad sunaikintų j 
Staliną. Bene svarbiausia mal
da — “išniekinimas” tų di
pukų, kurie nebeduoda pini-| 
gų dėl tų garbingųjų siekių, o ; 
bando įsikurti sau. , 1

Navatniausių gaivalų, matyt, 
smetonizmaš buvo priveisęs 
Lietuvoje.

• Seniau pabėgęs.

Serga J. Kazlauskas *į
Drg. J. Kazlauskas buvo su

žeistas darbe ir dabar sun
kiai serga.

Būtų gerai, kad draugai ir 
draugės jį aplankytų ir 
linkėtų greitai pasveikti, 
gyvena 1915 Bouvier St.

Nuo savęs aš linkiu 
greitai pasveikti.

KYBARTAI. — Gutkaimio 
tarybiniame ūkyje * plačiai 
vystoma mūrinių trobesių sta
tyba. Dabartiniu metu baigia
ma statyti didelė mūrinė kiau
lidė. Joje įrengta virtuvė sū 
naujo tipo šutintuvais. Kiauli
dei apšildyti pastatytos tam 
tikslui pritaikytos krosnys.

Paskutinių metu tarybinis 
ūkis įrengė nuosavą lentpiūvę. 
Dėka to dabar visa mediena 
statyboms paruošiama vietoje. 
Tai žymiai mažina . statybų 
savikainą. Alg. Bareiša,

A. VeiŠnoras

Lincoln nuo Coit Rd.
Jis sako savo laiške, kad 

Amerikos valdžia padarė Ko
rė jon invaziją neatsiklausus 
savo žmonių 
valdymosi /tvarkos. Tokis 
žingsnis neturėjo įvykti.

Kaltiname Sovietus, bet ko- vęs piknikų surengimu, 
dėl nepanaudoti sveiką sensą reikia ką nuvešti, 
tame klausimo ir eiti prie tik- savo trokeliu nuvesdavo, nie- 
,ro sužinojimo, kas yra agre- kad neatsisakydavo padėti, 
šoriai. Tame klausime geriau- Taigi dabar, draugai ir 
šiai tai gali pasakyti patys j draugės, kuriems yra galimy- 
korėjiečiai, o ne kąs kitas, nes,be, privalome sergantį draugą 
korėjiečių moterys, • 
kurie žūsta nuo mūsų bomba- 
nešių.

Palikime korėjiečius ir ki
tus azijiečius patiems -save 
tvarkytis, Lincoln pabrėžia 
savo laiške.

Reiškia, amerikiečiai prade
da kelti balsą, kad sulaikyti 
bereikalingą savo sūnų ir azi
jiečių žudingą karą, kuris ne
ša mūsų šaliai nuostolius ir

viu raporto pabrėžiama, kad 
policijos komisijonieriaus O’« 
Connor raporte nieko tękio 
perdaug baisaus nesimato, ir 
taškas.

Pagaliau iš to didelio debe- 
___ si° iškrinta tik du storoki la- 

randasi 50 narių ir dar iš 10. &ai — policijos kapitonas Jo- 
narių tebėra neiškolektuotos sePh Goldberg iš Sheffield 
duoklės. Jei tas darbas pavyks, I stoties ir Henry O’Connell is 
tai kuopa turės 60 narių.

Abelnas veikimas kuopos bu
vo vidutinis. Turėjome i 
praeitus metus du parengimus, 
bendrai su kitomis organizaci
jomis. Parengimai pavyko ir 
nemažai pelno liko.

Iš kuopos iždo^ išaukauta 
įvairiems visuomeniškiems rei
kalams virš $25, neįskai
tant' pavienių narių aukų. Kuo-, 
pa finansiškai gerai stovi.

Vienbalsiai užgirta ta pati 
valdyba tarnauti 
kuopos reikalus 
1951 metus.

Taipgi išrinkta
LLD I-mos Apskrities konfe
renciją.

Nutarta šiame sezone ben
drai su kitomis šios kolonijos 
organizacijomis surengti 
rengimą gal kovo mėnesį.

Taipgi išrinkta komisija, 
ri rūpinsis paimt vietą 
pikniko, kur nors prie Tautiš
kų kapinių, pas Dan Smithą, 
ar kur kitur. *

Mūsų kuopos narys d- J. 
.Jankus yra prispaustas sunkios 
ligos; dabar randasi jau kelios 
savaitės miesto ligoninėje. Jo 

' t pagalbai paaukauta iš kuopos 
iždo $5.00 ir kitus $5.00 suau- 
kavo nariai, viso $10.00. Bus 
suteikta materiale pagalba ir 

, jo didelėje

Pavyzdingas Susirinkimas
Sausio 3 d. įvyko LLD 86 

kpv metinis susirinkimas. Į šį 
susirinkimą narių atsilankė 
daugiau, negu tikėtasi.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, jog kuopoj geram stovyje

Pekin stoties suspenduojami.
Pirmasis neva už tai, kad 

per jis gaudavęs stambių “dova
nų” iš savo draugo padangų 
biznyje; pastarasis mokėjęs 
veik pusę algos rendai savo 
apartmento. Dar gal keli la
šai iškrisią, tai bus ir po di
delio griaustinio.

nelaimėje.
Užsibaigus biznio reikalams, 

turėjome draugišką pažmonj 
užkandžių ir suvilginimui už
kandžius. Visi draugiškoj nuo
taikoj pabaliavojome. Po to, 
V. Andrulis raportavo iš Atei
vių Teisių Gynimo nacionalės 
konferencijos ir kitus klausi- 

!muis palietė. Smagiai ir nau- 
! dingai laiką praleidome.

Daugiau tokių 
reikėtų.

Atžymėta lietuvių radijo 
pusvalandžio sukaktis

Sausio 13 d. A. Juškevi
čiaus ir J. Ruzgos radijo pus
valandžio trijų metų sukaktis 
buvo atžymėta Lietuvių Sve
tainėj, 851 Hfollins St. Bu
vo surengtas šokių vakaras su 
trumpa liaudies dainų pro
grama.

Taipgi buvo rinkta lietuvai
te gražuolė — “Miss W. B. M. 
D.” Pirmą dovaną laimėjo Bi
rutė Astašauskaitė, antrą — 
Dolores Maculytė, • trečią — 
Lillian Lekavičiūtė. Bešališ
kai tėmijant, man rodos,, pig
ina dovana turėjo tekti Ma
tulytei.

A. Juškevičius ir J. Ruz
gą palaiko lietuvių radijo 
pusvalandį WBMD radijo 
stotyje. Tai jauni, Amerikoje 
gijnę lietuviai. Biznio reika
lais jie visiems lygiai patar
nauja mažomis kainomis už 
skelbimus. Reporteris

draugės jį aplanko. O jis jau 
serga, rodosi, virš du mėnesiai 
laiko. Jo gyvenimo vieta: 514 
Hartfordu Ave., Wethersfield, 
Conn.

Nuo savęs linkiu jam sėk
mingai ir greitai pasveikti.

J. M.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Dienraščio Laisvės šėrinirtkų su
važiavimas įvyks sausio 27 (Jan.), 
1951 nx, 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 
nos ir užkandžių. — G. Šimaitis.

(13-14)

Iš didelio debesio 
vos pora lašų

Visi pamenam, kaip Chica- 
gos didlapiai storais antgal- 
viais rašė apie Sen. Kefauver 
piktadarysčių tyrinėjimo ko
mitetą, kad jis suradęs daug 
požeminio biznio, į kurį įvel
ta nemažai mūsų policijos 
aukštų pareigūnų.

Didlapiai pakartojo, kad 
įvyks baisus sukrėtimas poli
cijos sąstate ir daugeliui poli
cijos kapitonų kinkos drebą, 
kurie buvo ant “karpeto” 
prieš Kefauver komitetą.

Išaušta lauktas laikas. Mū
sų miesto didlapiai trumpai 
suglaudę ^paskelbia policijos 
komisijonieriaus O’C o n n o r 
raportą majorui Kennelly. 
O’Connor raportas pažymi, 
kad raportas darytas remian
tis • sen. Kefauver komiteto 
tyrinėjimui 19 policijos sąsta
to narių apie jų finansines 
įeigas. Ir ten pat. po antgal-

Matthew A 
BUYUS 

(BtJYAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

D. M. š o toniška s

Pradžia 5 vai. vakare

Saloje 318 Broadway
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI .

LLD 2-rąs kuopos mote
rys rengia šį gražų bankie- 
tą, kad pasveikinus dien
raštį Laisvę jos 40 metų ju

biliejus dalininkų suvažia
vime, (kuris įvyks sausio 
27-tą, Richmond Hill).

Bus vaišinga vakarienė. 
Nepaprastai gražią dainų 
programą duos mums huh 
sų apylihkeš žymieji daini
ninkai vadovybėje gerb. St 
Pamos. Tikimės turėti sve
čių ir iš Laisvės štabo. Da
lyvaus D. M. šolomskas.

.Kviečiame visus iš arti ir iš toli į šį nepaprastai 
gražų parengimą, kokį jau senai esame tupėję.

Rengėjos. /
3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penk., Saus.-Jan. 19, 19S1
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gyvenimas iš pašalpos

i Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Jefferson Mokykla 
pradėjo pamokas

Jefferson Mokyklos žiemi
nio sezono pamokos prasidėjo 
praėjusį pirpnadienį. Tūlose 

'P klasėse dar yra yietų, joms 
dar priima registrantus visą 
šią savaitę. Kursų didžiuma 
yra darbininkams naudingiaur 
šių mokslų srityje, tačiau yra 
ir visokių kitokių.

Mokykla randasi 575 Sixth 
Ave., New Yorke. Kreiptis ga
lima 
rais.

darbadieniais ir vaka

Valstijos valdininko 
planas rendoms kelti

priešinimasis ren- 
bus tiktai toks, 
pareikalaus suju-

Valstijinis rendoms direkto
rius Joseph D. McGoldrick, 
gubernatoriaus Dewey paskir
tims, pasiūlė leisti kelti ren
das iki 15 nuošimčių. Jo. pa
siūlymas įeitų galion kovo 1- 
mą.

Rendauninkų organizacijų 
raginami, demokratas New 
Yorko senatorius Quinn ir 
Brooklyno assęmblymanas 
Steingut žadėjo rendų kėli
mui priešintis. Tačiau mena
ma, kad jų 
dų kėlimui 
kokio iš jų 
dę žmonės.

Anot rendauninkų organi
zacijų raportų, stambiųjų 
nuosavybių savininkai ir da
bar darosi iš rendų gryno pel
no 36 iki 60 nuošimčių visų 
rendomis gaunamųjų pajamų.

• Kur randasi nepelningų namų 
savininkų, tai tiktai'tokie, ku
rie turi vieną ar porą rendau
ninkų privatiškame namelyje 
kur nors priemiestyje.
Rendas galėtų kelti:

Jeigu padaryta kokių pa
taisų, nors rendauninkai būtų 
jų neprašę.

Kur pasirašo porai metų 
rendos sutartį (lease) ir už 
tai rendauminkas “savanoriai” 
sutinka pridėti 15% rendos.

Už butus, kuriuose padau
gėjo skaičius gyventojų (nes
kaitant naujagimių).

Kur rendos žemesnės už 
kitas panašiuose namuose 
apylinkėje.

Visur, kur savininkas galės 
parodyti, kad jis ne pakanka
mai pelno.

Mažų namų savininkai, kur 
namų užlaikymas pabrango.

Atskirais kambariais išnuO- 
motojai, viešbu 
apartmentai, kurie\ galės 
rodyti, kad užlaikytas 
brango. /

visi
pa
pa-

Brooldyniečiai renka 
prenumeratas darbo 
žmonių laikraščiui

■ Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
jog Btrooklyne bėgiu pastarų
jų poros savaičių gauta 750 
prenumeratų savaitinei laik
raščio laidai. O šį sekmadienį 
tikisi gauti bent 1,000. Visoje 
Kings apskrityje šiame vajuje 
tikisi gauti 4,000 prenumera
tų, greta su gautomią pirm 
vajaus turėti apskrityje 10,- 
000 nuolatinių skaitytojų.

Teko matyti, jog ir lietu
viai renka atnaujinimus ir 
naujai užsisakančių laikraštį 
prenumeratas. Sk.

PRANEŠIMAS

Atvyksta svečių į Laisves 
banketą ir konvenciją

Prašome pasiskaityti gražų 
laiškelį:

“Gerbiamieji! Pranešu, kad 
ruošiamės važiuoti į Laisvės 
suvažiavimą ir bankietą sau
sio 27-tą. Atvažiuosime 6 as
menys. Tad prašau rezervuoti 
mums 6 bankieto bilietus. Jei 
rasis daugiau norinčių važiuo
ti, tai pranešiu vėliau. Bandau 
suorganizuoti žymią atstovybę 
iš Baltijnorės į suvažiavimą 
savo mylimo dienraščio.

Draugiškai, P. Paserskis.

Vienas Laisvės vajininkų, 
D. J. J u s i u s, Worcester, 
Mass., pranešė, kad į suvažia
vimą atvyksta J. Skliutas, kai-

Pui-

atvyksta, 
kiek daly-

anksto įsi- 
bilietus, neš 

Bilietas

po Worcesterio atstovas, 
k u ! Turėsime gražių svečių. 
Pasirodo, kad šeštadienis yra 
patogesnė diena iš toliau at
vykti. Laukiame pranešimo iš 
kitų kolonijų, kas 
nes svarbu žinoti, 
vaus bankiete.

Prašome visų iš 
gyti bankieto
laikas jau trumpas.
$2.50. Po bankieto bus šokiai. 
Vien tik šokiam įžanga 60c.

Konvencija ir bankietas bus 
Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Konvencija prasidės 12- 
tą vai. dieną, vakarienė bus 
duodama 7-tą vai. vakare.

500 delegatų buvo nuvykę 
į Albany del rendų

Virš penkių šimtų asmenų 
delegacija buvo nuvykusi į 
Albany praėjusį antradienį. 
Delegatai atstodavo, didžiu
moje, New Yorko miesto ren
dauninkų ir vartotojų tarybas 
ir kitas liaudies organizacijas. 
Reikalavo, kad Valstijos Sei
melis atmestų rendoms valdi
ninko McGoldrick’o pasiūly
mą kelti rendas.

Atskirų miesto sričių dele
gacijos lankėsi pas savo 
assemblymanus ir senatorius. 
Ragino, kad jie nedaleistų 
rendas kelti. Assemblio mažu
mos vadas Steingut ir Senato 
mažumos vadas Quinn žadėjo 
veikti.

Rendauninkų organizacijų 
ir unijų atstovai nurodinėja, 
jog dabartinio kėlimo, jeigu 
jį leistų, sunkiausia bus pri
slėgti miesto biedniausieji 
žmonės, dabar vos išsimokan
tieji po $30 iki $50 rendas. 
Jiems galėtų pakelti ne 15 
nuošimčių, bet iki 50 nuošim- v • cių.

Delegatai nedaug susitikę 
tokių savo assemblymanų, ku
rie noriai pasitiko delegatus. 
Tūli bandė tūnoti už piliorių, 
o vienas net šėpon įsprukęs. 
Mat, nesusitikus delegacijos 
akis akin galėtų teisintis neži
nojęs jį išrinkusiųjų piliečių 
pageidavimų.

Apie daktaro Palevičiaus 
teiktą prelekciją

sveikatai.
Darbininkų 

1-ji kuopa, kuri 
įsikūrusi klubo

prisirinko pilna 
prisirinko anksti.

kad trauki-

Vaikę vakaras 
Auditorijoje

Susiedijos vaikų saviveiklos 
grupės šio penktadienio vaka
rą, 19-tą, parodys mokyto-; 
jams ir tėvams, ką jie per 
pirmąją pusę sezono išmoko 
dainų, muzikos, vaidybos, šo
kių srityse. Dalyvaus desėtkai 
vaikų. Pernai mačiusieji jų 
metinį “Kiddie Show” norės 
būtinai pamatyti ir šiemetinį.

da- 
pa- 
tos 

dalį

metų berniukui 
$8.40.
metų mergaitei 
$8.40.

Norėjo senatorių 
Bianchi prašalinti 
iš N. Y. Seimelio

Miestinės labdarybės virši
ninkas Hilliard 1949 metais 
nukapojo pašalpgaviams 
vinį. Dabar, dėl naujai 
brangusio pragyvenimo, 
buvusios atimtos sumos
atgrąžino. Tačiau davinys vis 
viena tebėra mažesnis už bu
vusį pirm ano numažinimo. 
Yra alkinančiai nepakanka
mas.

Pasiūlydamas 4-rių asmenų 
šeimai $18.12 davinį maistui 
per savaitę, ponas Hilliard sa
kė, jog tuo daviniu šeima ga
linti gerai gyventi, tik reikią 
“mokėti gyventi.”
Kam pašalpa duodama?

buvoAdvokatas Sabbatini 
įteikęs New Yorko Valstijos 
Senatui prašymą prašalinti iš 
savo eilių senatorių Bianchi. 
Tačiau Senatas 38 balsais 
prieš 15 tą jo prašymą atsisa
kė patenkinti.

Vyriausia kaltino Bianchį, 
kad jis buvęs pažadėjęs re- 
publikonams nepriimti ALP 
nominacijos, tačiau priėmęs ir 
darbavęsis sykiu su Marcan- 
tonio. Tuomi Bianchi laimėjo 
rinkimus prieš buvusį senato
rių Santangelo. Pralaimėjusy
sis Santangelo yra Sabbatinio 
firmos dalininku.

Aido Choras
Aido Choras šio penktadie

nio vakarą, sausio 19-tą, susi
rinks aptarti statymą opere
tės ateinantį . pavasarį. Visi 
choro nariai prašomi atvykti 
Liberty Auditor i j on 8 vai. va
karo. • , ;

TUTORS & PRIVATE , j

Į INSTRUCTION '.k
i Mokiname Angliškai. Social stir-" 
j dijavimą. Pradinės Mokyklos daly- 
l kus. Esame laisniuoti. Turime High 

XT vv. .ĮSchool ir Elementary Mokyklų mo- 
Nesciai . kytojus CL 9-7061. Prieinamai.

< (12-15)
$14,

$10, 10

bedarbei) $13.30.
$17.70.

16 
metų

16 
metų

Tačiau pats viršininkas, 
gaudamas 12 ir pusę tūkstan
tėlių metams, atrodo, daugiau
sia “kenčia” nuo nedamokėji- 
mo. Eina gandai, kad jis atsi
statydins ir eis tarnauti priva
tinei labdarybei, kur jam esą 
siūloma kita tiek algos — 
$25,000.
Iš kur gavosi pašalpa?

Seneliams, liguistiems vete- taupų asmuo galėdavo 
ranams ir šiaip paliegusiems 
žįmonėms.
Bedarbiams ar dėl kitų prie

žasčių nubiednėjusiems, ku
rių visi ištekliai išsibaigė.

Vienišoms motinoms su 
mažais kūdikiais, negalin
čioms išeiti dirbti arba ir dir
bant negaunančioms pakanka
mai mokesties, kad galėtų 
pragyventi.

Vyrams, kurių uždarbio ne
ištenka šeimai nė po tiek, kiek 
juoką pašalpinė 
kiems

įstaiga. To- 
dadeda trūkstamąją 

dalį, skaitant jų uždarbio ir 
pridedamosios pašalpos asme
niui po sekamą sumą:

Dirbančiam vyrui pusei mė
nesio maistui
40.

Bedarbiui,
(einančiam
taip pat ir neveikliam. $13.30. 

Moteriams (dirbančiai ar

ne daugiau $16.-

veikliam vyrui 
darbo ieškoti),

HELP WANTED—-FEMALE

Namų darbininkė. Viduramžė mo
teris. Guolis nuosavame kambaryje. 
Linksma aplinka. TA. 2-5058.

(13-15)

Jauna namų darbininkė; virėja 
dirbti 5 dienas j savaitę nuo 11 iki 
9 vai. Guolis kitur. Skambinkite: 
Lexington 2-3957. (11-15)

Darbininkė prie a bei no namų dar
bo. Dirbanti pora, kalba vokiškai. 
Du vaikai; maža šluba Larchmont', 
N. Y. Arti stoties. Guolis vietoje. 
Longacre 5-1197. Per savaitgal)

Buvo laikai, kuofnwt išbfl'i-; skambinkite Larchmont 2-5122 mes 
gęs paskutinį centą savo su- j 

> pasi
rinkti vieną iŠ trijų kelių: darbą. Tarpe 30 iki 45 m.

Namų darbininkė-virėja, mokanti
D. P.

mirti badu, nusižudyti, arba , rPokan’1 blsk’ angliškai
eiti vogti ar apiplėšinėti. Dar- į 
bininkai, su komunistais vado
vybėje, prieš tai kovojo. Jie 
sakė, valstybė, valstija, mie
tas turi suteikti žmogui para
mos. Pagaliau, Roosevelto ir 
LaGuardijos laikais tapo įgy
vendinta teisė -gyventi ir bied- 
nam žmogui. v T-a.

I kalbėti. ’Maža šeima, vyras ir žmo
na; geri namai, gera alga. Mr. Pol
son. Tel. Westwood 5-2270 (N. J.) 
ir mes apmokėsime. (14-16)

Motinos pagelbininkė; nuosavas 
kambarys ir vana; paliudijimai; < 
mokanti darbą, patyrusi. Visi elek- . 
triniai įtaisymai; turime ir ,daūr . 
giau pagalbos. Lengvas namų f 
bas. HO. 5-5171. (14-15)

Pastatą darbininkai 
gavo algos priedo

HELP WANTED—MALEf
Reikalingas patyręs turret lathe 

operatorius,' mokantis sustatyti. Ge
ra alga. WILLIAM E. WILLIAMS 
VALVE CORP. STagg 2-6321.

(14-18)
diAptarnaujantiems 1,100 

d žiu jų pastatų New Yorke 
darbininkajmš samdytojų są
junga sutiko pridėti po 10 
centų valandinės mokesties. 
O unija sutiko priimti kont
raktą trejiems metams. Palie
čia 21,000 darbininkų.

Brooklyne 20 vyrų ir 10 
moterų sulaikyti tardymui kai
po įtarti pardavinėjime jau
nukams narkotikų. Tūli sulai
kyti be kaucijos, kiti po aukš
tomis kaucijomis. Mažiausia 
—$500.

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Klubo metinis susi
rinkimas įvyks sausio (Jan.) 
26 dieną, 7 vai. 30 minučių 
vakare, Lietuvių Am. Piliečių 
Klubo name, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

J. Bikulčius.
(14-15)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Sausio 14-tos popietį Brook- 
lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo salėje detroitietis 
daktaras M. D. Palevičius tei
kė prelekciją apie medikališ- 
ko mokslo pirmynžangą ir to 
reikšmę žmonių 
Rengė Lietuvių 
Susivienijimo 
yra patogiai 
patalpose.

Klausytojų 
salė. Ir
žmonės suprato, 
nys nelauks iš svetur atvyku
sio daktaro, o jis taip pat ne
galės laukti pavėlavusių klau- 
sovų. Prelekciją pradėta skir
tu laiku.

—Tai bent buvo prelekci- 
ja! — nuostabiavo žmonės..

Tikrai buvo ko pasiklausy
ti ir pasimokyti. Gaila, neįma
noma korespondencijoje tai 
atpasakoti, išeitų tik sudarky
mas daktaro nuostabiai turi
ningos kalbos.

Prelekciją daugiausia lietė 
medicinos mokslo raidą nuo 
pirm krikščioniškosios gady
nės iki šių dienų. Pažymėjo 
vyriausius atradėjus medici
nos, anatomijos, chirurgijos ir 
gretimų mokslų srityse. Nu
švietė, kas stabdė pažangą. 
Išvada —

Didžiausių nuoveikių priei
ta paskiausiuojū pusšimčiu 
metų. Bendrai, mokslas, atra
dimai pradėjo ryškiau veržtis 
pirmyn tuomet, kai žmonės 
pradėjo atgauti laisvę minty
ti, kalbėti, skelbti naujas idė
jas. Tiesa, ir tamsiaisiais vi
duramžiais iškildavo pasiau
kojusių genijų, bet už laisvą 
mintį persekiojami ir žudomi 
žmonės negalėjo pasiekti di
desnio progreso, o dar labiau 
neturėjo galimybės jį palikti 
kitiems. / ' '

Prelegentas nemažai laiko 
skyrė aiškinti apie atradimus 
vėliausiųjų vaistų, kaip penici

linas, sulfa drugs. Taipgi apie 
naujovinę pagalbą kraujo per
leidimų, operacijas regėjimui

atsteigti, ir tt. Visi tiė daly
kai yra didis progresas svei
katai pagerinti, amžiui prail
ginti, tačiau —

Naujieji vaistai nėra ste
buklingi. Visi naudingi kai 
kam. Nei vieni negelbsti vis
kam. Ne vietoje, ne atsargiai 
pavartoti gali tapti nuodais. 
Reikia vartoti atsargiai, eks- 
pertiškai nustatytais davi
niais, įspėjo daktaras.

Nepaprasta ypatybe dakta
ro Palevičiaus prelekcijos yra 
ta, kad jis medicinos istoriją 
aiškina taip, jog klausytojas 
gauna pamoką apie savo kū
no sudėtį, jo veikmę, apie 
sveikatai talkininkus ir prie
šus. Tad visai nepripuolama, 
kad jo prelekciją, o taip pat 
ir atsakinėjimą klausimų visi 
sekė didžiu susidomėjimu.

Linkėtina, kad daktaro 
sveikata ir profesinės sąlygos 
leistų daug kur kitur tokių 
pamokų suteikti.

Susirinkimo vedėja K. Pet- 
rikienė pertraukoje paprašė 
publikos prisidėti salės ir ki
toms lėšoms padengti. Gauta 
apie $44.

Pora draugių pardavė pun
delį Dr. Kaškiaučiaus parašy
tos knygelės “Kaip Būti Jau
nam Net ir Senatvėje.” Pri
trūko.

LDS 1-ji kuopa nuoširdžiai 
dėkinga Dr. Palevičiui 
prelekciją ir publikai 
suotiną kooperavimą.*

šeštadienio vakarą, sausio 
20-tą, turėsime 5 , pobūvį pa
gerbti Jurgį Kazakevičių, ku- 

padėjo daug sunkaus dar-* 
vadovaudamas Aido Cho- 
per eilę metų. Dabar jis iš 
pareigų pasitraukia asme

niškais reikalais.
Visi choristai, jų šeimos 

draugai kviečiami ateiti.
Pirmininke.

ris 
bo, 
rui 
tų

ir

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas restau 

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

-------------------------- I
REIKALINGA KNYGVEDfi

Reikalinga knygvedė Laisvės jstai 
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.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

107 East 17th Street
(arti 4th Ave.—Union Square)

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10 :00—1 :0G—7 :00.
Sekmad. 11:80 A. M. iki 1:30 P. M.

už 
už vi- 

R'u

'Batsiuviai gavo 
(algų pakėlimus

PARDAVIMAI
Parsiduoda dalis rakandų už pri

einamą kainą. Living Room trys da
lykai ir miegkambario 7 dalykai. 
Taipgi 
gauti.
Prašome kreiptis pas: Mrs. Dow
ling, 
lyn, 
HY.

bus galima ir kambarius 
Namų savininkas lietuvis.

1588 St. Marks Ave., Brook- 
N. Y. Galima telefonuoti: 

4-4475. Vakarais nuo 6 vai.
(14-16)

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

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP

KGZAMINTJOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA
IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites x 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

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

Apie šeši tūkstančiai batsiu
vių New Yorke gavo po 10 
centų valandai mokesties prie
do. Tikimasi, kad jau pasira
šiusias firmas paseks kitos, 
kad priedą gaus dar apie 
4,000 darbininkų.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

LIBERTY AUDITORIUM
11006 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50.
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hoope< Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL•
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174
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