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Niūjorkiškis darbininku 
dienraštis Daily Worker pra
ėjusią savaitę pranešė skaity
tojams apie savo padėtį..

Ji sunki.
Dienraščio cirkuliacija apie 

14 tūkstančių.
Gi savaitraščio, Sunday 

Workerio, cirkuliacija žemiau 
Į 50 tūkstančių.

Kodėl taip atsitiko?
Dienraštis paduoda dvi prie

žastis :
Pirmoji: Bėgyje pastarųjų 

keleto metų Daily Worker 
buvo žiauriai reakcijos puola
mas.

Antroji: Dienraščio skaity
tojai ir prieteliai neužtenka- 

uoliai darbuojasi laikraš- 
platinti.

mai 
čiui
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Daily Wjorkerj
visos didžiosios 

kanuolės.
kitko, puolama

yra 
re-

Tarp kitko, puolama tie 
kioskų (news stands) savinin
kai, kurie šį dienraštį parduo
da. Jiems grąsinama fizine jė- *ga.
^Dienraščio redakcija, ta

čiau, tvirtai tiki, jog ji išeis 
pergalėtoja, jei tik jo skai
tytojai, jei visi prieteliai dau
giau darbuosis, kalbindami 
darbininkus laikraštį prenu
meruoti ir jį skaityti.

Tenka pripažinti, jog Daily 
Workeris šiuo metu yra labai 
gyvas, pilnas gerų straipsnių 
ir žinių — daugiausiai tokių 
žinių, kurių nerasi kqmercine-

į je spaudoje. '
Ne vienas žmogus yra pa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Vokiečių atginklavimas 
gręsia nauju karu, kaip 
įspėja Sovietų Sąjunga

uzKaltina Angliją ir Franci jų 
laužymą sutarčių su Sovietais

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įteikė protesto no- 
įas Anglijos ir Francijos 
ambasadoriams Maskvoje. 
Sovietai įspėjo Angliją ir 
Franci ją, kad jos, stoda-
mos už vakarinės Vokieti
jos atginklavimą, laužo sa
vo pasirašytas draugišku
mo sutartis su Sovietu Sa- v v
jungą.

Sovietu valdžia pareiš
kia :

Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir Francija, atgaivin- 
damos vokiečių armiją va
karinėje Vokietijoje, gręsia 
suardyti taiką Europoje. O 
Atlanto kraštų paktas yra 
panašus karinis sąmokslas,

Griūdami nuo kalnų, 
sniegai pražudė 108

Geneva, šveic. — Griū-
nori viską žinoti^ bū- darni nuo Alpių kalnų, mil- 

skaityti Niujorko
ir Daily Workerj.

dienraštis atvirai ir drą- 
kovoja už taiką ir ragina 

daryti tą patį.
. Dėl to jis yra taip puola-

s.

Netenka sakyti, jog šian
dien visos darbininkiškos 
spaudos Amerikoje būklė yra

. Neseniai viename parengi
me teko kalbėtis su rusų, uk
rainiečių ir žydų darbininkų 
spaudos redaktoriaisvisi 
pripažino padėties sunkumą. 
Tačiau visi jie sakė: daugiau 
(Urbsime, geriau dirbsime sir 
savo laikraščius išlaikysime.

Sekaįmą, šeštadienį įvyks 
laisviečių metinis suvažiavi- 

|®as.
Jame tarsimės apie mūsų 

dienraščio problemas.
Jame tarsimės ir apie tai, 

atžymėsime savo laikraš- 
gyvavimo jubi-

žiniški sniegynai ir uolos 
gyvus palaidojo bent 108 
žmones — 54 Šveicarijoj, 
41 Austrijoj ir 13 Italijoje. 
Dar nežinia, kas atsitiko 
daugeliui kitų.

Per porą dienų buvo pri- 
snigta daugybė drėgno 
sniego ant kalnų. Naujasis 
sniegas išjudino senuosius1 
sustingusius sniegynus, ku
rie tad ir nugriuvo į klonius 
ir tarpkalnes; sunaikino 
daug namų ir giliai užgrio
vė geležinkelius ir visus ap
linkinius kelius.

MacArthur ketina 
atsilaikyti Korėjoj
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kaip buvusioji Hitlerio- 
Mussolinįo ir Japonijos a- 
šisjkuri sukėlė Antrąjį pa
saulinį karą.

Sovietų vyriausybė už
ginčija Amerikos, Anglijos 
ir Francijos tvirtinimą, kad 
jos “tiktai apsigynimui” at- 
ginkluoja vakarinę Vokieti
ją. Sovietinės notos sako:

“Sovietų Sąjunga ir liau
diškos demokratijos jokiu 
būdu negrasina karu nei 
Anglijai, nei Francijai, nei 
Jungtinėms Valstijoms, nei 
jokiem kitiem kraštam.”- Į

Sovietai atmeta įtarimus, ‘ 
kad jie organizuoją vokie
čių armiją savo kontroliuo
jamoje rytinėje Vokietijo
je.

Reuther prašo valdžią 
paremti paleistus iš 
civilinią darbą žmones

Reu-
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KORĖJOS LIAUDININKAI Amerika ragina Jungtines 
ATGRIEBĖ ICONĄ

Korėja, saus^ 22.—šiau
riniai Kęrejof? liaudininkai 
ir kinai per 12 valaųdų mū
šį atgavo nuo amerikonų 
Icon miestą, vieškelių ste
bulę, 30 mylių į pietų ry
tus nuo Seoųlo, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Liaudininkai vėl privertė 
amerikonus pasitraukt iš 
Vondžu, geležinkelio ir 
vieškelių mazgo, 28 mylios 
į rytus nuo Ičono. Vondžu 
per savaitę keturis kartus 
ėjo iš vienų rankų į kitas.

Amerikos kariuomenė at
laiko Kangnungą, kurį už
ėmė pereitą šeštadienį, ry
tiniame Korėjos pajūryje.

Prasideda mūšiai visame 
140 mylių ilgio fronte.

Įmatoma, jog korejiniai lėktuvą Pyongyango srity- 
I liaudininkai ir jų bendra- je.

darbiai kinai ruošiasi už
pult jankius Taegu, gele
žinkelių ir vieškelių mazge, 
toli į pietus nuo dabartinės 
fronto. Unijos.

Pranešama, kad oro kau
tynėse raki'etiniai Amerikos 
lėktuvai nušovė vieną ir su
žalojo kitą rusišką rakieti- 
nį kinų lėktuvą MIG-15.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 21. —šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai veikliai kovojo 
visuose frontuose.

Liaudininkų patrankos 
nušovė vieną amerikinį

Jankių generolas sako, 
"kinai nemoka kariauti"

Koreja. — Jankių genelo- 
las Robertas H. Seoule di
džiavosi:

— Mes galime sustabdyt 
kinus komunistus šioje ar 
bet kurioje kitoje fronto li-Detroit. — Walter 

ther, '_________
ninku Unijos pirmininkas 
parašė prez. Trumanui laiš
ką, prašydamas paramos 
žmonėms, . kurie netenka 
darbo, kuomet fabrikai per
traukia civilinius darbus ir lai įveiks skaitlingesnius 
persitvarko kariniams dar
bams.

Reutheris sako 
valdžia gausingai 
remia kompanijas, 
joms taksus ir užtikrina 
pelnus, kai jos pakeičia sa
vo mašineriją karinei ga
mybai. Tuo tarpu paleistieji 
darbininkai tegauna tik pa
prastą $28 nedarbo pensiją 
per savaitę.

Automobiliu'1 Darbi- “i?*®- įsa-
kyta, tai mes atgriebsime 
ir Seoulą (Pietinės Korėjos 
sostinę).

Gen. Soule tvirtino, kad 
geresni amerikiniai gink-

laiške, 
pinigais 
numuša

šiaurinius Korėjos liaudi
ninkus ir kinus. Jis taipgi 
sakė:

— Kinų komandieriai ne
supranta, kaip kovoti nau- 
joviniame kare.

Eisenhower gerinasi 
vakariniams. vokiečiam

. Frankfurt, Vokietija. — 
Atvykęs čia generolas Ei
senhower vadino vokiečius 
didžia, tauta, žadėjo jiems 
lygybę su Amerika ir kito
mis vakarinėmis šalimis ir 
kvietė vakariniu^ vokiečius 
bendradarbiauti ir ginkluo
tis “apsigynimui”. .

Pasikalbėjime su kores
pondentais gen. Eisenhowe- 
ris prašė vokiečius užmirš
ti, jeigu jis juos įžeidė bū
damas amerikonų ir anglų 
komandierium pereitame 
kare. Eisenhoweris paręiš- 
kė, kad jis nekentė tiktai 
Hitlerio ir nacių, bet ger
bia vokiečius.

Vėliausios Žinios
Korėja. — Amerikonai 

atgriebė Vondžu lėktuvų 
aikštę nuo šiaurinių Kore-

Reuther todėl prašo pre- jos liaudininkų ir kinų; 
lentą Trumaną ragint J .

Tautas pasmerkti Kiniją 
ir veikti prieš ją
Indija ir daugelis kitų kraštų 
priešinasi amerikiniam planui

Lake Success, N. Y. —A- rezoliucija per aštri, neve- 
merikos delegatas Warren da linkui taikos ir gręsia 
Austin įteikė poltiniam užkurti didį karą Azijoje. 
Jungtinių Tautų komitetui Anglijos ir Francijos at- 
rezoliuciją, siūlančią pa- stovai- atsargiai . kalbėjo, 
smerkt Kinijos Liaudies geidaudami pašvelnint A- 
Respubliką kaip užpuoliką į merikos pasiūlymą, 
ir daryt tam tikrus veiks
mus prieš ją. delegato pavaduotojas

Rezoliucija taipgi ragina Gross tvirtino, kad Jungt. 
Jungtinių Tautų seimą at- Tautų seimas užgirs tą pa- 
sišaukt į Kiniją, kad iš- siūlymą bent dviem trečda- 
trauktų visus kinus karei- liais balsų, tai yra 40 prieš 
vius iš Korėjos.

Politinis Jungt. Tautų 
seimo komitetas plrmadie-. 
n į tęsė ginčus dėl to ame
rikinio pasiūlymo.

Indijos atstovas ir eilė a- 
rabiškų ir azijinių kraštų 
delegatų sakė, Amerikoj

Bet vyriausio afnerikinio 
pavaduotojas

<-
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Lenino mirties minėjime 
kalbėtojas priminė 
Amerikai Hitlerio likimą

me-

Vilnyje, jog či- 
renka Laisvės suva- 

svfeikinimus. \ 
norime jų juo daugiau; 

sveikinsime busimąjį či-
iškės Vilnies bendrovės 
ažiavimą.

.Šia proga tenka dar kartą 
J priminti, kad laisviečiai, ktr- 
j tie negalės suvažiavime daly- 
t vautį, prisiųstų jam sveikini- 
|mų ir dovanų.

Mūsų spaudai būtų leng- 
vfau Verstis, jei žiaurioji mir
tis nepasiimtų jos skaitytojų 
ir veikėjų.

ITik pagalvokime, kiek pra
ėjusiais metais mirė daug ge
rų laisviečių ir vilniečių, kurie 

ne tik abu dienraščius skaitė, 
o ir platino, ir rėmė dovano- 

t'mis!
KKi, o iš čia augusio j o jauni- 
mo <tikTetas kuris mūsų spau
dą prenumeruoja.

Korėja. — Atlėkęs iš Ja
ponijos į' Korėją, genero
las MacArthur aplankė a- 
merikonų komandą ir pas
kui pareiškė koresponden
tams:

— Nei Kinijos komunis
tai nei kas kitas nepajėgs 
mus išvyti iš Korėjos ar į 
jūrą suvaryti. Mūsų K ko
manda pasiryžus atlaikyti 
karinę poziciją Korėjoj taip 
ilgai, kaip nutars Jungtim 
Tautų politikai.

MacArthuras sakė, kinų 
talka šiauriniams Korėjos 
liaudininkams — tai “ar
šesnis dalykas”, negu pa- 
salinga japonų ataka prieš 
amerikonus Perlų uoste.

MacArthuras vėl kreipė
si į Jungtines Tautas, 
klausdamas, ką jis turėtų 
daryti. Korespondentai /su
prato, jog MacArthuras no
ri leidimo bombarduot Ki
nijos Liaudies Respubliką.

zidentą
Kongresą išleisti įstatymą, 
kad valdžia pridėtų tokiem 
darbininkam po $42 per sa
vaitę prie' paprastosios ne
darbo pensijos, kol jie gaus 
darbą karinėje pramonėje.

Trumanas jau kitaip 
kalba apie Staliną

Prezid.Washington. — 
Trumanas, kalbėdamas biz
nio žurnalų redaktorių7 su; 
sirinkime, pareiškė: “Nėra 
jokio skirtumo tarp Hitle
rio, Mussolinio ir Stalino.”

Kiek pirmiau, prieš Ko
rėjos karą, Truųianas vie
šai sakė: “Man patinka tas 
senasis Juozas Stalinas.”

Generolas Ridgway, vy
riausias jankių komandie- 
rius Korėjoje, sakė, “ame
rikonų padėtis fronte puiki 
ir kasdien-vis dar eina ge
ryn.”

Geneva, šveic. — Vėliau- 
, sios žinios teigia, kad bai

susis sniegynų .griuvimas 
nuo .Alpių kalnų pražudė 
136 žmones — 62 austrus, 
5l9 šveicarus ir 15 italų. 
Daugelis kįtų “dingo.”

Korėja.— Pirmadienį bu
vo sulaikytos bet kokios ži
nios iš amerikinio t .fronto 
Korėjoje.

nesmerkė sušaudyt keturis 
Jugoslavijos Tito šnipus.

Frankfurt, Vokietija. — 
Lenino mirties minėjime čia 
dalyvavo bent 1,000 žmo
nių.

Serga Jokūbas Malikas
Lake Success, N. Y. — 

Jokūbas Malikas, vyriau
sias Sovietų atstovas Jung
tinėse Tau tęsė, serga šir
dies liga. Jis yra 44 metų 
amžiaus.

Tuo tarpu Maliką pava
duoja Semionas Carapki- 
nas, politiniame Jungtinių 
Tautų seimo komitete.

Pranešama, jog Malikas 
sveiksta.

Maskva. — Minint 27 
tų sukaktį nuo Lenino mir
ties Didžiajame Teatre, kal
bėjo Piotr Pospelov, įspė
damas, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos pradėtų trečią pa
saulinį karą prieš Sovietų 
Sąjungą, tai susilauktų to
kio likimo, kaip Hitleris. 
Pospelovo kalbą girdėjo ir 
premjeras Stalinas, daly
vaudamas tame minėjimo 
susirinkime.

Pospelovas, Komunistų 
Partijos teoretikas, Mark
so - Engelso - Lenino Ins
tituto direktorius, tvirtino, 
kad Sovietai ir jų draugai 
laimės paskutinį, galutinąjį 
susikįrtimą su imperialisti
niu kapitalizmu, jei Ameri
ka iššauks karą prieš Sovie
tus. ’ •

Primindamas Amerikonų 
įsiveržimą į Sovietų Sąjun
gą po Pirmojo pasaulinio 
karo, Pospelovas pareiškė: 
— Sovietų žmonės niekuo
met neužmirš rusų krau
jo ant amerikinių rankų.

Washington. Jungtin. 
Valstijų Kongreso Atstovų 
Rūmas praeitą savaitę be
veik vienbalsiai užgyrė ben
drą demokartų - repubjiko- 
nų atsišaukimą į Jungtin. 
Tautų/seimą, kad pasmerk
tų Kihijos Liaudies Respub
liką kaip užpuoliką.

—------ 1 ...... ,

Kokia kainų kontrole 
planuojama •' .J.

Washington. — Tapo prL 
verstas pasitraukti profe
sorius Alan Valentine kai
po-ekonominių - ūkinių rei
kalų tvarkymo administra
torius. Jis reikalavo sugrą
žinti tokias reikmenų kai
nas, kaip buvo pirm Korė
jos karo.

Valentine’o vieton pa
skirtas Eric Johnston, Ju- 
mųjų Paveikslų Gamintojų 
Sąjungos pirmininkas. Jis 
planuoja tik palaikyti kai
nas tokiame lygyje, kaip 
šio mėnesio 1 d., ir užšal
dyti algas.

Johnston pirmiau Jouvo 
pirmininkas Jungtinių Val
stijų Verslo Rūmų, didžiau
sios kapitalistų organizaci
jos.

Prancūzai atmušinėja 
vietnamiečių atakas
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Bomba mesta į anglų 
konsulatą Syrijoje

Į Tačiau mes 'puikiai žinome, 
į jog dar yra daug žmonių, ku- 

dar mūsiškėj spaudos ne-

skaito, bet ją mielai skaitytų, 
jei mes juos ’ pasiektume su 
gyvu godžiu ir tinkamai para
gintume užsisakyti.

Tai privalome daryti kiek
vienas!

Aleppo, Syrija. — Neži
nia kas mete' bombą į čio
nai tinį Anglijos (konsulatą. 
Bombos sprogimas, tačiaus, 
nekliudė nė vieno žmogaus.

Panaši bomba pirm kele
to dienų buvo paleista į 
Syrijos valdžios prokuroro 
namus.

New York. — Ernest 
Gross, vyriausio Amerikos 
d e T e g a't o pavaduotojas 
Jungtinėse Tautose, pareiš
kė:

— Amerika neis į jokias 
derybas su Kinijos Liaudies 
Respublika kas liečia kinų 
salą Formozą. , Jungtinės^ 
Valstijos nusakys Formo- 
zos ateitį, atsižvelgiant į 
Amerikos saugumo reika
lus.

ŽUVO 60 JAPONŲ DAR
BININKŲ

Yokohama, Japonija. — 
Užsidegė ir nuskendo lai
vas, kuriame gyveno apie 
60 japonų darbininkų. Visi 
jie žuvo.

Frankfurt.
ma, kad Albanijos teismas

Praneša-

Washington. — Valdinis 
Oro Biuras pranašauja, 
kad ateinantį mėnesį oras 
daugumoje valstijų bus šil
tesnis, negu paprastai va
sario mėnesį. z ..... ;

ORAS. - 
apsiniaukę.

šalta ir dalinai

Alkanųjų meksikiečiu 
mainierių maršavimas

Dau-Palau, Mexico. — 
giau kaip tūkstantis strei
kuojančių mainierių mar- 
šudja kaip alkanieji J Mek
sikos sostinę. Jie prašys 
prezidentą Miguelį Alema- 
ną priverst kompaniją 
daryt teisingą -sutartį 
mainierių unija. 

S \ .

Jau keturi mėnesiai
jie streikuoja prieš didžiau
sią Meksikoj angliakasyklų 
kompaniją. N
ALKOHOLIU NUŠInBK- 

DIJO 26 JUGOSLAVAI

Saigon, Indo-Kina. --Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus arti Haiduongo 
ir Kinhmon ir Sontajr sri
tyse. Prancūzai ginasi irtyse. Prancūzai ginasi ir 
sako atmušė liaudininkus 
vienoje vietoje už 30 my- . 
• • w • 1 • V«

L ■
lių nuo Hanoi didmiesčio

pa
su

kai

Belgrad, •; Jugoslavija. — 
Užgėrę nuodingo alkoholio, 
26 žmonės mirė ir 200 sun
kiai susirgo Skorenavaco 
kaime, šiaurinėje Jugosla
vijos dalyje. *-

Manila. — Filipinų vai-' 
džia skelbia, kad jos ka
riuomenė, nušovė 28 valstie-. 
čius sukilėlius Luzon salo
je.

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kalbą. Nuplafinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės: Lais
vė, 110-12 Atlantic Ąvenue, 
Richmond HiH, N. Y.
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nes Tautas, Nenni
Yra dar vienas klausimas, 

kuris turi patraukti kongreso 
dėmesį: tai Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos krizė. Jau 
Pragos kongrese mes demas-' 
kavome sistemingus mėgini- |

į Kinijos valdžia atsake

pas mus

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
•under the Act of March 3, 1879.

ITALŲ SOCIALISTŲ 
VADOVO NENNIO 
KALBA VARšAVOJE

Praėjusiais metais Vai- 
savoje įvykusis Antrasis 
Pasaulinis taikos šalininkų 
kongresas mažai 
tebuvo aprašytas.
' Tai /Įvyko dėl to, kad mes 
ten neturėjome savo kores
pondento. Apie tą kongresą 
labai skūpiai žinių padavė 
Amerikos komercinė spau
da. Bendrai, Amerikos- 
žmonės nedaug težino, kas 
ir ką tame kongrese kalbė
jo. Tik kongreso rezoliuci
ja — manifestas bus pasie
kęs plačiau Amerikos visuo
menę.

Daug apie kongresą rašė 
Lietuvos spauda, kai kada 
paduodama veik ištisas kal
bėtojų kalbas, sakytas kon
grese, o kai kada tų kalbų 
nuoseklią, apypilnių sutrau
ką.

Štai, randame Tiesoje 
sutrauką kalbos, kurią pa
sakė Italijos socialistų va
dovas, JPietro Nenni. Mes 
čia paduosime , tos kalbos il
gesnes ištraukas, kad skai-' 
tytojas žinotų, kaip laikosi 
Italijos4 socialistų (žinoma, 
kairiųjų) partija taikos 
klausimu.

Jis sakė;
Mūsų pirmasis kongresas 

įvyko Paryžiuje 1949 metų 
balandžio mėnesį, o 2 savai
tėmis anksčiau Vašingtone bu
vo pasirašytas Atlanto paktas.

Pranešime, kurį aš pada
riau tuo klausimu, aš konsta
tavau štai ką:

1. Kad Atlanto pakto pasi
rašymas reiškė Europos ir pa
saulio vienybės suskaldymą ir 
atvėrė Suvienytųjų 
Organizacijos krizę;

2. Kad, kadangi karas 
prieš tapdamas karinio pobū
džio faktu, yra politika,

. Kur tos kainį labos?
Visur žmonės dejuoja. Kainos nepertraukiamai tebe-' 

Kyla aukštyn. Dar niekados jos tokios aukštos nebuvo. O 
vyriausybė tik šneka apie kainoms “lubų” uždėjimą, bet1 
nieko nedaro. Gandai eina, kad jeigu ir būtų kainoms 
“lubos” uždėtos, tai jos būtų sausio 1 dienos kainų lygio. 
Bet sausio 1 dienos buvo aukščiausios kainos. Pirmiau 
buvo žadama kainas atstumti iki gruodžio 1 dienos ir 
lubas uždėti. Dabar jau niekas nebekalba apie gruodžio 
1 dieną. Dar kiek anksčiau buvo kalbėta, kad kainos tu
rės būti atvarytos atgal znet iki birželio 1 dienos lygio. 
Bet tas pažadas jau senidi pamirštas.

Taip ir eina. Nesulaikomas žmonių apiplėšimas. Pre
zidentas Trumanas pamiršta tuos svarbiausius Ameri
kos žmonių interesus. Jo žnionės, paskirti mūsų ekono
minį gyvenimą vairuoti, taip pat jį vairuoja didžiųjų in
teresų naudai.

tiražas Lenkijos laimėjimai
Viena iš gražiausia progresuojančių liaudiškos demo

kratijos šalių yra Lenkija. Nusikračius senuosius, reak- 
cinius^ imperialistinius valdovus, laisvoji Lenkija be jo
kios pertraukos žygiuoja pirmyn.

Tai. ūiškiar parodė iš Varšuvos atėjęs pranešimas apie 
sėkmingą pravedimą gyveniman šešių Metų Plano pir
mųjų metų. Kas įdomu, tai kad Lenkijos pramoninė ga
myba jau toli gražu yra pralenkus prieškarinį gamybos 
lygį. Pavyzdžiui, 1950 metais Lenkijos sunkioji indust
rinė gamyba pralenkė 194i? metų gamybą beveik 31 pro
centu ir buvo net 125 procentais aukštesnė už prieškari
nę gamybą 1

Pirmieji Plano metai davė gamybos virš 7 procentų 
daugiau, negu buvo pasibrėžta.

Toliau infornąacijos nurodo, kad visos galimybės ran
dasi šių nletų gamybos dar aukštesniam pakilimui. Jo
kios abejonės nėra, kad antrieji šešių Metų Plano metai 
bus pravesti taip pat su dideliu kaupu.

Ypatingai dideliais, aukštais tempais eina kūrybos 
darbai tose srityse, kurias Lenkija atsiėmė iš Vokietijos. 
Naujoji Lenkija nė nesapnuoja apie imperialistines a-1 būtina laikyti šiaurės Atlan 
vaųtiiiras bei pasikėsinimus ant savo kaimynų — lietuvių i 
ir ukrainų. Tik užsienin pasprukę imperialistiniai su- nw 
tvėrimai tebegalvoja ir tebeplanuoja apie naują užgro-Įkarui politiniu štabu; _________________

j ' bimą Vilniaus ir I vovo. Šių dienų Lenkijos santykiai su i. 3. Kad ginklavimosi varžy-‘b^t .os bendradarbiavo rim- 
- Lietuva ir Ukraina yra teisingi ir draugiški. ’ 1 v .........1'"’~ 1""
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tinumą paaukoti socialines 
reformas, tautų gyvenimo ly- ■ 
gio kilimą, atstatymą — ten, 
kur jis nebuvo užbaigtas; iš
dava buvo socialinės kovos . . .
sustiprėjimas kiekvienos vals- mus atimti is Suvienytųjų Na- 
tybės viduje.

Nurodęs, jog Jungtinės . no doktrina
Tautos (kaip Lietuvoje jas kos politikos įrankiu, šiaurės 
vadina: Suvienytųjų Naci- Atlanto paktas savaime liesų
jų Organizacija) neturėjo derinamas su 
teisės nutarti kištis į vidų pasirašytų Įstatu raide, 
jinius Korėjos reikalus, kai-;to laiko Suvienytųjų J 
bėtojas pasiūlė kongresui [pakirtimas tiek smarkiai j>a- , ną litinis komitetas 
penkis punktus, “kuriuos i^enge ! Plleivl. kad SNO šiuo 
vykdant, galima taika 
saulyj užtikrinti.

Štai jie. .
L Atominio ginklo 

draudimas.
2. Bendrasis visų apsi- zę, silpnindamas Saugumo 

ginklavimo rūšių sumažini-; Tarybą, kuri pagrįsta penkių ' 
mas ir šios priemonės Vyk-:' didžiųjų valstybių vienbalsis-j 
’ ’ J “* kūmo principu, bei uždary-1

damas duris Kinijai, ir smo- ;
i gia žiaurų smūgį taikai. ' 1

Kongresas turi mobilizuoti 
milžiniškas jėgas, kurioms jis 
atstovauja, kad sutrukdytų 
bet kuriuos pasikėsinimus į 
San - Franciske pasirašytus Įs
tatus. Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacija nebeatgaus savo 
prestižo ir moralinio autorite
to, jeigu ji nebus reali 
valios išraiška.

pa

ti z

kas bus daryta toliau?
— Šiuos 
Jungtinių 

Tautų asemblėjos 1-masis 
politinis ■ komitetas ir Sau
gumo Taryba laiko bendrą
jį posėdi. Jame imamasi 
svarstyti Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybės 
atsakymą į Jungtinių Tau- 

(tų siūlymą.
■! Kaip žinia, sausio 12 die- 

; ir 
kaip ^in^i 7astebėU." į Saugumo Taryba ^siuntė 

jo Panditas Neru, yra — . .
šiaurės Atlanto pakto priede- j pagal 

pis. Ačesono plano priėmimas , 
'veda Suvienytųjų Nacijų Or- 
iganizaciją į vis rimtesnę kri-

dymo kontrolė.
3. Agresijos demaskavi

mas, kur ji beįvyktų, ir< 
ginkluoto kišimosi į tautų 
vidaus reikalus pasmerki
mas.

4. Konflikto Korėjoje tai
kingas išsprendimas pagal 
procedūrą, a t i t i n kančią 
Jungtinių Tautų įstatus.

5. Uždraudimas bet ko
kios, karui palankios propa
gandos bet kurioje šalyje.

Šitie punktai,• kalbėtojas 
nurodė, buvo priimti taikos 
šalininkų konferencijoje; 
Pragoję ir jais, šiais punk
tais, vadovaujantis pats an
trasis kongresas, buvo su
šauktas.

Lake Success. 
| žodžius rašant,

cijų Organizacijos pasaulinį 
pobūdį ir paversti ją Truma- 

pagrįstos Ameri-

San-Franciske
Nub

Nacijų :

| Kinijos vyriausybei naują 
*--^.1 kuri turėtų 

būti tuojau sulaikyti mū
šiai Korėjoje.

Kinijos atsakymas
Kinijos Liaudies Respub- 

i likos užsienio reikalų minis- ’ 
i tras Chou En-lai davė for-1 
malį atsakymą, kuriame at
metama^ siūlymas, kad tuo
jau būtų sulaikyti mūšiai 
Korėjoje be pasitarimų 
tarp atitinkamų valstybių 
atstovų. -

sitarta visais svarbiaisiais 
Azijos klausimais.
Ar bus apskelbta agresore?

Dabar kyla klausimas: ka 
darys Jungtinės Valstijos? 
Mūsų krašto vyriausybė, 
kaip žinia, reikalauja, kad 
Kinija būtų apskelbta agre
sore. Taigi dabar, sakoma, 
Mr. Austin pateiks rezoliu
ciją, kurioje šis reikalavi
mas bus ikergtas.

Bet apskelbimui Kinijos 
agresore nepritaria visa 
eilė valstybių, tarp jų In
dija ir, galimas daiktas, 
Didžioji Britanija. Nes ap
skelbus Kiniją agresore, ji 
gali būti traktuojama, kaip ' 
tokia, gali būti oficialiai 
bombarduojami josios mies
tai, — MacArthuras gali su 
ja daryti taip, kaip darė su 
Šiaurės Korėja. O tai reikš
tų karo praplėtimą, o ne jo 
siaurinimą.

Taigi, sunku šiandien pa
kyri, kaip tokią rezoliuci

ją' pasitiks kitų kraštų Mx-

tautų

KLAUSIA: KOKIOS 
RŪŠIES PAVOJUS?

Daily Worker rašo apie 
prezidento pasiūlytą Kong
resui biudžeto projektą iri 
sako, jog tai yra planas

Taikai išlaikyti rakalin- daugiau skusti darbininkus j
ir turtinti kapitalistus.

Kadangi prezident. Tru
manas minėjo Kongresui, 

mes tikėtume- Į būk Amerikai grūmoja pa- 
vojus, tai dienraštis klau
sia:

“Kokios rūšies šis pavo

trys sąlygos, 
socialistų, va-

pelitinių ir so-

gos sekamos 
sakė Italijos 
dovas:

Piųma, kad 
me skirtingų
cialinių režimų — tarybinės 
arba liaudies demokratijos ir 

’parlamentinės demokratijos, ■ jus gali būti, kuomet tur- 
J socializmo ir kapitalizmo — tingieji^ daromi turtingeS" 

tai taikingu egzistavimu; šalia niais, o biednieji biedaies- 
- . • , . j vienas kito ir jų bendradar- iiiais?”

to sąjungos Tarybą pasnengi- davimu. Tarp kitko, dvi siste-;
• trečiajam pasauliniam irnos ne egzistavo viena ša- 

!lia kitos netolimoje praeityje,

j bos, kišimosi į vidaus reikalus 
.1 principas, su kuriuo sutiko 

' Atlanto paktą pasirašiusios 
šalys, sudarė nuolatinį karo 
pavojų.

Praslinko 20 mėnesių, ir 
mes vėl susirinkome Varsų-1 
voje.

Kokia dabartinė
Karas nebėra tik pavojus ar-j 

,-sen parašė laišką savo didžiojo kai- . Pj>htįka-

Isforinis Iriną liaudies vado laiškas
Tai buvo šaltas 1925 metų kovo mėnuo. Didysis Kini

jos liaudiškosios revoliucijos vadas Dr. Sun Yatrsen ne
bepagydomai sirgo. Bet- ir prieš mirtį jis galvojo apie 
savo didžiosios šalies ir tautos ateitį. Jam ir mirties pa
tale rūpėjo likimas tos liaudies, kuriai jis taip ilgai ir 
taip atsidavusiai darbavosi.

Todėl Dr. Sun Yat
friyno vadams. Kas šiandien svarbu pabrėžti, tai kad šis i 
kinų vadas tiesiog pranašiškai numatė Kinijos ateitį.

Laiškas rašytas Tarybų Sąjungos Centraliniam VykLaiškas i'asytas tarybų sąjungos Lentraiintam Vyk- į 
do majam Komitetui. Laiške, tarp kitko, Dr, Sun Y at- \se’iT
sen sakė: ' , .

“Brangieji Draugai: Kuomet aš m esu paguldytas li
gos, prieš kurią žmogaus gabumai yra bejėgiai, mano 
mintys nukrypsta linkui jūsų ir linkui mano šalies liki- 
mfc Jūs stovite pryšakyje laisvų respublikų sąjungos — 
paveldėjimo, kurį nemirtinasis Leninas paliko prispaus- 
tiesieftrs žmonėms. Su pagalba šio paveldėjimo imperia-! 
lizmo aukos neišvengiamai pasieks savo išsilaisvinimą iš’ 
tarptautinės sistemos, kuri nuo pat seniausių laikų yra 
paremta verguve* katais ir neteisingumu... Atsisvei-i 
kintamas su jumis, brangieji draugai, aš turiu vilties,! 
kad nebetoli ta diena, kuomet Tarybų Sąjunga maloniai 
pasitiks galingą ir laisvą Kiniją kaipo draugą ir taikl

_ ■ sakyti, kaip tokią rezoliųck 
Jeigu dabar, tuojau būtų ją'pasitiks kitų kraštu Vft- 

mūšiai be jokių pasitarimų stovai # Vienas žinoma: U- 
sulaikyti, sako Chou En- įynų Amerikos kraštai, įįel 

ne visi ,tai jų dauguma, su 
tokia rezoliucija sutiks.

Dar yra vilties
Kiti šitaip samprotauja: 

Kinijos atsakymas neišblaš
ko vilties dėl tolimesnių pa
sitarimų. Kinija esminiai 
sutinka su karo baigimu 
Korėjoje, tik reikalauja, 
kad tai būtų atlikta forma* 
liai ir kad Formozos klau* 
simas būtų kartu išspęs
tas.

Greita ateitis parodys, ką 
šiais klausimais nutars 
asemblėjos politinis komi
tetas ir Saugumo Taryba.

Korespondentas

iai, tai tas tik suteiktų 
“Jungtin. Valstijų armijai 
atodūsį.” Po to, susitvar
kiusi, ši armija ir vėl pra
dėtų mūšius.

Chou En-lai sako: tuo
jau turėtų suvažiuoti į Ki
niją septynių valstybių at
stovai ir jie čia formaliai 
nutartų, ištraukti iš Korė
jos visų kraštų kariuome
nes, paliekant korėjiečiams 
patiems tvarkyti savo, rei
kalus, kaip jie mato ge
riausiai.

Konferencijoj turėtų da
lyvauti : Kinijos Liaudies 
Respublika, Jungt. Valsti
jos, Tarybų Sąjunga, Di
džioji. , Britanija, Indija, ( 
Francūzija ir Egyptas.

Konferencija turėtų kar
tu spręst, ir Formozos (Tai- 
wano) klausimą, taipgi vi
sus kitus Tolimųjų Rytų 
klausimus.

Chou Ein-lai pakartoja 
reikalavimą, kad Kinijos 
Liaudies Respublika tuo
jau turėtų būti priimta į 
Jungtines Tautas, kitaip 
Kinija nesiskaitys su Jung. 
Tautų tarimais, liečiančiais 
Kiniją.

Tokie yra vyriausieji Ki
nijos vyriausybės atsakymo 
dėsniai.

Kaip matome, Kinijos vy
riausybė reikalauja ne tuo
jau sulaikyti Korėjoje mū
šius, bet ištraukti iš Korė
jos visas svetimas armijas. 
Ji mano, jdg reikalavimas 
mūšius sulaikyti yra Jung. 
Valstijų vyriausybės “trik- 
sas”. Mūšiai būsią sulaiky
ti, sako Chou En-lai, kai 
bus dėl to formaliai 7-ių 
valstybių susitarta, — su-

Skaitytojų Balsi)
Jeigu kraštui būtų pavo

jus, tai tuomet reikėtų, kad 
vyriausybė pasiimtų į savo 
rankas visus fabrikus, rei
kalingus karo reikmenims, 
kad kapitalistai negautų iš 
karo jokių pelnų.

Aiškus, dalykas, prezid. 
Trumano biudžeto projek
tas užduos .didžiulį smūgį 
darbo žmonėms, bet jis pa
gimdys daugiau naujų bi-. 
lionierių.

Kaip su kolektyviais ūkiais- 
farmomis ?

Vienas draugas- prietelius 
rašo “Laisvėje”,' kaip vienas 
buvęs biznierius nusivylė su 
farma ir persergsti kitus, kad 
neitų j tą užsiėmimą, ba ją 
laukia kapai.

žinoma, aš ne farmery* jr 
bemanau būti farmeriu, bet 
“Vilnyj” (No. 2) drg. P. J. 
Rimkus pataria organizuoti 
kolektyvus - kooperatyvius 
ūkinei Gal ir yra neblogas su
manymas. Susidėję kokie 10 
ar daugiau vyrų ir moterų ga
lėtų daug ką nudirbti ant 
ūkio.

Amerikoje yra daug lietu
vių ūkininkų - farmeriu. Ar 
jie negalėtų daugiau1 ką para
šyti šiuo klausimu? J. Gaidys.

Aspen, Colorado. — 
sikorė karinių l 
Amerikos lėktuvų i 
ninkas Ralph Smith, 
tu amžiaus:

čiausios šiuolaikinės istorijos i 
krizės metu — nacistinės-fa- i 

jšistinės agresijos prieš pašau-’ 
linę demokratiją momentu.

Antra, kad mes norėtumė
me visomis išgalėmis dirbti 
vardan' ekonominio bendra-

? darbiavimo tarp Vakarų ir 
padėtis . j, tarp viSų tautų, nepai

sant jų religinių, filosofinių, 
socialinių arba politinių įsitiki
nimų skirtumo.

Trečia, kad mes norėtume-' 
me diskusijos ir tik diskusi
jos, kurios rezultate būtų nu
statyta tiesa. Negalima nusta
tyti taikos be diskusijos, susi-’ 
tarimo, kompromiso tarp įvai
rių ideologinių, politinių ir so
cialinių krypčių žmonių bei

Z * J

Tuo požiūriu mes supranta
me, jog .esąnie didelė jėga, ir 
žinome, kad taikos šalininkų 
skaičius žymiai didesnis, negu 
kad matyti iš atstovavimo 
mūsų didžiajame Varšuvos 
kongrese. Tas skaičius žymiai 
viršija 500 milijonu vyrų 
moterų, ]

Jmo atsišaukimą. a 
Mes žinome, kad 

•su mūsų programa 
I mumis sutinka net tię žmonės,! 

i _____ . _ _ __ —T
0 kaĮ^0 bąjnngtos dėjimą vykdoma šmeižto • /A A imi A i t I •• ’

-melo karppanija. štai kodėl 
Amūras iškyla problema suras
ti —-/net'be - bendradarbiavi
mo, organinio ryšio, kurio mes 
norime, — galimumą susitikf- 

imų ir broliško apsvarstymo su

yra faktas, 
jis užlieja Korėją krauju ir 
paverčia ją griuvėsiais, tie-' 
siogiai gresia Kinijai, tuo tar

kai Indokinijoje, Malaju o-j 
se ir Birmoje Azijos tautos 
sukilo prieš imperializmą.

Kišimosi į vidaus reikaįus 
doktrina Korėjoje buvo pa
vartota tokiomis sąlygomis, i 
kurios sustiprino ^uvienytųjų vaistyj)ių
Nacijų Organizacijos krizę, į 
nes kišimasiš vyksta prisiden-' 
giant Suvienytųjų Nacijų vė-j 
liava, bet aiškiai laužant Įsta-f 
tus, kurie buvo pasirašyti San-; 
Franciske. j

Atlanto paktas, kuris, kaip 
buvo sakoma, pagrįstas poli
tiniais susitarimais, neturin- ir

ŠYPSENOS

ir kad didžiojoje kovoje už pasaulio prispaustųjų aai6 karinio pobūdžio - ... 
žmonių išlaisvinimą abu šiuodu talkininku greta vienas; numatančiais automatinio tai-'
kito maršuos į pergalę.

: - Mainierių laimėjimas i
Po gana ilgų slaptų derybų United Mine Workers of i 

America ir minkštosios anglies savininkai pasirašė naują 
sutartį. Joje anglies savininkai sutinka pakelti mainie- 

\riams algas 20 centų į valandą, arba apie $1.60 į dieną.
Kodėl šį sykį pakėlimas laimėtas be ilgo ir sunkaus 

streiko? Priežasčių yra keletas, bet dvi bus svarbiausios. 
Viena, vyriausybės ginklavimosi politika suteikia anglies 
savininkams nesvietišką rugiapiūtę pasipelnyti. Keleto 
savaičių ar mėnesių streikas būtų didžiausias sutrukdy
mas. Antra, tie savininkai nieko nepraiaimi ir nieko iš 
savo kišenės neprideda, pakeldami algas. Jie jau pareiš
kė, kad tuojau ‘bus anglies kaina pakelta, iš savo pusės s 
valdžia, matyt, yra davusi užtikrinimą, kad ji nesiprie
šins anglies kainos pakėlimui, neš kol kas nėra jokios; 
kontrolės ant kainų.

Kad šio algų pakėlimo mainieriai labai užsitarnauja,, 
tai niekas neabejoja. Gyvenimo pabrangimas jau seniai 
suėdė visus pirmiau laimėtus algų pakėlimus ne*Tik’mai- 
nieriąms, bet visiems darbininkams.

ir ne-! pagrasiusių Stokhol- davmėjimu

iš esmes 
kartu su

Jis Perdaug Užsiėmęs
. New Yorke teismas klau

sinėjo vieną italą, norintį 
tapti Jungtinių Valstijų 

• piliečiu. Į visus klausimus 
jis atsakė gerai. Ant galo, 
paklausė jį:

“Ar tu galėtum būti 
Jungtinių Valstijų prezi
dentu?”

“Ne,” atsakė jis visai ne
dvejojančiai.

“Kodėl ne?”
“Aš labai užsiėmęs par-

i žemrięšučių”, 
atšovė jis.

kymo, š.mv rugsėjo mėnesį 
pavarto karine sąjunga pavi
dalu suvienytos Atlanto arini-’ 
jos, nuo 
Amerikos vyriausiajai karo, 
vadovybei. •

Ginklavimosi varžybos į- 
žengė į naują fazę ryšium su 
Amerikos taikiosios pramonės 
pervedimu į karines vėžes ir 
Vakarų Vokietijos perginkla- ^gį kuriuo^kitu taikos, judėji- 

■mų. -
Kaip matome, 

svarbią vietą duoda tam 
principui: kapitalizmas ir 
komupizmas gali gyventi 

, greta viens kito, gali koo
peruoti visais svarbiaisiais 
(pavyzd. /'

vimo planu.
Kiekvienas iš mano, suminė

tų faktų turi milžiniškos svar
bos padarinius. Intervencija 
Korėjoje iškėtė naujas prob
lemas Azijos tautoms, kurių 
nacionalinė, politinė ir ekono
minė nepriklausomybė, atsidū
rė pavojuje; tai ypač liečia 
Kiniją, nes 
vyksta prie
Kiniją, nes karas šiuo metu 
vyksta prie jos 'sienų*

Persiginklavimas atveefe
ĄtJ^pto bloko ya^tybes į bū-

kuriuos veikią prieš mūsų ju-
» ir

Mandagus žmogus
Gatvėkary sėdėjo du to- 

rontiečiai. Vienas, pastebė
jęs kitą nuleidusį galvą, už
klausė :

“Kas yra, ar nesijauti 
gerai?”

“Aš sveikas”, atsakė jis, 
“bet baisiai man nesmagu, 
kuomet aš matau moterį,

Nėnni s^ov^n^ prieš pat mane.”

Jis Užmokėjo Bilą
Vaikas niekaip netikėjo, 

kad jį atnešė gandras.
“Ąš esu tikras, kad 'tu

nematei to gandro,” prie 
žinosi jis.

tarė tėvas

Valstybių Senato komisija kovai su kri-Jungtinių Valstybių Senato komisija kovai su kri- 
minafrzmu studijuoja kriminalistų veikios “tvirtoves.” 

Ant sienos turi pasikabinę išgarsėjusio gemblcrid Tony
AccardO 'paveikslą. <
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Tarptautinis vakaras 
dėl pasaulinės taikos 
puikiai pavyko

Sausio 14 d. P. P. suruošė
KRYŽKELES

(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Tegul bus pagarbintas mūsų gera

sis dievas Jėzus Kristus!
Bajoriene pakėlė į juos ašarų pilnas 

akis ir dar kiečiau prispaudė prie savo 
krutinės Laimutės galvą, bet nieko jiems 
neatsakė. Laimutė per ašaras pamatė 
tik riterio Griežės karžygišką išvaizdą, 
jo veido bruožus ir dar labiau pravirko.

—Bajoriene, nesumetami keliai vieš
paties, o jo valia šventa—kiekvieno mū
sų'likimas,—nepakeldamas akių prabilo 
komtūras Hermanas. — Bajoriene, tikė
kite mum, jūsų vyras, šios pilaitės valdo
vas, mirė kaip tikras krikščionis ir tik
ras riteris; kaip kilnus krikščionis ir pa
laidotas Vilniuje pašvęstoje vietoje. Ba
joriene, aš ir štai kilnusis riteris Griežė 
esame atsiųsti mūsų garbingojo ordino 
magistro vietininko, maršalkos Engel- 
hardo Kabės, ir geriausio prietelio, ku
nigaikščio Vytauto, pareikšti tau ir ta
vo dukrai ir visiems jūsų geros valios 

ėms jų užuojautą ir pasigaileji-

Komtūras kalbėjo per vertėją į riterį 
t^fiežę ir po kiekvieno išversto sakinio 
suklykdavo mergos ir pilaitės žmonės, o 
bajorienė su Laimute dar stipriau spau
dėsi viena prie kitos.

—Bajoriene,—kalbėjo toliau komtūras 
Hermanas, — pasakęs tau šią skaudžią 
žinią, turiu ir geresnių naujienų ir ti
kiuos, kad ši mūsų kilniojo ordino ma
gistro ir jo prietelio kunigaikščio Vytau
to malonė palengvins tau pakelti smū- 

•gį: bajoriene, mūsų kilniojo ordino ma
gistro vietininkas, maršalka, pasitaręs 
su savo prieteliu kunigaikščiu Vytautu, < 
kviečia tave su dukra į Marienburgą pa
sisvečiuoti ir patarnauti kunigaikštienei 
Onai. Aš ir kilnusis riteris Griežė ly
dėsime tave su tavo žmonėmis, kuriuos 
tu panorėsi su savimi pasiimti, visą ke
lionę ir pasistengsime teikti tau visų pa

rimu. . . .
jfr-0 kur mano sūnūs?^~-per ašaras pa- 

kffiu^’bajorienė.
—ravo narsūs riteriai sūnūs, bajorie

ne, lydi kunigaikštį Vytautą į Prūsus. 
Aš tikiuosi, kad mes juos dar užspėsime

■

WORCESTER, MASS
Iro žymes neužtaisytos, klau- 
I šia mūs, ar gi Amerika pa-
skelbs vėl karą ? !

Po to kalbėtoja pasakojo,

Panemunėj, jei ryt ar poryt iš čia iš
vyksime.1 Turiu dar pridėti, bajoriene, 
kad tavo abu sūnus fnūsų kilnusis ordino 
maršalka už karo žygius ir narsumą ap
dovanojo — Kristijoną sidabro penti
nais, b Manivydą garbingais Vitįngo 
drabužiais, kuriais pasipuoš jis Marien
burge, kai priims šventąjį krikštą.

Bajorienei lyg pritrūko ašarų. Jos 
glėby lyg apmirė Laimutė. Aišku bu
vo, kad abį moterys, parblokštos sielvar
to, dabar turėjo tuojau apgalvoti savo li
kimą. Komtūras ir riteris Griežė tai 
suprato ir, nusilenkę, pasišalino, pasiža
dėję rytoj dar pasikalbėti su bajoriene 
ir viską drauge aptarti.

Kai pasitraukė kryžiuočiai, puolė ba
jorienei po kojų senas Visimant'a, tik ką 
išleistas iš požemių; žemai nusilenkė jai 
ir kiti buvusieji kryžiuočiai vergai bei 
belaisviai. Dabar, padidėjus įgulai, pi
lies tarnų bendravimasis nebesudarė jo
kio pavojaus, tai kryžiuočiai netrukdė 
jiems spiestis ir kalbėtis.

Netrukus susirinko raudotojos, vyrai 
sukūrė pilaitės kieme didelį laužą ir už
dėjo ant jo Perkūnui auką — geresnįjį 
jhutį. Kai laužas įsidegė, metė į ugnį 
jaučio nagus, metė užsilikusius pilyje ba
joro daiktus: ginklus, ragus, taures, ie
tis,ir kitus dalykus, kurie galėjo būti jo 
vėlei reikalingi keliaujant į dausas, pas 
savo sentėvių šešėlius. Moterys tuo tar
pu raudojo raudas.

Kryžiuočiai jiems ir tai netrukdė.
Rytojaus dieną Užubalių pilaitėje bu

vo kryžiuočių garbės teismas. Riteris 
Drankas apskundė komtūrui Hermanui 
savo buvusį būrininką Hansą Zvibaką 
apgavyste ir kad per tai jam tekę da
lyvauti žiauriame žmonių žudyme Pa
raisčių kaime ir negarbingame pilaitės 
užėmime. Riteris Drankas už visus įvy
kius metė bėdą Hansui Zvibakui ir teisi
nosi pats nesupratęs lietuvių ir vokiečių 
kalbos, o per tatai ir buvęs apgautas ir 
suvedžiotas. Liudinihkai buvo Kūlgailis, 
Šarka ir keli būrio, dalyviai. Ypač, keis
tus parodymus apie kovą miške su pik
ta dvasia davė ginklanešys broliukas Os
karas Fuchsas.

oausiu jl‘± u. x . i . 'iuiuuae
bankietą priėmimui sugrįžu- kaip gavo užkvietimą Ame- 
sios vietinei delegatės, Mrs. [rikos delegacija aplankyti So- z • Tr •• i •Sąjungą. Kada nuskri- 

Maskvą, vėl gražiausi
vietų 
do į 
sveikinimai su gėlėmis ir pui
kiam viešbutyj nakvynės. Pa-} 
siūlyta,*-ką tik norite pama-j 
tyti, apžiūrėti Sovietuose. Ji i 
juokingai davusi atsakymą, 
kad norinti' paspausti ranką; 
Stalinui. Daugelio vietų, bū-' 
nant Maskvoje, kur apsilan
kė, paveikslus nusitraukė. Pa
veikslai čia buvo ant sienos 
iškabinti. Kai kokių daiktų

Laura Leak, iš Antrojo Pa
saulinio Kongreso dėl pasau
linės taikos. Publikos prisi
rinko apie dui šimtai įvairių 
tautų. Nemažai negrų buvo, 
kadangi Mrs. Leak yra negrė 
moteris. To 6 vai. visi susi
rinkusieji apsėdo tris ilgus 
per visą salę stalus ir pra
dėjo vakarieniauti kalakutie
nos su visais pridčekais val
gius. Valgių buvo ganėtinai 
ir skanių. Net laike kalbų 
programos vienas negras kai- irgi atvežta: dvi gražios me 
bčtojas gražių 1 komplimentų dinės dėžutės, baroninė kepu

• , pU]gii]<a yč, moteriškas r—yi— -

' Jonas Danta

Bs In memoriam Hartford, Conn
“Gyvenimas tai burbulas, 
jis su laiku sprogsta.“

P. Krakaitis

Jbhannos Baltrušaitienės 
mirtis ir prieš tai Detroite 
Onos Adomaitienės mirtis 
priverčia, mane padaryti 
tam tįkrą išsireišldiiią ai\ 
ba, geriau pasakius, paro-* 
dyti mano supratimą kas I 
'link gyvenimo ir jo užduo-

Flačiai nekalbėsiu apie 
fJ o h a n n ą Baltrušaitienę, 
vieną iš moterų, kuri nešė 
apšvietą, supratimą ir kla- 
«ažinystę pagal savo išgalę 

Amerikos lietuvių. 
Pilnai tikiuosi, kad apie ją 
ateityje geresni už mane 
jos darbo žinovai plačiau 
spaudoje pakalbės.

Viena iš jų buvo pasie
kusi aukštąjį mokslą, o ki
ta gimusi Lietuvoje kai* 
miete ir neturėjusi progos 
pasiekti aukšto mokslo, bet 
abiejų pasiryžimas ir dar- 
bai yra labai brangus pali
kimas mums, dar gyvenan- 

r'tlŽms.
į -Ona Adomaitiene mirė 
praėjusių metų gruodžio 6

, Stovint prie jos kapo, 
i man matėsi tūli asmenys, 

kurie buvo laidotuvėse, bet 
kurie negalėjo lygintis dar
bais prie mirusiosios 67 me'. 
tų amžiaus veikėjos. Ver* 
tikdamas Adomaitienės veL 

aš sakau, kad neradau 
<aug tokių, kurie jai galėtų 
prilygti/ Jai visuomet rū- 
~jo organizacijos, kurioms’ 
'priklausė, ir ji nuolat rū*: 

i,l ar jos duoklės su-

i

mokėtos jai mylimoms or
ganizacijoms. Iš kai kurių 
narių tik metų pabaigoje} 
tegauni narines mokestis, 
o Adomaitienė jas. bandy-} 
davo iš anksto sumokėti.

Oną Adomaitienę ir Jo
hanna Baltrušaitienę sta
tau už pavyzdį lietuvių kul-į 
tūros palaikytojams čia, 
Jungtinėse Valstijose.

Viena bemokslė^ o kita* 
daktarė, bet abiejų širdis; 
buvo judėjime. Nerūpėjo 
joms per daug asmeniški 
reikalai; jos darbininkų ju-’ 
dėjimą statė aukščiau vis
ko. j

Adomaitienė ir josios 
prieš metus mirusis draugi 
gas ne tik savo duokles or
ganizacijoms sumokėdavo; 
laiku arba dar anksčiau,; 
bet ir aukodavo judėjimui,; 
kai buvo reikalo .

Stovėdamas prie Adomai
tienės kapo, galvojau, ką: 
tūli kiti, ten stovėdami ma
no?

Tūli pažįstami veidai, bet 
tai žmonių, kurie kadaise 
yra buvę mūsų organizaci
jų nariais, o dabar skęsta 
asmeniškuose reikaliukuo
se, organizacijas apleido, 
Apšvieta jiems jau nebeap- 
eina; jie pamiršta, jog tur
to į kapą nenusineš.

Gerbiu aš Oną Adomai
tienę, tą nuoširdžią rėmėją
bendro progresyvių judėji
mo.

Gerbiu ir Johanną Bal- 
tiiušaitienę* su kuria aŠ*esu 
dalinęsis mintimis apie mū
sų judėjimą.

Lai jom abiem būva leng
va šio krašto, žeme!

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
šeštadienį, sausio 13 d., 

Laisvės Choro salėje, buvo 
šaunus balius. Tai buvo spe
cialiai suruoštas dėl Anna ir 
Charles Brazauskų, kad pa
minėti jų 15 metų vedybinę 
sukaktį. Salė pilnutė buvo 
gražios publikos. Beveik vi
si iš .giminių: jų dėdė Bra
zauskas su žmona iš Gard
ner, Mass., ir brolis Walter 
su šeima iš Brooklyn, N. Y. O 
kiti iš Hartfordo apylinkės. 
Taip pat buvo ir draugiau 
tolimų svečių, bet visų pavar
džių negi atsiminsi.

Kada visi jau prie stalų 
baigė vaišintis, tai šios sma
gios “pares” sumanytojai,. 
Kastancija Miller ir J. Tho-‘ 
mas, trumpai paaiškino ba-; 
liaus reikšmę, padėkojo vi
siems atsilankiusiems už gra
žią kooperaciją paruošime ir 
dalyvavime. Buvo pakvies
tas nedrąsusis jaunasis C. 
Brazauskas prie mikrofono, 
jis gražiai padėkojo vi
siems atsilankiusiems. Taipgi 
trumpai kalbėjo jo žmona. 
Abu buvo labai sujaudinti tuo 
surprizu ir jiems simpatija, 
nuo visų dalyvavusių.

Vėliau buvo pakviestas bro
lis Walteris. Sakė jis, kad 
jam labai' malonu dalyvauti 
šiose iškilmėse ir pasimatyti 
sw visais savo senais draugais 
‘bei pažįstamais, 
hui ir brolienei 
mai ir laimingai 
inį gyvenimą.

Po kalbų buvo įteiktos do
vanos. Kai visi pavalgė, sta
lai buvo prašalinti, prasidėjo 
šokiai, visi linksminomės iki 1.2 
vai. nakties. <

Prie maisto gaminimo dir
bo: K, Miller, It. Gailiūnie- 
nė, A. Kaktienė, A. Thomas,

Linkėjo bro- 
ilgai, links- 

tęsti vedybi-

virėjoįms pasakė ir 
gausiai paplojo, i Virėjomis 
buvo lietuvės moterys: A.fVo- 
silienė, E. Dovidonienė, J. 
Jusįenė,' O. Stankienė, H, 
Gurskienė prižiūrėjo į stalus 
patarnautojas, J. Doyidonis 
darbavosi prie bufeto.

Pasivalgius pradėta pro
grama. Pirmiausia kunigas 
T. E. Jeltz, negras iš Bosto
no, tvirtu balsu baritonas, ir 
visa publika sugiedojo .Ameri
kos Himną. Po to Jeltz tris 
dainas solo, akompanuojant 
pianu, puikiai, skambiai pa
dainavo. 
Mrs. E.
są eilę atstovų nuo organi
zacijų ir tautinių grupių svei
kinimus pasakyti dėl delega
tės už jos reikšmingą žygį, 
atliktą dėl pasaulinės taikos. 
Sveikintojų tarpe P. *P. vals- 
ti.jin.is direktorius Walter A. 
O’Brien, apart sveikinamo ir 
dėkavonės delegatei Mrs. 
Leak, atsišaukė į publiką, kad 
kuodaugiausia pasirašytų po 
peticijomis gelbėjimui nuo 
žudymo septynių Martinsvil- 
lės negrų, kurie nekaltai no
rima nužudyti jau vasario 2 
dieną.

Po visų sveikinimų pirmi
ninkė, didėliai įvertindama 
delegatės žygį pasauliniame 
taikos kongrese, perstatė de
legatę Mrs. Laura Leak kal
bėti. Publika sutiko ją gau
siu plojimu ir atsistojimu.

Mrs. Leak įdomiai apipa
sakojo visą savo kelionę, kaip 
ji paliko New Yorką ir po 
6 savaičių laiko sugrįžo vėl 
į Worcesterį. Jai išvažiuojant 
buvo perspėta, kad nepatektų 
į anapus “geležinės uždan
gos,” nes atsidursianti į kon
centracijos stovyklą (ji reli
ginė moteris). Tačiau, kaip 
ant nelaimės, vietoje Londone 
įvykti kongresui, jis turėjo 
atsibūti Varšuvoje, Lenkijos 
sostinėje. Ir kuomet iš Lon
dono per Paryžių pasiekėm 
Pragą, Čekoslovakijos sostinę, 
tada jau buvom už “geleži
nės uždangos.” Ir jūs tikė
site, ar1 ne, sakė kalbėtoja, 
kaip mus puikiai priėmė Pra
goję, kiek gėlių, kiek daug 
vaišėms valgių, kokios dide
lės ovacijos, ko aš nesu ma
čiusi savo gyvenime; nakvy
nės puikiam viešbutyj, aš nesu 
gulėjusi tokioje minkštoje lo
voje niekur savo gyvenime. 
Iš Pragos į Varšuvą jau bu
vęs trūkiu važiavimas, gero
kai ilgai 'važiavę, bet trūkyje 
buvo du. vagonai, kur buvo 
visokių valgių ir kada tik no\ 
ri. ' ' J:

Varšuvon nuvažiavus, sto
tyje pasitiko jminios žmonių 
su gėlėmis ir muzika. Jai te
kę matyti Varšuvoje praeito 
karo išgriovimus, tai ne vie-, 
nas kitas skersgatvis, bet my
lios ir mylios namų griuvėsių. 
Varšuviečiai apipasakoję, kiek 
jau atstatyta. Neapsakoma 
daugybė atlikta statybos dar
bo. Jiems pasakoję šiurpulin
gus to darbo vaizdus. Dar 
ir dabar tuose griuvėsiuose 
bekasdapni atkasa, žmonių 
kaulus. Ir štai, tos baisios ka-

Tada pirmininkė 
Silverman, iššaukė yi-

J. h Brazauskienė, M. Roman, 
A. Roman, Č. Gailen. Prie 
šnapsiuko ir alučio dirbo A. 
Sausanaitis, J. Kazlauskas ir 
kip. Drabužius prižiūrėjo J. 
Jenulis. . . Svečias

čeverykas ir 
kaliošas, labai dailūs ir tvir
tai padaryti; keletas gražiai 
išsiuivinėtų servetų, gintarų 
karoliai, labai daili varšauska 
l.eliuke. • ■ •

Stalingradą aplankius, matė 
i neapsakomus išgriovimus bei 
pėdsakus praeito karo. Ten 
žmonės per ašaras pasakojo, 
kaip jie trokšta -taikos. Ten 
jiems originalių žemių, praei
to karo žmonių krauju su
mirkusių, įteikė, kaipo karo 
baisenybės paminklą.

Iš Stalingrado į 
gradą nuskridę. Ten 
rėję daugelį vietovių. 
Maskvą atlėkę ir tada atgal 
į namus. / . i

Kalbėtoja sako: per visą i 
buvimo laiką už “geležinės 
Uždangos” nemačiau -nei vie-.

skirtu vieta ir diena.1 Ypatiš- 
kai aplankyti beveik visi na
riai.

Vakarienė buvo parengta; 
gražiame restorane. Labai 
daug narių atėjo, užsimokėda
mi po $2.50 įžangos. Stalai 
buvo - labai ■ gražiai' parengti. 
Valgis buvo geras ir skanus. 
Atėjo savanoriai artistai ir 
muzikantai. Upas tarp susi
rinkusiųjų buvo lab(ai didelis. 
Svečiai valgė ir kiaus ėsi, kaip 
muzika grojo, žmonių būriai 
dainavo liaudies dainas.

Pagaliau pirmininkas papr- 
arašė atydoš. Visi nusiramino. 
Buvo pakviestas pakalbėti d. 
G. Sand’leris. Kalbėjo pusant
ros valandos. Susirinkusieji 
ramiai išklausė jo kalbą, tik 
kartais pertraukdami su del
nų plojimais ir šauksmais: 
nepasiduosime, kovosime iki 
galo. Baigdamas kalbėti, jis 
paprašė aukų IWO gynimui 
ir lėšų padengimui. Vigur bu
vo girdėti raginimai: duoki
me daugiau aukų,' ginkime 
savo organizaciją ir gelbėki
me ją iš pražūties, kol dar, 
nevėlu. Aukų buvo sudėta 
apie tūkstantis dolerių.

Buvo daug klausimų, ku
riuos D. Sandleris atsakinėjo. 
Visi skirstėsi namo su viltimi, 
kad 
jos

savo ženybiniu 
ir jų skaitlingu

Gal kiti pasakys, kad lietu
vių tarpe yra retenybė, joge! 
pora susivestų turėdami virš 
65-kių metų amžiaus. Tačiau 
draugai Barsčiai tai padarė ir 
tas daro į žiūrovus gero įspū
džio. štai, sėdi už garbės sta
lo pasipuošę įteiktomis jiems 
gėlėmis žilagalviai jaunieji, 
su šypsena veiduose, < pilnai 
pasitenkinę 
gyvenamu
svečių atsilankymu., Ir kalbė
damas draugas Barštis pasa
kė: Kuomet pirmu ir antri^ 
kartu vedžiausi, tai savo ves
tuvėse turėjau po porą liudi
ninkų. Bet kuomet veduosi 
trečiu kartu, tai turiu savų 
draugų ir svečių virš šimto 
savo vestuvėse. Draugė Seke- 
vičienė kalbėdama ir pirmi
ninkaujančiam priminus, kad 
jos vienatinė duktė, gyvenda
ma Lietuvoje,' kuria naują gy
venimą, apsiverkė, < ir manau, 
kiekviena motina tai atjautė, 
kuri tik turi meilę'savo vai
kams. Tačiau ji verkė, ir kar
tu džiaugėsi,, kad turi laimę 
būti liudininke .savo duktės 
gražių^ darbų. Pilietis.

Chicago, m

apziu-
Vel į

pasiseks nugalėti reakci- 
ant IWX> puolimą.

Steponas- Joniškietis

Bayonne, N. J
Vestuvių Pagerbimo Pokilis

i Sekmadienį, 14-tą sausio, 
K. Churlis su Barščio sūnumi- 
suruošė pagerbimo vestuvių 

no girto žmogaus. Vaikų bū-1 savo, seserei Sekevi- 
_ i atsiste- ■ čienci, kuri susivedė su Bars-

jčiu. Pokilis įvyko lenkų sve- 
^aX?S. klausia ir tainėję ir dalyvavo virš šimtas 

! žmonių.
; Draugas Barštis su savo 
gyvenimo drauge yra ilgame-

i čiai progresyvio . judėjimo rė- 
jmėjai ir yra .žinomi ne tik'Ba- 
yonnės lietuviam, bet visai 
apylinkei. Barštis turi sūnų, o 
Sekevičienė^dukrą, kurį čia 
gipiusi, bet gyvena Lietuvoje,; 
tai neturėjo progos dalyvauti 

į savo mdtinos vestuvėse.
i Barštis ir Sekevičienė ne- 

raporto. Po • bėra jauni žmonės. Barštis 
to klausimus atsakinėjo kas | jau ypa paliuosuotas iš dirb- 
link religijos laisvės. Tai Pe jtuvės, kaip seno amžiaus žmo- 
paty;s buvę ortodoksų bažny-į 
čioje ir gana daug žmonių bu-| 
vę. Pirmesniais laikais bu- ' 
vę susikirtimų, ne tiek 
pačios religijos, kiek dėl 
ligijantų savotiško politikavi- 
mo. Kas link koncentracijos | Dal/vavo peilyje ne tik 
stovyklų, i tas pavadinįmas Bayonnės, bet ir apylinkės jų 
esąs išgalvotas Amerikoje. draUgaįt jjuvo ne tik senimo, 
liesa, yra prasikaltėliams • bet ir> jaunimo. Buvo ir trum- 
pataisos vietų. Jie ten moki-4pa j£aibų programa. Kalbėjo

ryje patekusi negali ■; 
bėti jų protingumu ir kalbin- Į 
gurnu. <”
jie pasakoja, aiškina visokius 
dalykus. Matai, kad jie svei-Į 
ki, dikti.

Ji, baigdama raportą, karš
tai ragino visus, kad mes tu
rime darbuotis, kaip tik gali
me ir kaip išmanome, dėl tai
kos. Turi būt taika, o ne 
karas pasaulyje. ’

Taipgi čia buvo ir kitas 
delegatas, Robert Muir, bos-! 
tonietis. Jis dar ko dadėjo 
prie Mrs. Leak

'Packinghouse darbininkai 
už algų pakėlimą

Mėsos apdirbimo industri
jų darbininkai reikalauja 
daugiau, negu 5 c. valandai, 
vis kylančių kainų išlygini
mui.

Tuom pat kartu, jie mano, 
jog turi būti pridėta priedo 
nuo 15 c. iki 18 c. valandai 
todėl, kad mėsos apdirbimo 
industrijose darbininkų algos 
yra žemesnės už kitų pama
tinių industrijų šalyje.

AFL
Butcher 
derybas 
Swift &

gus, ir gyvena ant senatvės 
pensijos. Jie poroje gyveno 
nuo seniai, bet kad būti lega- 

, Hai vedusiems, tai paėmė ci- 
re“ j vilę gyvenimo. sutartį pas tei- 

. sėją.

Meat Cutters and 
Workmen pradėjo 
tuo klausimu su 

Co. Unija atstovau
ja ąpie 5,000, darbininkų 9-se
Swift įmonėse.

CIO United Packinghouse 
Worker^, atstovąujanti 30,r 
000 25-sb įmonėse, taipgi pta- 
d ėjjft.. pąsifaHmus šu:' Swiftu 
tuo pačiu klausimu.

Pasitarimai eina pagal su
tarties skyrių, algų panaujmi- 
;mo klausimu. Pereito rug
pjūčio ‘11 d. darbininkai ga
vo 11 c. valandai pakėlimą 
algos. Bet pragyvenimas du 
syk tiek pakilo.

Swifto Darb.

narni, ir daug žmonių pasi- Qhurlis, Panelis, Slančiauskas, 
taigo, išmoksta,būti gerais pi- Barsgi0 sūnus ir patys ja’una-
licčiais.

Po tų įdomių raportų,
vedžiai. Kalbėjusieji linkėjo} 
seniam jaunavedžiąm ilgų ■

skambusis baiitonas dar porą mėty poroje gyventi, d n i mi orxl/A no rloin n A w n i-*!* .dainų solo padainavo. Apart 
įžangos, dar aukų sudėta 
$60.00. > • D. J.

Washington, D. C
IWO nariai priešinasi z 
reakcijai • 1

Mūsų jmiesto 1WO nariai’ 
pradėjo bruzdėti, matydami, 
kaip reakcija pradeda skleis-; 
ti savo juodus sparnus, už
temdo viską, kas tik tūri 
progresyvią pakraipą.

Turime čia tris . ,1WO kuo
pas su 500 narių. Gavome 
pranešimą iš nacionalės valdy
bos, kad IWO grasia didęlis i 
pavojus.;New Ybrko apdrau-I 
dos viršininkas traukia IWO i 
teisman ir Reikalauja, kad: 
teismas likviduotų 1WO už', 
taį, kad tai esanti daugiau po-' 
litinė, negu apdraudos organi
zacija. 7 ; i

Tuojau bUvo sukviesti ats
tovai iŠ visų trijų kuopų pasi-' 
tarimui, ką daryti ir kaip gin
tis. Po ilgų pasikalbėjimų bu
vo nutarta .priimti 'piniginę! 
kvotą $3,000 ir išreikšti pilną; 
sutikįmą su nacionaline vai-i 
dyba. Taipgi nutarta surengti} 
vakarienę, pakviesti visus na-} 
rius ir pranešti jiems apie 
gręsiantį pavojų. Buvo pa-i

Valgiai buvo gana rūpestin
gai paruošti ir jų buvo pa
kankamai. Gėrimų taipgi. Mu
zikai grojant jauni ir seni 
šoko įvairius suktinius, alutį.

1 gerdami iki vėlam vakarui.: 
Visų gaspadinių bei stalų pa-Į 
tarpautojų nežinau, tai jų 
vardus ąpleidžiu.
5

i ■ i •

ji

GARSINKITeS LAISVĖJ!

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį,. greit suteiksime 

.modemišką patarhavitną. 
Patogiai ir gražiai ‘mo
derniškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

u.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Matthew A.' 
BUYUS 

(feUVAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J 

MArket 2-&V12

< CHARLES J. ROMAN]

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa*-

Tel. Poplar 4110

.... &

3 P?1 »rr Laisvė.(Liberlty, Lįth»Daily)' Antr., Saus.-Jan? 1951
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Žemės ūkio paroda
LINKUVA, lapkr. 17 d. — 

Rajono kolūkiai šiais metais 
išaugino gausų derlių. Neblo
gi laimėjimai pasiėkti išvys
tant yisuomeninę gyvulinin
kystę. Gyvulininkystės mėne
sio užduotį linkuviečiai įvyk- 

' dė su kaupu;
Savo laimėjimus linkuvie

čiai pademonstravo rajone 
surengtoje * žemės ūkio paro
doje. Joje dalyvavo 25 kol
ūkiai. Parodoje buvo išstatyti 
geriausi ir gražiausi kolūkie
čių išauginti arkliai, karvės, 
buliai, avys ir kiti gyvuliai.

Pirmąją premiją gavo
nino keliu” 
kas Karolis 
gintą puikų
Taįp pat premijuotas “Tary
bų Lietuvos” kolūkio arklinin
kas A. Urbonas, “Nemuno” 
kolūkio arklininkas P. Skule- 
vičius. Antrąją premiją gavo 
“Tarybinio rytojaus” kolūkio 
arklininkas J. Vainauskas, 
“Didžiojo Spalio” . kolūkio 
karvių šėrikas I. Anilionis ir 

* 'daugelis kitų kolūkių gyvulių
augintojų. * A. Mozūra

Le- 
kolūkio arklinin- 
Jesiūnas už išau- 

veislinį eržilą.

Tarybų Lietuvos menininkų . 
koncertai Ukrainoje ir • 
Moldavijoje

VILNIUS, -lapkr. f? d. — 
Į Vilnių sugrįžo Valstybinės 
filharmonijos choras, sėkmin
gai koncertavęs .stambesniuo
se Ukrainos ir Moldavijos 
miestuose. Kartu1 vyko ir lie- 

• tuviškos muzikos simfoniniai 
koncertai, kuriuose vietos 
simfoniniai orkestrai atlikda
vo B. Dvariono uvertiūrą 
“Prie gintaro kranto,” koncer
tas smuikui su orkestru: (so
listas A. Livontas) ir J. Ta
li at-K’elpšos “Kantata apie 
Staliną.” Simfoniniam koncer
tams dirigavo premijos laure
atas profesorius B. Dvarionas, 
choro koncertams — K. Ka- 
veckas. Be to, koncertuose 
dalyvavo Lietuvos TSR nusi
pelniusi artistė A. Staškevi- 
čiūte ir solistas V. Rubackis. 
Koncertai buvo suruošti Kije
ve, Charkove, Lvove, Černovi
cuose, Vinicoje, Kišiniove, 
Dniepropetrovske, Vorošilov- 
grade. Choras ir solistai daly
vavo Vorošilovgrade suruoš
tame iškilmingame Spalio 
šventės koncerte, o šventės 
dieną — demonstracijoje.

LIETUVOS KAIMO 
STATYBOSE 

JURBARKAS. — “Raudo
nojo Spalio” kolūkio valdyba 
daug dėmesio skiria naujo
sios gyvenvietės statybai, čia 
dirba gausi statybininkų bri
gada. Tomo Palaičio vadovau
jami statybininkai jau pasta
tė eilę visuomeninio naudoji
mo pastatų, jų tarpe arklidę, 
karvidę, 'kiaulidę, erdvią 
paukštidę, sandėlius grūdams 
bei pašarui ir kt. Prie kiauli
dės įrengta patogi pašarų vir
tuvė ir pastatytos mašinos pa
šarams paruošti. A. švedas

no ko
Eilėje rajo-RASEINIAI.

ių sparčiai statomi 
visuomeniniai trobesiai. “Ge- 

Pirmosios” kolūkyje 
baigta statyti moderniška mū
rinė kiaulidė, .fojė telpa 200 
kiaulių. Dabar ši kiaulidė 
elektrifikuojama.

60-ties vietų karvidę pasta
tė “Naujojo kelio” kolūkis. 

' Be to, čia įrengtos grūdų ir li
nų džiovyklos.

“Komjaunimo žingsnių” 
kolūkyje baigiama įrengti pa
togi paukštidė 400 paukščių. 
“Laimės žiburio” kolūkyje 
statoma kiaulidė. ^parčiai 
vyksta statybos ir kituose ko
lūkiuose. Kiekviename kol
ūkyje yra suorganizuotos sta
tybininkų brigados. J. Raudis

Viršijo gyvulininkystes 
išvystymu metini planą 
\ AKMENĖ. 1950 m. lapkr. 
25 d. — Akmenės rajono 
*‘Pirmyn” kolūkio nariai vie
ningai vykdo nutarimą dėl 
gyvulininkystės mėnesio orga
nizavimo. Per gyvulininkystės 
mėnesio laikotarpį buvo žy-

Raginą sudaryti sąlygas | PR AŠOME-PRIMENAME
narkotikais sužalotiem^ 
jaunukams gydyti

Jungtinė Tėvų Sąjunga pa
reikalavo, kad New Yorko 
miestas įsteigtų įstaigą gydyti 
narkotikais sužalotus vaikus.

Tėvai nurodo, kad pavojin
ga įpratintus į narkotikus vai
kus palikti be priežiūros ir be 
gydymo. Tūli jų, staiga atė
mus nuo jų narkotikus, daro
si pavojingais. O artimiausia 
tokiems ligoniams gydyti įstai
ga randasi tiktai Kentucky 
valstijoje/ biednųjų ir viduti
nių miestiečių vaikams nepri
einama.

Miestas privalo suteikti 
tiems jaunuoliams medikališ- 

gydymą ir dvasinei norma- 
liškai nuotaikai atsteigti 
karnas sąlygas, sako tėvų 
ganizacija.

Paskiausiomis 'dienomis 
Laisvės bankieto tikietų par
davimas pagerėjo. Tačiau rei
kia dar didesnių pastangų, 
kad bankietas būtų visapusiš
kai sėkmingu. Kad būtų to
kių, kokiu jis esamose sąlygo
se turėtų būti. Prašome ener
gingai pasidarbuoti.

Daugelis mūsų gerų priete?-

lių, senu įpratimui, laukia ban
kieto sekmadienį. Visi prašo
mi įsitėmyti pakaitą —K ban
kietas šiemet įvyks šeštadienį, 
sausio 27-tą, ne sekmadienį. 
Vakarienė 7 vai. šokiams gros 
Jurgio Kazakevičiąus orkest
ras. Bendras vakarienės ir 
šokių tikietas $2.50. Vien tik 
šokiams 60 c.

IW0 senesnieji nariai 
pikietuos valdinę 
apdraudą raštinę

Dvasiškis kritikavo 
dvasiškius už elgesį 
dėl “Miracle”

Help Wanted Agcy Tel. (Plaza 7-2896

tin-
cr-

Angliškas darbininką 
dienraštis prašo 
jį atsinaujinti

New Yorke išeinantis ang
liškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker prašo visus, ku
rių prenumeratos baigiasi, at
sinaujinti. Dar neskaičiusius, 
ragina užsirašyti.

Visiems darbo žmonėms, o 
ypač unijistams,' laikraštis 
yra nepavaduojamas. Nors 
šiuo tarpu daugelis tautinių 
grupių, taipgi industrijų dar
bininkai turi savų neblogų 
laikraščių. Tačiau pilną vaiz
dą to, kas dedasi mūsų šalyje 
ir pasaulyje -judėjimuose už 
duoną, laisves ir taiką tegali
ma ra 
je.

Dabar, vajaus metu, Wor- 
kerio dienraščio ,ir sekmadie
nio bendra prenumeratos kai
na yra $12. Bet galima užsira
šyti atskirai dienraštį arba 
vien tik sekmadieninį. Atski
ra dienrašio* kaina 
Atskira savaitraščio 
$2.50 metams. 
Worker, 50 E.

Šelpiamąją skaičius 
vėl mažesnis

Ragina prašalinti 
gatvių biznierius

Protestui prieš gubernato
riaus-Dewey paskirtų apdrau- 
dos viršininkų persekiojimą 
jų organizacijos, senesnieji 
IWO nariai pikietuos valdinės 
įstaigos raštinę šį trečiadienį 
per pietus. Valdinė New Yor- 
ko valstijos apdraudų 
randasi 61 Broadway, 
Yorke.

Senieji nariai būtų
šia nuskriausti, jeigu teismai 
leistų atimti nuo darbininkų 
jiems prieinaįmos apdraudos 
organizaciją. Išėjimu pikie- 
tuoti 
k am s, 
jiems

raštinė
New

labiau-

New Yorko miesto šelpia
mųjų asjmenų skaičius gruo
džio mėnesį buvo mažesnis už 
buvusį lapkričio mėnesį, sako 
viršininko Hilliard raportas.

'Gruodžio mėnesį šelpiamų
jų buvo 318,406, ,per mėnesį 
numažėjo 1,710. Per paskiau
sius 7 mėnesius numažėjo 35,- 
000. Praėjusį, gegužės mėnesį 
šelpiamųjų miestas turėjo 
353,406.

Mažėjimas reikalingų pa
šalpos būtų džiuginantis da
lykas, jeigu tas mažėjimas ne
būtų dėl karo. Taikos metu 
mažėjimas reikalingų pašal
pos rodytų didėjimą šalyje 
gerbūvio.

Ma ž ė j ant > sk aič i u i 
mųjų, tačiau didėja 
jiems šelpti. Taip yra 
ko pabrangimo. O
mėnesį tie išjnokesčiai padidė
jo ir dėl reikalo šelpiamie
siems žieminių drabužių, taip
gi dėl padaugėjusių nesveika- 
tų. Tokių priedinių išmokes- 
čių miestui susidarė $67,345.

Gruodžio mėnesį viso išmo
kėta pašalpomis $12,557,148.

Stambių biznierių sąjungos, 
taipgi miesto centrinių biznis-> 
kų gatvių namų savininkų or
ganizacijoj ' pasiūlė piešto 
valdžiai ir teisėjams prašalin
ti nuo gatvių visokius smul
kius , prekybininkus.

Jie sako, jog tai blogina 
miesto išvaizdą, o prekiavi
mas valgomais daiktais nuo 
atvirų, neuždengtų ' standų 
kenkiąs ir sveikatai, žinoma, 
kenkia ir krautuvės bizniui, 
bet apie tai nekalbama.

Jeigu pavyktų tuos smul
kius biznelius uždrausti mies
to centre, aišku, prašalintų 
juos ir iš priemiesčių.

Išėjimu 
jie parodys valdinin- 
kad jie mato, supranta 
daromą nuoskaudą.

AMERIKOS PASKOLA
INDONEZIJAI

šelpia- 
išlaidos 
dėl vis- 
praėjusį

Svarbus kriaučių 
mitingas

asti tiktai tame laikrašty- Graikai vėl gaudė
įlankoje kryželį

54-to

yra $10. 
kaina 

Adresas: The 
13th St., New

taip pat ir ei-Brooklyne, o
Įėję kitų miestų laikraščio va- 
jininkuose randasi ir lietuvių. 
Jie prašo, kad laikraštį užsi- 
rašytumėt per juos. W.P.

Atidarys ligoninės 
naują skyrių

Trečiadienį, dalyvaujant 
valstijos ir miesto valdžios pa
reigūnams, atidarys Bellevue 
Ligoninės naują skyrių, taiko
mą gydyti 
nelaimėse 
žiaus. Tūli 
jau veikia.

Naujasis
pastatas, kainavo $32,000,000.

Maskva.
spauda rašo apie didėjan
čius prieštaravimus tarp 
Amerikos ir anglų 'bloko 
kraštu, v

Religiniai graikai praėjusį 
šeštadienį buvo nuvykę į Ba
ttery Park metinei apeigai 
mesti vandenin ir pagauti 
auksinį kryželį. Aukštas dva
siškis, šiltai kailiniuotas, meta 
vandenin kryželį. O parinkti- 
niai jo parapijonys šoka kry
želį, pagauti.

šiemet kryželio pagavėjais 
paskaityti du — vienas pa
čiupęs patį kryželį, o kitas jo 
kaspiną. Prieš keletą jnetų 
panašiai įvykus buvo paskai
tytas laimėtojui tiktai vienas, 
paskui dėl to vos nepakriko 
visa parapija, tiek daug 
barnių ir įtarimų dėl to 
želio.

šiemet jiems buvo
gaudyti, nes po šilto-oro van
duo nebuvo užplūdęs ledais.

Lietu
viu skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, sau
sio (Jan.) 24 d., Unijos salėje, 
11-27 Arion Place, Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Visi šio lokalo nariai būti
nai dalyvaukite susirinkime 
ir eidami i susirinkimą atsi
neškite Unijos kortelę ir So
cial Security kortelę.

Dar kartą pabriežiame, jog 
labai svarbu pribūti i šį susi
rinkimą. Tad visi nariai ir na
rės stengkites pribūti.

(16-17)
ČARSINKITĖS LAISVĖJ!

PARDAVIMAI
Parsiduoda dalis rakandų už pri

einamą kainą. Living Room trys da
lykai -ir miegkambario 7 dalykai. 
Taipgi bus galima ir kambarius 
gauti. Namų savininkas lietuvis. 
Prašome kreiptis pas: Mrs. Dow
ling, 
lyn,

HY.
buvo 
kny-

gerai

fiziškai sužalotus 
ar vaikų pavaly
tos dalies skyriai

priedas, 4 aukštų

Sovietine

miai išplėstos visos produkty- 
Daug 

kolūkis 
pagal 

Iki 
metinis

viųjų gyvulių fermos, 
veislinio prieauglio 
nupirko iš kolūkiečių 
kontraktacijos sutartis, 
šiol galvijų fermoje
planas Įvykdytas 104 procen
tais, kiaulių — 107 procen
tais, avių — 100 procentų.

Nežiūrint to, kad planas 
jau įvykdytas, kolūkiečiai pri
siima vis naujus įsipareigoji
mus, ir, • tarpusavyje lenkty
niaudami, sėkmingai juos vyk
do. Kiaulių augintoja Gricie
nė įsipareigojo gauti šiemet iš 
kiekvienos kiaulės po 19 par
šiukų per metus, šis įsiparei
gojimas jau1 įvykdytas. >Trys 
kiaulės davė net po 21 par
šiuką. Iki metų pabaigos par
šiukų skaičius dar žymiai pa
didės. " ’

Pateikė pasiūlymus 
dėl L. I. gelžkelio

pa- 
Ta 
pa

Buvusi gubernatoriaus De
wey paskirta komisija tyrinė
ti Long Island Rail Road 
dėtį jam pateikė raportą, 
me raporte, greta kitko, 
siūlė:

Long Island linijas visai at- * 
skirti nuo Penn^ylvanijos ; 
gelžkelių firmos. Firma lig 
šiol buvo to gelžkelio savinin
kė pasiimti pelnams; bet ne
nešė atsakomybės už visuome
nei, padarytas nuoskaudas. ’ 

. Sutvarkyti taksus ir; skolas ] 
(jūs ir aš sumokėsime). <

Pakelti nuolatiniams kelei
viams fėrą 20 nuošimčių.

Pavesti gelžkelio autorite
tui visą atsakomybę, kad lini
jos būtų nepriklausomos nuo 
New Yorko valstijos Public 
Service Komisijos ir nūb tarp- 
valstijinės komisijos.

London. — Anglų dakta
rai sako, skurdus maistas 
praskynė kelią šėlstančiai 
dabar influenzos, giltinei 
Anglijoj.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

IMMIGRATION &' NATURALIZA
TION KONSULTANTAS

i Mr. Adcock, 258 Broadway, ^N.C. 
ar skambinkite Rector 2-68^.

_______ (840)
HELP WANTED—FEMALE

i

Kunigas Donald Harring
ton, Community Church mi
nistras, savo pamoksle praėju
sį sekmadienį kritikavo kata
likų dvasiškijos viršenybę už 
puolimą filmos “The Mirac
le,” sėkmingai rodomos ke- 
lintaš mėnuo Paris Teatre, 
4 W. 58th St., New Yorke.

Harringtonas sakė: “Romos 
katalikų hierarchijos pastan
gos priversti uždrausti filmą 
‘The Miracle’ spaudimu į val- 

! dininkus gręsia visų ameriko
nų civilinėms teisėms.”'’

Visokių bjaurių tos filmos 
priešai daro tam teatrui skers- 
painių. Praėjusio šeštadienio 
vakarą kas nors pašaukė po
liciją būk pranešant, kad ten 
padėta bomba. Policija išvarė i 
570 publikos iš teatro, išžiūri- 
nėjo visą teatrą, bet bombos 
ten nebuvo. Sutrukdė rodymą 
per 45 minutes. Publika 
pripildė teatrą.

Mergina ar moteris, siuvėja (fi
nisher) prie futj-iniu paltų. Patyri
mas nereikalingas. Mr. Sam Shore, 
153 W. 27th Sf\N. Y. arba šaukite 
AL. 5-2353. (16-17)

Namų darbininkė ir virėja. Pilnai 
priežiūrai. 3 suaugę. 31// kambarių 
apartmentas. East Bronx, Park- 
chester. UN. 3-6867.

Namų darbininkė-virėja, mokanti 
darbą. Tarpe 30 iki 45 m. D. P. 
priimama, mokanti biskj angliškai 
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; paliūdijimai; 
mokanti darbą, patyrusi. Visi elek
triniai įtaisymai’; turime ir dau
giau pagalbos. Lengvas namų dar- 

. bas. *HO. 5-5171. (14-15)

vėl

Namų darbininkė; guolis vietoje; 
nėra virimo. Visi elektriniai įtąi* 
symąi. Paliūdijimai. Nuosavas kam
barys, radio, alga- nenustatyta.
BE. 6-7747. (15-17)

Washington. — Jungtin. 
Valstijos skolina Indonezi
jai $52,245,000, už kuriuos 
Indonezija pirks iš Ameri
kos ginklus, auto, sunkve
žimius, mašineriją keliams 
tiesti, geležinkeliams įreng
ti ir kt. Indonezija mokės 
pusketvirto procento palū
kanų.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA KNYGVEDft

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.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

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

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

PRANEŠIMAS
Namų darbininkė; vienas vaikutis 

lankantis mokyklą; nuosavas kam
barys ir vana. Mažai virti; dirbanti 
pora. HO. 4-5044. (ife^T)

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 26 dieną, 7 
vai. 30 minučių vakare, Lietu- operatorius, mokantis sustatyti. Ge- 
vių Am. Piliečių Klubo Name, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ateinanti turi turėti 
klubo narystės knygutę. Be 
knygutės nebus leidžiami Į 
susirinkimą.

Sekr. J. Bikulčius.
(16-17) •

HELP WANTED—MAJuE 
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Reikalingas patyręs turret lathe

ra alga. WILLIAM E. WILLIAMS 
VALVE CORP. STagg 2-6321.

(14-18)

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Švaros department) 
darbininkai irgi 
turi skundą

1588 St. Marks Ave., Brook-
N. Y. Galima telefohuoti: 
4-9475. Vakarais nuo 6 vai. j 

(14-16)1

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreęn 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

t

Dienraščio Laisves B-vės

KONVENCIJA
IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 

r

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks -

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

konvencija prasidės 12 valandą dieną
Vakarienė bus duodama 7-tą vai. vakare.

* / '

LIBERTY AUDITORIUM
IIO7O6 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

PO BANKETO'BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50.
/■

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

i .......

PEI$T LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Miestiniy švaros depart- j 
mento viršenybės ir bendrai 
miesto valdžios atsinešimas į 
tos srities darbininkus yra 
“blogas, diskriminacinis, prieš 
darbininkiškas ir prieš uniją.” 
Taip pareiškė unijistų darbi- j 
ninku viršininkas Stanley Kra- | 
sowski. M
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Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
• AKINTUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savįninkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Steiiger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y 

TeL ST. 2-8342 ’

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

4----------------------------
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32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Savininkas

IGNAS SUTKUS -
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

y,V'

♦ \ J

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

Iiš




