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šiiptai Laisvės savininkų.
Puikiai pasirodė.
Atrado jaunimą.
Pasenę ir ligoti.
Už sveturgimių teises.

Rašo A. BIMBA

išrenkama di- 
kuri apskri- 

rū pinasi Laisvės

Laisvė yra visuomeniška į- 
staiga pilniausia to žodžio 
prasme. Ji priklauso plačia
jai visuomenei. Jos savinin
kais yra šimtai šėrininku’.

Šį šeštadienį jie susirinks 
aptarimui dienraščio reikalų 
ir problemų. Taip būna kas
met. Kasmet 
rektorių taryba, 
tus metus 
reikalais.

’ čia mes turime demokratiją 
pačiąm gražiausiam suklestė
jime. Laikraštis leidžiamas 
nę vieno kurio asmens ar ma
žos grupės asmenų reikalams, 
bet visos visuomenės. /

Panašiai leidžiamas ir dien
raštis Vilnis. Juk tik todėl 
šiems laikraščiams ir sekasi, 

i kad jais rūpinasi visa pažan
gioji visuomenė.

f*z šis Laisvės šėrininku suva
žiavimas laukia didelės srovės 
sveikinamų nuo tų, kurie as
meniškai negalės pribūti. 
Jiems taip pat apeina Laisvės 
reikalai, kaip ir tiems, kurie 
suvažiavime asmeniškai daly
vaus.

Labai gaila, kad aną sek
madienį negalėjau išgirsti de- 
troitiečio Dr. Palevičiaus pas
kaitos apie sveikatą. Su kuo 
tik susitinku, visi labai giria 
šio mūsų pažangaus, įgudusio 
ir nuoširdaus daktaro pasiro
dymą su išmintingais pamoky
mais.

Jau keletas man prisiminė, 
kodėl mūsų' Dr. Petriką jau 
taip seniai yra davęs prelek-- 

,\fevą apie sveikatą? Mūsų or
ganizacijos turėtų jį užkvies
ti dar šią žiemą suteikti pas- 

; kaitą viena kuria tema.
Taip pat visi sutinka, kad 

Dr. Petras Gustaitis turėtų 
’ būti dažniau prašomas mums 

pakalbėti sveikatos reikalais.

Laukiame kovo 11 dienos. 
Brooklyn© Moterų Klubas yra 
pakvietęs waterburietį Dr. 
Stanislovaitį duoti paskaitą. 
Dar mes nepamiršome jo pra
kalbos apie sveikatą praėju
siais metais, duotos Kultūri
niam Centre.

tniasSmetoninėje Dirvoje 
Ed.. Karnėnas reikalauja tuo
jau atkreipti 
gimusius ir augusius lietuvius. 
Juos reikią v pradėti mokyti 
lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Bet, sako, bėda, tam reikalui 

. neturime vadpvėlio.
Bet tai neliesa. Puikus va

dovėlis jau seniai yra. Jį pa- 
Jfoiošė Dr. Kaškiaučius, o išlei
do dienraštis Laisvė prieš ke
letą metų. Kas nori, gali juo- 
mi pasinaudoti. Jį galima 
gauti' Laisvės administracijo
je. Knyga vadinasi “English- 
Lįthuanian 
Kaina $2.

dėmesio i čia

Self-Instructor."

Pažangioji 
-niai rūpinasi 
tuvių būkle. Ji nori, kad ant
rosios kartos lietuviai mokėtų 
savo tėvų gimtinę kalbą.

O fašistai tik dabar atra
do tą' mūsų jaunimą. Labai 

' pavėluotai.

visuomenė sė- 
čia gimusių lie-

■ ■

International Workers 
der senieji nariai parašė 
ką New Yorko valstijos ap
raudos komisijonieriui. Jie 
protestuoja prieš kėsinimąsi 
ant jų organizacijos gyvybės. 
Jie sako, kad jie jau per se
ni prisitaikyti prie naujos ko- 

•Afos apdraudos kompanijos
arba organizacijos.

Pasirodo, kad Ordenas turi 
68,812 narių, jau persiritusių 
per 50 metų amžių. O 15,706 

|v jnariai yra jau* peržengę 60 
& A metų slenkstį.
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KORĖJOS LIAUDININKAI “NEŽINIA 
KODĖL” PASITRAUKĖ 20 MYLIU
Amerikiniai žvalgai niekur 
nerado liaudininkų kariuomenes

Tokio, saus. 25. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai 
viduriniame Korėjos fronte 
pasitraukė iki 20 mylių at
gal, palikdami apie 20 my
lių pločio tuštumą iki ame
rikonų linijos. Nežinia ko
dėl jie taip atsitolino, nors 
amerikonai nedarė tikros 
atakos prieš juos. Manoma, 
liaudininkai rengiasi nau
jam didesniam žygiui.

Amerikiniai žvalgai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais prasiveržė 12 my
lių j žiemius nuo jankių už
imto Vondžu ir laikinai už
ėmė Hoengsongą, nesusi- 
durdami su korejiniais liau
dininkais ar kinais. Kitas 
amerikinių žvalgų būrys 
pervažiavo per Yodžu ir pa
siekė vietą už 2 mylių į 
šiaurę nuo jo. \

Jankių žvalgai hiekur ne
užtiko šiaurinių liaudinin
kų nei kinų kariuomenės.

Toliau linkui rytų ameri
konai yėl atgriebė Yongvol 
miestą ir nuvažiavo 5 my-

lias į žiemius nuo jo.
Vakariniame fronte ke

rėjimai liaudininkai vėl į- 
siveržė i lęoną.

Amerikonai stengiasi iš-' 
blaškyt 20,000 liaudininkų 
partizanų, kurie bando ap- 
eit jankius išx rytinio šono, 
30 mylių į pietus nuo Yong- 
volo.

Jankių lakūnų komanda 
skelbia, kad nuo pernykš
čio lapkričio iki šiol jie, tur
būt, ntišovė 6 rakietiniūs 
rusiškus. kinų lėktuvus ir 
sužalojo 37 kitus, o ameri
konai, sako, tuo tarpu pra
rado 5 savo rakietiniūs lėk
tuvus.'

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 24.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai visuose frontuo
se sėkmingai veikė prieš a- 
merikontis ir jų talkinin
kus. ’ ‘ ’

NEHRV SAKO, KINIJA
TIKRAI NORI TAIKOS

New Delhi, Indija. —Kal
bėdamas per radiją, Indijos 
premjeras Jawaharlal Neh
ru, pareiškė:

— Aš esu įsitikinęs, jog 
Kinijos Liaudies Respubli
ka tikrai nori taikiai per 
derybas užbaigti Korėjos 
karą ir ramiai išspręsti ki
tus Tolimųjų Rytų klausi
mus.
.Jeigu Kinija būtų pa-? 

smerkta, pagal Amerikos 
reikalavimą, kaip užpuoli
kas, tatai tik pablogintų 
dalykus ir gal pražudytų 
viltį dėl derybinėą taikos.

Nehru ragino didžiąsias 
valstybes susirinkti konfe-

rencijon ir ramiai spręsti 
pasaulinius klausimus.

Jis taipgi skundėsi, kad 
Ąmerika nesiskaito su In
dijos ir 'kitų Azijos tautų 
nuomonėmis.
' Nehru, tarp kitko, nuro
dė viena amerikonų “klai
dą", — kad jie iš Pietinės 
Korėjos įsiveržė. per 38-tą 
paralelę į Šiaurinę Korėją.

Jis iš anksto buvo įspėjęs 
neiti per tą sieną tarp Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų val
domos Pietinės Korėjos. 
Nehru sakė, jei būtų susto
ta prie tos linijos, tai būtų 
geresnė susitaikymo viltis.

15,000 žandarų ir kariuomenės 
ardė demonstracijų prieš ~ 
generolą Eisenhowerj Paryžiuje

Atidėliojama Keturių 
Didžiųjų konferencija

/

Maisto kainos nuolat 
aukštyn keliamos

Paryžius.— Daugiau kaip 
5,000 darbininkų demons
travo prieš viešbutį, kur 
apsistojo generolas Eisen
hower, vyriausias tarptau
tinės. vakarų armijos ko- 
mandierius.

Apie 15 tūkstančių poli
cijos ir kariuomenės blaškė 
demonstrantus ir areštavo 
2,500 jų. ,

Žandarai užgrobė komu
nistų laikraščių l’Humani- 
te, Liberation ir Ce Soir lai-

das, raginančias demons- 
truot prieš Eisenhowerį.

Valdžia didžiuojasi, kad 
policija ir kariuomenė taip 
pat suardė demonstracijas 
prieš Eisenhowerį eilėje ki
tų miestų — Toulouse, Ly
ons, Rennes, Dijon ir kt. .'

Eisenhower gyrė francū- 
zų valdžią, kad ji ketina 
duoti 20 divizijų savo ka
riuomenės bendrajai Atlan
to kraštų armijai prieš So
vietų Sąjungą ir jos drau
gus. ‘

AMERIKA REIKALAUJA 
ATMEST 12 ŠALIŲ 
l'LAAA DEL TAIKOS
Smerkia
Sovietus

ne tik Kiniją, bet ir 
kaip “užpuolikus”

Lake Success, N. Y. — 
Dvylika azijinių ir arabiš
kų kraštų įteikė politiniam 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetui pasiūlymą, kuris 
ragina suruošti septynių 
valstybių. konf erenci j ą dėl 
santaikos pirma, negu bus 
sustabdyti mūšiai Korė jo- • * je.

Amerikos delegatas War
ren Austin reikalavo at
mest šį pasiūlymą, pasako
damas, kad tai naujas Ki
nijos komunistų bandymas 
suardyti vienybę tarp Ame
rikos ir kitų “laisvųjų tau
tų.” Kartu Aus tinas smer
kė ne tik Kinijos Liaudies 
Respubliką, bet ir Sovietų 
Sąjungą, apšaukdamas jas 
“užpuolikais”.

Jis reikalavo būtinai už
girį amerikinę rezoliuciją,^ 
kuri perša pasmerkt Kini
ją kaip užpuoliką ir planuot 
baudžiamuosius veiksmus 
prieš ją.

Rezoliucijos užgyrimui 
reikėtų, kad bent 40 iš 60 
komiteto narių balsuotų už 
ją-

Abejojama, ar Amerika 
gaus tokią balsų daugumą.

------------------------ Į......................... ft

N. Jersey konduktoriai 
ruošiasi streikuoti

nu- 
pa-

So

Washington. — Amerika, 
Anglija ir Franci j a, atsa
kydamos į Sovietų pasiūly
mą suruošti Keturių Di
džiųjų konferenciją svar
biausiai dėl Vokietijos 
ginklavimOj davė šitokį 
siūlymą:

Amerikos, Anglijos,
vietų Sąjungos ir Franci jos 
užsieninių ministrų pava
duotojai galėtų susirinkti 
Paryžiuje ir apsvarstyti 
programą dėl būsimos tų 
kraštų užsienio reikalų mi
nistrų konferencijos.

• Programon turi būti į- 
traukta visi ginčijami pa
sauliniai klausimai, ne vien 
tik klausimas dėl Vokietijos 
nuginklavimo.

Maskva.v— Sovietų spau
da rašo, kad Amerika, Ang
lija ir Franci j a tyčia delsią 
ir atidėlioją Keturių Di
džiųjų konferenciją, iki bus 
atgaivinta 
vakarinės 
ja.

Sovietų 
pirmiau sutiko svarstyt į- 
vairius pasaulinius ginčus, 
bet reikalavo pirmoj on vie
ton imti klausimą dėl Vo
kietijos nuginklavimo.

ir apginkluota 
Vokietijos armi-

vyriaušybė jau

London. — Daugiau kaip 
800 anglų per savaitę mirš
ta nuo influenzos. \

Skaičiau ilgą labai žymią 
Amerikos moterų veikėjų są
rašą. Kalba gydytojos„ advo
katės, mokytojos, organizato
rės, aukštos politikierkos.

Jos kalba apie sveturgimių 
amerikiėčių teises. Jos jųato 
tęms teisėms pavojų. Jos rei
kalauja, kad valdžia liautųsi 
persekiojus MpillėČiuš.

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 
pranešė, kad nuo lapkričio 
vidurio iki gruodžio 15 d. 
pernai kainos įvairiem 
reikmenim pakilo dar 1 
procentu ir 7 dešimtada
liais.

(Tuo pačiu laikotarpiu 
maistas New Yorke pa
brango daugiau kaip 3 pro
centais.)

Maisto produktų kainos 
nuo Korėjos karo pradžios 
iki šiol pašoko net 14 pro
centų aukštyn.

Visokį reikmenys dabar 
kainuoja 78 procentais dau
giau, negu pirm karo tarp 
Japonijos ir Jungtinių Val
stijų.

Mesta bombą į anglų • 
ambasadų-Airijoj

KažinDublin, Airija, 
kas mete bombą į Anglijos 
ambasados rūmus. Bomba 
sutriuškino ambasados lan
gus ir sužalojo vieno Angli
jos diplomato automobilį. '

Spaėjama, jog bomba iš
sprogdinta protestui dėl to, 
kad anglų valdžia duoda 
kariniams Holandijos lėk
tuvams stovyklą Šiaurinėje 
Airijoje.

Vakartį Vokietijos vadai 
giria gen. Eisenhower;

Bonn, yokietija. — Va
karinės Vokietijos valdinin
kai giria geheroją Eisenhp- 
werį už kalbą, kur jis *sa- 
kė: ;— Vokiečiai kareiviai, 
kovodami po nacių koman- 
daa. neprarado garbės.

Eisenhoweris vadino juos 
“draugais po ginklu.”

Vėliausios Žinios
Korėja. * — Amerikonų 

žvalgai vis dar “neranda” 
šiaurinių Korėjos liaudinin
kų ir kinų kariuomenės.

London. — Sunkiai ser
ga plaučių uždegimu Bevi- 
nas, užsieninis Anglijos mi
nistras, 69 metų amžiaus.

- Holandija. — t Suiro Ho
landijos ministrų kabinetas 
dėl ginčų apie holandų ka
riuomenę tarptautinei va
karų Europos armijai ir 
apie indonezišką savivaldy
bę vakarinei New Guinea 
sąlos pusei.

Generolas Eisenhower 
peikė Holandijos valdžią, 
kad ji per mažai kariuome
nės skiria bendrajai Atlan
to kraštų armijai prieš So
vietų Sąjungą.

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

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas diktato
rius Peronas grūmoja ar- 
mijon draftuot streikuojan
čius geležinkeliečius.

Washington. — Valdžia 
uždraudė naudot civili
niams reikalams nikelį per 
du mėnesius. Nikelis yra 
karine medžiaga.

Washington. — 
^aisykliu komisija 
kad Kongresas paskirtų 
$85,000 per metus senati- 
niam komitetui, kuris da
rys ' kvotimus .nužiūrimiem 
komunistam ir kitiem vadi
namiem “neištikimiesiem.” 

šiam komitetui vadovau
ja ragangaudiškas senato
rius McCarran.

Senato 
patarė,

Washington. — Milionas 
gelžkelinių .raštininkų-tar- 
nautojų, signalistų ir dirb- 
tuvįnių darbininkų atsi
kreipė į valdinę Tarpinin
kavimų Komisiją, reikalau
dami negaišuojant pakelti 
jiems algą 25 centais per 
valandą. ,

Newark, N. J. — 6,500 
auto - busų ir gatvekarių 
konduktorių nusitarė strei
kuoti prieš New Jersey 
Public Service korporaciją. 
Jie reikalauja pakelti va
landinę algą 21 centu ir su
trumpinti da.’bo savaitę 
nuo dabartiniij 44 valandų 
iki 40 valandų. Dar nepa
skirtas laikas streikui pra-

AZIJINIŲ - ARABIŠKŲ 
TAUTŲ PASIŪLYMAS
Azijinių - arabiškų kraš

tų delegatai išvien patarė, 
kad:

Atstovai Francijos, Ang
lijos, Jungtinių Valstijų* 
Sovietų Sąjungos, Egipto* 
Indijos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos • privalo kuo 
greičiausiai susirinkti, pla
čiau apsvarstyti Kinijos pa
siūlymą dėl Korėjos karo 
baigimo ir kitų Azijos klau
simų išsprendimo.

Minimi azijiniai - arabiš
ki kraštai yra: Indija, Af
ganistanas, Burma, Egip
tas, Indonezija, Iranas, Le- 
banas, Irakas, Pakistanas, 
Saudi Arabija, Syrija ir 
Yęmenas. ...

Jų < pasiūlymas reiškia, 
jog septynių valstybių kon
ferencija spręstų ir sąlygas 
dėl pertaikos paskelbimo 
Korėjoje. -

18-metinių draftas 
krikdytų mokyklas

Washington. — Užsieni
nės Politikos Sąjunga ap-z 
skaičiavo, jdg dabar pasau
lyje yra 60 milionų išvietin- 
tų asmenų, atsidūrusių sve
timuose kraštuose.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerika atsiuntė daugiau 
karinių lėktuvų į vakarinę 
Vokietiją. ' '

Čechoslovakų

O ‘korporacija nori nu
mušti jiem algą 7 centais 
per valandą.
< Konduktoriai yra Amal
gamated Association of 
Street, Railway and Motor
coach Employees unijis- 
tai. . \ *

Washington. — Naciona- 
lės Švietimo Sąjungos at
stovas Rąlph McDonald sa
kė Senato komisijai: Jeigu 
būtų draftuojami 18-mėti- 
niai berniukai, tatai krik
dytų Amerikos universite
tus, kolegijas ir vidurines 
mokyklas.

Jugoslavijos valdžia 
atgaivina kapitalizmą

Praga.
valdžia paskyrė siuvėją A-. 
loisą Maleką direktorium 
Čechoslovakijos audimų 
pramonės.

Kontrolė patvirtins 
išpūstas kainas

audimu v

Sovietai atiduoda Kinijai 
buvusius japonę fabrikus

' 5 I

■ SovietųHong >Kong.
Sąjunga atidavė Kinijos 
Liaudies Respublikai 320 
Mandžurijos fabrikų ir ki
tų įrengimų, kuriuos Sovie
tai prer karą atėmė‘iš japo
nų. .

Sovietų vyriausybė dabar 
pervedė Kinijai 47 fabri
kus, 33 sandėlius, 11 teat
rų, 188 įvairius kitus pas
tatus ir tt.

Kinijoj valdžia dėl to 
sveikino^ Sovietų Sąjungą 
už puikiausią draugiškumą.

Washington. —? Ketvirta1- 
dienį buvo pranešta, kad 
valdžia “šiandien ari ry
toj” įves kainų kontrolę ir 
nustatys tokias / kainas, 
kaip, buvo šio mėnesio 2 d. 
Tatai reikštų - užgyrimą 
faktinai visiems kainų pa
kėlimams nuo Korėjos ka
ro pradžios iki šiol.

Valdžia ketino po keleto 
dienų užšaldyti ir algas to
kiame lygyje, kaip dabar.

Washington. — Jungtim' 
Valstijų Verslo Rūmų žur
nalas Economic Intelligence 
džiaugiasi, kad Jugoslavija 
atgaivina privačius biznius, 
dėk pelno ir jau neina ve- / ' 
dančiu komunizman' keliu. 
Aiškiai atgyja kapitalizmas K 
Tito valdomoj Jugoslavijoj.
' ■ -—■— /.. jo

Philadelphia. — Prasidė
jo derybos dėl algos pakėli
mo kietųjų angliakasyklų

‘ mainieriams.

BethlehemNew York.
Plieno kompanija skiria 
$300,000,000 savo fabrikam

4

ORAS. — šaltoka giedra.

Sulaikytas “Amerikos 
Balsas” Hong Konge

Hong Kong. — čionai ti
ne anglų valdžia, sulaikė 
chinišką “Amerikos Balso” 
radijo kalbą prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Ame
rikos .atstovai vadina tatai 
nedraugišku pasielgimu iš 
anglų pusės. , ;

REIKALAVIMAI ,
Reikalinga knygvedė |

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kajbą. Nuolatinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
del algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės: Lais
vė, J. 10-12 Atlantic Avenue, 
Richmond Hitl, N. Y.
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Kas Ką Rašo ir Sako
LIERIA NUPLAUTI
SAVO NUODĖMĖS

Tūlas Vytautas • Seirijis 
kunigų Drauge bara tuos

Maskvoje vyksta milži
niška gyvenamųjų namų 
statyba. " »

Visur, kur tik Milleris su 
kuo kalbėjo, jam žmonės 
sakė: leiskit mums gyventi
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Mieli žurnalistai! Liauki
tės aimanavę ii taupykite 
ašaras savoms nuodėmėms 
nuplauti. O jų ,turite.

Mums rodosi, gan geras 
žurna-

Teisėjo protas ir politika
Turime visokių teisėjų. Labai daugelis jų yra nepatai- klerikalinio plauko 

somai reakcioniški. Jie norėtų, kad visi protautų ir su- liftams patarimas.- 
prastų taip,-kaip Jie supranta ir protauja. Bile kokia pa- ...-... ..... -
žanga jiems peilis po kaklu. Jie negali pakęsti žmonių, DEZERTYRAS 
kurie-šiandieni kalba prieš naują karą, prieš militarizmą,1 
už taiką ir už baigimą konflikto Korėjoje.

'Šiai teisėjų kategorijai priklauso New Jersey Samuel
Cooper. Jis išsitraukė- 1918 metų tos valstijos įstaty- 
ir nutarė juonii uždaryti Komunistų Partiją. Jis tie- 

-traukia teisman visą partiją. Jos tris vadus suėmė

Kunigų • Draugas 
jog Philadelphijoje

Zigmas Grųneckas,
ma

Ką ta partija ir tie vadai teisėjui padarė? Kuomi ir 
kaip Jie jam nusidėjo?’

Tik,vieną didelę nuodėmę ta partija toje valstijoje pa
pildė, būtent, ji išleido ir plačiai paskleidė tarpe darbi
ninkų lapeliuš apie taiką ir už taiką. Lapelyje kalbama, 
kad laikas baigti Korėjoje karą ir palikti Korėją jos pa
čio?; žmonėms.

Tokį lapelį teisėjas Cooper skaito “Amerikos išdavys
te”. Partija, kuri tokią propagandą uz taiką skleidžia, 
neturinti teisės gyvuoti, žmonės, kurie tokius lapelius 
dalina darbininkams, turį sėdėti už grotų!

Amerikos laimė, kad ne visi teisėjai yra teisęjo Coo
per plauko ir supratimo. Daug yra teisėjų, kurie rimtai 
galvoja apie Amerikos žmonėms garantuotas konstitu
cines teises. Jie mano, kad nėra joks nusidėjimas kalbėti 
ir agituoti už taiką.

yKai jau net už taiką kalbėti ir agituoti nebebus gali
ma; tai jau turėsime pilnai išsivysčiusį hitlerizmą. Tikė- 
kįm^r-kad tos dienos šis didelis Jkraštas niekuomet nesu
lauks. x

•M A-’' '------------------------ t—

Jam labai lengva dovanoti
Spauda praneša, kad lankydamdsis Vokietijoje mūsų 

^gabusis generolas Eisenhower vięšai atleido vokiečiams 
visas praėjusio karo nūodėhies. Vokiečių karius Eisen
hower pavadinęs “garbingais'draugais” (honorable com- 

į| rądes).
j T&ip praneša sausio 22 dieną korespondentas Drew 

Middleton. Generolaą dar pridūręs: “Kas liečia mane, 
Lt tai aš tikiu, kad vokietis karys, kaipo tokis, nėra prara- 

dęs savo pagarbos.”
| Sunku tikėti, kad taip kalba generolas Eisenhoweris, 

bet, matyt, taip, kalba. Skaitai žmogus ir stebiesi: Kas 
I tiems mūsų vadams darosi?
K Tie visi baisūs žiaurumai, papildyti vokiečių armijos 
F Europoje, tie nesuskaitomi milijonai išskerstų civilinių 

žmonių Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir kituose kraš
tuose per hitlerininkų gaujas praėjusiu karo ir okupaci,-yvi Al* VIV/l A UVJ 1YUJL V AL VIVUĮJClVJiy

jos metų, jau pamirštami. Skerdikai jau mūsų “garbingi 
draugai.” Vėl jiems siūlomas ginklas į rankas. Vėl jie or
ganinio jami į armijas!

Iš kitos pusės, generolui Eisenhoweriui atleisti ne
sunku. Juk jam niekas nei akį išlupo, nei skūrą nuo nu
garos nuplėšė, nei ranką išsuko. Bet ką pasakytų, jeigu 
iš kapų prisikeltų įr išgirstų, ką Eisenhower kalba, tie 

• . milijonai, kuriuos hitlerininkai paskerdė, nukankino, gy
vus žemėmis Apkasė?

*

F

Nepaiso ir nesiskaito
Amerikos Darbo Federacijos Vykdomoji Taryba laikė 

posėdį/Susirinkę lydę/iai kalbėjosi apie šių dienų poli
tiką, Jįe sako, kąd iš vyriausybės pusės nesimato didelių 
pąstąngų sukontroliuoti kainas ir išvengti infliacijos.

, svarbiausia,! sako, kadųvairus yįldžios organai (ko- 
W misijos, komit^įaifi direktoriai, administratoriai) nesi- 
■ skąito su darbo* unijų vadais. Nešiklausia jųv nuomonės 
M bei patarimo, Tose komisijose ir tuose komitetuose, gir- 
K* dų nė su žiburju nesurasi jokio organizuotų darbininkų 

’ .ątstovo. Juosė sėdi aukšti politikieriai, ^prezidento paskii> 
% ti agentai, o darbininkų vadams vietos nebėra.

fc?; Nusiskundimu pilnai pagrįstas ir teisingas. Bet kas 
prie to priveda? Kodėl tas pats Trumanas, prieš kurį taip 
nužemintai tūrsinasi mūsų unijų lyderiai, jų nepaiso ir 
su jais nesiskaito? Ogi todėl, kad tie mūsų unijų lyderiai 
iš anksto viską prižadėjo, o nieko nepareikalavo, Prezi
dentas žme, kad jie toliau nuo žodžių nenueis, Jie tik 
pazurzės ir nusiramins. Jie kaip buvo; taip ir pasiliks 
ištikimais vyriausybės norų ir užmojų pildytojąis.

K ■ Kovosiąs, kol gyvas busiąs
Nereikia nė stebėtis, kad generolas MacArthur smar

kiai įširdęs ant komunistų. Jis jiems niekado nieko nedo
vanosios. Nors jis jau sulaukęs 71 metų, bet prieš komu
nizmą kovosiąs iki pat mirties.

Tai aišku, ir nesvarbu. Daug svarbiau Amerikos žmo
nėms būtų, jeigu generolas MacArthur pasakytų, kada

rašo, 
gyve-

nąs 
dipukas, buvo pašauktas į 
USA kariuomenę ir iš jos 
pabėgęs. • Vadinasi, jis ta
po dezertyru. Gruneckas 
tapo suimtas ir sakęsis, pa
gal Draugą: jis nekenčiąs 
komunistų, bet “karas jam 
yra įkirėjęs ir norįs tai
kos.”

Tie dipukai, kurie žino, 
kad nereikės kariauti, rėkia 
už karą, bet kai jie tampa 
pašaukti į k a r i u o m enę, 
tuomet sako: “aš noriu tai
kos.”

Jei šimučiams, Grigai - 
čiams ir kitiems tos veislės 
politikieriams reikėtų stoti 
į kariuomenę, tuomet ir jię 
kalbėtų už taiką!

PAKISTANAS
REIKALAUJA VEIKTI

Pakistano premjeras Lia- 
quat zAli Kan reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos greit 
imtų* spręsti Kašmiro klau
simą. Kaip žinia, dėl Kaš-

miro eina aštrūs ginčai 
tarp Pakistaho ir Indijos.
Abidji šalys nori ta šalį pa- _ da ia nie. 
surtiti. Kasmire, sakoma,.. A—..n,™
gyventojų 'dauguma yra 
mahometonai, bet jos valdy-z 
tojas, maharadžia, indusas. taika!

Pakistanas reikalavo, kad Štai, ką amerikietis ka- 
Kašmiro klausimą spręs-, talihas darbininkas mate 
tų Britų dominijų konfe-1 “anapus geležinės uždan- 
rencija, neseniai įvykusi S’°sJ!
Londone, bet toji atsisakė.1 .. .
Del to dabar visas reikalas' iįs vienas. Tai mate visa ęi- 
pervedamas Jungt. Tau-. amerikiečių, su juo kai-

v r* 'F’’’""— r ~

Kyla klausimas: ar Jung-, Jkitų klastų 

simą pajėgs atitinkamai iš-' karts iš karto vyko į 
spręsti? O jei nepajėgs, ar-, karybų Sąjungą.
nekils tarp Pakistano ir In-' L, i : , * U—nis,
dijos ginkluotas susirėmi-' 
m as? '

Sveikinimai Laisvei ; w 
Suvažiavimo

ko" iš Amerikos nenorime.
/ Visur vyrauja obalsis:'

Puikiai pasirodė senoji ir garsioji lietuvių kolonija 
South Boston, Mass. Ten buvo surengtas banketas, nuo 
kurio pelnas paskirtas pasveikinimui dienraščio suva
žiavimo ir jubiliejaus progomis, štai jų pačių žodis tuom 
reikalu: • •

/ Sausio 21, 1951
Mes, So. Bostono ir apylinkių demokratiniai lietuviai, 

sveikinam dienraščio Laisvės suvažiavimą ir linkime il- 
j gai gyvuoti. Proga, kad 1951 metais sukanka 40 metų 

Tai, žinoma, matė ne tik1 nuo Laisvės pradžios ėjimo, kuri pradėjo eiti So. Bosto-
ne, mes surengėme bankletą suvažiavimo pasveikinimui, 

_ ____ _  _ ___ Sveikindami Laisvės suvažiavimą, mes siunčiame banke- 
' tu Tehavusių^ ir tėmijusiu, to pelną $75.00 Ir mūsų aukų $112.00. Bendrai $187.00.
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tines Tautos Kašmirb klau-! darbimnkų delegacijos, ku-

MATOT!
Čikagos kunigų Drauge1 

skaitome:
Lietuvos sostinėje Vilniuje 

praeitų metų gruodžio men. 
viduryje buvo iškilmingai ati
dengtas paminklas rusų ge
nerolo Černiachovskio' garbei. 
Kaip žinia šis generolas 1944 
metais su savo raudonosios 
armijos daliniais pavergė Lie
tuvą, o pats kiek vėliau žuvo 
Rytprūsiuose.

Skaitytojas, be abejojimo, 
atsimena 1944 metus. Tuo
met generolo Černiachovs
kio vadovaujama Raudonoji 
Armija išlaisvino Lietuvą 
iš nacių vergijos. Bet kle
rikalų Draugas sako, būk 
ji “pavergusi” Lietuvą. Va
dinasi, naciai buvo ją išlais- - 
vinę, o Raudonoji Armija 
“pavergė.”

Ar reikia sakyti, kad ši 
“žinia” rašyta buvusiojo 
nacio, o dabar “demokrato,” 
lietuviškojo kryžioko?!

Didelis "reakcionierius 
Senato Republikonų Frak
cijos lyderis senatorius 
Kenneth Wherry.

ŠYPSENOS

H. THOMĄŠAUSKIENĖ, 
Bankieto pirmininkė.

S.iPenkauskaš iš Lawrence, Mass, prisiuntė Laisvei 
$25.00 ir pasveikinimus sukakties proga nuo organiza
cijų. Prašome pasiskaityti:

Liet. Literatures Drg, 7-ji Apskritis sveikina Laisvę 40 
metų sukaktim ir ..linki gyvuoti dar nors tiek laiko.

1 šio suvažiavimo proga tiekiame Laisvei $15,00 finansi
nės paramos ir linkime, kad dienraštis Laisvė ir ant to
liau gintų darbininkų klasės reikalus taip, kaip gynė iki 
šiol.

Dienraštis Laisvė taipgi yra vadas lietuvių kultūrinių 
reikalų ir mes linkime- jam pasisekimo ir toje svarbioje 
srityje. : , ' ’ ,

LDS 125 kp.,. Lawrence, Mass.
Su tyru darbininkišku džiaugsmu sveikiname Laisvę 

jos 40 metų gyvavimo, sukaktim ir linkime jai gyvuoti 
dar ilgus metus.

Sveikiname šio suvažiavimo dalininkus ir linkime jums 
kuo geriausio pasisekimo jūsų darbuose. Siunčiame dien
raščiui Laisvei $10.00 finansinės paramos ir prašome 
visuomenę remti savo dienraštį moraliai ir materialiai 
taip, kad jis gyvuotų ir teiktų'liaudžiai apšvietą.

• S. PENKAUSKAS, pirm. > 
M. MILVIDIENĖ, sekr..
J. MILVIDAS, ižd. .

S. PENKAUSKAS, 
L.L.D. 7-sios Apskr. ižd.

Lenkų kilmės amerikietis 
apie “geležinę uždangą,”

James Miller gyvena 
Chicagoje ir yra geras uni- 
jistas, veiklus. J .

Miller yra lenkų kilmės 
amerikietis ir praktikuojąs 
katalikas.

Čikagos automobilių ęku'j 
bininkų unijos lokalas 453 
išrinko Millerį delegatu į 
Antrąjį pasaulinį taikos ša
lininkų kongresą, įvykusį 
Varšavoje praėjusiu metų 
pabaigoje.

Nors kongresas origina
liai buvo šaukiamas Angli
joje, bet Milleris visvien ti
kėjosi iš Anglijos pasiekti 
savo tėvų kraštą Lenkiją ir 
pamatyti savo akimis; kaip 
ten viskas vyksta.

Tuo būdu Milleris nusi
pirko nemažai rožančių, ku
rių, jis galvojo, Lenkijos ti
kintieji neturi, nes ten ti
kėjimo laisvė esanti suvar
žyta. Na ,ir jis n^anė: ap
dovanosiąs žmones r-ožan- 
čfais—lai meldžiasi.

Bet Millerio nuostabai, 
jis pamatė, jog rožančių 
Lenkijoje netrūksta, Jų ten, 
kas /lori,’ turi ’ užtenkamai, 
žmonės, kūrįe nori, eina į 
bažnyčią ir jų niekas nė-^ 
varžo, jiems niekas nieko 
dęl to nesako! •

^Varšavoje”, sako Mille-
>—.......... ... III ■■■H’. ■> ■■■■■.»

.ris, “pamačiau, jog žmonės 
gyvena gražiai ir jų di
džiausias troškimas: tai
ka.’’’

Jis nustebo pamatęs Var
šuvoje viską ne taip, kaip

Ji, paėmus mano ranką,
■ glamonėjo maloniai ir .

švelniai ,

kur kvepia gardžiai;
Ji paėmė mano knygas 

brangius saldainius,
Ji paėmė mano akių 

liūdnuosius žvilgsnius.
Ji paėmė, ką tik aš 

nupirkti galiu —•
Ir ji apsivedė su kitu 

berneliu...

ir

apie ją rašo Amerikos ję0_; Tas, kuris ant kampo sustos
■ - - - ir į abi puses pažiuręs —

kų pilsudskininkų spauda, ^ai an^ gojaus ,
inercinė spauda, -taipgi len- ir į abi puses pažiūrės

automobilium važinės;
Bet tas, kuris nepaisančiai 

ino’ dn I prabėgs, kur sako 
L i “sustoti” —IJ.U A imvi mv L1V cvCllOS 1S : oUovuLl

Varšuvos buvo neilgam lai- P? ramiai pas

kurią Milleris lengvai skai
to.

Skaitytojas žino,
lis Amerikos delegacijos iš

kui nuvykusi į T. Sąjungą.
Ką ten matė Milleris?
“Stalingrade aš mačiau 

dirbant ne tankus, bet trak
torius,— didžiausius ir mo- 
derniškiausius traktorius, 
kokius esu savo gyvenime 
matęs.” (Milleris yra 50 
metų, gimęs ir augęs Ame-

“Leningrade aš mačiau 
trijų tonų įtalpos motori
nius sunkvežimius, trokus, 
— iš fabriką išeina vienas 
trokas kas penkios minu
tės,”

Maskvos automobilių fab
rike, sakė Milleris, jie dir
ba automobilius, garantuo
tus 100,000 mylių.

Kur tik jis ėjp, matė nau
jus fabrikus, modernįškiau- 
sius fabrikus^

fJBĮJH.J ‘z

sėjimas jąu perdaug mums kaštavo.»f
Generęlui gera ir lengva’ kovoti kitų kaštais. Daug 

sveikiau Amerikai ir visam pasauliui būtų, jeigu šis , se
nas generolas(nueitų iš pensijos gyventi ir džiaug’tis dar 
likusiomis gyvenimo dienomis. Tokio gražaus amžiaus 
sulaukus jau reikia pailsėti. O gal generolas MacArthur 
tikisi gyventi su Matuzeliu? . '

I . ,, ....................................„r.,;./..,, ■ . ‘.

Visi žino, bet laukia y
Štai dvipusiškas pranešimas iš’ Washingtono. 

kongresmanai labai laukia iš Europos sugrįžtant
Visi 

gene-

"kad visi žino, ką'Jis parves f? pasakys. Tai ka%"WlaU-
iis stiRiažins namo porą šimtu tūkstančių jaunų Ame- rolė Eisenhower. Laukia jo rapoiyto. Bet ten pat sakoma 
rikos vyrų, kūnų simta’l’kasdien žūsta?’Ja-Ožlenka"tos i.-vw vka -uw
košės, kurios jis tiek daug privirė. Jo ta kova ir strak- kimas? PoliUkjeriąi, matyt, patys nežino.

graborių galės nakvoti.

Kas pirmas, kiaušinis 
ar višta?

Atsakyk man, tai būsi 
išmintinga ypata. .

Jei kiaušinis pirma,
o tada vištą,

Tai kodėl taip, kur ir
‘ kada? ''

Moteriškė skaisti- * maloni, 
’ argi ji nepatraukia 
' žvilgsnio link savęs? 
Ji dėvi daugiau drabužių, 

einant gult į lovą 
negu einant gatve.

Kad būtų pasotinta 
žmonijos' ateitis, —

Višta naudingesnė negu 
gaidys.

r—

Akys, kurios ašaroja dėl 
kitų nepasisekimų, tegul 
neverkia dėliai savųjų.

Tegul poliarinė žvaigžde 
vilties veda mus saugiai 
per nepasisekimų okeaną.

Tegul jaunystės pasilink
sminimai nesuteikia mums 
liūdnų skausmų - sena tvė j e,

Čionai gersim už meilę, 
tą vienintelį gaisrą, kuris 
dar neturi apdravtdūš';

. L U.

$5.00
. 5.00

4.00 ,
. 2,00

Asmenys sveikina suvažiavimą ir prisiuntė finansinės 
paramos dienraščiui:

1. Urmonas iš Chicago, III.........
A. Lipčius iš Eddystone, Pa..........
Per Shimaitį iš Brockton, Mąss.
A. ir L. Gudžinai iš Scotia, N, Y. 
Julija Stigienė iš Brockton, Maįs
Petronėlė ir Antanas Orentai, Brockton, Mass. ., 2.00
Dar liko gražus pluoštelis pasveikinimų su dovanomis 

— liko sekančiai dienraščio laidai. Ačiū visiems už pa
sveikinimus ir aukas, ačiū už taip aukštai įvertinimą i 
dienraščio Laisvės! .

Dar .norime priminti, kad Lietuvių Koop. Spaudos 
Bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks šį šeštadienį, 
sausio-Jan. 27 d. Visi dalininkai būkite suvažiavime 
Pradžia 12 vai. dieną.

Vakare po suvažiavimo bus Laisvės bankietas ir šo« 
kiai. Visi Laisvės patriotai būkite bankiete.

Laisvės Administracija.

Vytauto Montvilos apsakymai

VILNIUS, 1950 m, lapkr. 
26 d. — Poetas V. Montvila 
yra parašęs ir eilę apsakymų, 
kurie 
siekę 
buvo 
kinio 
vijos
valstietis

tačiau ne visi buvo pa
skaitytoj us. šiais metais 
sukastos spaustuves rin- 
nuotraukos su V<. Mont-

apsakym.u, “Smulkus 
Bruzdulis neteko

jis dienos

žemės.” Kaip paaiškėjo, šis 
apsakymas buvo duotas rinkti 
spaustuvėn, tačiau, smetoninei 
cenzūrai įsikišus, 
šviesos neišvydo.

Grožinės literatūros leidy
kla paruošė spaudai V. Mont
vilos apsakymų rinkinėlį, ša
lia kitų kūrinių j jį įtrauktas 
ir “Smulkus valstietis Bruz
dulis neteko žemės.”

HOM

*ąfaig*r aiK»teje angta? pasiimua gene 
Eisenhoweri su paraginimu, kad jk

grįžtų nanio



II I UOS ŽEMAITĖS KOLEKTYVINIAME ŪKYJE
Nedidelėje Stačiūnų ’ sto- KOLŪKIEČIŲ VAIKAI —

tyje gyvas judėjimas: dūz
gia suvažiavę sunkvežimiai 
su cukriniais runkeliais. 
Čia pat \traktorius-samtis, 
pagriebęs į metalinę savo 
saują du tonus : 

Jjematant pakrauna juos į 
prekinę* platformą.

Apžiūrėję augantį mies-įx . . T . 
telį, nuvykome į' rašytojos ’ — • 1 * 1 1 •Julijos Žemaitės vardo ke-|n?je. mokykloj 
lektyvinį ūkį.

PAS BUSIMUOSIUS 
MILIJONIERIUS

Kolūkio pirmininko Igno 
Songailos neradome — jis 
buvo išėjęs į statybas. Mus 
sutiko sąskaitininkas Anta
nas Mįckeliūnas.

—MLušamės į milijonie
rius,—atsakė jis į įprastinį/ 
klausimą, “Kaip gyvuoja-1 Besikalbėdami sulaukėme 
,t6?” Ir čia pat paaiškino: i kolūkio pirmininko Igno

—Šiais metais jau turėsi- Songailos, 
me daugiau kaip pusę mili
jono pajamų. Vien už cu-,pasiūlė sėstis į ratus ir ap- 
krinius runkelius gausime važiuoti visą žemės ūkį, ku- 
100 tūkstančių rublių' ir ris turi apie 2,000 hektarų 
dar 20 tonų cukrąus. Už žemės, 
liunus taip pat gausime 
šimtą tūkstančių, o už pie-j trečio akerio.) 
ną ir mėsą per metus gal-! 
vojame surinkti ketvirtį 
milijono rublių. Nedaug jau 
mums ligi šios sumos trūks
ta. Nemaža pinigo gausime’ 

.ir už grūdus. Štai jums: 
jau ir pusė milijono. Su 
tokia sumele galima kai ką, 
ir nuveikti!

VIENOS ŠEIMOS
\ PAJAMOS

MOKYTOJAI, 
STUDENTAI

Daugelis kolūkiečių vai
kų—apsišvietę žmonės, in-

rimkpliu teligentai. Štai kad ir Mic-
„ : keliūno duktė Aldona. Šie*

met ji baigė Šiaulių moky
tojų institutą; m o k y - 

viduri- 
ie.» Kolūkio 

pirmininko Songailos sūnus 
Rimgaudas studijuoja Ve
terinarijos akade m i j o j e 
Kaune. Senių Krivickų abu 
vaikai tapo mokytojais. 
Morta Krivickaitė dėsto an
glų kalbą Meškuičių vidu
rinėje mokykloje, o Jonas 
Šiauliuose — lietuvių kal
bą. Dažnai atrašo laiškus, 
savo darbu patenkinti.

Kolūkio pirmininkas tuoj

(Hektaras yra apie pus-

CUKRINIŲ RUNKELIŲ 
AUGINTOJAI

Kiek pavažiavę, mes iš
vydome lauką su cukrinių 

’runkelių krūvomis. Jų jau 
’nedaug buvo likę, o ir žmo- 
■nės skubiai krovė juos į du 
kplūkio sunkevežimius.

Cukrinių runkelių augin
tojų brigados žinioje yra 38

visus runkelius Panevėžio 
cukraus fabrikui, kolūkis,

Metaliniais vagonėliais čia 
bus išvežiojami pašarai. 
Įrengta taip pat tobula 
ventiliacija.

Statomos ir naujos karvi
dės. Jose taip pat yra van
dentiekis, o be to — mecha
nizuotos pašarų virtuvės. 
Statyba — mūrinė. Čia pat 
reikia pažymėti, kad kolū
kiui nė kapeikos nekainavo 
gausūs braižiniai, projek
tai — juos prisiuntė Kai
mų .statybos valdyba. -Ne
kainavo kolūkiui ir specia
listų paruošimas —- Šiau
liuose praėjusią žiemą buvo 
surengti kaimo statybinin
kų kursai, į kuriuos buvo 
nuvykę ir keli kolūkiečiai.

Naujosios statybos tai tik 
darbo pradžia. Ateinan
čiais metais kolūkis štaty- 
dinsis sau plytinę, klubą, 
valdybos pastatą, dar vie
nas šimtametrines karvi
des. Na, o be to statys nau
jus mūrinius gyvenamuo
sius namus: pradžiai kelis, 
o paskui jau ir dešimtimis. 
Visa statyba bus mūrinė.

Įvairus yra kolūkio kul
tūrinis gyvenimas. Šiemet 
čia įsteigta pradinė moky
kla. Kaimynystėje, “Gegu-

žės Pirmosios” kolektyvi
niame ūkyje, yra vidurinė 
mokykla. Beveik visuose 
gyvenamuose namuose yra 
radijas. Atidarytas klubas-, 
skaitykla, sukurti dramos 
mėgėjų, liaudies šokių ir 
sporto kolektyvai.

Sportininkai ilgai nedavė 
Songailai ramybės: ' “Iš
skirkite mums žemės skly
pą, norime stadioną įreng
ti.” Per visuotinį susirin 
kimą buvo nutarta: staty
tis kolūkinį stadioną, aikš
tę futbolui, aikšteles tinkli
niui, krepšiniui, bėgimo ta
kus. Du kartus per mėnesį 
į kolūkį iš Pakruojo atvyks
ta dengta mašina su užrašu 
“Kinas.” Tai — kilnojama
sis kinas (judamieji pa
veikslai), kurių, dabar daug 
mūsų respublikoje.

Sunku pasakyti, ką kolū
kyje priskirti šiai dienai, o 
ką rytojui: viskas taip 
smarkiai čia kinta, vystosi. 
Taip, čia tikrai išaugs mū
rinis kaimas — mažas mo
dernus miestelis, kuriame 
pasiturinčiai ir įdomiai gy
vens Julijos Žemaitės vardo 
kolūkio nariai.

St. Vaitkūnas

Karo šmėkla krikdo 
kolegijų studentus

ir gerai išlaikiau plaukus

NAUJOSIOS
Terramycin ir tifas

Amerikos laivyno dakta
rai, naudodami terramyci- 
ną, per 5 dienas išgydė pen
kis tifo ligonius Kairo mie
ste, Egipte.

Tifas yra bjauri, dažnai 
mirtina, apkrečiamoji liga.

Terramycin yra nauja iš 
žemės, pelėsių ‘ gaminama 
gyduolė. ; ( , ..

Amerikiniai . .gydytojai 
taip pat patyrė, jog jterrą- 
mycinas gydo parazitinę 
kraujaligę.f ; t

Lyties smarkintojas
Iš • meksikinio augalo 

“yamv šakniavaisių yra ga
minamas lytinis pregneno
lone vaistas.

Amerikietis daktaras A. 
R. Abarbanel ir kanadietis 
dr. Hans Selye patyrė, jog 
tas vaistas pasmarkina ly
ties veiklumą vyrams, ir 
daugelyje atsitikimų sugrą
žina veislingumą jiems ir 
vyriškos lyties gyvuliams.

. f —.---
Vaistas reumatiškai 

širdžiai
Detroit— Daktaras Nor

man E. Clarke ir bendra
darbiai “Providence Hospi- 
tal’yj išbandė naują vaistą 
sodium sentisate ligoniams,

GYDUOLĖS
kurių širdį gadina reumati- . 
nis drugys. Tas vaistas, sa
koma, galįs atitaisyti ir 
pradėjusią dėl to drugio . ,Visi universitetai ir kole

gijos Amerikoj skundžiasi, 
jog Korėjos karas .ir. pasi- 
ruošimąi pasauliniam karui 
nupuldė studentų ūpą bei 
pasiryžimą mokytis.

Visur girdėt klausimas:
— Kam čia mafi studijuo

ti? Juk rytoj galiu būti pa
imtas kariuomenėn. Kokį 
gi skirtumą da“rb kulka 
tarp mokyto ir nemokyto? 
, Įvairūs universitetai pra
neša, kad pusė ar daugiau 
studentų jau neišlaiko kvo
timų, pereinant iš vieno 
pusmečio į kitą arba iš vie
nos klasės į kitą.

Nekantrumas, nerimavi
mas, sumišimas, desperaci
ja apėmė studentus ir to
kiuose garsiuose universite
tuose, kaip'Yale, Harvard, 
Princeton, Chicago ir kt., 
kaip rašo United Press, a- 
merikinė žinių agentūra.

Daugelis studentų, prą- 
rasdami kantrybę, patys 
eina kariuomenėn, kad ga
lėtų pasirinkti tinkamesnę 
tarnybą kaip Savanoriai.

Kai . kurie universitetai ir 
kolegijos įvedė tam tikras 
karines pamokas, drąsinant 
studentus ir žadant, kad po 
tokių pamokų jie greičiau 
gaus paaukštinimus ka
riuomenėje/ ,

Bet tat menkas suramini
mas studentams, sako tų 
universitetų vadai.

Dr. Clarke, tačiaus, įspė
jo, kad reikės dar plačiau 
šią gyduolę -patikrinti.

• ■ u
Gyduolės vidiiriuojantiem
> • kūdikiam .
Buffalo, N. Y., Universe < 

teto profesoriai Erwin Ne-, 
ter ir Clare N., Shumway 
surado:, jog naujieii aureo- 
mycin ir terramycin vaistai , 
greitai gydo kūdikių vidu
riavimą,- kurį, sukelia bak* . 
terijos, vadinamos E. Coli D 433. ' . . ' ' II

Vaistas nuo odos išbė
rimo kūdikiams

Bostono Lying - In Hos- 
pitalio daktarai William 
Pfeffer ir Clement A. 
Smith patyrė, kad jeigu kū
dikių palutės plaunamos 
quaternary (Roccal) amo- 
nijos skiediniu, tatai gydo 
niežint} vaikučių odos išbė
rimų.

Saldusis aspirinas
Naujasis saldusis aspiri

nas greičiau. ramina skaus
mą, negu senasis paprastas 
aspirinas. N. M. 1

---  , ....... ...........i

Televizija — blogai naudojamas 
puikus išradimasPerskaičiau Laisvės Įvai

rumų Puslapyje straipsnį 
‘‘Bergždi bandymai plau
kam išlaikyti bei atželdyti.” 

Aiškiai ir smulkmeniškai 
išdėstyta suprantamiausioj 
kalboj, — kad visi moksli
niai patyrimai ir išbandy
mai sulaikyti plaukų slinki
mą dar nedavė tinkamų re
zultatų !

Bet leiskite man papasa
koti, kaip aš sulaikiau savo 
plaukų slinkimą, o tatai bu- 

, vo jau 35 metai atgal. Jei-

šakojo apie išaugusias kiek-; 
vieno ūkio pajamas. Kar- 
tas nuo karto, suskambėjus £ . , , .
telefonui, jis nutraukdavo 2”^’ .•? o a
s’avo pasakojimą, o paskui 

, ir vėl tęsdavo jį.
Buvo įdomu pasikalbėti sako;Q

. ir apie atskiros šeimos pa- § kJauska _ mums buv0 
| jamas: kiek žmones uzdir-įj^,_ i___ _____________

ba, ką perkasi?
gal geriau apie tai įorįų stotis — atsiuntė ne- gu būčiau bandęs su dakta- 

pasa o ų ei imai ° u ie- matytą dar pas mus cukri- rų pagalba arba kokiais to- 
ciai, ■ pasiute iviicKeiiu- •____ •»ti__ i_ •__ ?yi_h i i__ i •

Bnas*
dybą ateina senasis Papols- 
kis. Prašom pasikalbėti.

Kazys Papolskis mums 
papasakojo:

—Mūsų šeimoje — šeši 
žmonės: du sūnūs, dvi du
kros, žmona ir aš. Jaunes- apžiūrėti

- nysis sūnus, taip pat Ka-| fermas, 
zys, mokosi Kaune.
Elena dirba pieninėje. Mes skaičiaVo savo gyvulius, tai 
gi likusieji keturi dirbame/dabar čia karvių 221, kiau

lių 284, avių 138 ir paukš
čių daugiau l^aip 500. 
Aukštas ir jų. našumas.' Pa
darius rūpestingą atranką 
ir palikus tik vislias kiau
les, dabar vidutiniškais per 
metus iš kiekvienos veisli
nės kiaulės f. išauginta po 
22r24 paršelius. Melžiama 
karve per metus vidutiniš
kai duoda apie 4,000 Aitrų 
pieno.

(Litras yra beveik kvor
ta.) u: ’

Dėka to kolūkis sparčiai 
turtėja. Beje, už pavyzdin
gai vystomą gyvulininkystę 
kolūkis gavo p?ėmiją iš Že
mės ūkio ministerijos — li
muziną “Pobieda.” ;

Šiais metais kolūkyje pa
statytos didžiulės baltos 
karvidės. Jų ilgis — 100 
metrų, Jose telpa 150 kar
vių. Pastatas — mūrinis, 
su čerpių stogu, asfalto 
grindimis; turi vandentie
kį ir kanalizaciją, auto
matines karvių girdyklas. 
Įrengiami bėgiai (relės).

100 tūkstančių rublių ir 20 
i tonų cukraus.

—Šiais metais, — papa- 
brigados vadovas

Į daug lengviau. Nuimti, run- 
' kelius padėjo mašinų-trak-

Štai, rodosi, į val- tnių runkelių kombainą. Jis nikais išlaikyti plaukus, tai 
ir nukasė runkelius, ir la-jgal būčiau netekęs savo 
pus nupiovė, ir į krūvas 
derlių Sudėliojo.
Už KĄ KOLŪKIS GAVO 

LIMUZINĄ
Po to Songaila pakvietė 

gyvulininkystės
Jei prieš dvejus 

Duktė metus kolūkis dešimtimis

fMūkyje: sūnus Jonas ir aš 
laukininkystės brigadoje, 
žmopa prie veršelių girdy
mo, jaunesnioji duktė prie 
kiaulių šėrimo^ Keturiese 
per metus išdirbome 900 
darbadienių. Gavome už 
kiekvienų darbadienį po 4 
kilogramus rugių, 400 gra
mų cukraus ir pusketvirto 
rublio pinigais. Taigi ir pa
skaičiuokite dabar: viso la- 

dąugiau kaip pusketvir
to tono grūdų, 360 kilogra- 
mų cukraus, na, ir pinigais 

150 rublių. Cukraus 
jo dienai po kilogramą- 

kur jo tiek suvartosi. Pas 
. zmus dar jo liko apsčiai iš 

^pernai metų, reiks, matyti, 
^bitučių kitąmet užsivėisti. 
Prie viso to, turime savo 

- karvę, kiaules, vištų.
(Kilogramas yra 2 sva

inį ir penktadalis; tūkstan
tis grąpių.)

Šiai^ metais vėl turėsi
me apie 900 darbadienių, o 
atlyginimas, atrodo, bus di
desnis.

mylimų garbiniuotų švie
suolių.

Pradžia -buvo > šitokia. 
Pirmiausiai pradėjo niežėti 
galvą ir atsirasti pleiskanų. 
Pirkdavau aukštos Rūšies 
muilus, mazgodavau kas 
antra diena, o bešukuojant 
galvą šukomis ar šepečiu, 
vis man ant pečių taip ir 
krisdavo plaukai bei pleis
kanos, lyg sniegas. Tamses
nį švarką jau sarmatinausi 
dėvėti, nes švarko pečiai 
apsikrėtę, kiekvienas ma
to, ir tas jaunam vyrui ųe- 
malonu!

Kartą sutinku gatvėje 
pažįstamą senyvą moteriš
kę, kitatautę. Besikalbant, 
ji pastebėjo man, kad turiu 
galvoje pleiskanų — jos a- 
kys tatai, mato.

Tikrai gero velijanti mo
teris pasiūlė man receptą, 
kurį aš su džįaugsmu priė
miau. Jinai tąrė:

Nusipirk boric acid mil
telių ir plytukę pigaus juo
do smalinio (tar soap) mui
lo ir prausk galvą su tuo 
muilu. x

Ištirpink gerą šaukštą tų 
miltelių kvortoje drungno 
vandens ir švariai išsiplauk 
plaukus. Taip daryk porą 
kartų per savaitę.

Panaudojus man tą re
ceptą, neliko, pleiskanų; 
plaukai nustojo slinkę ir 
niežulys dingo;

Šiandien ęsu jau 59 metų 
amžiaus. Nors du trečdaliai 
plaukų žili, bet galvutė dar 
pilnai, ąpžĮlus.- .

Esant reikalo, ir dabar 
taip darau.

O kasdieniniam veido (ir 
galvos) prausimui naudo
ju paprastą Fels Naphta 
soap muiįą. Mano moteris 
taip pat šį muilą vartoja 
jau apie 30 metų. Po kiek
vieno nusipraušimo veidaš 
gurgžda, kaip stiklas, — 
švarus, raudonas, net mie
la žiūrėti.

Mano supratimu, skysta
pročiai, naudodami kvepin- 
čius muilus, turi atsisvei
kinti su gamtos duotais 
plaukais ir vėliaus' dėvėti 
parūkus.

Amerikos parama francūzam 
prieš Vietnam liaudininkus

Saigon, Indo - Kiną. — 
Prancūzų komandierius ge
nerolas de Tassigny dėkojo 
Jungtinėms Valstijoms už 
karinę pagalbą prieš Viet
namo liaudininkus; sako> a- 
merikinė parama dikčiai 
padėjo francūzams sulai
kyti liaudininkų žygiavimą 
artyn didmiesčio Hanoi.

•’ , ' 1 « ‘ 
Televizija, yra puikus iš' y. -f < ■ ’‘b—i^radimas, kuris galėtų būti ,

naudojamas žmonėms mok
slinti,’ kultūrinti ir padoriai 
palinksminti.

Bet Amerikoje televizija 
pajungta visokių biznįų 
skelbimui ir pataikauja že
miausiam d a u g u o menės 
skoniui. Bizniai, dažnai su
teršti apgavingais pagy
rais, sumoka televizijos 
kompanijoms milionuš do
lerių per metus. Taigi te-

Tas šašas —tai ne vėžys

J. Sirvida, 
Bloomfield, Conn.

ŠVIESOS GREITIS
Įvairių kraštų mokslinin

kai per 25 pastaruosius me
tus apskaičiavo, jog šviesa 
lekia 186 tūkstančius, 272 
mylias per sekundą.

Bet amerikinio Stanfordo 
Universiteto fizikai, nese
niai paskelbi, jog šviesa iš 
tikrųjų .skrenda 186,280 
mylių per sekundą. Tatai 
jie surado, kruopščiai ^dar
buodamiesi per 5 metus ir 
naudodami naujausius elek
troniškus instrumentus.

Tokiu pat greičiu keliau
ja paprastos žvakės ar ži
balinės lempos šviesa, ly
giai kaip saulės bei žvaigž
džių spinduliai ir elektros 
šviesa. Taip smarkiai, le
kia ir elektro-magnetinės 
radijo bangos.

Daugelį žmonių gąsdina 
psoriasis (ištart — soria- 
sis), niežintj^ negyjantis ša
šuotas odos išbėrimas. Jie 
bijo, kad tai gali būti odos 
vėžys.

Taip antai, vienas brook- 
lynietis nuėjo pas gydytoją, 
ir sako, rodydamas parau- 
'dusį odos sklypuką ant šo
no: •

— Dalitar, manau, kad 
aš turiu odos vėžį.

Gydytojas užklausė:
— Ar seniai tas raudonas 

lopas atsirado?
— Oo, gal jau dveji 

treji metai atgal, 
kė ligonis. '

— Jeigu per tiek laiko 
būtum turėjęs vėžį ir nesi- 
gydęs, tai jau būtum gavęs 
sparnus ar ragus•(danguj 
ar pragare), — pastebėjo 
gydytojas ar davė tepalo 
niežėjimui palengvinti, 
gal ir pagydyti.

Kodėl tas “gal”?
Todėl, kad dar nesurasta 

jokių tikrų gyduolių nuo

ar 
atsa-

AUSTRALIJA NORI 
VOKIEČIŲ

• Canberra, ‘ Australija. — 
Australijos valdžia7 nori į- 
sigabent po 25,000 vokiečių 
per metus. Dėl to veda de
rybas su , vakarinės Vokie
tijos valdžia. 4/’

o

psoriasio. . <
AnUpsoriasio dėmėsr 

prastai susidaro kieti, \plok- 
,šti šašiukai, panašūs į žu
vies žvynus. Niežintis skly- 
pukas palaipsniui didėja. 
Bet bendrajai žmogaus 
sveikatai psoriasis neken-

a--

kia,' kaip tvirtina dr. Ed
win P. Jordan ir kiti ame
rikiniai gydytojai.

Nužiūrima' jog psoriasis 
kartais pasirodo, kuomet 
prasideda tūlų sąnarių už
degimas (arthritis), nors 
žmogus dar nejaustų sąna> 
riuose skausmo. ,

Jeigu būtų patirta, kad 
psoriasis turi ryšio su" są
narių uždegimu, tuomet ga
lima būtų naudot ACTHą 
ar kortisoną kaip gyduolę. 
- Dabar - psoriasiui gydy
ti bei palengvinti paprastai 
vartojama pagaminti su 
smala tepalai, X-spinduliai 
ir ultra - violetinė lempa.

Bet kartais psoriašis pats 
savaime išnyksta.

ALASKOS IR KORĖJOS 
.. ^^uyšALčIAr .
Fairbanks, Alaska.— Šią 

savaitę šaltis ‘čia siekė 50 
laipsnių žemiau zero (nu-

levizįnės,programos ir pri- 
pirkėjaniskostu- 

meriams gaudyti — kumš
tynės, žiaurios arba mo- 
hijančios ristynės - mušty
nės, pusnuogių šokikių ro-. 
dymas, tuščiagalviškos pa
sakaitės, pigios dainuškos 
ir ti.

Protarpiais, tiesa, rodo
ma karinės žinios, vienas 
kitas mokslo dalykėlis, ope
rų gabalai ir kiti lemtesni 
dalykai. • Bet kompanijos 
patyrė, lead tik maža ame
rikiečių mažuma jais įdo
mauja. Sudarkyti sportai 
ir visoki pigūs niekniekiai 
patraukia daugiausia kos- 
tumerių.
Televizija ir mokiniai

Kolumbijos Universiteto, 
paskirti tyrinėtojai surado, 
jog pradinių ir vidurinių 
mokyklų mokiniai pralei
džia 23 iki 40 valandų per 
savaitę, žiopsodami į televi- v
ziją. Dėl to jie nepaspėja 
išmokti užduodamų pamo
kų. šeštadaliui mokinių ‘ 
taip apraibsta akys ir su
skausta galva nuo televizi- 
jos, kad pasidaro per daug į
sunku mokytis. ' <

Mokytojai kai' kuriuose ■
Massachusetts ir Connecti
cut valstijų miestuose įra* 
gino tėvus, kad griežtai ap
ribotų televiziją nupuolu- A
siems klasėse mokiniams. 
Po to pagerėjo mokinių, 
laipsniai.

Anglijos valdžia uždrau
džia biznio skelbimus per ‘ 
televiziją; užtat aptaksuoja

lio), o Yukon srityje buvo televizijos imtuvo savinin- 
dar 5 laipsniais šalčiau. ką 5 doleriais ir 60 centųką 5 doleriais ir 60 centų 

per metus.
Suprantama, jog daugelis 

ir amerikiečių geriau su-, 
tiktų tokius taksus mokėti, 
negu laiką eikvoti bizniš- 
kiems blofams ir šiukšli- ■

Koreja. — Amerikos la
kūnai, pirmiaus buvę arti 
šiaurinio' žemės ašigalio 
(poliaus), tvirtina, jog ant 
vidurinės 'Korėjos kalnų 
būna šalčiau, negu ant to-jnėms programoms, 
žemės ašigalio. J. C. K.S
3 psl.—Laisv&(Llbėr$y, Lith. Daily} Penk., Saus.-Jan* 26, 1951 ,
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Įvyks ŠEŠTADIENĮ

RICHMOND HILL, N. Y110-4)6 ATLANTIC AVE,

Kųnveneija Prasidės 12 Valandą Dieną 
Vakariene Bus 7-tą Valandą Vakare 
Vakarienei

Gyvavimo 40 metų Sukakties
* / s

..... te
4ęsl.~Labv£(

Šokiams Gros Visų Mylima 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Vientik Šokiams įžanga 60c,

kitą miestą, nes nereikes skubintis grįžti namo

rtį ir toli rengkitės ir traukite į sąvo didžiąją iškilmę. Atžymėkime Laisves 40 metą sukaktį stipria 
morale ir materiale paradui. Užtiki-iiikime jos gyvavimą dar ilgiems, metams.

Anksčiau būdavo sekmadieniais. Šiemet bus šeštadienį. Nes dabar šeštadieniais nedirbama, tad duodama 
proga dalininkams ir svečiams

BUS GRAŽIOJE

LIBERTY AUDITOHIDB
(kampas lĮOth Street)



A. VIENUOLI&ŽUKAUSKAS

11-28-50

Hartford, Conn
—43—

padaryti

CHICAGOS ŽINIOS

bus pa-

Philadelphia, Pa
(Daugiau bus)

Binghamton, N. Y

Žvirblis. Ji yra išvesta j Biggs ks«' bet tas visuomet esti i

metais

darbas.

Roseland, Ill

QAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

%

tokiose 
jau se-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

prie to darbo po 15-ką metų, 
gaus po tris savaites vakacijų 
su pilna alga.

Geras Motery Klubo 
susirinkimas

Valerija Kamins- 
ilgai sirgo.
yra Laisves skaity- 
rėmėja, pažangių-

iždi- 
kuri

darbininkų algomis,
yra žemiausios,

o už viršvalandžius

Sveiksta 
kiene, kuri

Valerija 
toj a, gera
jų organizacijų narė.

Mes visi esame linksmi, kad 
ji eina geryn. Linkime greitai 
pasveikti.

pirmi susirgimo

Ligoniai mūsų mieste

Jau bus du mėnesiai laiko, 
kaip sergą jaunuolė Florence

nąi dirbti ateinančiais metais.
# Korespondentė.

Brooktondale, N. Y.

Amerikos naujai paskirtas ambasadorius Anglijoje 
Walter S. ^Cifford, buvęs American Telephone and' 
Telegraph kompanijos prezidentas. Jis čia kalbasi su 
Anglijos užsienio reikalų ministru Ęrnest Bevinu. Vi
duryje stovi ir Į juos žiūri Earl of Halifax. Amerikos 

darbo unijos buvo labai priešingos Giffordo 
paskyrimui.

ir vaidinimas.' Tai verta kuo .^vo sergančių draugių L.X----- 4------ ----

veiklos but fin. sekr., 
Kuopos 

ir vyk-
Rep.

KRYŽKELES
(Istorinis Komunos)

(Tąsa)
Po kiekvieno susikirtimo žirgai šokdavo 
I sali, karščiuodavęs, trypdavo vietoje; 
kai reikėdavo vėl sujoti, jie prunkštė, 
muistėsi, suko, zuzino uodegas ir lyg no
rėjo savo raitelius išskirti ir nunešti kur 
nors į laukus. Kiekvienas kirtis, rodos, 
užgaudavo ir žirgus; kitąsyk jiems su
valdyti -turėjo riteriai, nepaleisdami 
kardo, abiem rankom įtempti ir kama
nas. Bet juo ilgiau kovėsi riteriai, juo 
labiau .pradėjo apsiprasti ir jų žirgai; 
kartais, kai kuris nors kovotojų, atmu- 
šęs kirtį, grąžindavo jį atgal savo prie
šininkui, ir arkliai puldavo vienas kitą 
dantimis, griebdavo už nasrų, už karčių, 
o riteriai tuo tarpu susikabindavo 
kardai, bet nežiūrėdami, rodos, pato
gaus- momento^ vis dėlto nenuimdavo 
vienas antram galvos.

Jei kryžiuočiams nuo pilaitės sienų 
stebint tą dvikovą viskas buvo aišku, — 
ir priešų puolimai, ir tų kirčių atmuši
mai, ir nuo lemto smūgio išsisukinėji
mai/*1— tai žemaičiai, nepažįstą riterių 
papročių bei tradicijų,.visai nieko nesu
pras ypač, kad abu kovėsi už buitį ar

— Jei taip, — aimanavo žiūrėdamas 
nuo sienų senas Visimanta, nudobęs mū
šiuose ne vieną kryžiuotį, — jei riteriai, 
norėdami vienas kitam nuimti galvą, 
praleidžia tam patogiausias akimirkas, 
tai kam tos dar imtynės?! Ar ne tiks
liau būtų duoti jiems į rankas tik po 
vieną ietį?! Imtynėse su lokiu žemaitis 
tik tuo ir laimi, kad vienu patogiausiu 
momentu, kai lokys atsistoja piestu, iš
kelia savo pirmutines kojas ir nori ap
gobti medžiotoją, t as smogia jam kir
viu į galvą. Nepasinaudos šia proga 
žmogus, pasinaudos ja žvėris. O svetim
šaliai riteriai elgiasi nei kaip žmonės, 
nei kaip žvėrys, o kerta savo priešinin
ką pačiu nepatogiausiu laiku.

Ypač pasipiktino senas Visimanta, kai 
kart^r atsisėdo ant paskutinių kojų Han
so ^vibako arklys :■-riteris Drankas ne 
tik nepasinaudojo gera proga ir vienu 

m i i“ i, i ... —— -------- -——
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kirčiu nenuėmę kryžiuočiui galvos, bet 
įbedė savo kardą į žemę ir lukterėjo, ko
lei priešas,, susitvarkė. Jei tai būtų žai
dimas, tai kas kita, bet kai kova už buitį 
ar mirtį, tokios kovos žemaičiai nesupra
to. ’ . '

Iš pradžių buvo panašu, kad jėga, mi
klumas ir visa persvara yra riterio 
Dranko pusėje; taip bent atrodė žemai
čiams; jis dažniau puolė, tankiau kirto, 
sumaniau atmušdavo kirčius ir kartą 
net buvo patupdęs ant paskutinių kojų 
kryžiuočio arklį; bet senas komtūras ir 
gerai susipažįstąs su riterių turnyrais 
Griežė tuojau pastebėjo, kad brolis Han
sas tuo tarpu dar nepuola, zo tik mėgina • 
savo priešininką ir tyko vienu kartu su
duoti jam mirštamą smūgį. '

Kovėsi riteriai ilgai. Šviečiant sau
lutei, regėdavos nuo pilaitės sienų, kad 
ten ne žmonės, ir ne kardais kertasi, o 
kažkokie dievaičiai'žaibais svaidosi.

Netrukus žiūrėtojai pastebėjo kovoto
jų tarpe atmainą: ligi šiol riteris Dran
kas, kertąs savo priešui smūgį po smū
gio, pradėjo lyg pavargti, lyg jo arklys 
pailso, ir iš puolimo perėjo į gynimąsi. 
Tai pastebėjo ne tik kryžiuočiai, bet ir 
žemaičiai, ir bajorienė Knystautienė su 
dukra, ir mergos. Kryžiuočių tarpe pra
bėgo džiaugsmingas šnibždesys. Jie* at
sidėję jau laukė lemiamo smūgio. Bet 

, riteris Drankas taip sumaniai gynėsi ir 
taip mikliai atmušinėjo visus jo kirčius, 
kad kryžiuočiai vėl pradėjo abejoti, be 
nemėgina.savo priešą ir anglas.

Bajorienės, jos dukros ir visų dvariš
kių palankumas buvo anglų riterio pu
sėje,* nes jis per visą laikiį savo buvimo 
pilaitėje nieko nenuskriaudė, su nieku 
žiauriai nepasielgė, pevertė pilaitės 
žmonių nusižeminti ir su visais buvo lį- 
bai mandagus. Jis visu kjio skyrėsi nuo 
kryžiuočių; kartais atmainydavo arba 
nukreipdavo jų nutarimus ir nenešiojo 

-balto kryžiuočių apsiausto su juodais 
kryžiais, kurių taip neapkentė žemai- Vf. • 4 „.X. ».z -4* 'ciai.

CLEVELANDO ŽINIOS
y i ,

Sis tas smulkiai

Rola įmonės darbininkai 
buvo susiorganizavę į UEW, 
bet naujoji CIO-IUEW pra
dėjo briautis, kad užėmus tą 
įmonę.

Įmonėje dirba televizijos ir 
radijo aparatams dalis 1,300 
darbininkų. Kadangi sulyg 
Taft-Hartley įstatymu darbi
ninkas negali balsuoti, kokios 
jis unijos nori, o tik nori ar 
nenori unijos, tai, sulyg NL
RB paskelbimu, iš turinčių 
teisę balsuoti 1,051 žmonių, 
530 balsavo No Union, o 458 
už 1UEW.

Tai taip dešiniųjų unijų 
biurokratų ardymo darbas ir 
išdegė.

Aii > Clevelando alaus bra- 
priėjo prie > susitarimo 

! AFL Beer & Beverage 
Inion lokalul 392. Trokų drai- 

ai gavo algos pakėlimą 
$5 į savaitę. Pagelbininkai 

r sandėlių (warehouse) dar
ai — po $8 į savaitę.

Be to, bravorų savininkai 
<o pafiirąsyti kontraktą 

metams, kuriuom pa- 
600 darbininkų.

gų pakėlimas prasidėjo 
a diena sausio, .1951

►s unijos prezidentas John 
lice sakė, kad taipgi 

derybos su minkštų gėri- 
žiotojais, kur yra 650 

Čių.

jvelando Mokyklų Tary- 
Apskrities Inžinierių 

t sutiko pakelti algas 
ir trokų drai variams po 
valandą, kurių yra virš 
; operuojančių mokyklų 
ir trokus, taipgi ir 450 
trokų vairuotojų.

algų pakėlimas įėjo ga
li on nuo pirmos dienos sausio

■ O įiąrią yrą

f,

Laiškų išnešiotojų ' darbas 
nėra tokis puikus, kaip jis 
yra rožėm nupieštas. Ypatin
gai kalėdinių švenčių metu, 
laiškanešiai sako, dėl “tėp big 
wings” yra rožėm padabintas, 
bet paprastam, išnešiotojui yra 
apsunkintas dvigubai.

Darbo laikui neįmanoima at
likti ir reikia dirbti viršvalan
džius,
niekas nemoka. Sulyginus su 
įmonių 
laiškanešių 
nors ir yra vadinamas valdiš
kas

Sausio 8 įvyko Roselando 
Moterų Klubo susirinkimas. 
Jis buvo gan skaitlingas. Veik 
visos narės’atsilankė.

1950 ,metų raportas buvo 
geras. Daug nuveikta. Daug, 
aukota svarbiems visuomenės 
reikalams. , >'

Finansinis klubo stovis ge
ras. Turime ižde ) $310.11. 
Narių klubas turi pilnai už
simokėjusių 74. Tai yra grąt 
ži organic uotą jėga, galima 
daug kas nuveikti. ;

Po susirinkimo turėjome 
“šurum-burum”. Vos ' baigus 

.rutinos reikalus, pasirodė flta< 
lai apkrauti skaniu maistu, i 
Gaspadinės mat paruošė, ka*J 
d a kitos mes svarstėme reika* 
lūs.

Bevalgant kalbėjomės. Pa 
baigčje sudainavo keletą dąL 
nelių. Tai ir palydėjome 1950 
metus. ... į.

Atrodo, visos klubiefcės yra

Gera buvo LLD Apskrities 
Konferencija

Sausio 14 d. Vilnies salėje, 
įvyko Lietuvių Literatūros 

i Draugijos pirmosios apskrities 
■konferencija. Delegatų pra- 
Idžioje buvo mažokai, bet ve
šliau susirinko daugiau.

Atidarius konferenciją, L. 
Pruseika pasakė gerą kalbą.

Pirmininku1 išrinktas Ado
mas Yuris, sekretorius Stasys 

|Vešys. Abu yra apskrities ko
miteto nariai.

ligonių lankymo ir dovanėlių" 
pirkimo darbą, garbė jums, 
drauge.

Parsitraukėm 50 kopijų 
“Kaip Būti Jaunam Net ir 
Senatvė je.”- Manau, visi 
džiaugsimės nusipirkę tą kny
gutę. Tai kupina gerų patari
mų visiems. Jų prisilaikant, 
galim but naudingų sau ir ki
tiems iki gilios senatvės.

Nutarėm rengti prelekcijas 
Dr. Stanislovaičiui, jei bus ga
lima jį gauti. Komisija rupių-, 
sis, kiek galėdama, tuo reika
lu, nes darbščios draugės įėjo, 
šiaip ką surengt svarstom, bet 
sunkūs laikai su -daugeliu rei
kalų. Bet rankų nemMeisime.

Paręngimas vasario 11

L. S- ir D. Draugija .daug 
metų kaip gyvuoją- Hartforde 
ir Manchesteryje.• Turi vieną' 
skyrių. Moka pašalpos 8 dol, 
į savaitę ir pomirtinę. Tai1 
progresyvė organizacija.

Apart rūpinimosi nariais, 
retkarčiais paremia ir vjsuo- 
mpnįškųs reikalus sulyg išgą- 
lės.

Sergančių narių vis daugiau 
atsiranda ir ilgokai nekurienųs 
prisieina pasirgti. Tai ižc|as 
neina didyn, kaip norėtume.

Todėl nutarta rengti sueigė- 
lę 11 d. vasario, 3 v. pę pietų, 
157 Hungerford St. Kas my- 
lęs, galės pakazyj-iųoti ir do
vanelę gaus |ųž daugiau punk
tų, O kiti šiaip pasižmonėsi
me. Bus ąka’nią, pžkąhdžių ir 
gerų gėrimų.

Kad pagelbėti 
'pelno, jau at^jo ’su pažadais 
paaukoti, tam tikslui: V

M. Naktinis, “kartoną” ci- 
garetų,'o šios draugės maisto: 
M. Kaulinaitienė, O. Rudžins- 
kiėnė, H. Urbonienė, M. Ma’- 
gaitienė, V. Kazlau ir Mrs. 
Rogers. Kai draugės aukoja, 
būna skanių valgių pasivalgy- 
ti. Kąs jaučias, kad galėtų 
kuom paremti, — prašom.

Kai kas gal pasakys, kad 
ubagavimas. Bet šiandien tas 

. irnvincn daroma plačiai, tai ir mes Aul IvoL |
konferencija I ^ar^u su i<as

-■ ' j brangu, tą turim remt. Bago-
Ji galėjo būti dar skaitliu- čiai^nepadės. ,

gesnė. Peiktina, kad tūli dele
gatai neatvyksta į konferenci
jas, nors ir neturi .tam rimtų Į 
priežasčių.

žinoma, paraginimų reikia 
irgi daugiau ir gal stipresnių 
ruošiantis konferencijai. Rei
kia tikėtis, kad tatai 
gerinta ateityje.

Priimtas kuopoms 
planas labai geras, 
turėtų jį apsvarstyti 
dyti gyvenimam

kad ši konferencija buvo vie
na geresniųjų iš visos eilės 
pastari!jų k onferencijų. Atsi- 
žvelgiąnt į sąlygas 
mes veikiame, I 
juo labiau reikia vertinti.

Lankėsi brooklynietės
•* * •šioje .apylinkėje lankėsi dvi 

brookl'yįiietės lietuvaitės, Ma
tilda ir Amilija Rugieniutčs. 
Jos apžiurėjo Cornell Univer
sitetą ir nepatingėjo užsukti 
ant kalno pas Laskius. Joms 
čia patiko kalnas ir sniegas. 
Beveik porą savaičių čia pra
leido dėl poilsio.
• Grįždamos namo, jos sakė 
esančios labai patenkintos sa
vo apsilankymu ir labai gerai 
jaučiasi sveikatoje. W.L.

Po protokolui sekė kuopų 
raportai, kurie buvo trumpi ir 
tikslūs. Jei ko ^pkavo, tai 
kad ne visos kuopos prisiuntė 

I delegatus.
Raportai taipgi parode, kad 

kuopos, kurių susirinkimuose, 
apart paprastų rutinos reika
lų būna ir paskaitos, prakal- 
bėlės ar diskusijos, - o1 kartais 
lengvų užkandžių, turėjo di
desnius ir geresnius susirinki
mus. Gera dalis "■ kuopų tai 
vykdė, kitos ne. Joms dėl to 
prasčiau ir ėjosi.

z Pasirodė, kad maža dalis 
? narių dar yra duoklių nesumo

ji’ 

Memorial. Hospital, Ithaca, budį ios . valdybos pastan- 
Y . . igomis visi nariai duokles lai

ku pasimoką.
Diskusijos apie apskrities 

ir kuopų raportus buvo geros. 
Objektingai svarstyta silpny
bės, kritikuota jos, bet nebu
vo asmeniškumų, nei aštrių 

. užsimėtinėjimų.
Pridėdamas prie diskusijų, 

V, Andrulis taipgi padarė 
trumpą pranešimą apie savo 
kelionę iš New Yorko. Jisai 
sustojo keliolikoj vietų. Jis 
sakė, kad upas šiuo tarpu bu
vo geresnis kolonijoje, kaip 
kad pereitą pavasarį, kuomet 
jis ten lankėsi. Reakcija pa
baugino kąi kuriuos pažąn- 
giečius, bet nežymią dalį, tuo- 
gi tarpu nemažai pirmiau nuo
daliai stovinčių dabar stoja 
veikimai;.

, Po diskusijų priimtąkelios 
svarbioj rezoliucijos. f . .

Priimtas planas sudarymui 
čiagijnių’ komiteto, kuris Rū
pinsis įtraukimu daugiau čia- 
gįmių. Pasirodę , kad ir da-' 
bar jau yra nemą^ai jų, bet 
jie mažai, veikia. Planuojama 
sudaryti net ir angliškai kai-' 
bančių kuopas, taipgi apšvie- 
toš klubus ar komitetus tarpę 
'čiagimių. O tas padės daugiau 
jų gauti organizacijon, taipgi 
jau esančius joje jveiklins.

šis pasimojimas, ipano m a* 
nymu, yra tikrai geras. Jis; 
žymiai padės organizacijai.

Komitetas ■ > išrinktas visai 
geras. Reikia tikėtis^iš jo ge- , 
ro veikimo. Pernykštis komi
tetas taipgi buvo geras. Bę1 
savos organizacijos reikalų, 
jo nariui .vęikia kitur. Ypatiri-' 
g*ai tūli jų daug veikia Andru
lio gynimui' komitete ir visam 
darbe. -

Berods, neperdėsiu1 pasajęęs,

Florence
dirbo už slaugę (nurse) kelis 
metuB Binghamton City Hos
pital, o vėlesniu laiku buvo 
toj pačioj ligoninėj instrukto- 
rė-mokytoja.

Gaila jaunuolės, ’ kad taip’ 
sunkiai susirgo ir veikiausia 
reikės ilsėtis gal kelis mėne
sius, kol sveikata sugrįš.

Linkime jums, Florėnce, 
greitai pasveikti.

Laukiame Svarbios Iškilmės.

Čia jau daugelis žino, kad 
randasi garsus Pennsylvani- 
jos Universitetasi Tik nevisi 
žino, kad šis universitetas 
myli ir lietuvišką kultūrą.

Jau per eilę metų to uni
versiteto skyrius Cultural 
Olympics rengia tarptautiškus 
parengimus ir į juos visuomet 
užprašo Phila. Lietuvių LY
ROS CHORĄ, šiais metais ir
gi tas pats: padaryta. Lyrie- 
čiai, žinodami svarbą 
iškilmėse dalyvauti, 
niai prie to rengiasi.

Sužinota, kad šiais

1951 mietam pasikeitė val
dyba į nekurtuos urėdus — 

| vietas. J. Thomas atsisakė, 
;tai jo vieton- išrinkta M. Mu- 
lerankiene 'pirmininke, vice- 
pirm. 'A. Klimas; prot. sekr. 
J. Kazlauskas, daugelį metų 
tarnaująs be pertraukos mūsų 
organizacijai; J. Vasil atsisa- 

išbuvęs su 
pertraukom 16 metų, tai jo 
vieton apsiėmė A^ Kasper; 
trečias ąekr. Z. Yuška; 
ninkė O.‘ Giraitienė, 
daugelio draugijų iždus sau
go Hartforde; iždo glob. B. 
Muleranka ir t. S. Barison; 
maršalka’ O. ' Brazauskienė, 
d birų sąrg. M1. Yuškienje.

Tai pusę valdybos sudaro 
moterys. Linkiu gerai darbuo
tis dėl draugijos labo. Pilnai 
tikiu, tą jie padarys.

Moterų aktyvo susirinkimas
KLAIPEDA. 1950 ,m. lapkr. 

26 d. — Kultūros namų salė
je įvyko miesto moterų akty
vo susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 200 moterų. Pra
nešimą “Moterų uždaviniai 
rinkiminėje kampanijoje” pa
darė partijos miesto komiteto 
darbui moterų tarpe skyriaus 
vedėja drg. Meigelytė.

Pranešėja nurodė, kad 
miesto moterys aktyviai įsi
jungė į rinkiminę kampaniją. 
958 moterys dirba agitato
riais, 589 iškeltos į rinkimines 
komisijas, 45 stachanovinin- 
kės, mokytojos, gydytojos, 
pasiūlytos kandidatais į srities 
ir miesto vietinių tarybų de
putatus.

Moterų Klubas Veikia
LLD . Moterų Klubo susirin

kimas įvyko 15 d. sausio. Val
dyba buvo perrinkta. Visos 
tos pačįoš pasiliko, tik iždinin
kė kita, M. Barnett.

Buvo laiškų prašant para
mos. Paralyžiaus vajui 3 dol. 
paskyrom ir kitiem reikalam 
$5.00. -

Fin. sekr. iždavė gražų ra-1

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Margumynų vakaras Įvyks nfdė- 
lioj, 4 d. vasario, 6:30 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. Rengia Pažangos Chorai ir 
LDS 21 kuopa bendrai. Apart ska- , 
naus maisto ir gėrimų bus ir pro
grama iš monologų, duetų ir kitų 
pamarginimų. Visus ir visas kvie
čiame atsilankyti. — Rengėjai.

(19-20)

Agnės žiburienė t sveiksta 
po operacijos, kurią turėjo 
sausio mėn. • f

Ji yra LDS ,6 kuopos’narė. 
ir minimos kuopos fin. sekre
toriaus žmona. Randasi savo 
namuose, 60 Lake Avė.

Kuriems laikas leidžia, ma
lonėkite ją aplankyti ar atvi
rutę pasiųsti

Linkime jai greit pasveikti.
A.J.K. Navalinskai.

Minneapolis, Minn. —Su
streikavo mokyklų prižiū-. 
rčtojaj - džianitoriai, i’eika- 
ląudami. daugiau algos. 
Streikas uždarė 93 miesto 
mokyklas.

iu programa bus ilgesnė (duo-'Port». lš 1950 met«
dama daugiau laiko) ir daug Turėjom gerus metus. Palyg,- 
įdomesnė. Būsią dainų, šokių *'amai graZ1ų darbų nuvokta, 
ir vaidinimas.' Tai verta kuo sergamnų draugių I 

■ skaitlingiausia lietuviams ųt- Žemartiene nuoširdz.ai atlift 
silankyti. Įžangos jokios ne- 
buis. Laikas patogus, penkta
dienio vakaras. Tai bus antrą 
dieną vasario, 1RV1NG AUDI
TORIUM, 34 St./ir Spruce St. 
Pradžia 8 vai, vakare. Priva
žiavimas iš visur tinkamas.

Lietuviams verta pasinaudo
ti proga ir pamatyti ne tik 
mūsų lyriėČiu^, bet įr dauge
lio kitų tautybių dailę.

O choriečiai ' labAi pągeii- 
dąuja, kad gauti į chorą kuo 

- daugiąusią naujų ną.rių> kaip 
Ynergaičių, taip ir vaįki'ną. Pa
geidauja ir su muzikos bile 
kokiais instrumentais kiek 
galinčių pagroti. Jie susiren
ka kas penktadienio vakarą, 
1218 Wallace St.

If I u w I" ---------

narės vestuvių sukaktį. Tai 
, buvo II. Tureikienės sukak
tis. Tuo tąrpu nepamiršo pa
sveikinti ir Laisvės suvažiavi
mo su dešimke. Tai puikios 
moterėlės. Teta M.

Motery Klubas. > .
šis Klubas ne pąšelpiriis ir 

be bariuko. Bet jos susirenka, 
pasišneka, atžymi nekurtas 
svarbesnes dienas, tai gimta
dienius, tai sukaktis vedybų, 
užkandžiauja, pabaliavoją, 
užkliuvusius svečius ir vyriš
kos kilmes pavaišina. Po to 
pasibučiavusios skirstosi, nusi
tarusios, kur ir kada vėl susi- 
rinkti. ’ ' . . *

21 d., sausio jos susirinku
sios atžymoj o1 savo, veiklios

Matthew A 
BUYUS 

(BUKAUSKAS).'.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

5 pil^-jUįsvėiLiberty, Uth. Paily) Penk., ^ąu8.-Jnn. £6, 19$1



New Yorko ' 'naminių 
paukščių parodoje ši žą
sis laimėjo pirmąją do
vaną. Jos savininkė yra 
Florence Awe iš Ozone 
Park, Brooklyn© prie
miesčio.

i
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Policijos teismas 
tardys Tierney

Figūravęs byloje Naujų Me
tų vakarą ant Times Square 
areštuoto jaunuolio Robert 
Cox, policistas William A. 
Tierney pašauktas į depart-! 
mentinį policijos teismą pasi
aiškinti. Pašauktas ir dežura- 
vęs W.!. 4 7 th St. stoty j tą va
karą policijos leitenantas 
Karl Ahlers.

Cox buvo areštuotas, tarda
mas ir teisiamas, kad jis da
ręs netvarką. Teismas jį ištei
sino.

Jį areštavusia policistas Tier
ney kaltino, kad palieptas ei
ti Cox piktai pasipriešinęs, 
priekabiavęs. Cox ir tai matę 
liūdijo, kad policistas stumęs 
Cox eiti nuo tūlos vietos, bet 
jis prašęs leisti pastovėti kol 
ties ta vieta įėjęs užkandinei! 
jo draugas suvalgys “šuniu
ką.” Ten buvę daug kitų sto
vinėjančių ir jų niekas nekliu- 
dęs, bet Cox’ą policistas pra
dėjęs mušti.

Policistas kaltino Cox’ą, 
kad jis buvęs girtas. Cox’as 
sakė, kad Tierney dvokė deg
tinės kubilu. Cox iššaukė po- 
licistą gauti nors vieną jo 
kaimynų ar pažįstamų, kuris 
paliūdytų matęs jį girtu ar 
nors geriant. Cox sakėsi išgė
ręs vieną prieš apie porą mo
tų.

Cox teisme sakė, kad jis 
• nuo to sumušimo ir dabar te- 
besilanko pas gydytoją gydy
ti uždaužytą akį ir ausies 
bubnelį. Jį žinantieji reiškė 
didžiausį nepasitenkinimą, 
kad jo sumušėjai nepatraukti 
atsakomybėn. Pagaliau, poli- 
cistui paskelbtas departmen- 
tinis teismas, tai yra, teis pa
tys aukštesnieji policijos pa
reigūnai.

Unija reikalauja sau 
teisės atstovauti 
tardomus deportavimui

Laukiame ir tikimės daug 
svečių Laisvės bankete .

Brooklyniečiai į savo dien
raščio metinį suvažiavimą ir 
banketą, atrodo, atvyks skait
lingais būriais. Tai liudija ti- 
kietų pardavinėtojai. Daug 
tikietų paskleista iš anksto. 
Ir ateis daug tų, kurie netu- 

‘rėjo progos tikieto įsigyti iš 
anksto. Tokia yra įsigyvenusi 
pramogų rengimo ’ taisyklė. 
Juo daugiau tikietų parduota 
iš anksto, tuo daugiau rasi 
norinčių ateiti dar neturėju
sių tikieto. Imant visą tai do
mėn, šeimininkės gamins šim
tais svarų dešras, kalakutus, 
hames ir kitką, kas gaunama

geruose bankietnose. Stengia
masi užtikrinti, kad visi sve
čiai bus tinkamai pavaišinti.

Svečiai prašomi nesivėluoti. 
Vakarienę citros 7 vai. Vaka
rienės ir šokių bendras tikie- 
tas $2.50. Vien šokiams 60 c. 
Gros Jurgio Kazakevičiaus 
orkestras.

Laisvės dalininkai 
ninkių organizacijų 
atstovai suvažiavimą 
12 valandą dieną.

Suvažiavimas ir bankietas 
įvyks Liberty • Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill. .

ir dali- 
išrinkti 
pradės

Didele naujanybe lietuviams
Brooklyno ir apylinkės lie

tuviai dar labai gerai pamena 
tuos iškilmingus LMS ruoštus 
festivalius, dailės parodas, 
atostogų mokyklas ir gerus 
koncertus.

Dabar ateina dar didesnė 
meno naujanybė. Pasižymėki
te vasąrio 18* d.
Brooklyno 
lietuviams
Lietuvių
(Liberty Auditorium), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Vasario 18-tą LMS 3 
Apskritis dar pirmu kartu

pateiks operinį 
Tai ne paprastas 
bet bus vaidinama

Kriaučiai pagerbs 
seny unijisty

Pakėlimas rendy už vis 
daugiau paliestą 
biednuomenę

Komunistai iššaukė 
radijušą pasakyti 
žmonėms apie juos

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2396

HELP WANTED—FEMALE

Tą dieną 
kolonijų 

kelias turi but į 
Kultūrinį Centrą

'lietuviams
koncertą!
koncertas, 
scenos iš žymiausių operų, su
pilnu scenos ir kostiumų pa
puošimu. Vaidinimą atliks 
profesionalai operų solistai, 
artistai vaidintojai.

Tokios progos tik retai pa
sitaiko. Todėl mes prašome ne 
tik nerengti kitų parengimų 
tą dieną, bet ir ruoštis šioje 
aukštoje meno iškilmėje da
lyvauti. '

LMS 3 . Apskr.Komitetas.

Gręsia pavojus nedarbo 
apdraudos čekiui

Darbininkų vadai 
jog gubernatoriaus 
administracija planuoja vals
tijos seimelyje pravesti nedar
bo apdraudos įstate pakaitas. 
Jomis vadovaudamiesi galėtų 
nuo daugelio darbininkų visai 
atimti apdraudą ir 
pasunkinti gavimą 
apdraudos čekio.

Tarpe vyriausiųjų,
administracijos žingsnius ste
bintieji žmonės, būtų sekamos

įspėja, 
Dewey

visiems 
nedarbo

įspėja

United Electrical, Radio
and Machine Workers Unijos trys pakaitos:
atstovas William Sentner pa-| Neduoti apdraudos tam, ku- 
reiškė Immigracinei Apeliaci-i rjs negalės įrodyti, kad jis 
jų Tarybai, kad ji privalo leis- dieną ir naktį ieško darbo, 
ti unijai atstovauti savo narį, jau dabar esame girdėję as- 
savo nario šeimą ar bile asme- rnenų' nusiskundimą, kad rei- 
nį, kuris persekiojamas de-^alauja paduoti 
portavimui.

’ , Unija pirmu kartu išstojo 
atstovauti-giriti Senterio žmo
ną, Antonią. Gynėju buvo įga
linusi Senterį atstovauti uniją 
žmonos byloje. Immigracinė 
Apeliacijų Taryba bandė nu
ginčyti, kad unija neturinti 
tos teisės. Dėl ,to ginčo ir 
Sentnerienės byla tapo nu
traukta neribotam laikui.

, ivuici u.j cv vi vardus, pa—
! vardes ir adresus asmenų ar 
įstaigų, pas kuriuos bedarbis 
buvo prašyti darbo. Tačiau

nesant įstatais reikalavimo 
tokios išpažintiesj kovinges- 
nieji tam pasipriešindavo, tik
tai nedrąsieji nukentėdavo.

Pakeisti apdraudos 1 metų 
pagrindą taip, kad vieneriais 
metais išėmęs apdraudą viso
mis 26 savaitėmis, kitais me
tais nebegautų apdraudos vi
sai, jeigu nėturėjo progos vėl 
įdirbti atitinkamą skaičių sa-. 
vaičių tais metais.

Kaip dabar yra įstatas, iš
ėmęs apdraudą vienais metais, 
jeigu tebėra be, darbo, Vėl įa- 
li gauti apdraudos ir seka
mais metais.

Įvesti kitokį rokavimą ap
draudos sezoniniams darbinin
kams, kad jie beveik 
nebegautų.

Taipgi pablogintų 
nėščioms moterims.

120,000 tarnautoji! 
gaus algos priedo

Miestinė New Yorko Budže
to Taryba nubalsavo išleisti 

1 apie $30,000,000 metams iš
mokė j imuii miesto tarnauto
jams algos priedo. Priedas 

' oficialiai skaitomas ne pakėli
mu algos, bet “pragyvenimui 
bonusais.” Suprantama, jog 
priedas duodamas užlopyti 
pragyvenimui budžete tą šu
kę, kurią iškando pakilusios 
kainos.

Plane numatyta duoti po 
$250 metams priedo, uždir
bantiems mažiau -$7,500 me
tams. Priedas įeis galion ko
vo 1-mą.

Unijos buvo reikalavusios 
po $500 ir iki $600 priedo. 
Paskelbiant priedą, valdinin
kai' nutylėjo apie' buvusį 
jų pateiktą reikalavimą.
Ne visus tarnautojus 
paliečia šis priedas

»

Priedas nepaliečia samdo
mų padieniai darbirtinkų, nei
gi mokytojų ir transportinin
kų. Pranešime sakoma, kad 
mokytojų reikalas svarstomas 
atskirai miestinėje z švietimo 
taryboje. O transportininkų 
neliečia dėl to, kad jie gavo 

GARSINKITES LAISVĖJ! šiokį tokį priedelį pernai ir

uni-

nieko

padėtį

Progresyviai kriaučiai 
kriaučkos sumanė- pagerbti 
seną unijistą Praną Reinhardt 
jo gimtadienio ir varduvių 
proga. Yra rengiamas didelis 
bankietas. Įvyks vasario (Fe
bruary) 17 d., 7:30 vakaro. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpoj^.

Mūsų senas unijistas Pranu
kas jau sulaukė gero kavalko 
metelių, 65. Nenuilstančiai 
darbuodamasis kriaučių, uni
joje nei nepamanė, ' kad jam 
teks susilaukti tiek metų. Bet 
jis sako: dar aš dirbsiu ir 
veiksiu unijoje, esu- drūtas, 
kaip milžinas, galiu gyventi 
dar tiejk. 'taigi, Pranas ir Ol
ga Reinhardt per metų metus* 
abu darbuojasi tarpe, progre
syvių ir yra geri dienraščio 
Laisvės patrijotai.

Gyvenime per tiek metų te
ko jiems visko matyti, daug 
pergyventi, ypatingai buvu
siais depresijos laikais, Įcada 
jų vaikučiai tebėjo mokyklon. 
Bet tas viskas jau praėjo, jie 
likosi laimėtojais prieš sunku
mus. Abu sūnus išaugimo sėk
mingai ir davė jiems mokslą. 
Rodos, abu jų sūnūs yra vedę, 
abu gražiai .gyvena.

Pranas ir Olga yra linksmo 
būdo žmonės, su visais gra
žiai sugyvena ir visada juos 
matysi pramogose ar koncer
tuose. Tai yra 
darbuotojai dėl 
labo. Progresyviai 
nepadarė klaidos, 
jiems pagerbti pobūvį, 
yra pas darbininkus to užsi
tarnavę. Taigi, gerbiamieji 
kriaučiai ir ne kriaučiai, įsigy
kite bilietus iš anksto, kol dar 
jų yrą. i

Bilietus galima gauti L. A. 
Pil. Klube < pas gaspadorlų 
Juozą Zakarauską ir jo bar- 
tenderį Aleksandrą Deikų, 
taipgi ir pas komitetą: Juozą 
Kairį, J. Bernotą, J. Steponai
tį, J. Stakvilevičių, Ch. Ne- 
čiunską. Bilieto kaina $3.50.

Bus duodami gėriausi val
giai ir gėrimai, kadangi čia ne 
reikalingas likimas pelno. Ne 
tam šis bankietas rengiamas, I 
kad kam nors liktų pelno, bet 
tik pagerbti užsipelniusį as
menį ir kad , atsilankiusiems 
būtų jo bilieto vertės pilnai 
valgių ir gėrimų. Progresy
viai kriaučiai nėra tie buivydi- 
niai, kurie susišaukę kriau- 
čius į savo bankietą žiūri, kad 
jiems daugiausia liktų almuž- 
nos, o svečiai kriaučiai iš ban- 
kieto eidami namo turi diržu 
susivaržyti sau pilvą. J. S.

ir

nenuilstanti 
darbininkų 

kriaučiai 
, rengdami 

jie

algų priedams 
pinigus?

budžeto taryba 
pinigus sukelti

iki

Rendauninkų Tarybos, Ame
rikon Darbo Partija ir kitos 
tyrinėjusios Harleme padėtį 
organizacijos atrado ten des
peratišką butų stoką. Ir apro- 
kavo, kad dėl to, jog ten dau
giausia stbkuoja namų, jie
būtų apsunkinti didesnėmis 
r en domis. ' >

/Namų savininkės kompani
jos daugiausia pasinaudotų 
tuo punktu, kuris leidžia kel
ti rend as dėl padaugėjimo 
bute gyventojų. Harleme re
tai kur atrasi butą, kuriame 
skaičius gyventojų nebūtų pa- 
dvigubėjęs. Padaugėjo dėl to, 
kad negrai, portorikiečiai ir 
kiti biedni žmonės neįleidžia
mi.z apsigyventi kitur. Jie bū
na priversti susikraustyti po 
geliąs šeimas į vieną butą ir 
gyventi ankštume, kaip'silkės 
bačkoje. 

I

Unijistai ragino 
trauktis iš Korėjos

• New Yorke 3 jaunuoliai su
imti zujant - gatvėmis vogtu 
auto. Juos sugaudė ir patup
dė daboklėn. Brangiai kai
nuos smarkavimo pusvalandis 
neturintiems pinigų.

kad jų kontraktas galioja 
1952 metų.
Kur gaus 
teikiamus

Ta pati 
siūlė tuos
dedant daugiau taškų 
automobilių savininkų, banko 
čekių, alkoholini# gėrimų, ga- 
so, elektros ir tt. Padidėtų 
taksai net kūdikiams, pake
liant taksus- ant pirkinių nuo 
esamų 2 nuošimčių iki 3. į

Tuo pat sykiu siūlė “taupy
ti,” mažinti visokius visuome
nei patarnavimus. '

Ti-Penki šimtai unijistų, 
mes Square srities darbininkų, 
suėję į Distributive, professio
nal and Office Workers Dis- 
trikto 65-to narių susirinkimą 
pasiūlė Korėjos klausimą iš
spręsti derybomis.

Greta to, siūlė priimti į 
Jungtines Tautas x Kinijos 
Liaudies vyriausybę, atstovau
jančią 475 milijonus žmonių. 
Pasipriešino atginklavimui 
nacių Vokietijos ir nusprendė 
po drabužių centrą New Yor
ke tuo klausimu įvykinti refe
rendumą.

Už tuos pasiūlymus taikai 
500 dalyvių balsavo veik vien
balsiai, tiktfei šeši pasiprieši
no, o kiti šeši visai nebalsavo.

Kings apskrities komunistai 
paskelbė radio komentatoriui 
Drew Pearson viešą iššaukimą 
paskelbti savo programoje, 
kad komunistai bėgiu savaitės 
(ikj 28-tos) bus gavę 3,000 
naujų skaitytojų angliškam 
darbininkų dienraščiui Daily 
Worker ir jo sekmadieninei* 
laidai The Worker.

Iššaukimui priežastį suteikė 
radijušas. Jisai praėjusį sek
madienį savo programoje pa
skelbė, būk angliškasis darbi- 
ninku laikraštis užsidarysiąs 
pirm suėjimo 60 dienų .nuo to 
sekmadienio. Užsidarysiąs dėl 
to, kad išsibaigsią skaitytojai.

Kad skaitytojai išsibaigsią, 
jis sau išvadą pasidaręs iš to, 
jog tas laikraštis, atsišaukda
mas į darbininkus užsirašyti 
ar ątsinaujinti tą laikraštį, 
paskelbė, jog skaitytojų .turi
ma per mažai. Laikraštis 
kvietė darbininkus stiprinti 
savo laikraštį, 

i

Išgirdę 
darbininkų 
ną atilsį,” 
susirinko,
kvotas padidinti 
čiausia įvykinti. Praėjusį tre
čiadienį laikraštis rašė; jog 
1,400 skaitytojų jau gauta iri 
užtikrino sekmadienį pasitikti 
su dar 1,600 skaitytojų.

Visa Kings apskrities kvo
ta yra gauti šiame vajuje 
6,000 skaitytojų, čia neįskai
toma pirm vajaus gautieji.

S-as.

KAMBARIŲ VALYTOJOS >
5 'Dienų — 40 valandų sav4t0—> 
$31.40 j ęavaitę ir arbatpinl&ai. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės j ve
dėją (housekeeper).

FIFTH' AVE. HOTEL 
5th, Ave. & 91 h Street 

New York City

Namų darbininkė. Nėra virimo, 
nei skalbimo. Nuosavas kambarys. 
Paliudijimai. Labai geras darbas, 
Nuolat. Linksma aplinka. Viena sa
vaitė atostogų su alga. DA. 9 2210.

119-20)

Namų darbininkė. Suaugusi mo
teriškė. Nuosavas kambarys ir va- 
na. Mylinti vaikus (2). Paliūdijhnai, 
Sekmadieniais laisva in .daug liuos- 
laikio. Linksma aplinka.
Plaza 7-2896.- (19-21)

Aukle, patyrusi. Paliūdijimai. 
Guolis ant vietos. Tinkama prie 

, “triplets”-mcrgaitės, 1 % m. am- 
į žiaus. Turime ir daugiai! pagalbos, 
i $200 j mėnesf. LI. 4-0253.

Namų darbininkė, Paprastas viri
mas. Guolis vietoje. Du vaikai lan- 

' kanti mokyklą. Gera alga. D. P. 
priimama mokinti biskj angliukai. 
TR. 4-6259.

Auklė. Gera namų darbininkė. 1 
vaikutis. Guolis vietoje. Linksma 
aplinka. Stillwell 6-7246.

HELP WANTED—MALE

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA KNYGVEDĖ 

iteikalinga knygvedė Laisvės įstai 
gai. Turi mokėti lietuvių kalbą 
Nuolątinis 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 Slapumo 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.

pa- •_____ ______ __
1 SKELBKTTeS laisvoje i

ant___ ______ ___ ______ _

Brooklynietę apiplėšė 
jos bute

Mrs. Anna Szmurlo, 61 me
tų, ’gyvenanti 77 Berry St., 
pradžioje šios savaitės tapo 
apiplėšta namie.’ Du vyrai 
prievarta įsibriovę į jos butą 
ir atėmę $1,000. Pinigus ji7 ir 
jos vyrias buvę surankioję 
rendomis. šeima turi keletą , 
namukų Williamsburge ir juos' 
išnuomoja.

radijušą giedant 
laikraščiui “amži- 

komunistai tuojau 
Jie nutarė savo 

ir jas grei-

PEIST 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 — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Shipping ęierk (išsiuntinėifnjiui); 
turi mokėti kaip kalbėti ■ tr^rašyti 
angliška*- Puikios darbo sąlygos. 
Labai maloni vietą.

MERCER SPRING CO., JjNC.
109 MERCER ST., New York City.

(ir-19)

Unijisty konferencija 
protestui prieš 
atginklavimą naciu

Kelios dešimtys unijų vadų 
New Yorke pasirašė šaukimą 
į masinę protesto konferenci
ją prieš atginklavimą nacių 
Vokietijos. Jų pareiškimas 
sako, kad “atginklavimas Vo-i 
kieti jos būtų tikslus provoka
vimas kito Pasaulinio Karo.”

Konferencija įvyks vasario 
8-tą, St. Nicholas Arenoje, 
.^New.Yorke. • č

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

EGZAMINUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS- 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY . 
BROOKLYN, N. Y. 1

Tel ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

. Savininkas
306 UNION AVENUE

' Gerai Patyrę Barberiai

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

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
VAT WATiWfe'DTTT ■NlJHmJmJEiJRb iK A

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų >

• I . •

Platintojams duodama nuolaidų

- Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:’ .

' LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.
6 psL—Laisve(Liberty, Lith. Daily) Peak., Saus.-Jan. 26. 1951

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET ' 

Brooklyn, N. Y.
" 1 G *

Telefonas: EVergreen 4-8174

GARSINKITeS LAISVĖJ!




