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Tikiu, jog visi jau būsite 
skaitę Laisvės šėrininkų suva
žiavimo nutarimą. Išlaikymui 
dienraščio šiemet turėsime su
kelti ekstra dešimt tūkstančių 
dolerių.

Vajus prasidės su kovo 1 
diena. Visas vasario mėnuo 
yra skiriamas prisiruošimui.

Kiekviena kolonija turi sa
vo problemas ir sąlygas. Prie 
jų reikia prisitaikyti ir jas iš
naudoti.

Kiekvienos kolonijos lais- 
viečiai nuoširdžiai raginami 
tuojau išdirbti programą dėl 
vajaus. Kaip geriau, taip 
darbuokitės sukėlimui savo 
kvotos. Ir kvotą patys pasi
skirkite.

* Šiame darbe reikės didelės, 
gražios talkos. Tokioje talkoje 
gĄli be didelio , vargo daly
vauti kiekvienas laisvietis. 
Kiekvienas pats pagal išgalę 
gali paaukoti ir paraginti pa
žįstamuosius prie to prisidėti.

Ne mažiausios abejonės ne
turiu, jog vajus pavyks ir pa- 
sibrėžtas tikslas bus pasiek- 

? tas.

Šėrininkų suvažiavimas vi- *•
sapusiškai buvo geras. Man 
labai patiko dalyvių darbinin
kiškas ryžtas savo dienraštį 
išlaikyti. Visiems aiškus Lais-’ 
vės vaidmuo šioje audringoje 
gadynėje.

Tikėsite, ar ne, bet mūsų 
’Suvažiavimą ir vėl pikietavo.
Visi kryžiokjški laikraščiai 
š^pkė savo viemuosius į pikie-( 
ti? Aiskrymihinkas - per savo 
radiją keletu atvejų plėšėsi ir 
putoja už pikietą.

O susirinko tik vienas pus
tuzinis. Tokia mizerija, toks 
susmukimas!

Į tą pustuzini įskaitomas ir 
vienas tikrai iš beprotnamio

• atsigabentas sutvėrimas. Jis 
dėvėjo kokia ten uniforma ir 
kišenėje nešiojosi “baby gun”. 
Prie žmonių kabinėjosi rusiš
kai.

Beje, “pikietoriai” dalino ir 
lapelius. Angliškai ten pasa
kyta: “Here is the nest of 
that groop of Reds who dis
guised under the mask of the 
American Lithuanian Wor
kers Union...”

O tokios organizacijos, to
kio sutvėrimo tarpe Amerikos 
lietuvių visiškai nesiranda. Jo
kia. organizacija tokiu vardu 
nesivadina.

'Vadinasi, tie asilai, kurie 
pikietavo, nė to nežino!

.^New Jersey valstijoje iš 
mokyklų bibliotekų tapo iš
mestos žymiojo rašytojo ir 
kritiko Van Doren knygos. 
Kas nors jį apšaukė “sanke- 
Jeivininku.” žmogus skundžia
si ir bažijasi, kad jis tokiu 
niekuomet nebuvęs. Kam jį 
taip Aiabar reakcionieriai 
.kriaudžią ?

Van Doren turėtų suprasti, 
kad atsiprašinėjimais reakcio
nierių nepaveiksi. Būk tokiu, 
kaip jie, arba jie taui ramybės 
neduos. .

Kryžiokų sugalvota “Pasau- 
io Lietuvių Bendruomenė” 

yra niekas kitas, kaip fašisti
nis bučius. Jie nori, kad visi 
lietuviai į jį sulystų. Barasi 
ant tų, kurie nelenda. Kolio- 
1a tuos, kurie jų žygį kritikuo
ja. .• x

Jie nori, kad būtų likviduo- 
ot; (paleistos, sunaikintos) 

isos senosios lietuvių organi- 
acijos. )
Tai aišku. Tai suĮpranta 
merikos lietuviai, štai kodėl 
s “Bendruomenės” promoto- 
tms taip nesiseka. Niekas

AMERIKONAI UŽĖMĖ
POZICIJAS UŽ 7 
MYUIŲ NUO SEOUUO
Korėjos liaudininkai ir kinai 
jau pradeda atmušt jankius

Korėja, saus. 31. —Ame
rikonai, anglai, turkai, 
graikai ir kiti jankių talki
ninkai grūmėsi pirmyn ir 
užėmė pozicijas- už 7 mylių 
į pietus nuo Seouio, Pieti
nės Korėjos sostinės.

Amerikiniai ir kanadiniai 
karo laivai triuškino Inčon 
uostą, vakariniame Pietų 
Korėjos pajūryje,. ir Ko- 
song uostą, rytiniame Šiau
rinės Korėjos pajūryje, 45 
mylios į žiemius nuo 38-tos 
paralelės.

Jankiai paliuosavo savo 
žvalgų grupę, kurią šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
buvo apsupę į šiaurvaka
rius nuo Vondžu.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai ryžtingai gynėsi ir, *š 
savo pusės, smarkiai .ataka-

Gub. Dewey nukerta 
pinigus pašalpoms

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos gubernatorius Tomas 
Dewey, įteikdamas seime
liui metinį biudžetą (paja
mų - išlaidų sąmatą), siūlė 
numušti $34,800,000 nuo 
valstijinių pašalpų bedar
biams, nusenusiems ir pa
vargėliams miestuose.

Juokingas italu išmislas 
sako francūzai

Paryžius. — ' Franci jos 
valdininkai sakė, Italijos 
laikraščiai paskleidė kvai
lą ir juokingą išmislą, kad 
Sovietai kvietė Italiją ir 
Franci ją susidėt su jais ir 
pažadėjo italams ir Prancū
zams karinę apsaugą, jeigu 
jie atsimes nuo anglų-ame- 
rikonų ir p'asiduos sovieti
nei vadovybei.

Šalčiai numarino 130
Chicago. — Šalčiai nuo 

pereito šeštadienio iki šiol 
numarino 130 žmonių, dau
giausia šiaurinėse-vidurva- 
karinėse valstijose. Dauge
lyje vietų ten šalčiai buvo 
žemiau zero (nulio).

Cadillac, Mich., mieste 
šaltis pasiekė 50 laipsnių 
žemiau zero.

Celina, Ohio. — Namo 
gaisre sudegė Ross Hoenie 
su žmona ir abudu vaikai.

nelenda į jų fašistinį bučių.

Pas popiežių lankėsi pora 
lietuviškų, kunigų įr Lozorai
tis. Skaitau, kad jie popie
žiui įteikė platų raportą. Nu
rodoma, kiek per metus mišių 
buvo atlaikyta, poterių sukal
bėta ir tt. Ir tai visa jie pava
dino “dvasinėmis gėlėmis.” x

Gęrai, kad -susiprato į ra
portą neįtraukti, kiek už tas 
maldas ir poterius pinigų į- 
plaukė. Popiežius būtų parei
kalavęs savo dalies.

vo amerikonus ir jų talki
ninkus pusiaukelėje tarp 
Suvono ir Seouio, taip pat 
į šiaurę nuo Kumyangdžan- 
go ir Yodžu srityje.

Amerikos lėktuvai vėl 
bombardavo Pyongyangą, 
Šiaurinės Korėjos sostinę.

Griežti kinų ir Korėjos 
liaudininkų pasipriešini
mai jau sulaiko amerikonus 
nuo lengvo maršavimo pir
myn.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 30.—šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija išvien su 
kinais savanoriais visuose 
frontuose darė karo žygius 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus.

Karininkai pageidauja 
daugiau jaunuolių

Washington. — Apsigy
nimo dep'artmentas atmeta 
siūlymą jau dabar draf- 
tuot kariuomenėn vyrus iki 
30 metų amžiaus;sako, ma
žiau būtų naudos iš tokių, 
negu iš 18-metinių jaunuo
lių. Taigi nori dauginus 
tų berniukų.

Apsigynimo sekretoriaus 
pavaduotoja Anna Rosen- 
bergienė, tačiaus, pareiškė 
kariniam, kongresmanų ko
mitetui, jog toliau gal rei
kės draftuot visus vyrus, 
nepaisant ’jįų amžiaus.

Daugėja reikalavimai 
pasitraukt iš Korėjos

Baltimore. — 1,200 balti- 
moriečių pasirašė atsišau
kimą, reikalaujantį iš
traukt Amerikos kariuome
nę iš Korėjos. Atsišauki
mas su jų vardais išspaus
dintas laikraštyje Afro- 
American.
Detroit.—Čionait. dienraš

tis Detroit Free Press ve
da skaitytojų balsavimus 
kaę liečia Korėjos karą. 
Septyni iš kiekvienos de
šimties atsiliepusių į tą 
klausimą ragina atšaukti 
jankius iš Korėjos..

Dauguma laiškų kituose 
laikraščiuose įvairiose vals
tijose taip pat stoja už a- 
merikonų ištraukimą iš Ko
rėjos, kaip parodo N. Y. 
Daily Worker.

Tanku fabrikas Newarkui
Newark, N. J. — Chrys- 

lerio automobilių korpora
cija, pagal valdžios užsaky
mą, statys Newarke fabri
ką didiesiems tankams ga
minti.

MIRĖ
Topeka, Kan. — Charles 

Wm. Bąiley, Civilinio karo 
veteranas, 102 metų. '

IŠPŪSTOS KAINOS JAU
IŠPLĖŠĖ PO $40 Iš 
KIEKVIENO AMERIKIEČIO

Washington.— Kainų pa
kilimas nuo Korėjos karo 
pradžios iki šiol jau ištrau
kė apie 40 dolerių iš kiek
vieno amerikiečio, viduti
niai imant, kaip apskaičia
vo Earl Richert, Scripps- 
Howard laikraščių štabo 
rašytojas.

Jeigu ir toliau pasilaikys 
tokios pat kainos, tai ketu
rių narių šeima — vyras, 
moteris ir pora vaikų—tu-i

EISENHOWER ŽADA VAKARŲ VOKIETIJAI 
LYGYBE MAINAIS UŽ JOS ARMIJA

ją talkon prieš Sovietų Są
jungą, jeigu bus užtikrinta 
vakarinei Vokietijai tokia 
lygybė.

Maskva. — Sovietų vy- 
iriausybes laikraštis Izvies- 
tija rašo:

Generolas Eisenhower, 
neseniai kalbėdamasis su 
vakarinės Vokietijos prem
jeru Adenaueriu ir buvu
siais nacių generolais, pil
nai sutiko su jų .reikalavi
mais pripažint vakarinei 
Vokietijai lygybę su Ameri
ka, Anglija ir kitais Atlan
to kraštais.

Adenauerio, valdžia žadė
jo rekrutuot vokiečių armi-

Bonn, Vokietija. — Ang
lijos komisionierius Vokie
tijai Kirkpatrick’as sakė, 
generolas Eisenhower mobi
lizuos tarptautinę Atlanto 
krašų kariuomenę vakari
nei Europai, nelaukdamas, 
iki bus sudaryta vokiečių 
arnąija vakarinėje Vokieti
joje.

Vėliausios Žinios
/

Frankfurt, Vokietija. — 
John McCloy, aukštasis A- 
merikos komisionierius, pa
naikino mirties bausmę 21- 
nam kariniam nacių krimi
nalistui, kurie buvo' nu- 
smerkti pakart.

Tarp kriminalistų, ku
riems dovanota gyvybė, yra 
6 naciai smogikai, kurie žu
dė paimtus nelaisvėn ame
rikonus Antrajame pasauli
niame kare.

McCloy taip pat atleido 
bei palengvino bausmes vi
siem kitiem nuteistiem ka
riniams Hitlerio piktada
riams, jų tarpe devyniems 
Kruppų plieno ir ginklų 
fabrikų vadam. Sugrąžino

Korėja. — Amerikonai 
vakariniame Korėjos fron
te pen dieną pasivarė 500 
jardų pirmyn. 

------- ♦
Washington. — Darbo 

unijų vadai priešinoši val
džios pasiūlymui, kad gali
ma būtų tik 10 procentų 
pakelti tiem darbininkam, 
kurių alga visai nė kiek ne
pakilo nuo Korėjos karo 
pradžios. 

/
Detroit. — Sustreikavo 

8,000 darbininkų prieš Kai
ser - Frazer automobilių 
fabriką Willow Run.

Truman pilnai susitarė 
su Francijos premjeru

Washington. — Franci
jos premjeras Rene Pleven 
ir prezid. Trumanas per dvi 
dienas slaptai tarėsi; po to 
paskelbė, kad Jungtinės 
Valstijos ir Franci j a pilnai 
susitarė išvien kovoti prieš 
“užpuolimą” iš 'Rusijos ar 
Kinijos pusės, ginkluoti va
karinę Europą prieš komu
nizmą ir t.t.

Plevėn pasižadėjo remti 
Amerikos politiką Jungti
nėse Tautose, taikanti ame
rikonams Korėjos kare ir 
dar smarkiau kariauti 
prieš Vietnamo liaudinin
kus Indo - Kinoje, Franci
jos kolonijoje.

Už tuos pasigerinimus 
Trumanui Francija tikisi 
daugiau dolerių ir ginklų iš 
Jungtinių V aisti jų. '

ORAS. -— Netaip šalta ir 
sniegas.

Rytinė Vokietija vėl 
šaukė suvienyt šalį

Berlin. — Rytinės Vo
kiečiu Demokratinės Res
publikos premjeras Otto 
Grotewohl įteikė liaudies 
seimui planą su' atsišauki
mu į vakarinės Vokietijos 
seimą dėl visos šalies su
jungimo demokratinėn val
džion, dėl nusiginklavimo ir 
dėl greitos taikos darymo 
su Keturiais Didžiaisiais— 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija, Sovietų Sąjunga ir 
Francija^

‘ Liaudies seimas vienbal
siai, entuziastiškai užgyrė 
savo premjero pasiūlymą.

Kadangi vakarinės Vo
kietijos valdžia atmetė pir- 
mesnį rytinės Vokietijos at
sišaukimą, kviečiantį į de
rybas dėl viso krašto suvie
nijimo, tai dabar Tytų Vo
kietijos seimas atsišaukė 
tiesiog į vakarinės Vokieti
jos seimą, ’

rėš per metus išleisti 264 
doler. daugiau, negu pirm 
šio karo.

Korejinis karus taip pa
brangino gyvenimą ir nu
mušė pinigų vertę, kad tuo 
būdu jau išlupo 10 bilionų 
dolerių iš amerikinės publi
kos, sako Rich er tas. Už tai 
jis kaltiną Trumano val
džią, kad ji neįvedė kainų 
kontrolės greit po karo 
pradžios.

J. TAUTU KOMITETAS | 
PASMERKĖ KINIJĄ 
KAIP “UŽPUOLIKĄ”
Nutarė planuot baudžiamuosius . 
žygius prieš Kinijos ' Respubliką

jiems ir turtus, kurie buvo 
laikinai užgrobti.

Lake Success, N. Y. — 
Politin. Jungtinių T. seimo 
komitetas 44 balsais prieš 
7 priėmė Amerikos rezoliu
ciją prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką. Ši rezoliucija 
smerkia Kiniją kaip užpuo
liką ir reikalauja planuoti 
bendrus Jungtinių Tautų 
veiksmus prieš ją.

Prieš rezoliuciją balsavo 
Indija, Burma, Sovietų Są
junga, Lenkija, Ukraina, 
Čechoslovakija ir Baltaru
sija.

Nuo balsavimo susilaikė 
Egiptas, Afganistanas, In
donezija, Pakistanas, Šve
dija, Syrija, Jugoslavija ir 
Yemenas.

Dabar amerikinė rezoliu
cija perduota pačiam Jung. 
Tautų seimui (asamblėjai) 
tvirtinti. Suprantama, kad

Plinta geležinkeliniu 
darbininkų streikas

Chicago. — Čia prasidė
jęs streikas “svičmanų” 
(geležinkelių bėgių sujun
gė jų) greitai taip paplito, 
kad jau krikdo traukinių 
važiavimą 18-je gelžkelinių 
linijų ir kliudo visą eilę di
delių miestų, kaip kad Chi
cago, Pittsburgh, Portland, 
Baltimore, Philadelphią ir 
kt.

Kadangi geležinkeliai nuo 
pernykščio rugsėjo tebėra 
laikomi armijos žinyboje, 
tai streikieriai, vengdami 
bausmių, sakosi /‘sergą”.

Jie reikalauja sutrum
pinti darbo savaitę nuo da
bartinių 48 valandų iki 40 
valandų ir mokėti tokią pat 
algą, kaip už 48 valandas.

Senatoriai geidžia dviejų 
milionų svetimųjų legiono

Washington. — Republi- 
konas senatorius Lodge ir 
demokratas sem Johnson 
siūlė Sudaryt Amerikai du 
milionus svetimšalių x armi
jos, pavadinant ją užsieni
niu Amerikos legionu.

Į tą armiją būtų traukia- 
im nepiliečiai sveturgimiai 
Jungtinėse Valstijose, ■ va
karų Europoje ir kituose 
kraštuose. Amerika juos iš- 
muštruotų, apginkluotų ir 
mokėtų tam tikrą algą.

Lodge siūlė užtikrint a- 
merikinę pilietybę tiems, 
kurie ištarnaus 5 metus 
svetimšalių legione. Jis bū
tų priedas prie Jungtinių 
Valstijų armijos.

Anglija skelbia savo 
išlaidas Korėjos kare

London. — Anglija pa
skelbė, kad ji išleido jau 
$8,£42,800 siuntimui savo 
kareivių į Korėją ir “tam 
tikrą sumą pinigų” veiks
mams. karinio anglų laivy
no prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

seimas bent 40 balsų prieš 
20 užgirs ją. y

Kadangi Korėjos karo 
klausimas dar tebėra Jung, 
Tautų Saugumo Tarybos 
programoje, tai šį ketvir
tadienį bus sušauktas Sau
gumo Tarybos susirinki
mas, kūr Amerika reika
lauja ištraukti tą klausimą 
iš Saugumo Tarybos, pilnai 
pervedant jį seimui. Žino
ma, kad dauguma Saugumu 
Tarybos patenkins ameriki
nį reikalavimą, nepaisant 
veto-atmetimo iš Sovietu 
pusės.

Politinis seimo komitetas 
atmetė dvylikos .azijinių- 
arabiškų kraštų pasiūlymą 
sušaukti septynių valstybių 
konferenciją, kuri pirmiau
siai spręstų apie pertaiką 
Korėjoje, o paskui svarsty
tų kitus Azijos klausimus.

Kiti rezoliucijos 
posmai

Komiteto užgirta ameri
kinė rezoliucija turi dar 
šiuos posmus: J

Šaukia Kiniją ištraukt 
kinų kariuomenę iš Korė
jos; pareiškia Jungtinių 
Tautu pasiryžimą tęsti ka
rą prieš įtariamus užpuoli
kus; perša sudaryti 14 lia- , 
rių komisiją, kuri planuotų 
baudžiamuosius veiksmus 
prieš Kinijos Liaudies Res- " 
publiką, ir siūlo paskirti 
trijų narių komitetą, kuris 
vestu derybas su Kinijos 
valdžia dėl taikos.

Kaip šlubuoja tariama 
“kainų kontrolė”

Washington. — Žemdir
bystės departmental perei
tą savaitę paskelbė, kad to
kie farmų produktai, kaip 
medvilnė (bovėlną), ry
žiai, mėsiniai galvijai, ver
šiukai, avys ir vilnos, jau 
pasiekė arba viršijo vadina
mas “teisingas kainas”; to
dėl jau galima būtų užšal
dyti jų kainas.

Tie produktai farmose 
buvo pabranginti 5 procen
tais nuo 1950 metų gruo
džio vidurio iki 1951 m. sau
sio 15 dienos. Dabar jie kai
nuoja 27 procentais dau
giau kaip pernai metų pra
džioje. O jei kompanija ar 
supirkinėtojas užmoka far- 
meriui dolerį daugiau, už 
tai atsiima du ar tris dole
rius iš krautuvininkų/ ku
rie savo ruožtu ima tam 
tikrą procentą pelno už pa
branginimą iš kompanijos 
pusės.

Bet valdžia, užšaldydama 
algas, dar neuždėjo jokios J 
kainų kontrolės minimiems 
produktams.

London. ,— Sakoma, pra
deda sveikti Bevinas, už
sieninis Anglijos ministras, 
sergąs plaučių uždegimu.

I
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SVEIKINIMAI LAISVES 
B-VĖS SUVAŽIAVIMUIKAS KĄ RAŠO IR SAKO

rašo įspūdžius. Čikagoje 
Gabaliauskas surado ne vis
ką geroje tvarkoje. Girdi:

Apgailėtinas reiškinys chica- 
giečių tarpe — tai vyresnio 
amžiaus intelektualų, iš trem
ties atvykusių Lietuvos intelb 
gentų perdidelis nusivylimas gy
venimu ir perdėtas pesimizmas. 
Suprantama, kad neįprasti ir 
sunkūs fiziniai darbai, sumen
kėjusi sveikata ir neaiškumas 
tarptautinės padėties slegiančiai 
veikia, buvusius Lietuvos inte
lektualus. Kaip viena buvusi 
aukšta ponia man pasakė, jie 
jaučiasi nužmoginti.

Tokia dvasios būsena netik 
jiems patiems asmeniškai pa
vojinga, bet ir neįkainuojamas 
tautai nuostolis, kurį reikėtų 
kuogreičiausiai pašalinti.
. Kaip tą pesimizmą patai
syti, Gabaliauskas nežino.' 
Clevelande, jo nuomone, pa
dėtis geresnė, nes ten “nau
jųjų ateivių dvasia žymiai 
sveikesnė.”

DAR APIE PAKISTANĄ dribęs žemiau kelių ar .net iki 
čiurnių ir pridengia tik žemu
tinę kūno ' dalį. Daugelio' netMes andai padavėme iš

traukų' iš tūlos dipukas gy- h. pilvas visal nuogas ir perri-
wc^’XrXurer W1LLIAM CHAPELS dytojos laiško, rašyto kum- šimas nllSmukęs žemiau pilvo. 
: _______________ Įgų Draugui iš Pakistano. Į Moterys ištisaiĮ gų Draugui iš Pakistano. Į Moterys ištisai prisidengusios 

.Toji gydytoja, atsiminkime,'baisiais ir purvinais skudurais,
United States, per year .......... !. ______
United States, per 6 hnonths $3.75 Canada 
Queens Co., per year .............. $8.00
Queens Co., per six mos........... $4.00

SUBSCRIPTION RATES
.......... Canada and Brazil, per year $8.0( laukia kaiO, noH, kad kai’RS tik ties aldU Vieta įstatyti net-

$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 , ’ - |,. ,. .... . ‘
Foreign
Foreign

countries, per year
countries, 6 months

$9.00 butų.
$4.50 Dabar South Bostono ku

, Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., nigU laikraštis SpaUSdlHa 
under the Act of March 3, 1879. , kitą laišką, taipgi, matyt,

įrašytą gydytojo, o gal tos 
I pačios gydytojos. Laiško 

’Turėjome labai ptiikų^ konstruktyvų Laisvės šėrinin-; autorius nušviečia, kaip jis 
kų suvažiavimą. • visų dalyvių inintis buvo viena: i (ar Jį) ,su šeima buvo bu- 
išlaikyti ir sustiprinti dienraštį. Biznio raportai parodė, su vežiojami po Pakistano 
kaip šių laikų nesvietiškas brangumas smaugia darbi- (sostinę Karachi, 
nlnkišką spaudą. Be stambios paramos aukomis iš že-| Pasiskaitykite: 
mos prenumeratos dienraštis negali išsiversti. Tai jau! Taupumo sumetimais nuta- 
seniai žinoma visiems laisviečiams ir todėl čia netenka 'rėm važiuoti autobusu, nes. pi- 

. apie tai plačiau kalbėti. 1 Iglau. . Apie stovyklą ir ligonl-
Suvažiavime nebuvo minties prenumeratą pakelti, nės rajoną laukuose matėme 

Bet buvo su džiaugsmu raportuota, kad labai daug se- P1,na įvairiausių pašiūrių, lūš- 
nųju skaitytoju patys savanoriškai prie septynių dole- nų ir i variausio tipo palapinių, 
rių prenumeratos prideda porų ar trejetą dolerių aukų..^lipdytų .s ^an-.aus.os me-

Po suvažiavimo •

rių prenumeratos prideda porą ai
Labai gražus ir girtinas poelgis tų, kurie prisiunčia visą 
dešimtinę — septyni doleriai už prenumeratą ir trys do
leriai aukų 1 Sektinas pavyzdys visiems laisviečiams.

Suvažiavimas,
dienraščio stovį, ptiėjo išvados, kad šiemet turėsime su- sįL1 nešvariais skudurais, 
kelti specialų dienraščio išlaikymui fondą iš dešimties 
tūkstančių dolerių. Panašus vajus pernai labai gražiai 
pavyko. Ir tik tas fondas išgelbėjo dienraštį iš finansi- Oras' tvankus.
nėš krizės. Šiemet reikės tiek pat-paramos. Ismarvės: tai dėgesių ir nema-

Apie šį reikalą ir, ėjo Visos suvažiavimo dalyvių kai-’ ponaus prakaito ar panašus mi- 
bos. Ir džiugu, kaip visi šėrininkai entuziastingai kal-'siny®- Karsta. Daugus apsi- 
bėjo už tokį sumanymą.

Dabar labai svarbu, kad Tuo geru, konstruktyvišku | 
supratimu persiimtų visi laisviečiai, visi kiti šėrininkai i 
ir Laisvės skaitytojai. Nes nėra jokia paslaptis, kad šis , 
specialus vajus dėl finansinės paramos dienraščiui pa-1 keltos 4 • « • 1 1 v I t ♦ 1 • • v • • • ♦

džiagos: šakų, šiaudų, purvo, 
molio, karvės mėšlo, skudurų ir 

! panašiai. O jose ir aplink jas 
gausybę suaugusių ir vaikų, 

, apsidangsčiu-išklausęs pranešimus apie medžiaginį jUQCin( .purvinu,

Tos pašiūrės ir jų pusnuogiai 
gyventojai daro baisų vaizdą.

Pilnas keistos

Į niaukęs. Padengtas lyg rūkų, 
bet saulės spinduliai prasi
skverbia pro jį ii* gerokai ke- 

i pina. Visur pilna duklių. Kvė
puoti sunku, nes oras

> drėgmės
pilnas 

tvanko. 
Tačiau

• jis šiltas, sukelia daug dūl
ių. Visi sako, kad pataikėm 

Šėrininkų suvažiavimas teisingai manė, kad reikia duo-, geriausią laiką, nes esąs vėsiau- 
: ti kolonijoms laiko prisiruošimui prie vajaus.

aktyvo susirinkimų, pasitarimų, susirašinėjimų kiekvie-1 PVje Karachi 
noje kolonijoje. Tam prisiruošimui turėsime ištisą va-1 .

■ sario mėnesį. Vajus prasidės tik su kovo i diena ir tęsis Ipa«aliai' sulaupkam aut,0^s0' 
A i hepoa 15 dienos. _ . Jbet pakenčiamk Kai įsėdome,

Is Visų patyrimų žinome, kad geras prisiruosimas reis
v kia jau visą pusę atlikto'darbo. įvažiuoti.

Turėkime • mintyje, 'kad šiemet Laisvei sukanka gjau pradėjo lipti vietinių žmo- 
' 40 metų. Pabaigoje specialaus vajaus išleisime žymiai njų. visi pusplik iai, tik per 

padidintą jubiliejinį numerį. Vienas būdas gavimui juosmenį persirišę purvinu ir 
^dienraščiui paramos yra rinkimas pasveikinimų 40 me-1 ’ ' ’ ‘ ’ — -

tų sukakties proga.
Kita vajaus forma gali būti parengimai. Sunku įsi- 

z - vaizduoti koloniją, kuri negalėtų suruošti bent jau vieno 
parengimo darbininkiškos spaudos naudai, šis jubilie
jus suteikia puikią progą tokiems parengimams. Mes 
visur turime draugų, kurie tebeskaito Laisvę nuo pat 
pirmojo numerio. Mes turime daugybę tokių, kurie ją 
skaito per paskutinius trisdešimt penkis ar trisdešimt 
metų. Tai mūsų senieji Laisvės patriotai. Kiekvienas 
norės kuo nors prisidėti prie tolimesnio Laisvės išlai- 

£ kymo. .
Ar nebūtų gražu, pavyzdžiui, suruošti kokį nors po- 

bųvį pagerbimui toje kolonijoje.tų laisviečių, kurie skai- 
: to Laisvę nuo pirmojo numerio?

t ' Ateina vasara ir turėsime daug masinių piknikų. Tuo
se piknikuose bus puiki proga pasiekti lietuvius ir pa-

; prašyti Laisvės fondui paramos. Tik reikia išanksto su
planuoti ir pasidalinti darbais. Nereikia visos atsakomy
bės palikti vienam ar porai draugų bei draugių, kaip

I kad dažnąi atsitinka.
Prie pabaigos, reiškiame, giliausį įsitikinimą, kad visi 

'patriotjngieji laisviečiai supras šėrininkų suvažiavimo 
į* reikalą ir nuoširdžiausiai jį parems.

specialus vajus aei rinansmes paramos dienraščiui pa-Įkeistos drėgmės ir 
vyks tik tiek, kiek visa plačioji laisviečių masė jį pa-^iek tiek gaivina vėjas, 
rems. Tai ne desėtko, ar šimto darbas. Tai darbas tūks-'ii 
tančių. • , lkl

Reikia, sias oras visame metų iaikotar- 
Paprastai būna 

noje kolonijoje. Tam prisiruošimui turėsime ištisą va- * karščiau, ir čia nebūna žiemos.

Jis paprastas ., . 
;bet pakenčiamas, 
įbuvo visai tuščias. Pradėjome

Juo toliau, juo dau-

apdriskusiu skuduru, kuris nu-

Skaitytojų Balsai
L.W • , ! y _------ ---

Darbininkų galvosūkis
Niekas tur būt tiek nenuken

čia, kaip paprasti darbininkai. 
Mūsų tie dideli vyrai (politi
kieriai), sėdėdami sau minkšto
se sėdynėse, Užsigeidžia karo. 
O kas tada daugiausia nuken
čia, jei ne paprastas darbinin- arba vedęs, neuždirbęs $5,000, 
kas? -Tie politikieriai nema- _ 
to, l$aJp paprasto darbininko 1.04.0A, ir čia yra visai mažai 
vaikai auga. O sukako vaikui kas pildyti.
18 ar 19 metą — eik “tėvy-jpas ekspertą, ir jią tau para- 
nės” ginti -už 6 ar tūkstančių jšys kelis žodžius, tai tu jam 
mylių. O namiškius apkrau- turi pamokėti kelis dolerius.- 
na .visokiomis mokesti mis—-v h

• dėl “tėvynės” labo.
Negana to, kad kožną savaitę 

nuo algos atitraukia kelis ^do
lerius, bet pradžioje kožną me
tų dar turi ir išpildyti tam ti
kras * taksų blankas. Nors tos 
“formos” dėl darbininko . nėra 
labai sunkios išpildyti, bet ne 
visi ir gali tai padaryti, ypač 
tokie, kurie mokinosi caristinė- 
se “mokyklose” iš kantičkų ar

maldaknygių. Na, pasiėmęs tas 
“formas” (blankas) ir eina ieš
koti, kas jas išpildo, žinoma, 
reikia gero eksperto, nes jei ne
padėsi vieno, kur reikia, žen
klo, būs bloga.

Dabar, pavyzdžiui, pavienis

gali naudoti “formas” No.

Bet jeigu nueisi

Iti tinkleliai. Tai taip vadina
mos purdos. Vaikai pakišti po 
jomis. Vaizdas baisus, šiurpas 
suima 
vienas 
įžadus daugiau autobusu nie- 

| kada nebevažiuoti.
Iš abiejų kelio pusių matyti 

vien tik aukščiau 
ši ū rėš 
tojais.
juo jų daugiau ir baisesnis 
vaizdas. Pagaliau1 autobusas 
sustoja vienoje vietoje, kur pil- 

ina tų nudriskusių žmonių, ir 
pareiškia mums, kad jaU mies
tas, ir turime išlipti.

Išlipame* Gatvė siaura, ne
švari, pilna šiukščių ir brudo. 
Iš abiejų pusių baisiausios lūš
nos. Pusplikių ir apdriskusių 
žmonių knibždėte knibžda, kaip 
skruzdžių skruzdėlyne. Visi jie 
rėkia, šaukia. Čia ant gatvės 
pasidėję įvairiausias prekes.

Ar ne baisus vaizdas? 
Betgi Pakistanas galėtų bū-

mus. Tik glaudžiamės 
arčiau kito ir darome

minėtos pa
lus nos su jų gyven- 

Juo toliau važiuojame,
ir

DR. A. L. GRA1C1ŪNAS 
PRARADO REGĖJIMĄ

Wilmerding, Pa.
“Sveikinu Laisvę 40 m. sukaktim ir įteikiu dovaną 10 

dol. Aš linkiu, kad Laisvė gyvuotų daug metų. Su pa
garba, S. K. Taraila/’

Norwood, Mass.
“Sveikiname Laisvės suvažiavimą ir linkime Laisvei 

gyvuoti'ir veikti už progresą ir gerovę del plačios vi
suomenės. Po $2: J. A. Krasauskas, N. Valmaitė ir J. 
Grybas. $6.” ' • *

Ridgewood, N. Y.
“Ridgewoodieciai sveikina Laisvės B-vės suvažiavi

mą. LLD 55 kp. $10. Po:$5: J. ir A. Kalvaičiai, J. Ste
ponaitis, F. Varaška. P. VišniauskaS $3. Po $2: J. Kai
rys, P. Grabauskas. Po $1: Ch. Nečiunskas, F. Rein
hardt, A. Višniauskienė ir F. Bepirštis. Viso $35.”

Pittsburgh, Pa.
“Sveikinu Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir linkiu 

gėrų pasisekimų ir sumanymų. Čia randate $3. Frank 
Imbras.”

Cleveland, Ohio
“Mes, cleVelandiečiai, sveikiname dienraščio suva

žiavimą, sekamai! B. Kirstukas $5. P. A. Rodgers ir J. 
M. Žebrys po $2» Po $1: J. Simans, J. Stripeika, V. Ba- 
nišauskas, J. Gabriūnas, J. R., B. R. Viso $15. Drau-

Easton, Pa.
“Mes, eastoniečiai, sveikiname šėrininkų suvažiavimą ir 

linkime Laisvei gyvuoti dar 40 m. Čia randate $11.
C. Yudickas $2 ir Lengvi-Betgi Pakistanas galėtų bū- M. S. Paurazas, iš Wall- Tilwikas, $5. V. Daniel, $3. 

ti vienas gražiausių kraštų, kegan, III., rašo Vilnyje: 
nes jis gamtiniai turtingas, 
apie 80 milijonų gyventojų giminėms 
kraštaš. Deja, Anglijos,im-| jis .šiuo laiku randasi 
perialistai, valdę Pakistaną'County ligoninėj, 
per ilgus metus, i 
kraštą nustūmė į skurdą.

Greta to baisaus skurdo J• \ 7 
aišku, yra turčių, 
nieriu, 1

Pranešu Dr. A. Graičiūno 
ir draugams, kad 

Lake 
Prarado 

Šitaip regėjimą, girdėjimas labai 
’silpnas.
; Daktaro visą mantą ir daik- 

i" milijo- tus sudėjome tvarkoj. Kas no- 
kuriems liaudies ia-’rit apie sužinoti kreipkitės

į J. Paulauską, ar M. S. PaU- 
razą, 925 Chestnut. Telefonas 
Ontario 9773 W,

Mes, daktaro draugai,
Laiško autorius, matyt, 

kremtasi nagus, kad negrį- 
zo į Lietuvą, į savo gimtąjį gelbstime kuo galėdami. Se- 
kraštą,^ bet, paklausęs anti- natvė labai nuvargino jį. Jis 
lietuviškos p r o p a g andos,' daug padėdavo žmonėms savo 
nuvyko į. Pakistaną, kur gerais patarimais. Suraminki- 
jis net nebegali su žmonė-'me jį. f‘: 
mis susikalbėti Ir Laisvės skaitytojai ra

ginami pasiųsti Dr. A. L. 
, j Graičiūntii laiškučius, lin-

Pittsburgho Gabaliauskas kint jam pasveikti. Dr. 
buvo /nuvykęs į Čikagą ir, Graičiūnas — Amerikos lie- 
apie savo buvimą ten jis tuvių veikėjas veterapas.

‘‘NUŽMOGINTI”

Maža mama, bet didele Širdis
Visą savaitę buvo šiltas oras, I kakliuką visaip trūkčioja, gal- kym'o nutilo, biskį po biskio jai 

• .'k • V 1 1 f 1 ' 1 1 _* ? — -ii' 1 -i zx MT1 1^1 1 Mgi sausio 21 prieš vakarą bil- 
oesiu ir kaukimu a ts i gurdo 
žiauri iš žiemių vėtra ir staiga 
labai atšalo — žiema pasidarė.

Po vakarienės, šeimininkė, 
kaip ir paprastai, nuėjo j ka- 
Parkų kambarį užžiebt ■ žiburį, 
kad ir jos pavakarieniautą ir 
viena savo poros savaičių se
numo vaikelius papenėtų. Ogi, 
žiūri, kad kanarka mama ne 
ant lizdelio, bet ant laktos tu
pi. šeimininkė dirst į termo- 

|metrą: 30! Na, tu kvaile, su
die tavo vaikeliams — jie bus 
sušalę! — tarė šeimininkė ir 
greitai paėmė lizdelį ir žiūri: 
mažulėlių plikučių snapeliai 
praviri, ir jiej sustingę tyso lyg 
negyvi. Bet vieno kakliukas 
ėmė lėtai tiestis į kitą pusę — 
dar yra gyvybės ženklas! Grei
tai padėjo atgal ir čia pat tuoj 
pribuvo mama su pilnu snape
liu maisto: cip, cip, cip, piep, 
piep, piep! šaukia, šaukia, bet" 
kas čia, kad tie du jos smar
kuoliai kūdikiai tik guli ir ne
pakelia galvukių sU plačiai iš
žiotais snapeliais priimti mais
tą? Motina nepaliauja šaukus,

virbėję.
I prisispaudė prie 

kūdikių ir nekrutėjo, nesisuki- 
no daugiau. Bet jos širdis tur 

. . kad ji persigando, kad būt plake nesvietiškai greit, nes 
supratus padėtį, ji labai skubiai alsavo.

Du jų broliukai 1 atskirose 
ir sparny-j natv^lėse, kurie Veik be susto

jimo čiulba dabar irgi tylėjo- 
gedėjo.

.Šita nepaprasta, mirtina kam
bario tyla, ot, rodos", taip ir pri
mena žmonių šenneniš.

šeimininkė “Prošvaistes” ant 
kelių pasidėjo ir tėmijo, koks 
reiškinys dar čia -įvyks dėl šios 
šeimoje tragedijos.

Pro mamos sparnuką staiga7 
išlindo plikas paukštyčio sparj

vukę kraipo ir visai arti prie ir sparneliai nustojo 
jų prisilenkdama cip, cip, cip, Ji tik labai 
pi P, pi p pip!

O tie vis guli. Oi. .. . oi 
oi 
ji sukruto, 
Greitai užtūpė, uždengė juos 
savo šiltu kūneliu 
čiais virbendama tiek jau juos 
trina, tiek masažuoja ir pati 
sųkinasi po lizdelį, kad iš visą 
pusią juos aptriht, pąkrptint. 
Snapelį Uždėdąma kakliuku pa
ritą juos po savim, greitai apsi
sukus ir vėl taip juos po savim 
rita, kad tik-, kad tik kraujas 
atitekėtų! Ir vis labai rauda, 
labai Šaukia.

Dėl to baisaus nerviškumo ir 
širdgėlos, jau nė hėžipodama, ką’nukas ir vėl dingo, o mamytė 
bedaranti, motina nušoka nuo khd jau sukliko, sucirpė > viso* 
jų, puola prie-maisto, kapt, kinis traškiaisz balsi ūkais 
kapt grūduką, kitą,'ir vėl prie vėl tik tyli prie kūdikių prisi- 
jų, cip cip, cip. Bet valgytojų spaudus.. Tuoj sucirpė ir tėvas, 
pėra ...

ir

nas $1.”
Hartford,

“Dienraščiui Laisvei 40 m, 
Choras $10; K. Aksomitauskaš $2. Po $1: C. Miller, F. 
J. Repšys.”

Conn.
sukakčiai aukoja Laisvės

Cliffside, N. J.
“Su tikru darbininkišku jausmu sveikiname Laisvės 

šėrininkų suvažiavimo dalyvius, linkėdami pasisekimų 
aptarime dienraščio reikalų. Kai šiuom laiku reakcija 
puola ir persekioja progresyvį judėjimą, tai mūšų parei
ga ko tvirčiausiu vieningumu dirbti už progresyvių 
laikraščių ir organizacijų tvirtinimą. Mes, cliffsaidie- 
čiai, pasižadame visomis galimybėmis būti talkininkais 
dėl mūsų laikraščių ir organizacijų stiprinimo/ Su šiais 
linkėjimais siunčiame paramai dienraščio Laisvės se
kančiai: Po $10: LDS 115 kp. ir K. Steponavičius. G. 
Stašiukaiįis $5. V. Katinas $3. Po $1: K. Dęrehčius, V. 
Stasiukąįfis, J.ipbkųnas ir Ėliz. p^ytevį^nė.^Viso 
Draugiškai,'K. ’Stebohavičiuš.” ’

1 '• f - Bridgeport, Conn. , f
“Čia randate $50 nuo Bridgeporto draugų. J. Walins 

$15. Po $ip: A. Mureikienė, J. Mockaitis. Po $5: A. 
Jocis, A. Katinas, J. P.”

Philadelphia, Pa.
“Laisvės suvažiavimą sveikina šie draugai: Po $10: 

ALDLD 10 kp., Moterų Klubas. Po $5: J. Rutkus, Mer
kių šeima, E. MfUlokiūtė, A. Lipčius, Chester. Po $2: 
J. A. Smitas, F. Nąvardauskas . Po $1: Senas Vincas, K. 
Žilinskas, P. Puodis, A. žalhieraitienė. LLD 141 kp. $2. 
Viso $50.00. Draugiškai, A. J. Smitas.”

Patersūn, N. J.
“Mes, Patersono dienraščio Laisvės patriotai, sveiki

name Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimą, įvykstantį 
sausio 27 d., Richmond Hill, Lietuvių Kultūriniame Cen
tre, ir linkime, kad gerbiami dalininkai /nutiestų gaires 
dar ilgiem metam Laisvei gyvuoti, šviesti ir mokslinti 
lietuvišką liaudį, kaip klasiniai, taip ir dvasiniai. Todėl, 
sveikindami Laisvę 40 m. gyvavimo proga, prisidedam ir 
su finansine auka $61. Pasidarbuota per J. Bimbą ir S. 
Aliukonį/’

žinoma, jeigu koks vertelga 
ir jis turėjo desėtkus tūkstan- 
čią dolerių įplaukų, tai jam 
reikia kitokių “formą” (104Q 
trumpą arba 1040 ilgų,). Bet 
ir tas Viskas pačiam galima 
padaryti. Tik reikia pasipirk
ti “Simple Facts Aląout Your 
Income Tax’’ už 25 c>. O šitoje 
knygoje 'galima- viską rasti ir baigę net aukštesnės mokyklas 
taip Viskas sutaisyta, kad ir laukia eilėje pas ekspertus, 
be eksperto galima viską išpil-

----------------------- -—--------- tik nori, ot, nekruta, nėjuda---> 
dyti. Tos visos formos-blank.os negyvi ! . . ..
yra sužymėtos, kad # ir tnunis, 
ęaristiniams mokihianls, yra 
lengvai suprantamos.' Tik rei
kia pasirinkti savo “formą,” į 
kokią tu kategoriją priklausai, 
ir ten viskas aiškiai yra sužy
mėta.

Net ir tie ekspertai, pasidėję* Bet visgi dabar tėvelis pasi- 
tą knygą; žiūri. Ielgė nepaprastai: jis nulėkė į

Nėra dyvo, kad mes einame* kitą galą narvelio, toliausia, 
kiek galint, Užlindo už vaiidens 
puoduko, susitraukė į 1‘Uhdino 
kamuoliuko pavidalą ir akytes 
primerkęs gunkšojo. Matyt, ir 
jis buvo su labai skaudama šir^ 
dūke. O mama po tėvo atsilan-

pas tuos-ekspertus, nęs mes 
mokinomės iš kantičkų. Bet 
labai nuostabu yra, kai Čia pa-

J. GAIDIS

išlįsdamas iš už puoduko. ' Jis
Tik dabar atlėkė ant krašto’ čirškėdamas laktele atstraksėjo 

lizdelio tėvelis . O ji atsistojo-pr-ie lizdelio ir kad jau 
ir plyštančia iš skausmo širdi-' 
mi, kad jau cirpia, kad jau 
rauda — jam pasakoja, ir su 
snapeliu juos judindama, lyg 
sako, žiūrėk, žiūrėk, ęlaryk ką

Tada ir jis kelis kartus su
cirpė ir Ii, Ii, tilto, lio, lio, su- 
vebliojo, suliliojo ką tai jai ir 
apsisukęs nulėkė sau. Ką jis 
jai 'šakė, tik jiem1 žinot.

O šeimininkė pamislinO: mat, 
j vyras—tai vyras ! '

ims 
giedoti! Tylėję broliai greitai 
pritaikė savo stygas,' ir malo
nios Simfonijos1 melodijos ir vėl 
vllniavo po namą, kaip ir pa
prastai.

Pradėjo judėt - spardytis iri 
kitas paukštukas. Paskui jie 
įpuolė į didelį karštį; mama 
jau netupėjo, bet pasikėlus ant 
kojukių stoVėjo Virš jų.

Buvo manyta, kad jie vistiek 
mirs, bet nemirė. Ant ryto
jaus prieš vakarą jau pradėjo 
imt maistą ir gyvena.
Kanarkų maistas

Komercialis, žvirgždai, kal
kių plytelė, šmotukas obuolio, 
salotos, namie kepto su geru 
sviestu kėkso, ir mažyčiam per 
keturias savaites Kietai virto 
kiaušinio kapotas trynys.

Philadelphia, Pa.
“Sveikiname Laisvės 40 m. sukaktį ir dalininkų suva

žiavimą, linkėdami gerų pasekmių. Kolektyviai svęiki- 
name Laisvę su auka $50. LLD 10 kp. valdyba.” «

“LLD 1 kuopa sveikina Laisvės suvažiavimą su $5.. 
Draugiškai, J. E. Gužas, sekr. Brooklyn, N. Y.”

Brooklyn, N. Y.
“Čia randate $30, tai aukos nuo Jono Padžiūno, Los 

Angeles, Čak Jonas E. Gužafe ir Stefie Sasna. Viso $8(k-
A Great Neck, N. Y*

“Linkėjimai Laisvei: Tegul jungiasi ežerai ir gilįi 
okeanąi; tesusitaria šalys, kur žmonės gyvena. Tegi 
vienijas širdys ir darbo žmonių rankos po darbo vėliava 
Tegul.Laisvės švyturys nušviečia mums'taką ir drąsUi 
teisybę skriaudžiamiems pasako. Gyvuok, brangi Laisve, 
dar metų daugybę, kol įvyks pasaulyj taika ir žmonėms 
ramybė? Čia randate $5. Draugiškai,’ Ig< Urbonas.”

Great Nedk, N. Y.
“Sveikiname dienraščio Laisvės dalininkų suvažiavitti. 

ir linkime svarstyti dienraščio svarbiausius reikalus, 
kaip pagerinti ir sustiprinti finansiniai mūsų visų dien
raštį. Dienraštis Laisvė per 40 metų savo gyvavimo la
bai daug patarnavo lietuvių visuomenei, o ypatingai sto
vėjo sargyboje darbo žmonių reikalų. Mes tikimės, kac 
ir ant toliau tarnaus ir kovos prieš visokius išnaudotoju. 
ir naujo karo rengėjus, šia proga mes siunčiame 
mažą auką $19. Po $5: LLD 72 kp. ir A. F. Draiigf 
Po $14 F. Klasteri, J. Kupčinskas, O. Lukauskifenė, 
•Adomonienė, A. Simokaitis, A. Bėčiene, J. Kaimynas, 
Bėčis, M. Adomonis. Draugiškai, P. Bėčis.” 
/ (Buš Daugiau)

į........ . ~ ...............■ii , 1.1 .i.. i
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(Tąsa)
—Riteri Grieže?! Tai tu, ar tik tavo 

dvasia?'—nustebo bajoras Keršys ir nu* 
leido kardą.

Pažinę vieni kitus, nuleido kardus ir 
kiti kariai.

—Tai aš, bajore, Keršy, aš!
—Juk me? tave palikome po Vilniu

mi?!
—Ne, bajore, aš su komtūru Hermanu 

ir savo būriu ordino maršalkos ir kuni
gaikščio Vytauto buvome anksčiau siųs
ti j Užubalių pilaitę ir dabar lydime į 
Marienburgą garbinga bajorienę Knys- 
tautienę su dukra ir jos žmonomis . . 
O tu kur joji, bajore?

—Aš grįžtu su savo žmonėmis iš po 
Vilniaus, namo. Mums dar toli.

—Ar atsitraukiant susirėmimų su 
Skirgaila nebuvo?—klausė Griežė.

—Didelių nebuvo, o mažų-—visą kelią 
iki Kauno atbuli traukėmės . . < Na, o 
kas dabar valdo bajoro Knystauto pilį ir 
(hrarą?—paklausė nustebęs bajoras Ker* 
^s. t '
x —Dabar ordinas*
'Keršys nutilo ir susimąstė. Tylėjo ir 

kiti žemaičiai, nuleidę savo kardus, bet 
stovėjo pasiruošę pulti ar gintis.

rienbtirgą. Ten tikiuos pasimatyti ir 
su sari) sūnumis,

—0 kieno priežiūrai palikai dvarą ir 
pilaitę ?—klausė Keršys.

—Tai klausk jų. •
Keršys pamąstė, žvilgterėjo į kryžiuo

čius ir paklausė:
—Bajoriene, aš tikiu ir netikiu, ką 

girdžiu: jei tau gresia koks pavojus, 
tark žodį, o mes tave tuojau išvaduosime 
—mūsų daug, ir mes pripratę lieti krau
ją.

—Ačiū tau, bajore, bet. aš noriu ke
liauti į Marienburgą ir kuo greičiausiai 
pasimatyti su savo sūnumis. Komtūras 
Hermanas ir narsusis riteris Griežė lai
davo man laimingą kelionę. Pasakyk 
geriau, bajore, nuo kieno rankoj žuvo po 
Vilniumi mano vyras? ,

, —‘Nuo Karigailoš Kazimiero rankos, 
nuo Jogailos brolio!

—O dievai! Savas nuo savojo!
—Toks jau mūsų šiandien likimas, ba

joriene! • ’.
'—O ar atkeršijote jam?
—Jo galva, bajoriene, užmauta ant 

iešmo, buvo tris dienas nešiojama apie 
pilis!

—0 dievai! dievai! Ir visa tai matė

Bostono Lietuviai Gražiai 
Paminėjo “Laisvės” Gimtametj

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-ros Kuopos moterų 
skyriaus iniciatyva buvo su
rengtas gražus bankietas pa
minėjimui dienraščio ’’Lais
vės” 40 metų gyvavimo. '

“Ląisvė” užgimė 1911-tais 
metais, So Bostone. Tuomet 
tik savaitraštis, bet globoje 
sąmoningų ir spiningų pažan
gių lietuvių, laikraštis gražiai 
išbujojo į plačios liaudies 
dienraštį.

Keturios dešimts metų, ar 
tai žmogaus arba laikraščio 
gyvavimo, yra gana ilgokas 
amžiolaikis; tokiu laikotarpiu 
tenka pergyventi daug sun
kumų, — daug rūpesčių ir 
pastangų padėti tenka, kad 
jis, laikraštis, gyvuotų ir būtų 
liaudies mylimas ir širdingai 
remiamas.

Prie to gražaus parengimo 
darbavosi ne vien tik draugės 
moterys; darbavosi gerai ir 
draugai vyrai, kad parengi
mas išeitų kuo puikiausia.

Bostoniečiai ir šį kartą mo
kėjo sutraukti skaitlingą būrį 
svečių savųjų — vietinių ir ge
roką skaičių tolimesnių: Ibuvo 
iš Worcesterio, Montello, Nbr- 
woodo, Nashua, Lowellio ir 
kitų artimesnių miestelių.

Žukauską J. Šukius, B. Tama
šauskus, J. Grybą, S. Pautus, 
J? Egerius, V. .Vilkauską, H. 
Janulienę, J.Pukevičių, P.- Šve
dą, J. Butkų, M. Matulevičių, 
J. Rudzinską, P. Galinį, kuris 
jhu puikiai išsveikęs po skau
daus sužeidimo važiuotėS ne
laimėje, L. Zelšon.

Tur būt daugiau pamiršau, 
su kuom susitikau ir maloniai 
pasikalbėjau. . Bet daug, daug 
kitų gerų pažįstamų mačiau 
esant parengime, ir jie visi pui
kiai atrodė.

Tai, tiek mano žvilgsniu iš to 
puikaus bankieto.

M. J. Karsonas

Lawrence. Mass.
Visokios žinutės

Nesuranda piktadarių, ku
rie nori pasipelnyti iš almuž- 
nų. Į dvi savaites jie pavogė 
tris March of Dimes dėžutes.

Tokie niekšai turėtų but 
sugauti ir tinkamai nubausti.

Šio miesto tekstilės dirbtuvės 
gavo valdžios užsakymą armijai 
už $32,085,000. American Woo
len kompanija gavo daugiau
sia — 2,712,141. jardus.

Nemanykite, kad šis dar
bas teks vien tik šio miesto

Su bajoru Keršiu, kaip savo senu pa
žįstamu, pasisveikino ir komtūras Her
manas, ir keli broliai.

—Tai ir bajoriene su dukra čia?
—Čia, mūsų tarpe, gal nori su ja pa

simatyti, prašau,—-ir riteris Griežė ntr 
jojo su bajoru Keršiu prie Knystautie-

Knystaūtaitė’ ir užlau-

gi jums? **** paklausė

bajoriene: aukų daug

—Bajoriene, nenoriu tikėti savo akl
omis, bet, kai išgirsiu tavo balsą, patikės 
ir mano akys: ar čia ne apgaulė kokia?

—Ne apgaulė, bajore: aš klausau mū
sų viešpaties kunigaikščio Vytauto įsa
kymo ir, lydima savo ištikimų dvariš
kiu ir kryžiuočių karių, keliauju į M a-
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Tį Sąjungos ir Britanijos
7

iš kitos

Tarybų 
Ji pasi-

darbininkų uždarbių ir 
kainų palyginimas

' Rašo J. PAUKŠTIS
Praėjusią vasarą lankėsi 

Tarybų Sąjungoj didelė Bri
tanijos darbo unijų delegaci
ja. Ji susidėjo iš 19 unijų 
atstovų. Delegatus rinko uni* 
jos. Visi buvo vis 
vietos.

Delegacija išbuvo 
Sąjungoj ilgą laiką,
skirstė J kelias šakas ir ty
rinėjo Tarybų Sąjungos žmo
nių gyvenimo sąlygas. Sugrį
žusi ji išleido brošiūros for
moj savo raportą apie paty
rimus. Tą brošiūrą gali gau
ti kas tik nori. Reikia rašy
ti : British Workers Delega
tion to USSR, 1950, 36 Spen- 
cerHStreet, London, E. C. I.

Čia aš paduosiu kai ku- 
ritfos faktus iš to raporto.

Tarybų Sąjungos darbo 
žmonės, kaip pasirodo, ge
riau gyvena, negu Britanijos. 
Tą parodys skaičiai, kuriuos 
patiekia patys britų unijų 
delegatai.
• Uždarbiai Tarybų Sąjun
goje svyruoja tarp 800 rub
lių ir 5,000 rublių į mėnesį. 
Paprasti darbininkai, nela
vinti, uždirba mažiau, o la
vinti, greiti —• daugiau. Smu
kesnį darbą dirbą darbinin
kai uždirba' daugiau, negu 
lengvą darbą dirbanti. Grei
tieji angliakasiai uždirba iki 
>,000 rubfių ir daugiau.

Tarybų Sąjungos rublis 
dabar skaitomas 25 centai 
amerikoniškų. Vienas ameri
koniškas doleris kainuoja ke- 
nirius rublius. Tokiu būdu, 
Tarybų Sąjungos darbinin- 
ai uždirba nuo $50.00 į ša
utą iki $300 ir daugiau. Tai- 
^pždarbiai nei kiek nema- 

asni, kaip Britanijoj, Kana- 
bj ir Jungtinėse Valstijose, 
f abejbnės, rasis tokių, ku- 
i uždirba ir mažiau ir dau- 
au, bet tas yra ir čia ir ki- 
t*

,70 minučių. Už

kitų nešvarių vietų visoki 
mėšlai. Vanduo jTa biaurus, 
netinkamas naudoti, bet poli
tikieriams ne galvoj apie tai, 
kad nuo vandens žmonės ap
sinuodija. Yra daug ežerų, iš 
kurių galima butų gauti šva
raus vandens.

Mirė y Juozas Paulauskas, 
jau senyvas žmogelis. Buvo 
palaidotas Tautiškose Kapinė
se. Ne ilgai sirgo.

Pereitais metais nemažai 
lietuvių mirė. Ir šiais metais 
miršta kiti mažai sirgdajni, be 
didelių kankynių.-

Teko būti Social Security 
raštinėje. Tiesiog nustebau. 
Laikraščiai zambrina, būk tai 
darbų- yra. O apsilankius į 
raštinę matai, kad yra di
džiausia bedarbė. Daug be
darbių registruojasi.

Lawrence Dzūkas.

Schenectady, N, Y.

Chicago, III.
Vacius Senkevičius ligoninėje

Sausio 22 d. “Vilnies” redak
cinio personalo narys Vacius 
Senkevičius pasidavė ligoninėn 
sunkiai operacijai. Prie opera
cijos buvo ruošiamasi net tris 
dienas ir tik vakftr ligonis gulė 
ant chirurgo stalo.

Ligom's randasi Chicago Oste- 
opatic Hospital, 5200 S.< E4Hs.

Lankytojų; bent pirmas ke
lias dienas po operacijos, ne
galės priimti.

Linkiu draugui Vaciui pa-

4 valandas ir 5 valan-

I Svarbiausia, žinojma, paly
ginti produktų ir prekių kal
nas. Tik tuomet bus galima 
surasti, kaip kurios šalies 
darbo žmonės gyvena. Britų 
delegatai savo raporte duoda 
ir tą palyginimą. Jie tą paly
ginimą daro tokiu būdu: kiek 
britų darbininkas dirba, saky
sime, už svarą sviesto ir kiek 
tarybinis darbininkas dirba 
už tą patį svarą sviesto. Štai 
tds palyginimas.

Už svarą duonos britų dar* 
.bininkas turi dirbti pusaš- 
tuntos minutės, o tarybinis 
darbininkas 10 minučių.

Už svarą geriausios jautie
nos britų darbininkas turi* 
dirbti valandą laiko, o tary
binis darbininkas — valandą 
'ir 10 minučių.

Už svarą avienos britų dar
bininkas dirba 64 minutes, o 
tarybinis
svarą vištienos — 84 minutes, 
o tarybinis —-78 minutes. Už 
svarą sūrio — 168 minutes ir 
50 minučių. Už svarą arbatos 
—92 minutes ir 200 minučių. 
Už svarą kaVos — 106 minu
tes ir 60 minučių. Už, svarą 
žuvies — 46 minutes ir 30 mi
nučių, Už 10 kiaušinių -— 70 
minučių ir 66 minutes.

Sąrašas ilgas, bet jis vieno
das. Vieni maisto produktai 
kainuoja daugiau Tarybų Są
jungoje, o kiti Britanijoje. 
Bendrai’ įmani, išeina lygio* 
mis, c 1 •' •

Oi kaip su gėrimais? Alaus 
puskvortė Britanijos darbinin
kui kainuoja 32 minutes dar* 
bo, o tarybiniam darbininkui 
— 19 minučių. Degtinės bute* 
lis — britui 700 minučių, tą* 
rybiniam 340 miht$|ų. 20 ci
garečių — 96 minutes ir 20 
minučių. . -> •

Vyrų drabužiai,' kaip kapi
talistinė spauda rašo, i-Tarybų 
Sąjungoj., neprieinami. Bet 

^tai ka rodo britų delegatų

mūsų priešai kryžiuočiai k—^pagaliau ne
beištverė Laima 
žė rankas,

—Ar pasisekė 
bajorienė*

—Nepasisekė,
ir didelių, o naudos jokios.

—Kurių gi daugiau krito: jų ar mū
sų?—paklausė ir Laima.

—Iš abiejų pusių daug, bajoraite!.. 
Joju, o ką rasiu namie—nežinau; gal ir 
savo pilaitėje rasiu kryžiuočius šeimi
ninkaujant,—-pagaliau atsiduso ir bajo
ras Keršys.

(Bua daugiau)

raportas., Kojinės Britanijoj 
kainuoja 114, minučių darbi
ninko darbo, o Tarybų Sąjun* 
goj — 55 minutes. Marškiniai 
(pigūs) 7 valandas ir 7 minu
tes Britanijoj ir 4 valandas ir 
37 minutes Tarybų Sąjungoj. 
Marškiniai (brangūs) Britani
joj kainuoja 47 valandas ir 30 
minučių, o Tarybų Sąjungoj— 
35 valandas, žieminis paltas 
Britanijoj kainuoja 92 valan
das, 6 Tarybų Sąjungoj — 66 
valandas ir 30 minučių.

Moteriški drabužiai. Brita
nijoj boVėlnine suknelė kai
nuoja 16 valandų darbo, o 
Tarybų Sąjungoj — 13 va
landų. šilkinė —- 230 valandų 
ir 190 valandų. Bateliai — 21 
valandą ir 36 valandas, Koji
nės 
das.

O kaip su namų reikmenim, 
mis? Staltiesė, lininė, Britani
joj kainuoja 92 valandas, • o 
Tarybų Sąjungoje —38 valan
das. Muilas (plytele) Britani
joj kainuoja 30 minučių, o 
Tarybai Sąjungoj —.. 22 minu- 

Hes. Peilis *—■ 120 minučių ir 
66 minutes. Mažas radijo im
tuvas Britanijoj kainuoja 156 
valandas, o Tarybų Sąjungoje 
— 48 valandas. Didelis radi
jo imtuvas Britanijoj kainuo
ja 230 valandų, o Tarybų Są
jungoje — 16a ■ valandas. 
Elektrinis tosteris Britanijoj 
kainuoja 18 valandų, o Tary
bų Sąjungoje 9 valandas. Ka
mera Britanijoj kaintloja 368; 
valandas, o Tarybų Sąjungoje 

<—87 valandas ir 30 minučių.
Teatro tikietas Britanijoje 

k ainii o j a 35 minutes^ o, Tary
bų Sąjungoje — 22 jninutęs. 
brangieji tikietai Britanijoj 
Siekia 356 minučių, o Tarybų 
Sąjungoj 66 minutes, Operos 
Įr baleto tikintai / Britanijoj 
kainuoja nuo pusantros valan
dos ikis 29 valandų ir 80 mi
gučių, o Tarybų Sąjungoj nuo 
B0 minučių iki 5 valandų ir 30 
minučių.

Automobilius 
kainuoja nuo ‘ 
darbo iki 2Ū4 savaičių. Tary
bų Sąjungoj *■' 
Savaičių. ,

čia reikia pastebėti/ kad

Tas viskas ir sudarė gana 
skaitlingą ir smagų pažmonį.

Valgiai buvo labai skaniai pa
gaminti .■ O draugai Stasys 
Paura, Bob Niaura ir kiti —• 
kartu su visa publika—sudarė 
gražią dainų programą. Grą
žai pasilinksminta.

Bet prieš programą Domini
kas M. šolomskas, vienas iš 

. “Laisvės” štabo ir ,Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centro 
sekretorius, pasakė labai gerą 
kalbą “Laisvės” reikalais ir 
šiaip bėgančiais klausimais.

Šių žodžių rašytojui irgi te
ko keli žodžiai pasakyti mūsų 
dienraščio reikale.

Bčt pačios publikas tai‘buvo 
gražiausias atsiliepimas nė žo
džiais, o gražiu sudainavimu ir 
dar gražesne parama savo my
limam dienraščiui “ Laisvei,” 
nes buvo gausiai suaukota ir 
tuomi linkėta dienraščiui dar 
gėriau gyvuoti. '■

žinau, kad sukelta gera su
ma paramai, dėl ko tenka la
bai širdingai padėkoti Visiems! 
O pasidžiaugti, tai yisi džiau
giamės gražiausiu pasisekimu.

Turint tokius sąmoningus 
patriotus, giliai suprantančius 
dienraščio svarbą, mūsų “Lais
vei” yra lemta gyvuoti dar dau
gelis metų ir ginti pažangiuo
sius liaudies principus. Lai gy
vuoja “Laisvė”!

žinau, kad np viską čia su
minėjau, kas liečia patį paren
gimą. Gal kas paaukota įbankie- 
tui, gal kas kitas man nežino
mai yra padarytą ir reikia pa- 
ačiuoti. Bet tai atliks vietiniai 
draugai korespondentai. Aš tik 
saVo įspūdžius pareiškiau, kas 
man geriau patiko bankiete.

Mah buvo smagu susitikti 
draugus i D? M. šolomską, K. 
Benulį, M. Kazlauską, Dr. J. 
Repšį, A. Kupstį, Niaurus, Ch.

audinyčioms. Bus išdalinta per 
28 dirbtuves.

Tokie užsakymai greitai 
bus atlikti-išpildyti. I3et už
baigus tuos darbus, tikrai gali 
but ilgos vakacijos, nes tokių 
užsakymų vargiai daugiau ‘ra
sis.

★
900 šio miesto žmonių užsi

registravo dėl apsigynimo 
darbų. Daugiausia antrojo pa
saulinio karo veteranai dirbti 
laivų jarduose.

Atrodo, kad veteranai ne
nori eiti armijon, vengia 
draftavimo, nes jie mano, kad 
laivyno jarduose dirbą nebus 
šaukiami karinėn tarnybon.

Manzi Electrical Corp, ga
vo darbų už $132,000 dėl 50 
darbininkų. Darbas turi but 
užbaigtas j 30 dienų, vadina
si, kovo mėm pabaigoje.

Vandens skyriaus c.hemis- 
tas pagelbininkas John C. Co
llins pridavė r.ezignaciją. Jis 
buvo paskirtas liepos 28 d., 
1950 m.

Girdėti visokių išsisukinėji
mų, bet nežinia tikros rezig
nacijos priežasties.

Aldermanas Joseph E. Car
ney gavo leidimą iš Mass, 
valstijos Civil Service komisio- 
nieriaus padėti darban Mary 
L. Gouthier nuo sausio' 1 iki 
birželio 22 d. Taipgi ir Robert 
L.' Retelle. Valstijos depart* 
mentas dar turi užgirti.

Uždarė 12 dirbtuvių'
Amerikos Lokomotyvų Kom

panija čia uždare 12 dirbtu* 
vių, kuriose «dirbo 2,850 dar
bininkų. Kompanija aiškinasi, 
kad ji sulaikiusi gamybą to
dėl, kad CIO plieno darbinin
kų unijos nariai vedą “nele-’ 
galį streiką” ir taipgi sumaži
na darbo našumą. . -

Vietinio unijos lokalo pre
zidentas Barbieri aiškina, kad 
unija dėjo daug pastangų su
sitarti su kompanija dėl algų 
pakėlimo. Bet kompanija vi
sada nesiskaitė su teisingais 
darbininkų reikalavimais. Da
bar ji pasirįžo visai uždaryti 
12 dirbtuvių duris, kad kaip 
nors įnešti darbininkų tarpe 
demoralizaciją. Bet darbinin-

sekmingai pergyventi skaudžią 
operaciją ir kuotrumpiausiu 
laiku visiškai pasveikti .

Tėvelis•

Grupė kunigų, nori 
geresnio kandidato

Grupė protestonų kunigų ei
na prieš1 majorą Kennelly ir ne
rems jo. Jie nori geresnio kan
didato, ieško nepriklausomo nei 
prie vienos dviejų sehųjų parti
jų politinės mašinos kandidato. . .

šie kunigai, skaičiuje 40, at
stovauja net 13 skirtingų reli- • 
ginių denoininacijų, turi dide
lės įtakos.

Jie berods kreipėsi pas Ben. 
Adamowskį, ragindami jį kan
didatuoti. Jį remtų labai di
delis skaičius lenkų. \ R.

Kiek daug žmonės prageria
Illinois valstijos svaiginan

čių gėralų pardavėjai sumoka 
už laisnius $2,052,7'88 per me
tus.

Jei tiek sumokama už lais
nius, nesunku suprasti, kiek 
daug žmonės prageria. - V.

SKELBKITE LAISVOJE

.Britanijoj
103 aAvaičių 

ličių. Tary- 
nūo 36' iki 60 v-

palyginimas buvo daromas 
paėmus tapr tikrą abiejų ša
lių darbininkų uždarbį. Dau
giau uždirbantiems nereikia 
iiėk daug laiko, o mažiau už
dirbantiems — reikia daugiau- 
laiko. • ■

Taigi, kaip matote, dauge
lyje atsitikimų, tarybinis dar
bininkas lengviau įperka saVo 
krašto gaminius, negu britų 
darbininkas. Bet tas dar ne 
viskas.

Tarybų Sąjungos darbinin
kai moka dąug mažiau už bu
tą. Tiesa, nuomos daug žemes
nės ir Britanijoj, negu Kana
doj ir Amerikoj, bet'jos'aukš
tesnės, nagu Tarybų ^ą j uogo
je, kur dhrbo (ž,mogus buomai 
išleidžia tiktai 5 nuošimčius 
savo uždarbio.

Tarybų Sąjungoj darbinin
kas pilnai apdraustas nuo ne 
darbo, ligos. Visi darbo žmo 
nės gauna apmokamas atostO 
gas,; ir < 
nimiį.

daugelį kitų palengvi
(Iš Liaudies Balso)

Automobilis parbloškė 78 
metų senelį. Nuvežtas ligoni
nėn. Po ištyrimo surasta, kad 
buvo sutrenktas, bet ne milti
nai.

Miesto majoras ir alderma
nas Turrisi .aštriai kritikuoja 
komitetą, kuris buvo 1 pasiųs
tas pas gubernatorių vandens 
reikalais, kad Šis , komitetas 
nieko daugiau neveikia dėl 
apšvarinim.O šio miesto van
dens. . į .

* Miesto ' gyventojai gauna 
vandenį iš Meyriiųiąck upės, į 
kurią subėga iš dirbtuvių ir

' • ' ' .> ’ • <■

Matthew’ A.
BUYUS ;

(BCTAVSKAH)

LAIDOTŲVU;
DIHĖKTOR1US

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArUt a.6172 '
< ls. X < /I > ■ ; ) > • , . '

kai 'vieningai laikosi. Sakomą, 
išeisią streikai! ir kitų 8 tos 
kompanijos dirbtuvių darbi
ninkai, kurie dar lokauto ne
paliesti.

Unijos vadovaujami, darbi
ninkai kasdien pikietuoja už* 
darytas dirbtuves.

Unija reikalauja pakelti 
darbininkams 16 centų į va
landą ir darbo sąlygas page
rinti. Pasitarimai dėl algų pa
kėlimo buvo tęsiami ir tęsia
mi be jokių pasekmių. Unijos 
atstovai tvirtina, kad kompa
nija tyčia tęsia pasitarimus 
be pasekmių ir laukia, kada 
bus W^shingtone paskelbtas 
“algų užšaldymas”. Tada 
kompanija bandysianti pri
versti darbininkus dirbti už 
tas' pačias užšaldytas algas. 
Bet unijos atstovai mano, kad 
toks kompanijos' žygis nepa
vyks.

Kompanija turi valdžios 
kontraktą už šimtą milionų 
dolerių pagaminti x m ii (tari
nių tankų. Tai dabar ji šaur 
kia, kad darbininkai kenkia 
apsigynimo darbahis, kuomet 
pati kompanija yra kalta, 
kąd nepatenkina darbininkų 
reikalavimų. • Rep. * <• ✓

London. — Anglijos žy
dų taryba pasmerkė gene
rolo Eisenhowerio siūlymų 
atleist bausmes naciams ka
riniams kriminalistams.

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

Č.D.P. Kliubo mitingas įvyks sek
madienį, vasario 4*tą, pradžia 2-tą 
vai. po pietų. Visi kliubiečial daly
vaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui.

Kliubo mitingui pasibaigus prasi
dės L. L. Draugijos kuopos mitingas. 
Tad taipgi visi nariai dalyvaukite 
mitinge.

Abiejų organizacijų mitingai at
sibus Kliubo patalpoje. (23*24)

WORCESTER, MASS. ,
Penktadienį, 2 d. vasario, 7:30 

vai. vakare, 29 Endicott St. Svetai
nėje įvyks abiejų LLD kuopų val
dybų susirinkimas.. Todėl čia drau
gės ir draugai, prašau įsitėipyti. 
Pageidautina ir abiejų kuopų veikė
jai kartu dalyvauti. — J. M. L.

(23-24)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro praktikos įvyksta 

kiekvieną sekmadienį, 2:30 vai. po 
pietų, 29 Endicott St. Svetainėje. 
Reiškia, pagal Choro komisijos pa
tyrimą, praktikos įvyksta valandą 
vėliau, kad visi ir visos galėtume 
pavalgyti pietus. Sekamos choro 
praktikos bus sekmadienį, 4 d. Va
sario, 2:30 Vai. po pietų. Visus ir 
visas narius ir mylinčius dainuoti 
prašome atsilankyti. — J. A. K., 
Choro Korespondentas. (23-24)

"V i

MONTELLO, ajass.
LLD 6 kp. susiriųkimas įvyks va

sario 5 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 v. v. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti.

Liuosybčs Choro Barn Šokiai ir 
Koncertas įvyks vasario 10 d. Liet. 
TaUt. Namo apatinėj salėjo. 7:30 
v. v. įžanga 75c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. Bus 
skanių valgiu ir gorų gėrimu. — 
Geo. ShlmaitiB. . (22-23)

3 p>);^hva'(ub»rty;’Ulh. Daįly) -K^ 'VWFeb." t, 
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ŽINIOS K LIETUVOS

Mokslo ir gamybos 
darbuotojų susitikimas

VILNIUS, 1950 ' m. lapkr. 
30 d. — Lapkričio 27 d. Res
publikines profesinių sąjungų 
tarybos klube įvyko mokslo 
ir gamybos darbuotojų susiti
kimas, kurį suorganizavo Lie
tuvos KP Vilniaus miesto ko
mitetas ir Respublikine profe
sinių sąjungų taryba.

Susirinkimai atidarė Lietu>- 
vos Respublikinės profesinių 
sąjungų tarybos pirmininko 
pavaduotojas Maticinas.

Pranešimą tema “Mokslo ir 
gamybos darbuotojų kūrybi
nės draugystės uždaviniai” 
padarė Lietūvos TSR Mokslų 
akademijos prezidentas prof. 
Matulis.

Lietuvių tenisininkų 
šaunus pasirodymas

VILNIUS,. 1950 m. lapkr. 
28 d. —Lapkričio 27 d. Mas
kvoje pasibaigė TSRS stip
riausiųjų stalo tenišininkų 
turnyras. Abu vyrų vieneto 
lyderiai paskutinę dieną vėl 
iškovbjo po pergalę: Variako- 
jis prieš Levitanų 3:0 ir Duš- 
kesas prieš Makarovą 3:2. 
Tuo būdu jie abu surinko po 
10 taškų iš 11 galimų, bet ka
dangi Variakojis buvo įveikęs 
Duskesą 3:0, tai jam ir teko 
pergalė. Tuo būdu stipriausio 
TSRS stalo tenisininko vardą 
iškovojo Variakojis (Lietuvos 
TSR), antrą vietą užėmė Duš- 
kesas (Maskva), trečią Dzin- 
dziliauskas (Lietuvos TSR).

Moterų vienete Žilevičiūtė 
ir paskutinį savo . susitikimą 
sužaidė su dideliu pakilimu, 
įveikdama šį kartą Lisiciną 
2:0. TSRS stipriausios stalo 
tenisininkės vardą iškovojo 
Žilevičiūtė (Lietuvos TSR), 
antrą vietą užėmė Zost (Le
ningradas), trečią — Mittov 
(Estijos TSR).
Pasibaigė ir dvejetų susitiki

mai. Moterų dvejete lemiamą 
žaidimą laimėjo Žilevičiūtė— 
Balaišienė (Lietuvos T§R), 
įveikusios savo pagrindines 
varžoves Zost — Sosnovą (Le
ningradas) 2:0. Trečią vietą 
užėpiė maskvietės Kondratje- 
va Lisiciną.

Vyrų dvejete trys poros tu
rėjo papildomus susitikimus. 
Levitanus (Maskva)—Zvirgž- 
dinš (Ryga) įveikė Variakojį- 
Dzindziliauską 3:2, bet pra
laimėjo Duškesui (Maskva) 
— Akopianui, (Erevanė) 1:3.

NewWta^M^2lDiQi_
Darbininkų Delegacija 
grąsino rendos streiku

Iš Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo susirinkimo

United Labor Action Komi
teto sumobilizuota newyorkie- 
čių delegacija lankėsi pas 
abiejų valdančiųjų partijų ly
derius raginti juos, kad jie 
atmestų McGoldrick pasiūly
tąjį rendoms planą.

Greta to, ragino atmesti 
mieste norimuosius įvesti 3 
nuošimčių taksus ant pirkinių 
ir atriesti Dewey’aus pagei
daujamą “diktatorystės bilių.” 
Tuo biliumi gubernatorius 
reikalauja sau vienvaldžio ga-

lios pagal savo nuožiūrą 'įsa
kyti kiekvienam. asmeniui 
darbą ir gyvenimą, visiškai 
kontroliuoti asmenų ar įstaigų 
turtą.

Leon Strauss, darbininkų 
delegacijos pirmininkas pa
reiškė, jog vasario 15-tą į 
Albany atvyks 1.000 asmenų 
delegacija. Ir, jei bus reika
las, skelbs rendos streiką.

Minėtasis komitetas atsto
vauja 150,000 New Yorko 
miesto unijistų.

Delegacija išvyko gelhčti 
septynių gyvybę

Pasiryžę gelbėti 7 Martins
ville jaunus vyrus nuo mirties, 
masinės newyorkiečių delega
cijos pirminis būrys išvyko į 
Washingtona. Delegacija ke
liaus ir į Richmond, Va., pasi
matyti, su gubernatorių John 
Battle. Prašys, kad jis panai
kintų mirties nuosprendį.

Gubernatorius žadėjęs susi
tikti su delegacijos vadovybe.

Delegaciją mobilizavo, jai 
vadovauja Council of Arts, 
Sciences and Professions new- 
yorkietis skyrius. Shirley Gra
ham, žymi rašytoja, atstovau
ja tą organizaciją pasimaty
muose su valdininkais.

Delegacija savo laiške pre
zidentui Trumanui, prašant

gelbėti nuteistuosius, greta 
kitko, rašo:

“Atrodytų keista, kad kuo
met Jungtinių Valstijų val
džia siūlosi saugotoja civilinių 
teisių pasauline skale, Virgini
jos valstija, be pasipriešinimo 
iš federalės valdžios, yra lei
džiama nužudyti septynis ne
kaltus negrus...”

Telegramos, laiškai, rezo
liucijos iš visos šalies, tikima
si, gausiai parems apie 400 as
menų delegaciją, suvykusią į 
Richmond iš New Yorko ir 
11-kos kitų valstijų. Pirmo
sioms delegacijoms atlikus 
savo misiją, atvyks kitos, iš 
kitų valstijų.

Williamsburgieciai 
veikia darbininką 
laikraščiui

Išgirdę, kad turčių klasės 
anaunseriai užpranašavo ang
liškam darbininkų dienraščiui 
Daily Worker mirtį “dėl nebu- 

ivimo skaitytojų,” williams- 
| burgiečiai pareiškė veiklų pro- 
i testą. Laikraščio skaitytojai ir 
prieteliai pareiškė, kad skai
tytojų ne tiktai nepritrūks, 
bet kad jie daugės.

Dabar stojo- ir darbininkų 
vadovaujančios partijos na
riai. Jų organizacija buvo

Lemiamą susitikimą žaidė skyrusi jiems kvotą per savai- 
Duškesas—Akopianas su Va- jtę gauti 65 prenumeratas. Jie 
riakoju—Dzindziliausku. Po patys pakėlė savo kvotą iki 
keturių partijų rezultatas bu-Įioo ir bėgiu penkių dienų pėr- 
vo lygus — 2:2. Penktame viršijo.
žaidime Tarybų Lietuvos stą-l šią savaitę jie nusistatė 
lo tenisininkai vedė 15:6 savo 'gauti 125 prenumeratas. Va- 
ftaudai, bet prarado iniciaty-
vą ir pralaimėjo 22:24. Var
žybas laimėjo Duškesas — 
Akopianas, antroje vietoje li
ko Levitanus — Zvirgždinš, 
trečioje Variakojis — Dzin- 
dziliauskas.

Pirmą vietą mišriame dve
jete laimėjo Balaišienė—Va
riakojis, antrą ' Žilevičiūtė —• 
Dzindziliauskas, trečią Kla- 
biš — Zvirgždinš (Latvijos 
TSR)’.

Turnyro nughlėtojams-—O. 
Žilevičiūtei ir V. Variakojui 
buvo įteiktos vertingos dova
nos. 2,5 tūkstančio maskvie
čių, užpildę “Krilja sovietov” 
sporto rūmų salę, karštai pa
sveikino čempionus.

Rašytojų vakaras
VILNIUS, 1950 m. lapkr.

30 d. — Vilniaus Valstybinio 
universiteto aktų salėje, gau
siai dalyvaujant jauniesiems 
rinkėjams, įvyko didelis lite
ratūrinis vakaras, skirtas ko
vai už taiką.

Rašytojai T. Tilvytis, V.% 
Reimeris, A. Žukauskas, A. 
Pakalnis, M. Sluckis skaitė 
naujus^savo kūrinius apie tai
ką. Vakare dalyvavo jaunieji 
rašytojai: V. Kadaitis, A.
Martinaitis, V. Šulcaitė, V. 
Bložė, P. Keidošius.

Meninę dalį atliko Valsty
binio operos ir baleto teatro

VI. Daretis’\

juje dalyvaujantieji lietuviai 
prašo lietuvių talkos tame 
darbe. L. V.

Sumušęs jaunuolį 
policistas Tierney 
turės stoti teisman

—»----------

Policistas William T. Tier
ney, 26 metų, tapo areštuotas 
ir sulaikytas tardymui po 
$1,500 kaucija. Jį kaltina, 
kad jis Naujų Metų vakarą 
Times Square sumušė ten su
sitiktą iš Long Island atvyku
sį jaunuolį Robert Cox.

Sumuštasis Robert Cox dar 
buvo patrauktas teisman, kai
po ardęs tvarką. Teisme jisai 
įtikino, jog kaltas ne jis, bet 
žiaurusis policistas. Jo bylą 
pastiprino tas faktas, kad 
vietinė Lynbrook, L. I., draf- 
to taryba dėl to sumušimo jį 
perkėlė iš I-A' į 4-F klasifika
ciją.

Theodore M. Winchester, 
26 metų, užsimušė su\ auto 
įvažiavęs į trafiko stulpą 
Rockaway. B'each.

Sausio 26 d. įvyko Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pir 
liečiu Klubo-patalpoje. Jį ati
darė pirminiitfcas J. Herma
nas, pranešdamas, kad šis 
susirinkimas yra metinis, rei
kia išrinkti pastovūs klubo 
knygų žiūrėtojai. Likosi iš
rinkti J. Kairys, P. Grabaus
kas, P. Vaitukaitis.

Jonas Bikulčius pranešė, 
kad buvo atvykęs A. Jankaus
kas, norėjęs gauti klubo na
rystės knygelę. Bikulčius jam 
atsakęs: tau tos narystės ne
galiu suteikti, kadangi tamsta 
daugiau1 priklausai prie far- 
merių, o mūsų konstitucija ro
do, kad klubo nariais gali bū
ti tiktai lietuvių kriaučių loka
lu darbuotojai.

Susirinkusieji kriaučiai (bu
vo pilnutėlė, kaip kumščiu 
prikimšta svetainė) užgyrė 
sekretoriaus ' Bikulčio pasiel
gimą. 1

Taip, jo pasielgimas teisin
gas. A. Jankauskas yra pasi
traukęs iš dalyvumo lokale 
jau apie 30 metų; Jis turi lo
kalu 54-to knygelę. Bet kada 
jis įstojo, knygelė neparodo.

★ ★
Klubo valdybos rinkimuose 

pirmininku vietoje Hermano 
išrinktas Antanas Bubnys, vi- 
ce-pirmininku V. Michelsonas, 
sekretorių J. Bikulčius (ant
ram terminui), iždininkui J. 
B'ernotas. Taipgi porai bankų 
išrinkti trustistai.' Kriaučių 
Ncprigulmingas Klubas per 
metus sutvarkė visus klubo 
reikalus ir nariams išdavė na
rystės knygeles. Klubo turtas 
siekia $38,800.

Brangiai pasivažinėjo
Michael Esposito, 17 m., nu

teistas pasimokėti $50 už pavo
jingai vairuotą auto, $50 už 
neteisingai užsiregistravimą 
prašant leidimo vairuoti, $25 
ir 10 dienų už vairavimą be 
leidimo.

PRANEŠIMAS
• BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 6 d., 7:30 v. va
kare, Lietuvių Amen Piliečių Kliu- 
bo Svetainėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai atsilankykite ir pasimokėkite 
sąvo duokles. Yra daug svarbių rei
kalų. Bus ir raportai iš atsibuvusio 
bankieto ir prelekcijos: — Prot. 
Raštininkas. (23-24)

Penki didžiųjų muzikos žmonių vaidina žymias roles 
muzikališkoje filmoje “Of Men and Music,” pradesi- 
moje rodyti vasario 14-tą, Park Avenue Teatre, New 
Yorke.. Viršuje paveiksle matomi Jan Pearce ir Na
dine Conner, Metropolitan Operos žvaigždes daininin
kai. Apačioje Jascha Heifetz, smuikininkas, ir Artur 
Rubenstein, pianistas. Dimitri Mitropoulos, viduryje, 
- vadovauja New Yorko Philharmoniškam Orkestrui.

Klubas buvo suorganizuo
tas 1911 metais, teikti pašal
pą unijistams kriaučiams. 
Kiekvienas priklausantis uni
jos lokale 54-me daugiau kaip 
penkerius metus gavo savo 
klubo narystės knygelę, turi 
pilną teisę prie dalies klubo 
turto, kaip ir tas, kuris buvo 
klubo iniciatorių 1911 metais..

Pasitraukusieji į kitas vals
tijas lokalo nariai, nebesan- 
tieji veikliais 54-to lokalo da
lyviais, nieko bendro nebeturi 
ir su Neprigulminjgu Klubu. 
Vien tik vietiniai nariai yra 
pilnateisiais to klubo nariais. 
'Konstitucija ir knygose užra
šai nurodo, kad išvykusio ki
tur nario elgesių klubas nega
li žinoti: gal išvykęs kitur na
rys skebauja, gal užima kito 
unijisto darbą. Gi klubas bu
vo suorganizuotas išmestiems 
iš darbo ar paliestiems ilgo 
nedarbo pagelbėti.

Neprigulmingas Klubas nu
tarė atvirutėmis sušaukti eks
tra susirinkimą didesnėje sve
tainėje. Palikta komitetui rū
pintis tuo reikalu. J.S.

I

Aidiečiams ir visiems 
dainos mylėtojams

Reguliare savaitine Aida 
Choro pamoka įvyks šį penk
tadienį, vasario 2-rą, lygiai 8 
vai. vakaro, Liberty Auditori
jos Music Room.

Visi Aido Choro: nariai, 
taipgi visi susidomėjusieji į- 
stoti į chorą esate kviečiami 
ateiti šį penktadienį, nes 
mes dabar turipie naują di
rektorę, Mildred Stensler iŠ 
New Jersey. Ji turi keletą 
naujų ir įdomių sumanymų 
pagerinti mūsų chorą, o tam 
yra reikalingas visų koopera- 
vimas.

Choro: prezidente.

SKĖLBKITĖS LAISVĖJE

Elenor Stakovaitė baigė 
vidurinę mokyklą 
(High School) 

t

Sausio 25 d. Elenor Stako
vaitė baigė Central Commer
cial High School. Jos trijų 
metų kursas susidėjo iš šių 
mokslo šakų: accounting, 
commercial law, typing and 
journalism.

Už gabumus ant rašomo
sios mašinėlės gavo specialį 
certifikatą. Taipgi aukšto 
laipsnio požymį už gabumus 
comptometri j o j et.

Mokykloje priklausė prie 
Dramatic Workshop ir Glee 
Club. Mokinių buvo pripažin
ta (balsavimu) “most popu
lar senior in the school.”

Baigus mokyklą, tuojau ga
vo darbą chemical enginee
ring raštinėje.

Liuoslaikiais Elenora keti
na vėl atnaujinti pamokas 
lavinimuisi skambinti pianu. 
Ir, jei aplinkybės leis, žada 
aktyviau dalyvauti Aido Cho
re, šokėjų Grupėje ir Lietu
vių^ Kalbos Mokyklėlėje.

Kas link LMS Trečiosios 
Apskrities vasarinas meno mo
kyklos Elenora sako: “defini
tely” dalyvausiu.

Reporteris.

Help Wanted Agcy Tel. Plata 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė; tinkanti prie 
vaikų. D. P. priimama, mAįMnti 
biskutf angliškai. Nuosakas kamba
rys ir vana. $25 į savaitę, šaukite: 
Roslyn 3-3596. (21-23)

Namų darbininkė. Nereikės virti. 
Mylinti' vaikus. Guolis ant vietos. 
Nuosavas kambarys ir vana. Paty
rusi. Paliudijimai. LA. 8-0672.

(22-26)

HELP WANTED—MALĖ
Prosytojas, ranka prie geros rū

šies vyrų paltų. Labai malonus ir 
geras darbas. Gera alga.

S. Markowitz, 17 East 16th Sįt., 
New York City. (23-27)

PASIRANDAVOJA
269 — 14th St., B’klyn, N. Y. 

Didelis, gražus priešakinis miegkam- 
barys; galime virti. $12, arba jeigu 
norite, galite pagelbėti motinai prie 
ruošos, mažiau mokėsite. STerling 
8-1188. (23-25)
........ ■■■■■■■■■....

Įleido iš Vokietijos 
atvykusią nuotaką

Mrs. Ellen Knauff, 36 metų, 
išlaikyta Ellis Islande nuo 
rugpiučio, 1948, tapo laikinai 
ir sąlyginiai įleista į Jungti
nes Valstijas. Pirmiau jos ne
įleido vadovaujantis' feiškAi- 
mu, kad ji esanti pavojumi 
mūsų šalies saugumui. į

RICHMOND HILL
LDS 13 • kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 1-mą d. vasario, 8 v. 
v., Lietuvių Kultūriniame Centre, 
110-06 Atlantic Avė. Visi būkite. — 
Valdyba. (22-23)

PARDAVIMAI
Parsiduoda elektrinis šaldytuvas 

Crosley Shevador 1946 model, gera
me stovyje, taip kaip naujas, kaina 
žema, pamatę tą šaldytuvą patys 
suprasite, kad pigiai nusipirksite. 
Prašome kreiptis: P. Babarskas, 
1356 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: EV. 2-4484.

(21-23)

Empire State Buildingo 57- 
me aukšte, vienoje raštinėje, 
buvo iškilęs gaisras. Buvo ne
mažai išgąsčio, bet mažai 
nuostolių.

Kilus jo bute gaisrui, uždu
so durnais brooklynietis Jo
seph Jessup, 42 metų.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

• Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Mirė Jonas Nutauta
•* t

Pirmadienį staiga mirė Jo
nas Nutauta, Laisvės skaityto
jas, gyvenęs Union St., ^Brook- 
lyne. Pašarvotas pas graborių 
Aromiskį. Laidos vasario 2 
dieną, šv. Jono kapinėse.

Liko žmona Magdalena, 
duktė Anne Stillwell, posūnis 
Peter Waisnoris.

Šeimai ir kitiems artimie
siems reiškiame užuojautą.

MIRĖ
Elizabeth, N. J. — Staty

bos koųtraktorius Wenzel 
Douse, 84 metų amžiaus.

Tokio. — Korėjoje jmnta 
mirtingoji tifo liga. 7;’

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.

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 

z . . .

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
♦ Kaina tik 50 centų 

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger &
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRR.L o 
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

' • LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

z Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas 
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

' IR ALUS
32 TEN EYCK STREET m

Brooklyn, N. Y.z
v

Telefonas: EVergreen 4-8174
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