
Daily Workeriui 28 metai.
Mitingas.
Darbui 16-ka metų.

O mes žengiame į 42- 
ruosius.
Rašo R. M1ZARA

N i ū j or k i šk i am d ar b i n i n k ų 
dienraščiui Daily Workeriui 
sukako 28 metai.

Jo pirmasis numeris išėjo 
1924 metų sausio 13 dieną Či
kagoje. Vėliau jis buvo per
keltas į Niujorką.

Sukakčiai atžymėti šaukia
mas didžiulis mitingas, kuris, 
įvyks ketvirtadienį, sausio 17 
dieną Manhattan Center salė
je, Niujorke.

Rašytojas John ‘ Howard 
Lawson sako, jog Amerikoje 
nebuvo kito tokio darbininkų 
laikraščio, kurio istorija ii 
vaidmuo būtų prilygęs Daily 
Workerio istorijai ir vaidme
niui.

Jis ragina niujorkiečius da
lyvauti mitinge, kur bus gerų 
kalbėtojų ir graži muzikinė 
programa.

vaidi- 
gyvenime

^*Taip, Daily Worker 
no amerikiniame 
milžinišką vaidmenį.

Bet laikraščio kelias visuo
met buvo ir tebėra sunkus. 
Jis yra boikotuojamas turčių, 
puolamas' reakcininkų ; puola
mi tie, kurie jį platina ir net
skaito.

^Planuojama statyt 10

n

radijas Saukai St wJUlBiskU lėktUVUeŠlŲ 
blogai, sušunka: jis užsidarys, ---------
aleliuja! ' Washington.— Jungtinių

Bet dienraščio skaitytojai,Valstijų laivyno sekreto- 
klasiniai sąmoningi darbinin-rius pan A. , Kimball pra- 
kai, tuojau stoja jam talkonnegg^ jOg planuoja pastaty- 
su doleriu ir laikraštis vėl gy-ti 10 mi]žiniškų Jėktuvne- 
vu°3- >r 10 priešai nule.d/aa-j 57 000 t‘nu kiekvie.

gpr tyli. i >na.
Lėktuvnešiai yra kariniai

Yra Organizacijos ir asmo- laivai, nuo kurių lėktuvai 
nys, kurie nesigaili dolerio hga]į pakilti ir sugrįždami 
Jėgų, kad- užtverti kelią Dai)yant • nutūpti.

Dabar statomas tokslėk- 
am tuvnešis Forrestal lėšuos 

]aik,228 milijonus dolerių.
Kasmet bus statoma po 

vieną tos rūšies lėktuvnešį
— Kiek Daily Workerio eg-P^i’.10 sekamųjų metų. Kai 

. zempliorių tamsta parduodi? kuriuos jų galzvarys ato-
— Tiek ir tiek, — atsakominė 'jėga, sakė Kimball.

Workeriui į žmones.
Visokios priemonės 

naudojamos.
Štai, ateina pas vieną 

raščių pardavinėtoją (Brook- 
■ lyne) asmuo ir klausia: •

pardavinėtojas.-
— Aš kasdien nupirksiu iš 

jūs visas kopijas, bet tamsta 
neprivalai jų užsisakyti dau
giau.

"Sąžiningas pardavinėtojas 
nesutinka tai daryti. “Pirkė
jas” nuleidžia nosį ir nueina.

Kalbant apie darbininkišką 
spaudą: 1951 metų gruodžio 
12? dieną Uruguajaus lietuvių 
laikraštis Darbas išėjo padi
dintas; Darbui sukako 16-ka 
metų.

Darbo kelias — erškėčiuo
tas kelias. Nedidelė grupė 
pasiaukojusių žmonių, su An
tanu Vaivusku priešakyje, ne
ša sunkią naštą, leisdami laik
raštį. .

Neseniai šiam laikraščiui 
kirto smūgį mirtis, išplėšusi 
vieną jo geriausiųjų prietelių, 
Jurgį Janulionį.

Ne gėlėmis barstytas ke
lias ir mūsą Laisvės, kuri į- 
žengia į 42-ruosins metus sa
vo amžiaus.

Tačiau laisviečiai dėl to 
niekad nepuolė desperacijom

Mes žiūrime į ateitį opti
mistiškai, nes žinome, kad su 
Laisve eina tūkstančiai žmo
nių, suprantančių pažangio
sios spaudos, savo dienraščio, 
rolę ir reikalingumą.

Laisviečiai šiuo metu stro
piai ruošiasi prie savo-metinio 
suvažiavimo, įvyksiančio sau
sio 27 dieną.
• Bostoniečiai, beje, sausio 20 
dieną ruošia Laisvės naudai 
banketą.

Beje, reikia nepamiršti pri
siųsti mūsų" suvažiavimui svei
kinimų. Jie pakelia entuziaz
mą; jie įkvepia darbuotojams

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris & c. 
PRICE 5c A COPY
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KINIJA SAKO, AMERIKOS r ii TV SEIMAS NUTARĖ VIŠINSKIS SIŪLO
ĮSTEIGT NAUJ4 KOMISIJĄ 
DEL NUSIGINKLAVIMO

LĖKTUVAI VĖL SKRAIDĖ 
PER MANDŽŪRIJA |
Tvirtina, kad 68 jankią lėktuvai 
giliai įsveržė į jfcinijos orą

Peking, Kinija. — Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas pirmadienį kaltino ame
rikonus, kad 68 jų lėktuvai 
sekmadienį skraidė per 
Mukdeną ir kitus Mandžū- 
rijos miestus. Mandžūrija 
yra didžioji šiauriniai ryti
nė Kinijos provincija.

Kinijos radijas anglų 
kalba tvirtina, kad ame
rikiniai bombonešiai ir 
1 e n g v i e j i lėktuvai pen- 

* kiais atskirais būriais gi-

Du balsai išrinko
New Haveno majorą

New Haven, Conn.—Teis
mas nusprendė, jog New 
Haveno miesto majoru ta
po išrinktas dviejų balsų 
dauguma republikonas Wm. 
C. Calentano. prieš demo
kratų kandidatą Richardą 
C. Lee. Taigi Calentano 
ma j oraus jau ketvirtą ter
miną paeiliui.

Rinkimuose pernai lap
krityje viso buvo paduota 
68,000 balsų už abudu kan
didatus.

Amerika duos anglam plieno 
mainais už kitus metalus

Washington. — Susitarta, 
kad Jungtinės V a! s t i j o s 
duos Anglijai 400,000 tonų 
plieno. Anglija atsiteis A- 
merikai aliuminu iš Kana
dos ir eina iš Malajos.

(Malajiečių kova prieš 
Angliją labai trukdo cinos 
kasimą.)

Yokohama, Japonija. — 
Sudužo Amerikos bombo
nešis. Žuvo 2 lakūnai; su-, 
žeista 12 kitų. .

ryžto ir noro daugiau ir ge
riau veikti. Jie tvirtina laik
raštį. «

L. Prūseika renka sveikini
mus Čikagoje.

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Sausio (Jan.) 15, 1952 .

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimas 42 balsais 
prieš 5 užgyrė amerikinį 
p a s i ū 1 y m ą įkurti nau ją 
“nusiginklavimo”' komisiją, 
kuriai Sovietai priešinosi,

liai įsiveržė į Mandžūrijos’ Nuo balsavimo susilaikė 
orą. Bet šį kartą nekalti-Į Argentina, Burma, Egiptas; 
na juos už bombardavimą 
ar šaudymą.

(Amerikos komandieriai 
sako, jog nebuvo ten jų 
lėktuvų tuo laiku, kada, 
anot Kinijos radijo, jie 
skraidę per Mandžūrija.) 

Kinijos radi j a s taipgi 
kartojo, kad ameri kiniai 
lėktuvai 26 gruodžio ir 6 d. 
sausio lakstę per šiauriniai 
rytinę Kiniją.

Susprogo atominis 
angly bombonešis

London. — Susprogo ore 
ir nukrito pirmasis didžiu
lis rakietinis Anglijos 
bombonešis, pastatytas 
atom - bomboms gabenti 
prieš Sovietų Sąjungą. Vi
si penki jo lakūnai sli pa
rašiutais. nušoko žemyn. 
Vienas paskui mirė ligoni
nėje.

Naujasis bombonešis žu
vo, bebandant jo veikimą 
ore.

Anglijos valdžia, tačiau, 
ketina ir daugiau statyt to
kių bombonešių.

Įspėja svetur gyvenančius 
natūralizuotus piliečius

Washington. — Valstybės 
departmentas perspėjo gy
venančius užsienyh natūra
lizuotus Amerikos piliečius, 
kad neprarastų pilietybės.

li940 metų įstatymas sa
ko: Įsipilietinusiam Ame
rikoje svetųrgimiui leidžia
ma tiktai iki 3 metų gy
venti gimtojoj jo šalyj, o 
kituose kraštuose — iki 5 
metų.

Jeigu natūralizuotas pi
lietis užtruks ten ilgiau, 
tai praras amerikinę pilie
tybę.

Surasta liepsnųjančiy’ 
mezginiy fabrikėlis

New York.—Gaisragesiai 
užtiko fabrikėlį, kuris ga
mino “lieps n o j a n č i u s ’ ’ 
megztinius užvalkalus-“sve- 
derius.” '

Nuo degtuko ir nuo bile 
kibirkšties toks nertinis 
užvalkalas tuojau eksplo- 
duojančiai užsidega, kaip 
“parakas.”

Tie mezginiai daromi iš 
prasto rayono. Jie taip 
šepečiais išpurenti, kad at
rodytų kaip gerų vilnų mez
giniai. ‘ ’

Tokius žulikiškus svede- 
rius pardavinėjo agentai, 
važinėdami auto mobiliais. 
Tie mezginiai jau skau
džiai apdegino bent kelis 
žmones.

Indija, Pakistanas, Indo
nezija ir Yemenas.

Ta komisija turėtų skai
čiuoti įvairių kraštų armi
jas ir ginklus^ “taipgi ir 
atominius ginklus,” o pas
kui pagaminti 'planą, kaip 
sumažint ginkluotas tų 
kraštų jėgas.

Sovietų delegatas Andrius

Šiaurine Korėja laikosi “savo teisės” 
statyti lėkiuvy stotis; atmeta amerikonų 
siūlymą dėl apsikeitimo belaisviais

Korėja.—Amerikonai rei
kalavo, kad šiaurinė Korė
ja pasižadėtų netaisyti ir 
nestatyti naujų lėktuvinių 
stovyklų, kol tęsis busimo
sios paliaubos, šiaūrinė Ko
rėja atmetė reikalavimą.

Amerikonai pakartojo siū
lymą, kad būtų apsimainy
ta tiktai tokiais belaisviais, 
kurie sutiks grįžti iš . ne
laisvės.

Šiaurinė Korėja pareiškė, 
jog amėrikonai nori pasi
laikyti dešimtis tūkstančių, 
paimtų nelaisvėn šiaurinių 
korėjiečių ir kinų.. Todėl 
juos amerikonai tyčia va
dins nenorinčiais grįžti, sa
ko Šiaurinė Korėja. Ji rei
kalauja apsikeisti visais be
laisviais iš abiejų pusių, 
bet nesutinka per prievar-

Nelaimingoji savaitė 
Amerikos lėktuvams

I ,

Washington. —- šiauriniai 
korėjiečiai per savaitę iki 
sausio 13 d. sunaikino 16 
amerikinių lėktuvų. Trys 
nukirsti per kautynes ore, 
o 13 numušta šūviais iš 
Šiaurinės Korėjos patrankų 
nuo žemės.

Per tą savaitę ameriki
niai lakūnai nušovė 12 
Šiaurinės Korėjos rakieti- 
nių lėktuvų ir apdaužė 14 
kitų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
/ •

šiol susidarė $5,000,000
iki
pa-

San Francisco.' — Au-;Yorke nuo 1944 metų 
droš su sniegais bei žiemi
niais lietumis užklupo net 
šiltąją pietinę Californiją.

Potvyniai išvijo iš namų 
daugiau kaip 2,000 žmonių 
-San Francisco Įlankos sri
tyje.

Washington.;—Taksų val
dyba šaukia pusantro mili
jono amerikiečių atsiimt vi
so 44 milijonus dolerių per
mokėtų taksų, kurie buvo 
grąžinami,1 bet paklydo.

Vien Didžiajame New 

Višinskis tvirtino, kad va
dinamoji nusiginkla v i m o 
komisija tiktai neva kon
troliuos atominius ginklus, 
bet iš tikrųjų leis Amerikai 
juos gaminti ir naudoti. Ta
tai matyt iš priimtos rezo
liucijos, kuri įsteigia tokią 
komisiją.

i Sovietų Sąjunga, tačiaus, 
i dalyvaus komisijoj, suside
dančioj iš 12 šalių. Kiti nu
siginklavimo komisijos na
riai bus Jungtinės Valsti
jos, Anglija, Francija, Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai,

Holandija, Pakistanas, Tur
kija ir Kanada.

tą grąžinti tų Pietinės Ko
rėjos tautininkų kareivių, 
kurie, po patekimo nelais
vėn, įstojo į Šiaurinės Ko
rėjos liaudies armiją.
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai bei 
kinai atgriebė kalnų pozi
cijas, kurias amerikonai bu
vo užėmę į šiaurės rytus 
nuo Panmundžomo, vakari
niame fronte.

Kitur buvo tik vietinių 
susidūrimų tarp žvalgų.

Ūkanos ir sniegai stabdė 
Amerikos lakūnų veikimą.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie patranku šūviais nukir
to du amerikinius lėktuvus, 
atakavusius gyvenamąsias 
vietas.

Parduota Izraelio bong 
už $101,657,300

New York. — Nuo per
eito gegužės mėnesio iki šiol 
buvo Jungtinėse Valstijose 
parduota už $101,657,300 
Izraelio valstybės paskolos 
bonų.

Henry Morgenthau, Izra
elio bonų vajaus pirminin
kas, tikisi, kad iki ateinan
čio gegužės mėnesio ameri
kiečiai išpirks visus tuos 
bonus už 500 milijonų dole-> 
riu. z I 

klydusių taksų.
Amerikinėj e s p a tf d o j e 

skelbiama vardai žmonių, 
kuriem taksų perviršiai bu
vo siunčiami. Neradus jų, 
taksai grįžo valdžiai.

Kairo, Egiptas. —(An
glai skelbia, kad grįžta dar
ban dauguma streikavusių 
prieš juos egiptėnų paliai 
Suezo kanalą.

ORAS.—Nešalta ir apsi
niaukę.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
• —*

NUOLATINĘ ATOMŲ 
JĖGOS INSPEKCIJA
Anglai-amerikonai remia Baruch 
planą; neigia sovietinį, siūlymą

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalu ministras /An
drius Višinskis pasiūlė 
Jungtinėms Tautoms naują 
planą dėl atominės kontro
lės, būtent:

Sovietų Sąjunga sutinka, 
kad Jungtinių'Tautų komi
sija galės nuolat ir visuo
met daryti inspekciją ato
miniams darbams visose 
šalyse, bet komisijai bus 
užginta kištis į vidujinius 
saliu reikalus, v

Iranas uždaro visus 
Anglijos konsulatus

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia paliepė uždaryti vi
sus keturiolika Anglijos 
konsulatų iki šio mėnesio 
21 d. Kaltina Anglijos kon
sulus, kad jie kišasi į vidu
jinius. Irano reikalus.

Anglų konsulatai bandė 
taip “apdirbti” Irano seimo 
narius, kad panaikintų įsta
tymą dėl • aliejaus (naftos) 
perėmimo į Irano valstybės 
nuosavybę. Darbavosi, kad 
anglam būtų sugrąžintas 
aliejaus biznis Irane.

Aga Khan gaus 3 milijonus 
doleriu už savo riebumą

Karachi, Pakistanas. — 
Dvasinis Pakistano maho
metonų vadas Aga Khan, 
sulaukęs 75 metų amžiaus, 
gaus tiek svarų brangaus 
metalo platinos vertęs., kiek 
jisai pats sveria. O Aga 
Khano svoris dabar yra 
240 svarų. Todėl religiniai 
jo sekėjai sudės jam apie 
3 milijonus dolerių.

Pirm 5 metų Aga Khanas 
gavo pustrečio milijono do
lerių vertės deimantais, pa
gal tuometinį savo svorį.

Taigi nutukimas jam ap
simoka.

Ingiai nušovė dar 7 
egiptėnus, sužeidė 15

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė su tankais ir 
šarvuotais automo b i 1 i ‘a i s 
nukovė 7 egiptėnus, Sužei
dė 15 ir suėmę 32, kaip an
glai skelbia. Mūšis įvyko 
prie Tel ei Kebir kaimo, Su
ezo kanalo ruožte. 4

APSIVOGUS NAMŲ STA
TYMO KONTRAKTORĖ

Westport, Conp. — Naš
lė kontrakto?ė Lilliana 
Wallmaniene pastatė išra-x 
dėjui / Leopoldui’ Godows- 
ky’ui namus už $100,000 ir 
tapo areštuota už išvogi
mą $12,000 brangenybių iš 
tų namų.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States 
\

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. V.

Tel. Virginia 9-1827—1828

Uždraudimas vartoti ato
minius ginklus ir įvedimas 
tarptautinės kontroles 
jiems turi būti Įvykdyta tuo 
pačiu laiku.

Jungtfnių Tautu, seimas 
(asamblėja), tačiaus, turė
tų dabartinėje savo sesijo
je priimti rezoliuciją,'kuri 
iš principo užgintų vartoti 
atominius ginklus.
SOVIETŲ DAROMOS . 
NUOLAIDOS

Šiuo pasiūlymu Sovietai 
daro dvi nuolaidas ameriki
niam planui. Nes pirmiau 
jie sakė:

Atominei Jungtinių Tau
tų komisijai būtų leista da
ryti inspekciją tiktai tam 
tikrais paskirtais laikotar
piais, o ne nuolatiniai.

Tuojau užginti atominių 
ginklų vartojimą, o paskui 
įvesti tarptautinę atomų 
jėgos kontrolę/

Sovietai, pakeisdami šiuos 
du punktus ir duodami da
bar naują pasiūlymą, “daro 
milžinišką žingsnį pirmyn 
linkui susitarimo svarbiau
siu klausimu,” pareiškė Vi
šinskis, kalbėdamas politi
niame Jungtinių Tautų sei
mo komitete.
Amerikonai ir anglai 
laikosi -Barucho plano

Amerikos delegatas Er
nest A. Gross ir Anglijos 
delegatas Selwyn Lloyd šal
tai atsiliepė į Višinskio pa- < 
siūlymą. Jie stoja už seną
jį amerikinį Barucho pla
ną, kurio branduolys yra 
toks:

Jungtinių Tautų komisija 
kontroliuos visus atomi
nius darbus kiekvienoje ša
lyje. Visos atominės me
džiagos ir jų kasyklos bus 
perimtos į komisijos žiny
bą. Komisija skirs, kiek 
leist bet kuriai šaliai vartot 
atominių medžiagų civili
niams reikalams; jinai taip 
pat galės skirti vienos ša
lies atminės medžiagas ki
toms šalims.

Kol Jungtinių Tautų ko
misija taip pažabos atomi
nius dalykus kitur, tai A- 
merika galės vis gaminti 
sau atominius ginklus, ir 
nebus uždrausta jai tuo 
tarpu atom-bombas naudo
ti.
Tai kišimasis į svetimų 
kraštų reikalus, 
sako Sovietai

Sovietų delegatas Višins
kis sakė:

Amerikinis Barucho pla
nas mojasi supančioti ato
mų jėgos gamybą civili
niams reikalams svetur, 
ypač Sovietų Sąjungoje. 
Tas planas skverbiasi į na
minius svetimų kraštų rei
kalus ir siekia įvesti ame
rikinę atomų jėgos mono
poliją visame pasaulyje.

r
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PARAŠAI TAIKAI IŠLAIKYTI
PROGRESYVIŲ PARTIJOS vadovas, C. B. Baldwin, 

neseniai grįžo į Niujorką iš kelionės.
t

Mr. Baldwin lankėsi vidurvakarinėse ir vakarinėse 
valstijose, — išbuvo kelyje keturias savaites. Jis sakė 
kalbas mitinguose, jis tarėsi su paskyrais asmenimis.

Grįžęs namo, Mr. Baldwin sako: visur žmonės stoja už 
taiką, visur žmonės nori taikos; jie žada ryžtingai dar
buotis už taiką.

x Žmonėse auga nepasitikėjimas republikonų ir demo
kratų partijomis; žmonės jau pradeda “apsiprasti” su 
raudonbaubizmu, nes jie žino, kad tai yra baubas, su
galvotas Washingtono ponų liaudžiai gąsdinti, kad ji 
negalėtų savystoviai protauti ir veikti savo naudai.

/

Taip sako Mr. Baldwin.
. ..

%

VISA TAI,'ką Progresyvių partijos veikėjas sako, be 
abejojimo, yra tiesa.

Žmonės nori taikos ir pasiryžę dėl jos išlaikymo dirb
ti. Tai yra ne tik pas mus, tai yra visame pasaulyj.

•Atsiminkime: apie 600 milijonų pasaulio žmonių jau 
pasirašė po peticijomis, reikalaujant, kad penkios di
džiosios valstybės spręstų nesusipratimus, kad jos su
darytų taikos paktą.

Mūsų krašte ligi ši^)l panašių parašų po peticijomis 
rinkimas nebuvo pravestas.

Koks gi yra kitas būdas bei priemonė žmonių valiai 
pareikšti, jei ne tokios peticijos, jei ne pačių žmonių 
parašai po peticijomis?

Ir štai pas mus šis darbas taipgi jau prasidėjo.

AMERICAN PEACE CRUSADE — organizacija ko
vai dėl taikos išlaikymo pasaulyj,—pagamino peticijas ir 
jas siuntinėja po visą kraštą.

Illinois valstijos darbuotojai pasižadėjo tuojau surink
ti nemažiau 100,000 parašų po peticijomis.
" Michigan valstijos darbuotojai dėl taikos išlaikymo 
pasižadėjo tuojau padaryti tą patį.

Kalifornijoje, Niujorke, Massachusetts, Ohio, Pennsyl- 
Vanijoje ir kitur darbas dėl parašų rinkimo jau pra
dėtas.

Tai nėra mažas darbas. Tai nėra lengvas darbas, atsi
žiūrint į tai, kad visokie taikos priešai deda didžiausių 
.pastangų tam darbui pakenkti.

Bet šis šventas, šis prakilnus darbas privalo būti dir
bamas visur ir prie kiekvienos progos.
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LABAI SVARBU, kad į šį darbą būtų įtraukta juo 
daugiau žmonių, kad būtų sudaryta didžiulė talka jam 
pravesti.

Organizuojasi tautinių grupių taikai išlaikyti komite
tai, kurių pareiga bus darbuotis savo bendruomenėse.

Girdėjome, jog ir lietuvių komitetas taikai išlaikyti. 
neužilgo įsikurs.

Kiekvienas taiką mylįs žmogus privalo prisidėti prie 
šio darbo, nes tai vyriausias, tai didžiausias šiuo metu 
darbas.

LAIMĖJO MARIJONŲ 
PREMIJĄ

Marijonų laikraštis Chi- 
cagoje paskyrė $1,000 pre
kini ją tam rašytojui, kuris 
parašys geriausią novelę. 
Kaip praneša tas pats laik
rašti^, premiją laimėjo tū
las Jurgis Gliaudą, dipukas, 
dirbęs smetoninėje susisie
kimo ministerijoje, vėliau 
advokatavęs Kaune, o da
bar dirbąs automobilių fa
brike Detroite.

Aišku, novelė dar neišėjo 
iš spaudos ir jos mes ne
skaitėme, bet kun. Pruns- 
kis praneša, kad ji yra pa
grįsta “humaniškais prin
cipais” ir evangelija. Tai 
ir pasako, kodėl marijonai 
suteikė Gliaudai'premiją.

Evangelijos' humanišku
mas glūdi tame: jei tau kas 
kirto į vieną ausi, atkišk- 
ir antrą; klausyk turčių, 
klausyk tų, kurie tave en
gia, o po mirties už tai gau
si dangaus karalystę.

NESIMOKO LIETUVIŲ 
KALBOS

Viename laikraštyj skai
tome iš San Paulo (Bra
zilijoje) tokią žinią:

— Dr. Basanavičiaus vardo 
mokykla Vila Anastacio neiš
siverčia savo jėgomis. Lietu
vių Sąjunga iš savo iždo turi 
mokyklą paremti. Lietuvių 
kalbos pamokas nelanko nė 
dvidešimts mokinių, o apy-

linkėję yra apie 100 lietuvių 
seimų. Keliamas klausimas, 
ar verta išlaidas daryti, jei 
dauguma lietuvių yra abejin
gi mokyklos atžvilgiu.

' Matyt, tie “apie. 100 lie
tuvių” neleidžia, savo vai
kų mokytis lietuvių kalbos 
dėl to, kad po tos kalbos 
priedanga klerikalai kiša 
vaikams savo propagandą.

PRAŠO KONGRESO 
PADĖTI

United Automobile Work
ers unija (CIO) įdėjo į ko
mercinę spaudą vis.o pusla
pio skelbimą, taikoma 
Jungtinių Valstijų Kongre
sui.

Tame skelbime sakoma, 
jog šiuo metu automobilių 
pramonėje yra apie 200,000 
darbininku be darbo, o ne
užilgo bedarbių skaičius 
toje pramonėje sieks 300,- 
000 darbininku.

UAW prašo Kongresą, 
kad jis padėtų bedarbiams, 
kad jiems būtų mokama iš 
federalės valdžios didesnės
nedarbo pašalpos., kad būtų 
daroma viskas, idant ne
darbą toje pramonėje val
džia mažintu, o ne didintų.

UAW unijos vadovybė ei
na išvien su tais, kurie sto-
ja už karinę valdžios pro
gramą, Na, .ir jie dabar 
mato, kur link toji progra- 

Ima veda.

Stropiau veikim prieš
deportavimų, isteriją

Deportavimų isterija tebesiaučia. Jau yra daugiau 
300 sveturgimių visuomenės veikėjų suimtų, deportavi
mui. Veik visi jie yra po kaucija, dėka pastangom Ame
rikinio Komiteto Gynimui Sveturgimių.

Kova prieš deportavimus irgi įsisiūbuoja. Vis daugiau 
demokratingųjų amerikiečių stoja ton kovon.

AR NE- KEISTA?
PREZIDENTAS TRUMANAS per tūlą laiką ieškojo 

žmogaus, kuris galėtų ištirti korupciją ir graftą, pasi
reiškusį justicijos departmente. 

• t

Prezidentas klausė pirmiausiai teisėjo Murphyo, ar 
jis negalėtų tą darbą atlikti. Pastarasis atsisakė, Tuo
met ieškota daugiau “smarkių vyrų,” kurie galėtų iš
mėžti Aigėjaus tvartą. Matyt, ir kiti atsisakė.

Tada, prezidentas pareiškė: tegu justicijos departmen-, 
tą ištiria justicijos departmento galva, Mr. McGrath!

Tai, jei norit! t
Kongresmanas Patrick J. Hillings teisingai pasakė: 

šis prezidento žygis yra niekas, daugiau, kaip justicijos 
departmento “baltinimas.”

Lietuvių Komitetas Gynimui Sveturgimių, savo pasta
rajam susirinkime nutarė kreiptis į lietuvių organizaci
jas, o ir pavienius veikėjus:

1) Sukurti visose didesnėse lietuvių kolonijose sve
turgimių gynimui komitetus.

Komitetus sukurti galima tam tikslui konferencijose, 
arba organizacijų valdybų ir darbuotojų sueigose.

2) Tokie komitetai turėtų rūpintis gynimu persekio
jamų veikėjų. Jie taipgi turi veikti už atšaukimą Smitho 
ir McCarran aktų, kuriais remiantis vedama deportavi
mų isterija.

3) Komitetai privalo kooperuoti su kitų tautybių pa
našiais komitetais kovoje prieš deportavimų isteriją.

4) Komitetai privalo rūpintis finansine parama šio 
svarbaus darbo.

Šiuo tarpu yra jau apeliuota byla A. Deikienės, tęsia
ma byla V. Andrulio, taipgi tuojau prasidės byla L. Prū- 
seikos.

-Kiti lietuviai skirti deportavimui: J. GebaVtas, J. Se
maška, Lukas ir Komandas.

Bylų vedimui,, kaipo kovos prieš deportavimus, vedi
mui, pasidaro daug lėšų. Finansinė parama dėl to rei
kalinga. ' ’ ■ , : i • • ! 1 a• g”

Pilnesnių informacijų, taipgi patarimo ir paramos 
naujai kuriamiems komitetams, galite kreiptis prie: 

Lietuvių Komitetas Gynimui Sveturgimių.
3116 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

Margos
Už PILIEČIŲ PINIGUS

, Graikijos šokėja Miss Do
ra Stratou atvyko į Wash- 
ingtoną 1951 m. gruodžio 11 
d. ir keliaus po visą Ame
riką per keturis mėnesius, 
studijuodama dramą ir dai
lę už piliečių pinigus.

' Valstybės Departmento 
informacinis skyrius sako, 
kad Jungtinės Valstybės 
nupirko dėl Miss Stratou 
pirmos klasės aplink kelio
nei tikietą.

Prie to, Amerikos valdžia 
jai mokos po dešimtį dole
rių į dieną dėl gyvenimo 
išlaidų. __

Už kiekvieną DP $299.41
Displaced Persons Komi

sijos pirmininkas John W. 
Gibson paskelbė, kad per 
tris metus atgabeno 336,000 
dipukų į USA, ir tas kai
navo $100,601,000, arba 
kiekvienas DP $299.41. 
Kiekvienas darbininkas tu
rėjo mokėt daugiau taksu 
$1.95.

Taigi, tau ir man dipukai 
skolingi po $1.95.1
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Bijo taikos
Ne tik kad amerikiniai 

kapitalistai bijo taikos, bet 
ir Brazilijos. Pastarojoj yra 
šaukiamas “Amerikos Kon
tinento Taikos Kongresas,” 
kuri Brazilijos valdžia vadi
na komunistiniu taikos kon
gresu ir neįsileidžia net 
Italijos kairiųjų socialistų 
vado Pietro Nenni.

Taigi, kas. tik kalba už 
i taiką ir prieš žmonių sker- 
1 dynes, tas yra komunistas 
■ kapitalistinėse galvose.
I , Tai nėba stebėtina, kad 
Korėjoje taika labai var
gingai rutuliuojasi.

I -------- ■;---------

Bangžuviniai pietūs
Norvegijos ambasadorius 

Mr. Oppedal vaišina Wash
ingtone savo svečius bang- 
žuvės mės.a, r\Į<ūrią impor
tuoja iš Norvegijos.

Ambasadoriaus moteris 
Mrs. Oppedal tvirtina, kad 
ta mėsa

“Yra daug geriau pirkt, 
negu paprasta mėsa, nes 
turi tam tikrą procentą 
iodine ir yra daug maištin
gesnis maistas.”

Mintys *
“Bet jei darbininkai pa

darys. gerą darbą, sostinė 
pasiliks Washingtone, kuo
met bus suskaityti balsavi
mai 1952 m. lapkrityje.”

Tai tikrai reutheriška 
svajonė. Jei ir pats W. P. 
Reuther įsibriautų į Wash- 
ingtoną, tai jį Wall Streeto 
atstovai taip suvaldytų, 
kaip jį suvaldė industrialis- 
tai su pensijos klausimu.

•

Dipukiško tipo profesorius
Jaunas sociologijos, pro

fesorius Santa Barbara, 
/Gal., dienomis mokino ko
legijos- klasę, o naktimis 
daužė langus ir vogė, kas 
jam patiko.

Teisėjas Ernest E. Wag
ner pareiškė profesoriui 
Dr. Gwynne Nėttler:

“Aš tave padėsiu ant įO 
metų po policijos priežiūra, 
bet pirma to jūs turite ati- 
tarnaut 90 dienų kalėjime.”

Prie to profesorius turi 
užmokėt $600 bausmes, kai 
išeis, iš “klink,” po 30 die
nų, po $10 kas mėnesį. 
Taipgi jam uždrausta nau
dotis profesija.

Profesorių išdavė Mrs. 
Schaefer, persiskyrusi, su 
kuria profesorius gyveno 
du metu.

Per 364 dienas gali imt
New Yorko policijai buvo 

įsakyta nepriimt jokių ka
lėdinių dovanų. Bet 364 
dienos palikta susirankioji- 
mui višuYdovanu,” kokias 
jie gaus.

Nuo V-J dienos virš 40 
bilijonų dolerių

Remiantis National In
dustrial Conference Board 
of United States raportu 
Suvienytų Valstybių pilie
čiai nuo V-J dienos yra su
krovę užrubežiuose $40.7 
bilijonų dėl kapitalistinės 
gyvybės palaikymo.

Kiekvienas kapitalizmo 
palaikytojas šaukia visa 
gerkle: “Duokit mums pi
nigų, o jei neduosite, pra
žūsime komunizme, toj gy
voj pekloj.”

Ar mes norim ar neno
rim, priversti duoti!

Prašo $85,000,000

kas susirgo, tai turėjo gy
dytojo išlaidas. Kaip tik 
valdžia negavo $2, tuoj už
dėjo “lien” ant jo algos. 
Darbdavis, sužinojęs, kad 
jis nemoka taksų, prašalino 
iš darbo. Kai F./J. Masey 
vaikas mirė, tai valdžia tai. • 
re jo palaidot “in pottos 
field” ir užmokėt grabo- 
riui.

Valdžia norėjo iškolek- 
tuot nedamokėtų taksų 
$15.59. Kiek graboriui už
mokėjo, nepasako.

Taksų skyriaus kolekto
rius J. Ellis Bowen atsipra
šė Masey už “klaidą” ir pa
sakė: Jei jums bus uždėta 
mokestis antru kartu, igno
ruokite ją.”

Kiek žmogus turėjo nu
keli tėt už $15.59, vien tik, 
kad negalėjo pasisaandyt 
advokatą.

Dabar žiūrėsim, kiek tak
sų kolektorių taksų kolek
toriai nubaus už taksų ne
mokėjimą ir kitokį graftą.

Sinatra—Gardner
Eva Gardner atsiskyrė 

nuo barabanščiko MiqjbeN 
Rooney ir nuo klarneto SjįO" 
jiko Artie Shaw, antro-Wy- 
ro. Dabar apsivedė su 
Frank Sinatra.*

Jeigu Eva nebuvo užga
nėdinta su’ Mickey’o bara- 
banu ir Shaw klarnetu, tai 
vargiai ją patenkins Sina
tros krūniškas balselis.

(“Burma raudonuoja” >
Kai D r. B. Maw, buvęs 

Burmos premjeras, pasakė, 
kad Suvienytos Valstybės 
planuoja trečią karą ir tt., 
ir kai laikraščiai atspaus
dino jo kalbą, tai politikie- 
riška spauda sušuko: “Bur
ma raudonuoja!”

Gi Burmos komunistų 
partija nėra legalė. yfTen 
yra įsikūrusi “Priešfašuti
nė Žmonių Laisvės Lyga?’,

Žiūrint kapitalistinėmis 
akimis, visur matosi rau
dona. Jie/bado raudonumą, 
kaip isĮlaniškas bulius rau
doną maršką. Bet... kai 
kada būna iš buliaus mė
sos dėl visos publikos.

Spartakas

Laisves štabui 
sveikinimas

Kiekvienas savo tavorą 
giria ir garsina.

Vargiai rasis piliečių, ku
rie reikalaus bangžuvinės 
mėsos. Tegu valgo ją am
basadoriai.

Tito gavo iš Francijos, 
Britanijos ir Suv. Valsty
bių pradžioj 1951 metų 35 
milijonus dolerių. 1

RAGINA BOIKOTUOTI
DIENRAŠTIS Daily Worker aštriąi kritikuoja ponią 

Impellitterienę (majoro žmoną) ir Niujorko miesto ta
rybos narį Irwin Steingut už tai, kad jie dabar nuvyko 
į Floridą atostogų.

Dienraštis sako: nei vienas žmogus neturėtų vykti i 
Floridą atostogų tol, kbl ten nebus sulaikytas brutalus 
nVgrų "Žūdymdš, W'nebus pripažintos ' negrams žmoniš
kos teisės.

Laidotuves Benton kapinėse. Čia palaidojamas vienas 
kasykloje žuvęs mainierys, o tuo tarpu priruošiamos 
duobės ir kitoms tos bailios eksplozijos aukoms.

Gerbiami Draugai:
Dabar gyvenu Shenando- 

ryje pas dd. Matuzus. Svei- 
‘ . Gi mes kinu visą Laisvės štabą ir 

duodam Francijai ir Britą- linkiu laimingai darbuotis 
nijai. šiemet taip, kaip praqįu-

Dabar Tito reikalauja 85 j siais metais, nepaisantpjrfe- 
milijonų dolerių -dėl 1952 šų atakų. Jūs žinote, kad 
metų, dėl išlyginimo preky- tiesa laimės.
binio nedatekliaus. Aš biskį atsilikau. Bet tai

Tito reikalauja iš trily- ( ne mano kalte. Tai gamtos 
peš sąjungos, o dvi tos są-' patvarkymas. , Dabar jau- 

| čiuosi neblogai.
, M. Ramanauskienė

jungos prašo Trumaną.
Gi Trūmano administra

cija neprašo: pasiima iš ta-' 
vo ir mano algų.

Nieko nedaro
Charles Dudley Warner 

1890 m. rašė i “Hatford v

Kapitalistai išsigando
Kai Stalinas pasiuntė Ja

ponijos vyriausybei Naujų 
Metų linkėjimą, pareikšda
mas. gilią simpatiją dėl Ja
ponijos padėties po užrube- 
žine okupacija, ir pasitikė
jimą, kad Japonija atgaus 
savo nepriklausomybę ir 
prašalins Amerikos karinę 
jėgą, tai kapitalistus gi
nanti spauda išsigando. Ir 
ve kodėl:

Kaip greit Amerikos ir. Courant” apie sniegą, lie- 
Japonijos taikos z pasirašy-f tų ir tt. “Kiekvienas kai
mas suteiks Japonijai lais-'ba apie prastą orą, bet nė 
va . šalies vairavimą, taip vienas nieko nedaro.” 
greit japonai turės daryt 
sutartį su Kinijos taip va
dinamais komunistais, nes 
jie turi valgyt, o Kinija yra 
Japonijos didžiausias mar-

Taip dabar man atrodoVii 
su taikos klausimais. ‘

ketas.

“Iškelt Washingtoną į Wall 
Street”

?r P. Reuther, UAW- 
ČIO prezidentas, sako, kad 
šiais metais bus didelė po
litinė kova, nes “daug pini
gų bus išleista bandymui 
iškelti Washingtona, šalies 
sostinę, į Wall Streetą.”

Gi man atrodo, kad Wa- 
shingtonas visada yra Wall 
Streeto kišenėje.

Taksų kolektoriai
Francis.J. Masey, dirban

tis Washingtone depart- 
mentinio štoro sandėlyje, 
gaunantis $28 savaitinės al
gos, buvo federalių agentų 
apkaltintas, kad jis nemo
kėjęs taksų už $150 divi
dendų, gautų iš Washing
ton Gas Light Co. Jį pri
vertė arba nubaudė pasimo- 
kėti $34.51 taksų. Tokią 
algą gaudamas., jis mokėjo 
$2 kas savaitę. Kai jo vai-

šiemet taip, kaip praėju-
• • t » •__

Aš biski atsilikau. Bet tai

William Hutcheson, 
metų amžiaus, rezignaVjj^ 
iš Darbo Federacijos Dai- 
lydžių 
tystės. 
sūnus, 
buvo.

Unijos preziden-

Jokiu rinkimų ne-

2 pusi.-Laisvė (Liberty)- Antradien., Sautio-Jan. 15,



Danguje yra kitaip, kaip ant žemės
(Feljetonas)

IV.
Šiandienine sesija su dievu 

2 prasidėjo pažymėtinai geroje 
nuotaikoje. Pasisveikinant su 
labu rytu, ponas dievas stip
rokai spustelėjo jūsų Pauliui 
ranką, tuomi išreikšdamas 
savo gilų pasitenkinimą mud
viejų konferencijos eiga.
Pastiprintas dievo prielankia 

nuotaika, jūsų Paulius ryžosi 
baigti praėjusioje sesijoje nu
trauktą referatą sekančia 
įžanga:

Maloningasis dangaus vieš
patie! Kadangi praėjusioje 
sesijoje apsistojome prie vilko 
ir avies, tai laikantis referato 
temos, šiandien turime pradė
ti nuo kunigo ir žmogaus. 
Kad kunigų siūlomus žmonėm 
“dvasinius” aptarnavimus 
žmonės noriai priimtų, aukš
tai vertintų ir brangiai už juos 
kunigam mokėtų, yra būtina 
žmonėms įkalbėti, kad jie, 
žmonės, nėra niekas daugiau, 
kaip aklos būtybės, nežinan
čios kas gera ir kas bloga, ne- 

| suprantančios dangiškų pas- 
J lapčių, nemokančios orientuo- 
^ tis gyvenimo painiavose, nepa

taikančios užeiti ant tiesos ke
lio, ir kaipo tokios, be kunigų 

’ “dvasinio” aptarnavimo ir be 
jų vadovybės, nužabalėtų ne 
kur kitur, kaip pas velnius į 
peklą. Jei tokią galvoseną ku
nigam būtų reikėję žmonių 
sąmonen įdiegti kiekvienam 
žmogui paskirai, tai kuniginė 
profesija nebūtų buvus verta 
savo vardo. Nes tam būtų rei
kėję labai didelės kunigų ar
mijos, kurios darbas vis tiek 
būtų buvęs labai neprodukty
vus.

Pakėlimui kuniginio darbo 
produktyvumo, reikėjo sugal
voti tokią “formulę,” kurią 
panaudojus, vienas šūvis pa
rūkytų į daugelį cielių. Sup- 

. J*vantamiau sakant, kad iš vieno 
■ J: kunigo lūpų išeinantis “dievo 
/ žodi” galėtų pasiekti šimto 

žmonių ausis. Tokios “formu- 
lės” bejieškant, kunigam pa- 

■ vyko prieiti supratimo, kad 
“dievo sėklai” sėti tinkamiau
sia vieta yra bažnyčia, talpi
nanti savyje daug šimtų žmo^ 
nių, kuriem vienas kunigas, 
negaišuodamas daug laiko, 
galėtų atlikti visus jų “dvasi
nius” aptarnavimus.

Iš to, kas čia pasakyta, 
maloningasis dieve, suprasi, 
kad bažnyčias ant žemės su
galvojo kunigai.

Į klausimą, kokiems, tiks
lams bažnyčios tarnauja, sun
ku teisingai atsakyti, malo
ningasis dieve. O tai todėl, 
kad pas mus, ant žemės, nėra 
nusistovėjusio supratimo, ka
da tas pats “tikslas” būna 

-Jk geras ir kada blogas, kadangi 
^“tikslo” gerumas ar blogumas 

nepriklauso nuo paties “tiks
lo” esmės, bet nuo to, kas 
“tikslą” atlieka.

Dėl aiškesnio supratimo, 
dangaus viešpatie, turiu už 
unarą privesti kelis pavyz
džius, kaip pas mus “tikslai” 
yra vertinami ir suprantami-. 
Sakysime, toki “tikslai” kaip 
suktybės, melagystės, apga
vystės, parsidavimai ir papir
kimai, vienokios bei kitokios 
žulikystės ir užmušėjystės, 
abelnu supratimu, yra laiko
ma blogais “tikslais.” Bet ka
da šitie “tikslai” būna atlie
kami “visuomeninės gerovės” 
saugumo organų, “be žinios ir 
pritarimo” valdinių įstaigų 
pareigūnų ir visuotinosios do
rovės . “saugotojų,” tokiem 
“būtinumam,” kaip valstybės 
“saugumo užtikrinimui,” tau
tinės “garbės” pakėlimui, 
“nusistovėjusios” santvarkos 
įamžinimui, “teisingumo” gy- 
veniman pravedimui ir daugy
bei dar čia nesuminėtų “gero
vių,’J tai vargas tam, kuris 

■v šiuos' “tikslus” išdrįsta vadin
ėk ti blogais. Toks drąsuolis, bū

na apšauktas “maištininku,” 
šalies “išdaviku,” tikybos 
“griovėju” ir, kaipo “toks,” 
netenka pilietinės laisvės.

Kadangi bažnyčios' yra da
limi žemiško gyvenimo struk
tūros, tai aišku, kad bažny

čioms tenka atlikinėti visokių 
“tikslų.” Todėl teisingiausias 
atsakymas bus pasakius, kad 
bažnyčios tarnauja “geriems 
ir blogiems tikslams.”

Kas link bažnyčių palaiky
mo, poi^6s dieve, tai bažny
čias palaiko kunigai su para- 
pijonais “iš pusės” : kunigai 
užtraukia bažnytines skolas, 
o parapijonai jas moka, nie
kad nepabaigdami išmokėti.

Į klausimą, kas yra bažny
čių savininkai, ponas dieve, 
atsakymas trumpas ir aiškus: 
Einant žemės nusistovėjusiu 
papročiu, kaip visų didelių 
turtų ir stambių įmonių savi
ninkais yra aukštosios drau
gijos “garbingi” piliečiai, taip 
ir bažnyčių savininkais yra 
ne tie, kurie jas išbudavojo ir 
jas užlaiko, ale aukšti tikybi
niai kunigaikščiai, žinomi kai
po vyskūpai, kardinolai ir ki
tokį “monsingnorai,” kurie 
neturi prievolės atlikinėti kas
dieninius žmonėm “dvasinius” 
aptarnavimus. Jie žmonėms 
pasirodo tik retkarčiais, prieš 
kuriuos žmonės kloniodamie- 
si, puola ant kelių, mušdami 
kaktomis žemę, lygiai kaip 
erezijos laikais pagonys klo- 
niodavosi netikriem dievam.

Prie klausimo, kodėl baž
nyčios yra vadinamos šventų 
jų vardais, šviesiausias vieš
patie, turėsime apsistoti kiek 
ilgiau, nes tokiam bažnyčių 
vadinimui, yra kelios priežas
tys. Beveik be išimties kunigai 
yra kilę iš griešnų žmonių gi
minės, su įgimtais palinkimais 
prie svieto marnasčių, o čia 
dar, ant jų nelaimės, pikta 
dvasia nenuilstamai darbuoja
si, gundydama kunigus prie 
puikybės, godulystės, krovimo 
lobių ir daugybės kitokių ku
nigišką stoną kompromituo
jančių poelgių. Kunigai gi, tu
rėdami menką atsparumą pik
tos dvasios pakusai, devynis 
kartus per dieną įlenda į pik
tos dvasios jiems užtaisytas 
kilpas. Parapijonai, tai maty
dami, vargiai patikėtų savo 
dūšių išganymą pavest kuni
gam be šventųjų tarpininkavi- 
mb.

Kita priežastis, kadėl baž
nyčios vadinamos šventųjų 
vardais, yra ta, ponas dieve, 
kad kunigai yra labai netole
rantiški, neturi nė mažiausios 
pakantos artimo nuomonei, 
visame kame elgiasi su para- 
pijonais kaip cariški žanda
rai. Dėl šios priežasties, tarp 
kunigo ir parapijonų įvyksta 
aštrių susikirtimų, kurie vi
suomet baigiasi kunigo perga
le, jam pasišaukus policiją, 
kuri pabaladojuis paikomis į 
parapijonų “suklydusias” gal
vas, atsteigia artimo meilę ir 
krikščionišką brolybę. Tokio
mis priemonėmis palaikant 
tarp kunigų ir parapijonų 
“artimo meilę ir krikščionišką 
brolybę” jei bažnyčios būtų. 
vadinamos kunigų vardais, 
tai tokių bažnyčių kunigai bū
tų žinomi kaipo užmiršti “die
vo tarnai,” trauktų Alleliuja, 
“pritariant” tik bažnyčios 
sienoms, ko pasekmėje būtų 
labai menka dievui garbė, b 
dar menkesnė kunigams 
nauda. Visai kitas paveikslas 
gaunasi, kai bažnyčios vadi
namos šventųjų vardais, po
nas dieve, nes parapijonai 
mano, kad “jų” bažnyčios 
priklauso tiem šventiesiems, 
kurių vardais yra vadinamos. 
Tokiam supratimui esant, pa- 
rapijonys mažai paiso kunigų 
dorybių ir jų nobažnumo, ge
rai “žinodami,” kad tokiems 
kunigams po jų mirties, vel
niai su geromis magaryčiomis 
iššukuos 1 kailius už ~ pa- 
rapijonams padarytas skriau
das.

Manytum, ponas dieve, kad 
toks parapijonų saibprotavi- 
mas, turėtų būti kunigams ne 
pageidaujamas, nes jis, turė
tų žeminti kunigišką stoną, 
mažinti jų prestižą ir tuomi 
turėtų kenkti kunigiškam biz
niui. Bet taip nėra; kunigai 
tik džiaugiasi iš to, kad parapi- 
jbnai palieka velniam apsi
dirbti su kunigais už jų grie-

MONTREAL, CANADA
74% vaikų dantys negeri

Socialus Agentūros Tarybos 
sveikatos sekcija daugiau ne
gu metai laiko atgal pradėjo 
tyrimą, kad nustatyti reika
lingumą Montrealo mokyklos 
vaikų dantų priežiūros. Tary
bos tyrimo komiteto pirminin
kas Dr. Harold Greaves pra
nešė, kad iš visų tyrinėtų vai
kų 74 procentai turi sugedu
sius dantis. Tuo pačiu sykiu 
šis komitetas pastebi, kad 
veikiančios dantų klinikos turi 
labai mažą personalą, būten, 
10 mokyklų klinikų ir trys ne- 

kus, save skelbdamiesi esant 
tavo, dieve, ir tavo šventųjų 
agentais, reikale parapijiečių 
dūšių išganymo.

Šitame kunigų žygyje 
daug jiems padeda prekiau
ti tavo, dieve, loskomis ir 
šventųjų užtarimais ta aplin
kybė, kad ant žemės yra įsi
gyvenęs paprotys, kaipo tai
syklė, kad be pašalinės para
mos, be keno nors paspirties, 
niekas ko nors geresnio negali 
atsiekti, nei aukščiau už kitus 
pakilti.

Nereikia nei pridėti, ponas 
dieve, kad tokios “pašalinės 
paramos,” būna pamačlyvos 
tik tokiais nuotikiais, kai jos 
ateina nuo, aukštų pareigūnų, 
nuo visuomeniniai žinomų gar
senybių, turinčių visuomenės 
didelį pasitikėjimą. Kas sa
vaime aišku, kad jų “malo
nės” tuščių žodžiu neįsigysi, 
tam reik turėti tokią vertybę, 
kuri perka žmogaus sąžinę. 
Net ir turint tokią vertybę, 
tiesioginis priėjimas prie auk
štų asabų nėra galimas, prie 
jų reikia eiti užuolankomis, 
suktais keliais, lipti laiptų 
laiptais, prieinant prie mažes
nio, mažesnis prieina prie di
desnio, didesnis dar prie di
desnio, ir taip einant, pasie
kiama pačios viršūnės. To
kiam papročiui esant, žmonės 
su dideliais “talentais” siek- 
damiesi pakilti aukščiau už 
kitus įvedė gyveniman kyši- 
n i nkystes, p a p i rk i nė j i m u s,
suktybes, sąžinės pardavinėji
mus ir žmoniškos vertybės pa
niekinimus.

Parapijonai, tai visa stebė
dami ir pagal kunigų jiems 
įkalbėjimą jausdamiesi esą 
menkomis žemės dulkėmis, 
nepasitiki ^savomis pastango
mis išganyti savas dūšias ir 
nedrįsdami tiesioginiai tuo 
reikalui kreiptis prie tavęs, 
dieve, ir tavo šventųjų, papir
kinėja kunigus visokio pavi
dalo kyšiais, afieromis, mal
domis ir vergišku jiems nu.o- 
lankavimu, kaipo tavo, dieve, 
ir tavo šventųjų agentus, pa
vesdami kunigams rūpintis 
jų - dūšių išganymu. Kuni
gai gi, iš savo pusės, žinoda
mi, kad nėra vertais regėti 
tavo, dieve, veido, nei akis į 
akį susitikti su šventaisiais 
dėl jų griešno gyvenimo ir 
nepaisydami parapijiečių gąz- 
dinimo velnių šukomis, “ga
no” žmonių dūšias, pardavi
nėdami jiems tavo, dieve, ma
lones ir., šventųjų užtarimus, 
nesiklausdami tavo nei šven
tųjų pavelinimo, varo švent
vagišką biznį ir gyvena kaip 
milijonieriai.

Nereikia nė pridėti, ponas 
dieve, kad pasekmingam biz
niui reikalingos tokios sąly
gos, kurios leistų už dyką 
“pirkti,” o už pinigus parduo-* 
ti. šita tai ir yra pamatinė 
priežastis, dangaus viešpatie, 
kodėl • bažnyčios vadinamos 
šventųjų vardais.

Šiuomi ir baigiu savo refe
ratą, pone dieve, kuriuo atsa
kau į tavo man pastatytus 
klausimus, apie bažnyčių rolę 
ant žemės.

Baigus referatą, dievas pa
reiškė nemažą nusistebėjimą 
tuomi,. kad ant žemės taip la
bai išbujoję visokios suktybes, 
apgavystės, vagystės, melagys

tės, vienų ant kitų neapykan
ta’ ir kitokios nedorybės. Bet 
kadangi dabar, kaip dievas, 
taip ir jūsi> Paulius, pusėtinai 
privargę, tai užbaigą konfe
rencijos paliekame sekančiam 
kartui. Paulius

priklausomos teturi tik 31 ap
tarnautojų, įskaitant dantis
tus, gailesingas slauges, tech
nikus ir raštinės darbininkus. 
Mažas tarnautojų skaičius, 
sako, todėl, kad labai mažai 
jiems apmpkama ir nieks ne
nori dirbti.

Su tokiu personalu, aišku, 
klinikos negali suteikti pilną 
priežiūros aprūpinimą apsau
gojimui vaikų, dantų nuo su
gedimo. Komitętas pastebi, 
kad tuo kritišku klausimu tū
rėtų federate valdžia ’ susirū
pinti.

Deja, mūsų valdžia bilijo
nus dolerių išleidžia pasiruo
šimui dėl karo, bet tokiems 
dalykams — dėl žmonių svei
katos — pinigų nėra.

—o—
$5 už vaiko prižiūrėjimą

Naujų Metų sutikimo vaka
ras yra visiems iš linksmiau
sių per visus metus — “vi
siems.” Tačiau McGill univer
siteto dauguma studentų, kaip 
universiteto pareigūnai prane
ša, priversti pakilusių aukštų 
kainų ant pragyvenimo reik
menų, ieškojosi ir gavo “dar
bą” — prižiūrėti vaikus (ba
by-sitting) tų, kurie mylėjo 
tą vakarą išeiti, bent neturė
jo prie ko vaikų palikti.

“McGill Placement Service 
officials” sako, kad už tai 
yra nustatyta vienodas mo
kestis, būtent, $5.00 už Nau
jų Metų vakarą, ir šimtai stw- 
dentų,, verčiami sunkių sąlygų, 
atsižadėjo to vakaro linksmy
bių, o išėjo užsidirbti penki
nę.

—o—
38 mylios išlieta gatvių

Per visus pereitus metus 
miesto buvo išlieta asfaltu 38 
mylios naujų gatvių. Tai di- 
džiausis, kiek miesto istorijoj 
atlikta tokio darbo per metus. 
Tokiu būdu čia dabar yra iš 
viso 607 mylios išlietų gatvių.

šaligatvių pravedimas pe
reitais metais irgi pasiekė au- 
kščiausį kiekį, būtent, 67 my
lias.

—o—
Draugas draugą nušovė

Naujų Metų išvakarėse čia 
lietuvių kolonijoj įvyko baisi 
nelaimė-tragedija. Du ilgame
čiai draugai, kartu dirbę ii 
paskutiniu laiku kartu vienoj 
stuboj gyvenę, kurią juodu 
buvo nusipirkę Ville Jacques 
Cartieryj, belaukdami Naujų 
Metų, matomai, smarkiai susi
ginčijo, ir Martinas Plepis 
mirtinai nušovė Antaną Mile
rį. Kaip vietinė spauda prane
ša, tai polici j atraportavo, kad 
jis sakosi, jog savo buvusį 
draugą nušovęs save besigin
damas.

Mileris palaidotas sausio 5 
d., o Plepis randasi po areštu 
ir jo teismas prasidės sausio 
11 dieną.

—o—
Serga t

Adele Sargūnienė, sunkiai 
susirgusi vidurių liga, jau ket
virta savaitė randasi Notre 
Dame ligoninėje. O Agota 
Pažėrienė susirgo pereitą sa
vaitę ir jai operacija padary
ta Dr. Rabinovičiaus ligoninė
je. . J*

Cleveland, Ohio
Širdingas ačiū klubietei ( 
už paaiškinimą

Pastebėjęs “Laisvėje” iš 
gruodžio 4 d. Žinių Rinkėjo 
pranešimą, kad Moterų Klu
bas sumanė sukviesti ir pa
gerbti visus Clevelando ko
respondentus, apie savaitė vė
liau išreiškiau per “Vilnį” ir 
“Laisvę” nuoširdžią pagarbą 
Moterų Klubui už jų tokį ge
rą sumanymą, nes sukvietus 
visus korespondentus ir kores
pondentes, kurių čia randasi 
net keliolika, bus proga susi
organizuoti ir pasidalinti dar
bais, kuriam kokios žinutės 
bus patoghūPsurinkti bei pa
siųsti į Clevelando žinias^ kad 
padaryti jąs įdomesnes ir už
pildyti. Kaip (dalykai dabar 
yra, tai jau per metų eilę tik 
vienas ar du* korespondentai

John D. Thomas buvo vienas iš 119 mainierių, kurie 
žuvo West Frankforto kasykloje. Čia jo pasilikusi šei
ma: žmona, sūnus ir duktė. Tokiam nuliudime pasili
ko ir visos kitos žuvusiųjų šeimos.

stengias užpildyti Clevelando 
žinias, tad nors ir prie ge
riausių norų negali jąs pada
ryti įdomiomis. Taipgi paste
bėjau, kad toje pačioje žinu
tėje žinių Rinkėjas rašė: 
“Tiesa, kiek žinoma, neku- 
riems net ilgamečiams “Vil
nies” koresp. administratorius 
riaušių norų negali jas• pada- 
kokiais ten sumetimais užda
rė duris...” Iš to aš supratau, 
nes kitaip ir nebuvo galima 
suprasti, kad “Vilnies” admi
nistratorius “ūždarė duris” 
keliems korespondentams, ir 
kad rašytojas pats nežinojo, 
“kokiais ten sumetimais” tas 
padaryta.

Dabar Klubietė “Laisvėje” 
iš sausio 4 d.,, nors ir. pykda
ma ant manęs, kad aš nesu
prasdamas dalykų rašau, pa
aiškino, kad esąs tik vienas 
korespondentas, kuriam “Vil
nies” adm. uždaręs duris, 
siuntinėdamas to korespon
dento raštų iškarpas ir reika- | 
Jaudamas iš korespondento 
už tų raštų talpinimą užmo
kėti. Klubietė, baigdama savo 
rašinį, sako: “Jeigu vilnie
čiams bus pageidaujami mini
mo korespondentę raštai, jie 
be vargo tą klausimą išris, o

dirbdami tik po kelias dienas* 
į savaitę ? Kapitalistai nepa
sako, kad ’darbininkai turėtų 
teisę užsidirbti dėl pragyveni
mo. Gėdos neturi verkšlenti.

—o—
Streikuoja Prudential Insu

rance agentai. Jų raštinę pi- 
kietuoja iš kitur 59 agentai. 
Raštinė randasi po num. 563 
Essex St.

Aš vėlinu jiems streiką lai
mėti.

—o—
American Woolen Kompa

nija pareiškė, kad ji nori už
dėti daugiau darbo ant darbi
ninkų sprando ir ketina derė
tis su CIO ir AFL unijomis. 
Taip pasakė kompanijos pre
zidentas ponas White.

Taipgi kompanijos advoka
tas Robert Montgomery pa
reiškė, kad gal susitaikys su 
unijomis ant kovo 15 dienos. 
Atrodo, kad unijos nieko

kolei , jie to nedaro, koresp. 
jaučiasi, jog jis ten nepagei
daujamas.”

Bet vistiek tokiu būdu Cle
velando korespondentų klau-: 
simo neišrišime per spaudą. 
Čia reikės palaukti iki mūsų! 
apdairusis Moterų Klubas , ar 
kas kitas sušauks visus korės-, 
pondentus į vieną .sueigą, ku
rioje patys korespondentai, iš-
riš Clevelando žinių skyriaus 
užpildymą. O Žinių Rinkėjo ir 
Klubietės minimam korespon-1 
dentui nuoširdžiai patartina ’ 
pačiam su “Vilnies0 adminis
tratorium išlyginti nesusipra- j 
timus. Tik vieno dalyko mes I 
visi “Vilnies” ir “Laisvės” į 
skaitytojai, rėmėjai ir bend-1 
radarb?ai privalome niekados i 
neišleisti iš savo minčių, tai 
būtent to, kad tųdviejų mūsų 
dienraščių administratoriai, 
redaktoriai ir kiti yra samdo
mi ir atleidžiami. Bet “Vilnis” i 
ir “Laisvė” pasilieka mūsų | 
idėjos vadais, be kurių mes 
negalime apsieiti. Todėl aišku 
visiems, kad boikotuodami sa
vo dienraščius, boikotuojame 
save. ' Rep.

Lawrence, Mass.
William Whitman Co., Ar

lington Mill savininkas verkia 
krokodilio ašaromis, kad jie 
mažai pelno tepadarė praėju
siais metais, būtent tik $1,- 
641,168. Ir nori, kad .darbi
ninkai nusimuštų algas ir 
daugiau mašinų operuoti pasn 
imtų. Girdi, tada tai tikrai 
galėtume vesti kompeticiją su 
Šautais. Kitaip tai negalėsią 
biznio varyti.

Ar nebūtų gerai, kad tie 
milijonieriai verksniai paklau
stų darbininkus, kiek jie už
dirbo praėjusiais metais, sė
dėdami namie be darbo, arba

daugiau • nereikalauja, kaip 
tik atnaujinti tą patį kont
raktą. Tai kodėl iki šiolei ne
susitaikyta ?

Pasirodo, kad visos kompa
nijos susitarė tą pačią giesmę 
giedoti. Jos nori prispausti 
darbininkus su darbais, kuo
met dabar turi mašinų užten
kamai. Sumažinti algas, dam 
giau darbo uždėti, štai kom
panijų .programa. Išvien vei
kia American Woolen Co. 
Arlington Mill Go., Stevens 
Co., Pacific Mill Co. ir kitos.

Darbininkai ir darbininkės, 
būkite tvirti, nepasiduokite. 
Gerai organizuoti unijistai 
saugokite tai, ką turite pasie
kę.

—o—
Tapo paskirtas Columbia 

universiteto profesoriumi Dr. 
Jacob Millman, Lawrence gy
ventojas. Tai jauniausias pro
fesorius. Jis gimė 1911 me
tais. 1933 metais lankė Muni
ch o universitetą Vokietijoje.

Dabar turėsime nors vieną 
profesorių iš Lawrence.

\ . u
Ant T. V. komentatorius sa-

ko: Turiu iš Korėjos nuo GI 
laišką. Labai svarbus. Temy
li ite, kai aš jį skaitysiu.

Ir skaito. GI rašo: Kai ma
ne parvešite namo, kad ir ne
gyvą, tai mapo kūną palaido
kite kur nors, o mano smege
nis pasiųskite Trumanui.

Klausytojai pradėjo juok
tis ir rankomis ploti.

S. Penkauskas

ŠYPSENOS
Nelengva^ darbas

Tsigavęs kambariuosna 
plėšikas užtiko vieną gero
kai persirpusią mergelę ir 
pareikalavo atiduot pini
gus. z

Susijaudinusi mergina 
drąsiai atsakė: “Taip, aš 
turiu turto, daug Turto, bet 
kad jį susirasti, įurėsi ma
ne visą iškrėsti... Na, 
prabėk!”

So. Boston, Mass

Visus Bostono apylinkes lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris įvyks

Sausio January 20, 1952
Tai bus visos šios apylinkės

BANKETAS
/

su gražia dainų programa

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENE 
su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 
parengime paramai dienraščio Laisves.

CHARLES J. ROMAN
LA’IDOTUVIŲ DIREKTORIUS

«

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai' ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa,.
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.—Laisve (Liberty)* Antradien., Sausio-J an. 15, 1952 /



Žinios iš Lietuvos n

Didelis klausytojų 
aktyvumas

VILNIUS, X. 17 d. —Spalio 
15 d. prasidėjo mokslo motai 
Nemenčinės rajono partinio 

z Švietimo tinklo. Pirmieji užsi
ėmimai įvyko rajono vakari
nėje partinėje mokykloje, ra
teliuose VKP istorijos trumpa
jam kursui studijuoti Vaško- 
nių, Pikeliškių septynmetėse 
mokyklose, Nemenčinės i)’ 
Paberžės MTS, Anovilės ir 
Parčiuvos tarybiniuose ūkiuo
se ir kt. Pirmieji užsiėmimai 
įvyko organizuotai, parodė 
didelį klausytojų aktyvumą.

J. Venckus

Miežiai “Auksiniai”,

demons- 
valstybinės selekcijos 

kolektyvas. Lankytojų 
ypač atkreipė naujai 
miežių veislė “Auksi-

Dotnuvoje įvykusioje že
mės ūkio parodoje savo^moks- 
Jinių-tyrimų darbus 
travo 
stoties 
dėmesį 
išvesta
niai”. Šiemet selekcijos stotiem 
bandomajame sklype buvo 
nuimtas gausus “Auksinių” 
derlius — 45 cnt. iš ha.

Radiofikuojami kolūkiai

RASEINIAI, 1951, X. 
— Vis platesni .užmojį 
kolūki ų r a d i o f i k a v i m as. 
gūžės Pirmosios” kolūkio na
rių namuose įtaisyti garsiakal
biai. Radiofikuojami Marytės 
Melnikaitės vardo ir “Šaltuo
nos” kolūkiai. “Laimės žibu
rio” ir “Paupio” žemes ūkio 
artelėse įrengiami radijo maz
gai.

jgyja

Sow Yoil(K^/Wa 7lnm
Unijistai pašildė po 
visą šalį stabdyti 
darbą dėl Floridos

uni-

darbo
prieš

Bcn

Sausio 10-tą įvykusiame 
jistų šapų delegatų ir dauge
lio skirtingų unijų atstovų su
sirinkime New Yorke nutarė 
atsikreipti į visos šalies darbi
ninkus, kad įvykdytų 
pertraukas protestui,, 
žmogžudystes Floridoje.

Mitingui pirmininkavo 
liasiuvių unijos vadas
Gold. Tarpe kalbėjusių mitin-

I gui buvo Paul Robeson, Ewart 
I Guinier, Ruth Seigel, Cleve
land Robinson.

Unijistai pasiuntė telegra
mas Floridos gubernatoriui 
Fuller Warren, prezidentui 
Trumanui ir generaliam pro
kurorui Howard McGrath. 
Ragino veikti sustabdyti tero
rą, nubausti tuos, kurie 
žudė Mr. ir Mrs. Moore.

Auto pastatymai 
neša gerą pelną

mi-

Auto pastatymui myteriai 
central iniame Brooklyne ir 
kituose miesto centruose neša 
gerą pelną, kaip skelbia juos 
k ontro 1 i u o j a n ti e j i vai d i n i n-
kai. Nuo įvedimo pirmųjų my
terių rugsėjo 
šio menesio 
pajamų.

mėnesį, lig sau- 
gauta $48,468

Ketveriukams riupirksią
. nuosavus namus

Areštavo 3 asmenis 
ir daug aukso.

Krautuvių darbininkai mi
nėjo nužudytuosius Moore

Kritikuoja valdininkus 
už bėgimą Floridon 
kovos laikotarpiu

Tūkstantis raštinių, krautu
vių ir sandėlio darbininkų 
Lerner krautuvių firmos įstai
gose buvo sustabdę darbą po 
keliolika minučių praėjusį 
ketvirtadienį paminėti Flori
doje reakcininkų nužudytuo
sius Harry T. Moore ir jo 
žmoną.

Iš visur pasiųsti protestai 
Floridos gubernatoriui War
ren ir raginimai prezidentui 
Trumanui patraukti atskaito- 
mybėn žmogžudžius, užtikrin
ti gyventojams saugumą, 

r
Susirinkimuose dalyvavo vi-

su tautų ir rasių kilmės dar
bininkai. šaukdami mitingus, 
eidami į juos, darbininkai uni
jistai sakė:
, “Pagerbdami kovojusį už 
negrų, ir visos liaudies teises 
asmenį mes sykiu reiškiame 
solidarumą ir savo tautos ar 
tikybos žmonėms. Šį kartą 
negras tapo amerikinių fašist- 
tų auka. Bet jeigu būtų leis
ta budeliams siautėti ir to
liau, niekas nebūtų saugus. 
Juk jau buvo nuotikių,; kad 
pulta žydų ir katalikų įstai
gos, buvo grasinimų ju veikė
jams.”

Brooklyne jau' prasidėjo 
rinkliava nupirkti pirmiesiems 
Brooklyno naujagimiams ket- 
voriukams namus.

Palaiminti gimę būriu ! Ot, 
kad taip suaugusieji susipras
tų eiti visur būriu! Tikriausia 

jie visi turėtų gerus namus,

New Yorko darbininkų 
liberališkoji spauda iškėlė 
obalsį boikotuoti Floridą kai
po rezortą iki ten nebus įvyk
dytas teisėtumas ir sustabdy
tas teroras prieš negrus ir vi
sus demokratinius žmones.

Minėtoje spaudoje ir susi
rinkimuose reiškiasi aiškus 
pasipiktinimas majoro žmonos 
Mrs. Impęllitteri ir brookly- 
niečio assemblymano Irwin 
Steingut išvykimu; ten atosto-I
gauti dabartiniu laiku. Pro- stiprybės, 
testuose sako, jog toks aukš
tuomenes pasielgimas reiškia 
u ž gyrimą ž m o g ž u d ž i ų.

11

Mary Dobinis švenčių laiko
tarpį praleido lovoje, sirgda
ma sunkiu plaučių uždegimu, 
Dabar jau pradėjo iš lovos 
pakilti, tačiau gydytojo yra 
įsakyta dar ilgai ilsėtis. Nelai
mei, šiomis dienomis susirgo 
jų dukrytė, kuri taipgi randa
si po gydytojo priežiūra, tad 
ii- motinai maža to taip reika
lingo poilsio.

Linkime abiem sveikatos ir

New Yorke suimti du bro
liai Frank ir Jack Joseph ir. 
vieno jų žmona Eva. Jų bute 
radę $41,300 auksu ir viešbu.l 
tyje jų žinioje esančiame] 
kambaryje radę dar $60,000 
vertės aukso ir $45,000 pini
gais. Vieni gyveno 601, o kiti 
736 West End Ave.

Juos įtaria, kad jie užsiimi- 
nėję aukso šmugeliu. Bet kiti 
vėl spėlioja, kad jie galėjo tą 
turtą turėti atsigabenę iš ki
tur. Jie į mūsų šalį atvykę iš 
Čechoslovakijos prieš porą 
metų. O atbėgantieji iš Euro
pos Amerikon gali turėti viso
kio, aukso, spėlioja žmonės.

Miestine budžeto komisija 
vėl paskyrė $294,333 civilinių 
savisaugos veiklai. Stambi su
ma, $28,333, skirta pirkti dar 
šimtą sirenų-baublių.

Laisves didžioji metine 
švente jau netoli

Praėjus metų skaičiaus pa
kaitos šventėms, laisviečių 
dauguma, senu įpratimu, ži
no, kad jau1 laikas ruoštis 
dienraščio Laisvės metinei 
šventei — šėrininkų suvažiavi
mui ii’ bankietui. Tačiau tos 
“smulkmenos” — data, va
landos ir vieta — dažnai iš
slysta iš atminties. Tad prime
name :

PRANEŠIMAI

Kolūkių specialistų kursai

VILNIUS, 1951, X. 19 d.— 
Šiomis dienomis Vilniuje, prie 
žemės ūkio ministerijos nuo
lat veikiančių kolūkiniams 
kadrams rengti kursų, pradė
jo .darbą naujas žemes ūkio 
specialistų būrys, suvažiavęs 
iš įvairių respublikos vietų. 
Kursuose mokosi agronomai, 
zootechnikai,’ agrotechnikai ir 
kiti žemės ūkic specialistai, 
dirbę ligi šiol mašinų-trakto- 
rių stotyse, rajonų žemės ūkio 
skyriuose ir kitur. Baigę kur
sus, jie išvyks dirbti į respub
likos kolūkius.

Kursantai dalyvaus ekskur
sijoje į priešakinius Ukrainos' 
kolūkius, susipažins vietoje 
su jų patyrimu, darbo orga
nizacija ir t.t.

Agronomas J. šiurna

buvo išbandyta 
myterių. Paskiau 

nuožiūrą.
su keliolika
vis dadėta pagal 
Dabar jau veikia 1,455.
/ Mokestis Brooklyno, Bronx 

ir Manhattane yra po 10c už 
valandą, Queens — už dvi va
landas.

Laisvės metinis suvažiavb 
mas ir bankietas įvyks sausio 
27-tą, sekmadienį, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avenue 
ir 110th St., Richmond Hill.

Suvažiavimo pradžia 12 va
landa.* .•

Bankietas 6 vai. Taipgi bus 
šokiai. Geriausia proga sma
giai pabuvoti su savo priete- 
l.iais brooklyniečiais ir susi
tikti svečius iš tolimų miestų. 
Laisvės metinėse šventėse vi
suomet gausu svečių iš toliau.

•Dienraščio štabas ir direk
toriai prašome visus laisvie- 
čius ir prietelius apsirūpinti 
bilietais iš anksto, nes tik tuo 
budu šiais laikais tegalima už
tikrinti pilnutinį, svečių aprū
pinimą viskuo.

Kreipėsi j Dewey, 
kad neleistą evikcijos

Dewey neleisti 
buto 19 Stuyve- 
projekto šeimų, 
republikonai ga-

IDS nariams ir prieteliams 
laikas ruoštis savo dienai

Rinkimu metais
i

New Yorko Valstybės Sei- 
! mclin įnešta pasiūlymas lega
lizuoti bingo žaidimui bažny
čiose ir visokiose labdarybės 
įstaigose kaipo priemonę su
kelti joms pinigų.

Kadangi tos žaismės bažny
čiose ir panašiose įstaigose 
niekad nebuvo sustabdytos ne
žiūrint drausmės, tad stebėto
jai sako, jog tas pasiūlymas 
esąs tiktai balsams pasigau
dyti. Tų žaismių vedėjai ir jų 
dalyviai bus patenkinti, kad 
galės žaisti be- baimės tapti 
areštuotais.

RICHMOND HILL, N. V.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 16, 1952, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y., 8 j. 
vakare. Turim išrinkt valdybą A 
užsimokėt duokles už 1952 m. Dal 
yra keletas, kurie dar neužsimokė
jo už 1951, tai prašom užsimokėt, 
kad ir vėliau. - Valdyba.

(9-10)

BOSTONO APLINKEI
Svarbus Pranešimas. ALDLD 7-to 

Apskričio Komiteto_ posėdis įvyks
sekmad., sausio 20 d., 12:30 po pie
tų, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

Visą Apskričio Vaidybą prašome 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti, kuriuos metinė 
konf. pavedė dėl naujo komiteto at- 
atlikti. — J. Jaskevičius, 7-to Aps. • 
Sekr. (9-11)

persekiojamos 
prieš • diskriminaciją, 
iki sausio 17-tos ne- 
nors padaryta, toms 
gręsia prašai i nim as

Automobilistai, vieni mur
ma, kiti džiaugiasi: pagal rei
kalą. Didžiausias nusiskundi
mas yra, kad tik vieną va
landą tegalima vienu padėji
mu mašiną laikyti. Kol nebu* 
vo myterių, gal ilgiau reikė- , pagerbti ištarnavusius organi; 
davo ieškoti mašinai vietos 
bet ją atradus nereikėdavo 
minutes skaityti. Dabar myte-

Ta diena, bus vasario 9-ji. 
Didžiojo Brooklyno-New Yor
ko ir artimosios New Jersey 
kuopų atstovų ' suvažiavimas 
tai nutarė. Ta diena paskirta

Metalas — antriniam 
apdirbimui

VILNIUS, 1951, X. 19 d. — 
Gražią dovaną pateikė šalies 
metalo apdirbimo pramonei 
Vilniaus fan i eros fabriko ko
lektyvas.
jvykdė 
metalų 
Dabar 
skirtas 
viršum
talų surinkimo -planas viršy
tas 80 procentų. Metalo lau
žas renkamas ir toliau.

M. Urbutis

kur auto statytis, o per va-* 
landą mažai ką gali atlikti, 
tik laikrodih žiūrinėji, kad 
nepavėluotum, negautum pa
baudą. Užsibaigus valandai 
būtinai turi auto nuvažiuoti. 
Bet apvažiavęs aplink bloką 
gali ir vėl statyti kitai valan
dai, jeigu randi vietos.

’zacijai per ilgus metus vietinės 
apskrities ir centro pareigū
nus. Tam įvyks gražus ban
kietas Liberty 
Richmond Hill.

Auditorijoje

kurie patys, 
veiklūs žmo-

Kuopų atstovai, 
daugumoje, yra 
nes, supranta, ką reiškia dar
bas mūsų organizacijų valdy
bose. Ne vienas neturintis val
dyboje pareigų narys skaito 
sunkumu tiktai nueiti ir pasė-

dėti susirinkimė vieną kartą 
per mėnesį — jeigu ne ta ne
laimė, mūsų susirinkimai būtų 
masiniai, nes tūlos kuopos tu
ri narių .šimtais. Gi vadovau
jantieji pareigūnai turi ne tik 
dalyvauti visuose susirinki
muose, bet dar išsiuntinėti 
pundus laiškų, prižiūrėti ligo- 
nius ir jiems pašalpų išmokė
jimus, ruošti pramogas, su
rinkti duokles, saugoti turtą. 
Ir eina daug kitų pareigų, są
ryšyje su draugijos prievolė
mis visuomene'].
. Įsigykite bilietą iš anksto 
savo kuopos valdyboje ar LDS 
Centre pas Anne Jakštienę.

Eiline.

Jis pirma laiko 
juodųjų ir spalvotųjų 
laužo surinkimo planą, 
antriniam apdirbimui 
metalas pristatomas 
plano. Spalvotųjų me-

Dirbiniai iš gintaro

VILNIUS, 1951. X. 19 d.— 
Dailės konmbinato gintaro 
dirbtuvės paruošė eilę naujų 
eskizų gintaro dirbiniams ga
minti. Pagal dailininkų ir 
meistrų Baltėno, Siratavičiaus, 

‘ Jurkšaus ir Martinausko eski
zus pradėta naujų formų se
gių gamyba. Originalų pasiū
lymą pateikė meistras Dau
kantas. Pagal šio meistro es
kizą jau gaminami įvairūs pa
puošalai iš odos, inkrustuotos 
gintaru.

IŠ broliškųjų respublikų

KAUNAS, 1951, X. 21 d.— 
“Silvos” kojipįų-trikotažo fab
rikas nuolat gauna naujus į- 
rengimus iš broliškųjų respub
likų.

Eilinė siunta atėjo iš Tūlos. 
Kauno trikotažininkams pri
siųsta 20 vyriškų kojinių au
tomatų.

Mrs. Verne Collins, garsini; 
mu firmos direktorė, atrasta' 
mirusi lovoje savo bute 40 
Central Park South. Tikrina-1 
ma, kad pagalvė ją uždusinu
si. Tačiau kiti abejoja, ar ga
lėtų suaugęs žmogus taip už
dusti, nebent būtų apalpusi, 
nebepajėgusi pasisukti.

New York o miesto kiekvie
noje apskrityje įvesta atskira 
centralinė policijos veiklai 
kontroliuoti stotis. Pirmiau vi
si pranešimai apie kriminaly1 
bes ateidavo ir įsakai veikti 
išeidavo iš vienos viso miestb 
centralinės stoties. 1

Formoza. — Čiang Kai- 
šekp kibai tautininkai su
šaudė dar 4 žmones kaip 
komunistus.

Senatorius William J. Bian
chi, išrinktas į New Yorko 
Valstijos Seimelį darbiečių ir 
republikonų tiki etų, prašė gu
bernatoriaus 
prašalinti iš 
sant Town 
Dewey ir jo
lėtų tai padaryti, nes jie kont
roliuoja Seimelį.

šeimos yra 
už kovą 
Ir jeigu 
bus kas 
šeimoms
iš buto į gatvę, iš kurios jie 
neturi kur eiti.

Klausimas, tačiau, yra ne 
tų 19-kos šeimų, bet kiekvie
no žmogaus, kuris turi nuo
motis butą. Jeigu tos 19 šei
mų galės būti išmestos iš buto 
už pažiūras, tuomet nei vie
nas neturėtų užtikrinto buto. 
Juk vargiai randasi visame 
pasaulyje bent vienas toks 
žmogus ant kurio kada nors 
kas 'nors nebuvo supykęs, ku
rio pažiūros kam nors nepa
tiko. T p užtektų prašalinti iš 
buto bile kurį žmogų, jeigu 
būtų leista prašalinti iš buto 
tas 19 šeimų.

• Tos 19 šeimų tai supranta 
tad ir kovoja ne vien tiktai 
už savo teisę pasilikti pasi
rinktame bute, bet ir už kiek
vieno žmogaus teisę turėti 
butą ir tebepasilikti žmogu
mi, tebepasilikti turinčiu savo 
pažiūras.

žmonių akys dabar yra at
kreiptos į Albany-. Jie klau- 

I šia : ką darys Dewey ?

Dienraščio “Laisves”.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Automobllių Technikos 
MOKYKLA .

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu A .

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo A 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdienį 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kai- 1 
bose.

Direktorius 
L. TICHNIAVICIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KARIŠKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

UžraSyldt Laisvę Savo Draugui.

Cecil Sanders, vienintelis mainierys, kuris išliko gyvu 
West Frankfort, III., kasyklos eksplozijoje. Jis čia pa
rodomas tik išneštas iš kasyklos.

BANKETAS
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS Matthew A
BUVUS

ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

Slivažiavimo pradžia 12-ta vai. diena \ v
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienes ir šokių biletas $3.00 
Įžanga vien sįokiams 75c (įsk. takaus) 

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami;7skubinkitės įsigyti!

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 
j Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką .
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y? Aj

Tel. EVergreen 7-6868 f
VALANDOS: v 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-Laisvė (Liberty)- Antradien.,,Saus i o-J an. 15, 1952
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