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miesto gyventojai pergyveno 
dvi baisias tragedijas.

Du keleiviniai lėktuvai — 
Vienas gruodžio, kitas sausio 
mėnesį, — nukrito ant to 
miesto, pasiimdami žmonių 
gyvybių ir padarydami mies
tui didžių nuostolių.

Tai rodo, kad Elizabeth 
miesto žmonės niekad negali 
būti saugūs, kad rytoj ar po
ryt neatsitiks tai, kas jau at
sitiko.

Elizabethiečiai teisingai rei
kalauja, kad Newarko aero
dromas, stovįs jų miesto pa
šonėje, privalo būti iškeltas, 
o jei ne, tai turi būti surastos 
priemonės tam, kad neleisti 
pasikartoti naujoms tragedi
joms.

4 *
šių žodžių rašytojas gyve

na netoli La Guardia aero
dromo.

Kai lėktuvai kyla aukštyn 
ar leidžiasi žemyn, jie drebi
na namus, jie ardo žmonių 
nervus; jie, rodosi, ims ir 
žlekterės aht tavo buto.

Ii’ nieks negali užtikrinti, 
kad to negali Įvykti.

Nežiūrint, kaip aviacija iš
tobulinta, ji nėra laisva nuo 
nelaimių.

Aerodromai turėtų būti to
lokai nuo miesto, nuo žmonių 
apgyventų vietų.

★

Lietuviškų kryžiokų spau
da ragina Amerikos lietuvius 
pipsėti kryžiaus karą prieš 
ponią Rooseveltienę.

Už ką?
Už tai, kad ji pasakė Pary

žiuje, jog nėra jokių įrodymų, 
kur ir kada Tarybų Sąjunga
yra papildžiusi kokius nors 
nusižengimus dėl genocido.

Rooseveltienė teisi!
Kryžiokų pastangos ją pul

ti nueis niekais.

Ar jūs žinote, kad Lenkija
* jau pradėjo gamintis savo. 

automobilius ?
Taip!
Naujas, pirmutinis Lenkijoj 

automobilių fabrikas jau ga
mina “vežimus be arklių.”

Automobiliai nedideli, gal 
būt tokie, kaip amerikinis 
fordas. Jie vadinami Varsa- 
va, — sostinės vardu. Mačiau 
tų automobilių nuotraukas 

-^fc^audoje, —jie pilnai “strym- j 
‘Arnyti.”

Fabrikas veikia viename' 
Varšavos rajonų, žeranėje.

Lenkų tauta Šiuo metu vyk- 
do šešerių metų planą. Kai jis 
bus baigtas, Lenkija /bus pil
nai pramoninė šalis^

Atkakliu, ryžtingu darbu ! 
lenkai kelia savo krašto žmo- ' 
nių gerbūvį, dėdami tvirtus 
pagrindus socializmui.

IŠ Vilniaus pranešama, kad 
ten su šių metų sausio 1 diena 
pradėjo išeidinėti naujas dien
raštis —‘ “Raudonoji Žvaigž
dė”.

Jis skiriamas daugiausiai 
Vilniaus sričiai.

Šis dienraštis eina lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis.

Tai parodo, jog Vilniaus 
srityje gyvena nemaža lenkų. 
Pasirodo, kad ne visi Vilniaus 
lenkąi repatrijavusi į Lenkiją.

Lietuvoje yra keturios sri
tys: Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir Klaipėdos.

Kiekviena jų leidžia savo 
^Lįenraščius.
j^/Lietuvoje yra arti 100 rajo
nų, kurių beveik kiekvienas 
turi savo savaitraštį.

Dienraštis “Tiesa,” išeidinė- 
jąs Vilniuje, apima visą Lie
tuvą, — tai partijos ir vyriau
sybės organas.

KEFAUVER PASKELBĖ 
SAVO KANDIDATŪRA 
Į PREZIDENTUS
Tnimanas, sakoma, siūlys
Stevensoną i prezidentus

Washington. — Demokra
tas senatorius Estes Kefau
ver iš Tennessee paskelbė, 
jog kandidatuos Į Jungti
nių Valstijų prezidentus, 

. nepaisant,* jeigu Truinanas 
ir vėl kandidatuotų.

Kefauver kritikuoja Tru- 
ir.ano valdžią, kad ji vis 
dar neapsivalo nuo sukčių 
bei kvšininku.

Kefauver pirmininkavo 
' Senato komisijai, kuri ty
kinėjo ir surado New Yor- 
ko ir kitu didmiesčiu val- 

i dininkų ryšius su gemble- 
riais, gengsteriais bei rake- 
tieriais.

Tnimanas remias UI. gu
bernatoriaus kandidatūrą

Washington.— New Yor
ko Times korespondentas 
rašo, kad Trųmanas “nelin
kęs” vėl kandidatuoti į pre
zidentus.

Washingtone plačiai kal
bama, jog Trumanas siūlys 
Tllinojaus valstijos guber
natorių , Adlai E. s Stevenso- 
nh kaip’ 'demokratų kandi- 
data i prezidentus.

Stevensonas antradienį
lankėsi pas Trumaną ir 
slaptai tarėsi su juo.

Amerikonai grūmoja 
paplatint Korėjos karą

Korėja, saus. 24. — Išsi
veržė smarkūs mūšiai visa
me 145 mylių ilgio fronte.

Būriai Amerikos tankų 
atakavo šiaurinius korėjie
čius viduriniame fronte. 
Per kelias valandas paleido 
1,600 šovinių iš tankų pa
trankų.

Šiauriniai korėjiečiai iš
mušė iš veikimo keturis 
amerikinius tankus.

Derybose dėl paliaubų 
Panmundžome amerikonai 
griežtai- reikalavo, kad 
Šiaurinė Korėja atsisakytų 
nuo lėktuvii stočių statymo 
ar taisymo, kol tęsis busi
mosios paliaubos.

Amerikonai įspėjo, kad 
jeigu Šiaurinė Korėja ne
patenkins to reikalavimo, 
tai bus panaujintas ameri
kinis ofensyvas ir “papla
tintas karas.”

(Aukštieji Washington© 
karininkai svarstė, kad gal 
reikės atakuot ir Kiniją, 
jeigu Šiaurinė Korėja nepa
darys paliaubų su ameriko
nais.)

Ismailija, Egiptas. — Su
sprogo du anglų amunicijos 
sandėliai. Anglai kaltina 
cgiptėnus.

Brooklyn© pranciškonų laik
raštis ragina kryžiokus pikie
tuoti metinį laisviečių suva
žiavimą.

Tai reiškia, kad mūsų drau
gai ir prieteliai privalo skait
lingai suvažiavime (ir bankie- 
te) dalyvauti.

Tegu jie dirba hitlerinį dar
bą, o mes — kultūrinį.

Svarbiausi United Steelworkers unijos vadovai. Iš kaires i dešinę: unijos iždininkas 
David McDonald, prezidentas Philip Murray ir vice-prezidentas James Thimmes.
Jie reikalauja pakelti darbininkams algą bent 18 centų per valandą. Įtaria, kad val

džia remia plieno kompanijas, kurios atmeta darbininkų reikalavimus.

Valdžia atėmė pasportą iš Pattersono
New York. — Federalės 

valdžios agentai atėmė pas
portą iš William© L. Pat
tersono, Civilinių Teisių 
Kongreso sekretoriaus, kuo
met jis trečiadienį parlėkė 
iš Europos.

Valdžia sakė, jeigu būtų 
leidžiama Pattersonui su 
pasportu dar užsienin ke
liauti, “tatai netarnautų 
šios šalies reikalams.”

t 

Jis kreipėsi į Jungtines 
Tautas prieš negrų 
naikinimą Amerikoj

Pattersonas įšvyko Euro
pon pernai gruodžio 10 d. 
ir po savaites įteikė Jungti
nių Tautų seimui Paryžiuje 
skundą prieš Amerikos val
džią.

Jisai skundė, kad Jungti

Vokiečių atginklavimas 
labai blogas dalykas, 
sako Višinskis

Hof, Vokietija. — Sovie
tų užsienio reikalų minis
tras Andrius Višinskis sakė 
korespondentams:

—Tai labai blogas daly
kas vokiečiams, kad vaka
rinės Vokietijos valdžia nu
tarė atgaivinti armiją ir at- 
siginkluoti.

Višinskis staptelėjo va
karinėje Vokietijoje, keliau
damas traukiniu namo iš 
Paryžiaus, kur jis .dalyva
vo Jungtinių Tautų s.eime.

Pasikalbėjime su reporte
riais Višinskis gyrę įžymų
jį liuterių kunigą Martiną 
Niemoellerį, kuris priešina
si vokiečių atginklavimui.

GRAIKŲ KARALIUS
PALEIDŽIA Iš KALĖ
JIMO 16 OFICIERIŲ

Athenai, Graikija.—Grai
kų karalius Paulas dovano
ja bausmę šešiolikai oficie- 
rių, kurią buvo įkalinti už 
“maištą.” Jie kėlė betvar
kę, kada pasitraukė iš vie
tos feldmaršalas ■ Aleksan
dras Papagos, visų ginkluo
tų jėgų vadas. Jie reikala
vo sugrąžint Papagosą vy- 
riausion komandom 

nėse Valstijose naikinama 
negrų tauta — juos žudo 
baltieji linčininkai; negrai 
samdomi tik į prasčiausius 
darbus, pigiausiai apmoka- 

įmi; blogos gyvenimo sąly
gos todėl ir Inarina daug 
daugiau negrių negu baltų
jų. Toks eįgįigasis su ne
grais peržengia Jungtinių 
Tautu konstituciją, kuri už
draudžia genocide, tai yra 
tautos žudymą.

Sugrįžęs Pattersonas sa
kė, nė vienas Amerikos de
legatas Jungtinėse Tautose 
neatsiliepė j jo skundą prieš 
negrų naikipimą. Eleąnora 
Rooseveltienė, prezidento 
našlė, atsisakė net pasima
tyti su Pattersonu. t/

Washington© valdžios 
agentai sekiojo kiekvieną

Kaip N. Y. valstijos valdžia 
pasipelnė iš rūkytojų

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gyventojai 
pernai surūkė 41 bilijoną, 
500 milijonų cigare tų. Vals
tijos valdžia gavo $59,699,- 
112 taksų už tuos cigaretus.

Surūkyta virš, bilijonu 
daugiau cigaretų, negu 1950 
metais.

Nepalo sukilėliai 
reikalauja laisvės

New Delhi, Indija.—Ivy-, 
ko sukilimas prieš Nepal 
valdžią. Kongresinės par
tijos vadai ir kiti “kairieji” 
reikalavo aprėžt karališką
ją valdžią, įsteigt laisvą 
seimą, kuriame galėtų ir 
komunistai dalyvauti.

Ketvirtadienį buvo pra
nešta, kad kariuomenė ir 
policija nuslopino sukilimą.

Repai yra tarp Tibeto ir 
šiaurinės Indijos; turi 54,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą ir 5,600,000 gyventojų.

London. — Anglijai taip 
trūksta popierio, kad ir 
mokslo organizacijos nega
li atspausdinti savo raštų 
apie naujuosius atradimus. 

jo žingsnį Europoje ir rei
kalavo, kad Anglija visai 
neleistų Pattersonui stapte
lėti Londone.

Sugrįžus Pattersonui lėk
tuvu, valdžios agentai laikė 
jį kaip kalinį per dvi va
landas New York© Interna
tional Airport stotyje ir vi
saip kvotė. Jie taipgi atė
mė iš Pattersono du fran
cūzų laikraščius ir vieną' 
vengrų, nes tuose laikraš-1 
čiuose išspausdintas jo; 
skundas prieš negrų perse- į 
klojimus Jungtinėse Valsti-' 
jose..

Sugrįžusį Patter šoną 
sveikino 100 žmonių, tarp 
kurių buvo ir garsusis ne
gras dainininkas • - artistas 
Paul Robeson.

Teisėjas panaikino 
progresyvių bylą prieš 
Peekskill užpuolikus

_____ i
New York. — Federalis 

teisėjas Sylvester Ryan pa
naikino dainininko Paulo 
Robesono ir 29 kitų progre
syvių bylą prieš Peekskill, 
N. Y., padaužas ir valdi
ninkus, kurie 1949 m. ru
denį suardė du ruošiamus 
ten koncertus ir sužeidė į 
kelias dešimtis žmonių.

Nukentėjusieji žaizdas 
bei nuostolius reikalavo po 
$10,000 iki $200,000 atlygi
nimo — viso $2,100,000.

Vėliausios žinios
New Delhi, Indija—Pra

nešama, kad karališkoji 
Nepalo valdžia įvedė karo 
stovį prieš Kongresinę Par
tiją ir kitus kairiuosius. 
Sakėsi “sutriuškinus” jų 
sukilimą, v

Kairo, 'Egiptas. — Anglų 
kariuomenė nušovė dar ke
lis egiptėnus Suezo kanalo 
ruožte.

Egipto valdžia' grūmojo 
panaudot griežtesnius žy
gius prieš anglus.

Philadelphia.—Laivų kom-

TENISUOS PATRIJOTAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ; ATMUŠA 
FRANCŪZŲ KARIUOMENĘ
Francūzai užmušė 45 tunisus; 
šaukiasi daugiau armijos .

Tunis. — Liepsnoja mū
šiai tarp Tunisijos tauti
ninkų ir francūzii kariuo
menės bei policijos. Tuni- 
sai užėmė Moknine mieste
li arti rytinio pajūrio; štur
muoja francūzus ir Tebul- 
boj, kitame , miestelyje toj 
srityj.

Francūzų valdininkai šau
kiasi daugiau armijos, kad 
galėtų atgriebt Moknine ir 
išmušt tunisus iš kitų po-

Tito iždas jau “netaip” 
lendąs skylen

Belgrad..— Jugoslavijos 
Tito valdžia džiaugiasi, ,kad 
ateinančiais, metais jos iž
das turės “tiktai 100 milijo
nų dolerių nepritekliaus.”

Pernai Tito iždas “įlindo 
skylen” ant 189 milijonų 
dolerių.

Renkama 300,000 N. Y. 
parašu dėl taikos

New York. — Didžiojo 
New Yorko Tarybos dėl 
Taikos paskelbė vajų — su
rinkti 300,000 piliečių para
šų ant atviručių ir pasiųs
ti jas į Washingtona sena
toriams ir kongresmanams.

Atvirutės reikalaus grei
tai padaryti taiką Korėjo
je ir sušaukti Penkių Di
džiųjų konferenciją — A- 
merikos, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Francijos ir Ki
nijos Liaudies Respublikos. 
Nes taika priklauso nuo 
didžiųjų valstybių susitari
mo.

104,644 Amerikonai iki 
šiol nukentėjo Korėjoj

Washington. — Per mū
šius Korėjos kare nukentė
jo jau 104,644 amerikiniai 
kareiviai, kaip pranešė ap
sigynimo depar t m e n t a s 
sausio 23 d. Tame skaičiu
je yra:

Užmušta 18,049, sužeista 
74,111 ir be žinios dingę 
10,919.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio oficialio pranešimo to
kie nuostoliai padaugėjo 
321.

panijos uždarė prieplaukų 
darbus dėl to, jog streika
vo kai kurie laivakroviai 
vienoj kitoj prieplaukoj.

6,500 laivakrovių laikinai 
neteko darbo.

Paryžius.—Delegatai try
likos arabiškii ir azijinių 
kraštų atsišaukė į Jungti
nes Tautas, kad stabdytų 
karinius francūzų veiksmus 
prieš Tunisijos patrijotus.

1 ' «ŲI V? " 11 .. ■■■i.'i

ORAS.—Giedra ‘ir šalčiau. 

zicijų.
Prancūzai per dieną nu

kovė dar apie 20 Tunisijos 
patrijotų. O tunisai užmŲ- 
'šė tris francūzų žandarus 
ir suėmė kelis kitus.

Per 11 dienų francūzai 
nužudė bent 45 tunisus.

Tunisu minios audringai 
demonstruoja; reikalauja 
nepriklausomybės nuo Pran
ei jos.

Areštuotas peruvietis 
susprogdino 9 žmones

Lima, Peru. — Policija 
suėmė Manuelj Castillo už 
pavogimą dviejų revolverių. 
Castillo, vieškelių taisymo 
darbvedis, tada užreiškė, 
kad niekas neįmes jo į ka
lėjimą.

Castillo buvo įvarytas į 
busą ir apstatytas keturiais 
sargais. Bušu važiavo ir 
keturi civiliniai žmonės. 
Bevažiuojant, Castillo iš
sprogdino dinamitą, kuris 
ir sudraskė jį patį ir 8 ki
tus. Tik buso vairuotojas 
išliko gyvas.

Policininkai, ^reštuoda-1 
mi Castillo, nepastebėjo, 
kad jis turi paslėpto drabu
žiuose dinamito. 

-------

Elizabeth reikalauja 
perkelt lėktuvą stotį

Elizabeth, N. J. — Šio 
miesto valdyba < reikalauja 
perkelti Newarko Airportą 
(orlaivių stotį) kur nors 
nuošaliau nuo Elizabetho. 
Nes per penketą paskutinių 
savaičių jau du lėktuvai nu
krito miestan, užmušant 87 
asmenis — ne tik savo la- 
24) Vokiečių atginklavimas 
kūnus bei keleivius, bet ir 
tam tikrą skaičių vietinių 
gyventojų.

Lėktuvai iki šiol skraido 
per Elizabethą kaip tiesiau
sią kelią į Newarko Airpor- 
ta.

Elizabetho piliečiai taip
gi ruošia masinius susirin
kimus, reikalaudami paša
lint tą lėktuvų stotį iš da
bartinės vietos.

Dideli šalčiai vidur- 
vakarinėse valstijose

Chicago. — Vidurvakąri- 
nėse valstijose siautėjo snie
gų audros su smarkiais šal- v • •ciais.

Minnesotoj šalčiai siekė 
34 laipsnius žemiau zero 
(nulio), North Dakotoj 30 
laipsnių, Montan.oj 2l9, lo- 
woj 12 laipsnių žemiau ze
ro. .

Per tuos šalčius žuvo bent 
6 žmonės.
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.KARAS IR TAIKA
, GENEROLAS EISENHOWERIS, kalbėdamasis su 

spaudos korespondentais Francūzijoje, pasakė, jog Ta
rybų Sąjunga dabar nesirengia pradėti karą.

Ji nesirengia dėl to, kad jos vyriausybė žinanti, jog | 
tas kraštas esąs persilpnas, nepasirengęs puolimams, 

..etc., etc.
Kad Tarybų Sąjunga nesirengia karui, kad ji ruošiasi 

?* taikiam gyvenimui ir dėl taikos ryžtingai kovoja, nėra 
niekam, kas nori žinoti, paslaptis.

Tarybų Sąjunga praleido specialų įstatymą, pagal 
; kurį baudžiamas kiekvienas pilietis, kuris drįsta už ka

rą kalbėti.
Tarybų Sąjungos žmonės yra paskendę naminiuose dar

buose, — darbuose, nukreiptuose už gerinimą savo bui- 
1 ties, savo gyvenimo, už gamtos pertvarkymą, kad ji 

teiktų juo daugiau žmonėms vaisių.
Jeigu generolas Eisenhoweris tai pripažįsta, tai kam 

tas galvatrūktiškas ginklavimasis, kam ruošimasis ka
rui prieš Tarybų Sąjungą?

TUO PAČIU SYKIU prezidentas Trumanas reikalau- 
” ja, kad Kongresas nuskirtų 85 bilijonų dolerių biudžetą, 
/'kurio trys ketvirtadaliai eitų kanuolėms, eitų karo, o 

ne taikos reikalams.
... Tuomet, kai darbo žmonių padėtis sunkėja, kai taksai 

juos slegia, kai stoka ligoninių, mokyklų, gyvenamųjų 
namų, tokios milžiniškos sumos skiriamos karo reika- 

'•lams, neva apsigynimui, nors visiems žinoma, kad nie
kas nesirengia ant mūsų užpulti. Tai pripažįsta net ir 

^■Eisenhower is! ,
'•* Visi gerai žino, kad mus nieks neužpuls, nieks karo 
nepradės, tačiau dumiama žmonėms akys ir reikalauja-

"ma iš jų pasiaukojimo! ’•

” ANDRIUS VIŠINSKIS, prieš grįždamas iš Paryžiaus 
į Maskvą, pasakė spaudos korespondentams, jog Jungti- 

“' nių Tautų asemblėja, kurios sesija dar vis tebesitęsia, ne
padarė nei vieno nutarimo, tarnaujančio taikai.

“Asemblėja nepriėmė nei vieno sumanymo taikos iš- 
laikymo reikalu,” sakė Višinskis. “Nutarimai, kurie bu- 
vo padaryti, tarnauja pasiruošimui naujam karui. Asem- 

. blėja atsistojo į kelią, kurį nurodė anglo-amerikinis blo- 
,,kas,— kelią naujam karui ruošti. Visi atlikti nutarimai 

ntivilkins daiką.”
Nori kas ar nenori, tačiau su tuo sutiks kiekvienas, 

.„’kuris tik blaiviai pagalvos.

... KOReJOJE pašnekesiai dėl mūšių paliaubų “ūžkliu- 

..»vo.” Nauji “incidentai,” naujos skerspainės statomos 
h-pasitarimų kelyje.

Tūli karštagalviai pas mus jau rėkia už tai, kad pa- 
.. si tarimai būtų visiškai nutraukti, kad “mes” pradėtu- 

iwfcie naują ofensyvą, kad “mes” pradėtume oficialų ka
rą prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

„ VIS TAI neramios žinios, blogos žinios.
Visa tai deda didesnę atsakomybę ant žmonių, kurie 

ryžtasi išlaikyti taiką pasaulyj.

ADVOKATĖ CAROL KING
NEGAILESTINGOJI MIRTIS išplėšė iš gyvųjų tarpo 

’žymiąją amerikietę, Mrs. Carol King.
Ji mirė sausio 22 dieną Beth Israel ligoninėje, Niujor

ke, po operacijos. Velionė buvo 56 metų amžiaus.
Advokatė Carol King buvo plačiai pasižymėjusi visa

me krašte kaip žymi advokatė, giliai susipažinusi su 
konstitucinėmis krašto problemomis; ji buvo žinoma, 

^kaip sveturgimių gynėja, kaip gynėja tų, kurie buvo 
persekiojami dėl jų politinių pažvalgų.

Advokatės mokslą ji baigė 1920 metais. Niujorko Uni- 
. versitete ir nuo to laiko ji savo profesiją naudojo gyni- 

mui darbininkų reikalų, gynimui tų, kurie yra puolami 
valdančiosios klasės.

Advokatė King prisidėjo prie gynimo Sacco ir Van- 
T'zetti; ji gynė Scottsboro berniukus; ji gynė Eislerį, Har- 

ry Bridges; ji, talkoje su Wendell Wilkie, aukščiausia
jame šalies teisme gynė Williamą Schneidermaną, kai 
reakcininkai siekėsi atimti iš jo pilietybę dėl to, kad jis 

••■būk tai buvęs komunistas, kai gavo pilietinius popierius.
Mažai buvo valdžios puolamų tų sveturgimių, kurių 

••Advokatė King nebūtų gynusį. s
Ji buvo labai darbšti, draugiška, visuomet pasiryžusi 

-••puolamajam asmeniui padėti, mažai kreipdama dėmesio 
*į tai, ar jai už jos profesinį darbą bus atlyginta.

-Ji buvo Amerikinio Komiteto Sveturgimiams Ginti ad- 
•Hfokatė. .
b’- Mrs. Carol King iš pat jaunų dienų buvo pažangi, ga- 
•• bi, stovėjo su liaudimi, su darbo žmonėmis; ji pasiliko 
‘•••’liaudžiai ištikima; iki savo mirties.

Dėl to josios mirtis—didžiulis nuostolis pažangiajai
4 Amerikos visuomenei. . v.......* • r

i Tebūva jai amžina atmintis!

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE SOVIETŲ POVAN

DENINIUS LAIVUS
Pasiremdama šveicarų 

“Wochen - Zeitung” duo
menimis, klerikalų spauda 
rašo:

Raudonasis 
per

Trockistų suvažiavimas to
liau stebisi, kad' Tito partija 
gali stoti prieš koloniales re
voliucijas, siekiančias pasi- 
liuosavimo iš svetimųjų jungo. 
• Kaip matote, net trockistai 
pripažino, kad Tito režimas, 
jau nebesiskiria nuo 
listų. Jis jau prieš 
kovas už savo laisvę, 
rikos* monopolius, iš 
sivystysiąs socializmas.

Tito “socializmą” gali už- 
girti ir Hooveris, ir Taftas ir 
Trumanas. Faktinai taip ir 
yra. Jie jau su mielu noru 
skolina jam pinigus, garan
tuoja pagalbą, jei kas. užpul
tą. \ .

imperia- 
kolonijų 
už Ame- 
kurių iš-

laivynas turi 
350—370 povandeninių 

laivų, iš kurių žymi dalis — 
naujausios statybos, gali po 
vandeniu plaukti po 15 maz
gų ir veikti plačiu spinduliu. 
Jų 135 veikia Baltijos jūroje, 
110 — Rytų Azijoje, o liku
sieji — Juodojoje jūroje. Per 
kelerius metus tas skaičius 
pasieks 1,000. Palyginus su 
100 Hitlerio povandeninių lai
vų karo pradžioj, jų veiki
mas turės būti efektyvus.

Be ‘ abejojimo, ■ nežino 
“Wochen - Zeitung,” neži
no nieks kitas išlauky Tar. 
Sąjungos gyvenąs asmuo 
bei įstaiga, kiek toji šalis 
turi povandeninių laivų 
(submarinų). Bet jeigu T. | valgo gerai —■ geriau, negu 

bet kurie kiti europiečiai,— 
bet prekių kainos yra ga
na aukštos...”

Kokie žmonės ten valgo 
“gerai”? Niujorko Times 
rašo, jog Vokietijoje (kal
ba eina apie Vakarų Vokie
tiją) yra arti du milijonai 
bedarbių, o apie 30 procen
tų gyventojų gyvena tokiu 
sunkiu gyvenimu, kokiu gy
veno tuojau karui pasibai
gus.

Taigi sugretinkite sanda- 
riečių iš piršto išlaužtą ne
sąmonę su Timeso kores
pondentų, Vokietijoje gyve
nančių ir matančių, kas da
rosi, pranešimais, o pama
tysite, kaip . sandariečiai 
mulkina savo skaitytojus.

Sąjunga jų turi,—tuo nieks 
neabejoja, — tai reikia at
siminti, kad submarinai 
yra ne užpuolimui, bet ap
sigynimui statomi ir palai
komi.

ŠITAIP JIEMS 
VAIZDUOJASI

Chicagos Sandara 
“Vokietijoje yra visko, tik
turėk pinigų... Vakarų Vo
kietijos žmonės šiuo metu

rašo:

APIE LIETUVIŠKŲ
DIPUKŲ SKAIČIŲ
VOKIETIJOJE

Draugo bendradarbis

Ką pasakė šiaurės šalių taikos 
šalininkų kongresas?

Praėjusių metų gruodžio 2-3 dienomis Stokholme, 
Švedijos sostinėje, įvyko penkių šiaurės šalių taikos ša
lininkų kongresas. Susirinko atstovai Švedijos, Norve
gijos, Danijos, Belgijos ir Suomijos.

Kongresas priėmė dvi rezoliucijas bei atsišaukimus, i vien, 
Vienas atsišaukimas taikomas Jungtinių Tautų Gene- veikti bendrais tautu in te- V • • A W 1 W • 1 W 1

resais. Penkios Šiaurės tau
pos gali ir turi įnešti savo 
indėlį į kovą už taiką visa
me pasaulyje, ir tuo pačiu 
už taiką šiaurėje, už taikų 
susitarimą tarp penkių di
džiųjų valstybių, kurioms 
pagal SNO Įstatus tenka 
svarbiausioji atsakomybė 
už taiką visame pasaulyje.

Todėl Šiaurės šalių taikos 
šalininkų kongresas ragina 
visas Šiaurės šalių organi
zacijas ir sąjungas prisidė
ti prie šio šūkio:

Už visų tarptautinių kon
fliktų taikų išsprendimą; už 
nedelsiaūią vienu metu vyk- r 
domą ir efektyviai kontro
liuojamą nūs iginklavimą, 
uždraudžiant bet kokius 
masinio naikinimo ginklus; 
už laisvą keitimąsi tautui 
tarpe kultūros ir prekyboje.

valinei Asemblejai, o kitas—šiaurės tautoms. Ugningais 
žodžiais kongreso dalyviai persergsti pasauli naujo karo 
pavojumi ir šaukia žmones

Atsikreipime į Jungtines 
. Tautas,, taikos šalininkų 

kongresas sako:
“Mes norime išreikšti sa

vo įsitikinimą, kad taika vi
same pasaulyje gali būti už
tikrinta tik surengiant de
rybas ir sudarant susitari
mą tarp penkių didžiųjų 
valstybių, kurioms, sukūrus 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizaciją, tenka svarbiausia 
atsakomybė už taiką visa
me pasaulyje ir už tarptau
tinį bendrad a r b i a v i m ą ; 
šios didžiosios valstybės yra 
JAV, Tarybų Sąjunga, Ki
nija, Didžioji Britanija ir 
Prancūzijū. Mes norime, 
kad SNO veiktų griežtai 
pagal savo Įstatus.

Kinijos Liaudies Respu
blikos teisė užimti vietą ir 
turėti balsą SNO. pasitari
muose yra neginčijama pa
gal SNO Įstatus ir todėl, 
kad gausiausioji. pasaulio 
tauta privalo turėti atsako
mybę kartu su kitomis tau
tomis, ir turi būti atstovau
jama tarptautinėse derybo
se. Tai yra būtina siekiant; 
išspręsti konfliktus Toli
muosiuose Rytuose, visų 
pirma Korėjoje ir siekiant 
užtikrinti taiką visame pa
saulyje.

Didžiųjų valstybių vykdo
mos ir tautų valios remia
mos derybos turi atvesti į 
vieningos, demokratinės ii’ 
demilitarizuotos Vokietijos, 
sukūrimą, kas atitinka pa- 

i čios vokiečių tautos valią.

ir tautas tą pavojų kovoti, 
gyvenimo lygį, savo sociali
nes reformas ir savo dar
bą kultūros srįtyje.

Visapusiškus prekybinius 
ryšius tarp Šiaurės ir kitų 
šalių apsunkina susitarimai 
dėl karinės ekonomikos, 
įtarimai, izoliuotumas ir 
paslaptingumas, kurie yra 
ginklavimosi pasekmė ir 
trukdo Šiaurės tautų kul
tūrinius rvšius su kitomisV 
tautomis.

Naujas Vokietijos apgin
klavimas ir Vokietijos ka
rinės pramonės atkūrimas 
yra rimta grėsmė mūsų 
saugumui. Jeigu kils nau
jas pasaulinis karas, Šiau
rės šalys dėl savo geografi
nės padėties ypatingai

kuri užtikrintų jų ateitį. 
Skirtingos socialinės ir po
litinės sistemos pasaulyje 
gali egzistuoti viena greta 
kitos. Visi konfliktai tarp 
šalių bus reguliuojami tai
kiu būdu, ir naujas pasau
linis karas neįsiliepsnos,

i jeigu tautos, veikdamos U'V..- 
privers vyriausybei

smarkiai patirs sugriovi-1 srityje; už tai. kad Šiauri 
mus. Pavojus Šiaurei itin 
paaštrėjo po to, kai Islan
diją užėmė užsienio kariuo
menė, ir po to, kai Danijos 
ir Norvegijos ginkluotosios 
pajėgos buvo pajungtos už
sienio karinei vadovybei.

Šiaurės tautos gali sava
rankiškai ginti savo taiką 
ir savo laisvę, jeigu jos pe
tys petin su visomis kitomis 
tautomis prisidės prie to
kios tarptautinės tvarkos,

šalims būtų užtikrintas sau
gumas, joms nestojant į ka
rinius blokus.

Mes, penkių šiaurės šalių 
piliečiai, raginame penkias 
didžiąsias valstybės—JAV, 
Tarybų Sąjungą, Kinijos 
Liaudies Respubliką, Di
džiąją Britaniją ir Prancū
ziją — per derybas išspręs
ti esamus konfliktus ir su
daryti bendra taikos sutar
tį.” " .ELTA

•Žinios Laisves' Reikalais
Suvažiavimo reikalu puikus susidomėjimas. Plaukia 

pasveikinimai ir finansinės dovanos dienraščiui, ’^a- 
^iskaitykime[gražių laiškelių;
“Gerbiamas Drauge D. M. šolomskai!

Gavau iš jūsų naują skaitytojų sąrašą. Išrodo, kad 
viskas tvarkoje. Taipgi gavau ir čekį $10.00, kaipo do
vaną už pasidarbavimą Laisves vajuje. Labai ačiū!

■ Aš dirbau Laisvės vajuje ne dėl to, kad užsidirbti pi
nigų, bet dirbau todėl, kad palaikyti darbininkų šviesos 
žibintuvą. Todėl grąžinu tą dešimtinę ir dar pridedu 
vieną dolerį ir aukoju Laisvei $11.00 suvažiavimo proga.

Lai gyvuoja dienraštis Laisvė ilgiausius metus!
' P. Šlekaitis, Scranton, Pa.”

Puikus laiškelis, puiki Laisvei dovana $11.00. Šlekai
tis yra ilgų metų Laisvės platintojas, bendradarbis ir rė
mėjas finansiniai..

Štai dar vienas malonus laiškelis:
“Drauge Bukny!

Patys tuom tarpu negalime dalyvauti Laisvės suva
žiavime. Tačiau (negalime pamiršti savo mylimo dien
raščio. Todėl tąja proga čia rasite čekį vertėje $16.00. 
Tai mūsų kelionės lėšos $10.00 ir už 2 Laisvės banketo 
tikietus $6.00. Jausimės kaip esą kartu su jumis.

Lai gyvuoja mūsų Laisvė!
Bekampių šeima, Merchantville, Pa.”

Per daugelį metų iš eilės Bekampiai dalyvavo Laisvės 
suvažiavimuose ir banketuose. Turi būti labai svarbi 
priežastis^ kad šiemet jie nebus. Tačiau jų malonūs žo- 
džiai ir ddyąna dienraščiui sukelia mumyse taip jaukų 
ūpą, kad mes jausimės dvasioje esą kartu su jais.

' Nuoširdus Laisvietis Juozas Dainius apdovanojo dien
raštį su $10.00 suvažiavimo proga, o dar daugiau, jis veik 
dovanai atspausdino didelę knygą Sveikatos šaltinis, ku- 
rią išleido Literatūros Draugija. Savo didelį darbą Juo- į 
zas Dainius paaukojo Laisvei. Trūkstame žodžių, Juo
zai, išreiškimui tau atatinkamos padėkos už taip vertin
gą dovaną!

_Va- šiaurės šalių tautos pabre- 
karų Vokietijoje M. Tėvai- taiki Vokietija

■ joms yra gyvybiškai svar
bus klausimas.

Susitarimas tarp penkių 
didžiųjų valstybių, kurios 
šiandien turi didžiules ka
rines pajėgas ir išteklius, 
galėtų tučtuojau padėti nu
siginklavimo pamatus. 
Šiaurės šalių taikos šalinin
kų kongresas yra tos nuo
monės, kad esama konkre
čių galimumų vienu metu 
vykdyti progresyvų ir efek
tyviai kontroliuojamą nusi
ginklavimą uždraudž i ą n t 
atominį ginklą ir visus ki
tus masinio naikinimo įran
kius ...

Šiaurės šalių taikos šali
ninkų kongresas išreiškia 
savo įsitikinimą, kad naujo 
pasaulinio karo galima, iš
vengti, kad skirtingos so
či a 1 inės ir politinė s 
sistemos gali taikiai eg
zistuoti viena greta ki
tos, ir kad norint atverti, 
kelią, kuris veda į pasaulio 
išgelbėjimą nuo karo grės
mės, būtina' įvykdyti dery
bas tarp penkių didžiųjų 
valstybių.

Šiaurės tautos ragina 
SNO Generalinę Asamblėją 
ir visas vyriausybes visa
me pasaulyje reikalauti, 
kad Suvienytųjų Nacijų 
Organizacija laikytųsi Įsta
tų ir siektų taikiai išspręs
ti tarptautinius konflik
tus.”
C1 atsišaukime i šiaurės 
tautų žmones 
taikos šalininkai sako:

“Tebevykdomas ginklavi
masis sukelia įtempimą, ku
ris išdavoje atveda į karą'. 
Ryšium su ginklavimusi iš
keliami nuolat didėja reika
lavimai, kurių Šiaurės/šąlių 
tautos negali įvykdyti, jei
gu jos nori ginti savo pra

nis rašo:
PLB Vokietijos Krašto Val- 

žinio-

APIE TITIN1 
SOCIALIZMĄ

Kanadiškps Liaudies Bal
sas rašo: '

Kapitalistinė spauda dar vis 
perstato maršalą Tito kaip 
komunistą ir kovojantį už so
cializmą ir komunizmą. Nuo 
Stalino jis skiriasi tik tuo, 
kad jis nenori Stalino dikta
vimų, sako ta spauda. Jugos
lavija norinti būti nepriklau
soma valstybė, o Stalinas no
rįs, kad ji eitų jo nurodytu

| kelių. Bet visai'ką. kitą pasa
ko apie jį trockistai, kurie 
įąipgi prieš Staliną. ;

Kiek laiko atgal Šveicarijoj 
Įvyko “KetviHojo Internacio
nalo” suvažiavimas. Ketvir
tuoju Internacionalu, kaip ži
nia, vadina'si trockistai. Šis 
suvažiavimas pašventė nema
žai laiko aptarimui Jugoslavi
jos padėties. Matote, Jugosla- dybos patiekiamomis 
vija yra jų viltis. Bet trockis-1 mis, 1952 m. sausio men. 1 d. 
tai negalėjo praeiti pro šalį Vakarų Vokietijoje buvo dar 
nepastebėję, kad Jugoslavijo
je vyksta kas tai tokio, kas ir 
jų manymu yra nesuderinama 
net ir su jų “socializmu.” Sa
vo rezoliucijoje, tarp kita ko, 
suvažiavimas pastebi: “Kaip 
tai buvo galima, kad darbi
ninkų partija, kuri nuvertė
buržuazijos galią ir perėmė 155, moterų — 137, vaikų — 
valdžios vairą, identifikuotųsi 117, viso asm. — 409.

.Viso V. Vokietijoje liko vy-

likę 8,968 lietuviai, būtent:
Britų zonoje yra vyrų 1,- 

671, moterų — 1,880, vaikų— 
1,827, viso asmenų — 5,378.

US zonoje yra vyrų 1,433, 
moterų — 895, vaikų — 853, 
viso asmenų — 3,181.

Prancūzų zonoje yra. vyrų

su imperialistine stovykla, tei
sintų kapitalistinių kraštų so- rų — 3,259, moterų — 2,912, 
cialpatriotizmą, . revizuotų vaikų —. 2,797.
marksizmą iki to taško, kur 

I '
įĘritų zonoje 2,347 asme- 

jie įmatytų organinę evoliuci- nys gyvena dar stovyklose, o 
ją link socializmo Amerikos likusieji 3,031 asm. yra įsikū- 
monopoliniame kapitalizme.’’1 rę privačiai.

Senatdrius Frank Carlson, republikonas iš Kansas, 
giriasi, kad jis seniai žinojęs, jog gen. Eisenhoweris 
prisiimsiąs republikonų nominacijas j Jungt. Valstybių 
Eisenhoweris/tįkrai bus* mūšų 'sekamuoju prezidentu. »• 
jpr'ezidetttą. Jis čia į;odo generolo paveiksią ir Sako, kad

Daugiau dovanų suteikė šie asmenys:
Wm. Skuodis, Brooklyn, N. Y............................. $5.00
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y........... ............... 5.00
Paul Martin, Bridgeport, Conn............................. 3.00
Iz. Pranaitis, Flushing, N. Y............................. 3.00
M. Sapiegienė, Tacoma, Wash............................. 3.00

' Leokadija Bekešienė, Rochester, N. Y.............2.00
Po $1.00: Jonas Pabijanskas, Rochester, N. Y., ir F. 
čižauskas, Shenandoah, Pa. John Maženis, Clinton,
N. J., 50c.

Iš anksčiau dovanų turėjome $452.50. Dabar gavo
me $60.50. Viso $513.00.

Gražūs linkėjimai, gausios dovanos. Dėkojame vi
siems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, ir tikimės, 
kad darxdaugelis apšvietą branginančių žmonių pri^y* 

, mins suvažiavimą ir apdovanos dienraštį tąja progaf
Banketo bilietų galėsite gauti ir sekmadieni, bot 

geriau yra įsigyti iš anksto. ‘ ♦
i, t , • ** '

Laisvės Administracija
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Tunisija —jos gyventojai, 
gamta ir francūzų “globa”

Į Tunisija yra labai nau- 
dingą Francijai kolonija. 
Francūzų valdžia todėl 
stengiasi ugnim ir krauju 
nuslopinti tunisus, kovojan
čius už savo žemės paliuo- 
savimą nuo Franci jos.

Tunisija yra šiaurinės 
Afrikos kraštas su 48,313 
ketvirtainių myliu plotu ir 
3,231,000 gyventojų. Šiau
rėje rubežiuojasi su Vidur
žemio Jūra. Kitais savo 
šonais Tunisija Sueina su 
Libija (buvusiąja Italijos 
kolonija), su^Saharos dyku
ma ir su Alžyrija.

i Tunisijos žemė derlinga. 
i Puikiai auga kviečiai, mie- 
’ žiai, avižos, alyvos, almon- 

diniai riešutai, Grindžiai, 
lemonai, taboka, vynuogės, 
datulės, pašariniai augalai, 
visokios gražios gėlės ir 
kt.

Plačiosė^ganyklose minta 
daug mėsinių - pieninių gy
vulių.

Yra didelių miškų, o ver
tingiausi—korkinių (kumš
tinių) ąžuolų miškai.

Iš žemės kasama geležis, 
švinas, cinkas, varis ir fos- 
fatas-trąšos mineralas.

Jūroje žvejojama sardin- 
kos.ir kitos žuvys.
Wį)irbama dailūs karpetai 
^kilimai), indai; gaminama 
puiki oda, vadinama mo- 
rokkine.

Bet pamatinis gyventojų 
užsiėmimas yra žemdirbys
tė.

Tunisijos oras karštas, 
bet sveikatingas. Vidutinė 
temperatūra siekia nuo 60 
iki 90 laipsnių pagal Fah-

Pavasariška žiema N. Yorke
^Yra newyorkiečių-brook- 

lyūiečių, kurie pasigenda 
“tikrųjų žiemų.” Ot nuo 
1900 iki 1930 metų tai pri
drėbdavo sniego 56, 58 co
litis, net iki 77‘colių, sako 

• seniai, o šalčių būdavo 14 
laipsniu žemiau zero (nu- 

1Ao). ’

' Tame laikotarpyje buvo 
tiktai viena žymesnė išim
tis—tai 1947 m. gruodžio 
26 ir 27 d., kada prisnigo 
26 colius per dvi dienas, ir 
1948 m. pradžia, kuri pri
dėjo dar kita tiek.

O kas do žiema Didžiaja
me New Yorke dabar? Tik 
porą dienų gruodžio mėne
sį termometras rodė 15 
laipsnių aukščiau zero. Nuo 
naujųjų metų dienos iki 
sausio 23 d. dažniausiai bu
vo 40 iki 45 laipsnių, o tar
pais siekė net 54 laipsnių 
^rš zero.

Seniau paprastai priseg
davo 6 colius sniego gruo
dyje ir 7 colius sausyje.

Šią žiemą tiktai taip plo- 
. . nai snigtelėjo, kad nebuvo 

ko nė mieruoti,—rašo New 
York Times (saus. 20). — 
New; Yorkas šiemet sausyje 
turi, jeigu ne birželio įnėne- 

tai bent balandį.
Tuo tarpu smarkiausios 

sniegų audros siaubė Sier
ra kalnyno apygardas Ne
varioj ir Californijoj. Smar
kūs šalčiai ir gilūs Sniegai 

I renheito termometrą. Lie
taus per metus būna 10 iki 
50 colių, daugiausia šiauri
nėje srityje.

Yra kalnu nuo 4,000 ikiU Z
5,700 pėdų aukščio. Dau- 
versmių, iš kurių tryška 
karštas vanduo.

Svarbiausia neišdžiūstan- 
ti upė—Majerda.

Svarbieji miestai yra 
sostinė Tunis, karinis uos
tas Bizerta, Susa, Sfax, 
Kairwan, Porto Farina.

Didžioji dauguma gyven
tojų — mahometonai ara
bai. Katalikų religija uži
ma antra vieta.

Įžymiausia mokslo įstai
ga yra Mahometonų Uni
versitetas Tunise. Taip pat 
yra vidurinių mokyklų bei 
kolegijų, v*

ISTORIJA

Tunisijos žemė senovėje 
buvo Romos imperijos pro
vincija. Paskui ją valdė 
vandalai, saracėnai bei kiti 
svetimieji. JL4-me ir 15-me 
amžiuose Tunisija buvo ne
priklausoma.

1575 metais, ją užėmė tur
kai. Tada Tunisija gavo 
vietinę savivaldybą, bet jos 
kunigaikštis turė jo pareikšt 
ištikimybę Turkijai.

1881 metais francūzai už
kariavo Tunisiją ir paskel
bė ją Franci jos globojamu 
kraštu - protektoratu.

Franci ja skiria savo ge
neral - gubernatorių kaip 
vyriausią Tunisijos valdo
vą, bet vietiniu neva valdo
vu vadina ir mahometoną 
kunigaikšti Lamine Bejų.

J. C. K.

purtė ir klampino vidurva- 
karines valstijas. Net Chi- 
licothe mieste, Ohio valsti
joj, buvo prisnigta 7 coliai. 
O tas miestas stovi tame 
pačiame geografinės plot
mės laipsnyje kaip ir New 
Yorkas.

Amarilio ir kituose šiltuo
se pietinės Texas valstijos 
miestuose šią žiemą buvo 
šalčiau, negu New Yorke.

—Kad pirmasis žiemos 
trečdalis buvo šiltas, — sa
ko tūli newyorkieciai,—tai 

■ juo smarkiau ir storiau 
spustelės du liekamieji jos 
trečdaliai.

Bet New Yorko oro 
biuro direktorius Ernest J. 
Christie skirtingai spren
džia. Jis tėmija artimąsias 
ir tolimąsias oro sroves vi
same pasaulyje, ir sako, tos 
srovės lemia, jog oras New 
Yorke nuo šiol iki vasario 
15 d. bus šiltesnis, nėgu vi
dutiniai, arba net daug šil
tesnis. N. M.

Vieni tyrinėtojai pernai 
tvirtino, kad vitaminas, va
dinamas glutamine rūkš- 
tim, gerina protinius gabu
mus, o kiti užginčijo.

Saulė daugiausiai suside
da iš hydrogeno (vandeni
lio) grynanglio ir deguo
nies dujų.

AR ŽINOTE, KAD?
TITANIUM

Titanium metalas yra 
pusiau lengvesnis už plie
ną, bet taip stiprus, kaip 
plienas.

Kanados Laurentian kal
nyne užtikta* nauji titaniu- 
mo klodai. Tikimasi iškas
ti 1,000,000 tonų šio vertin
go metalo.

Titanium yra baltos Spal
vos; atlaiko kur kas didesnį 
karštį netirpdamas, negu 
plienas. Titanium todėl su
lydomas su plienu, ’vartoja
mu rakietinių lėktuvų ma
šinerijai, kur išsivysto bai
sus karštis.

Titanium taip pat naudo
jamas elektrinių lempų 
vieloms daryti ir kitiems 
dirbiniams, kur reikia at
sparumo prieš nepaprastai 
dideli karšti. *, v

TONSILAI
Naujoviniai gydytojai at

meta pasaką, būk tonsil ai 
(liežuvėliai) esą patys sa
vaime ligų bakterijų lizdai.

Įžymus amerikietis gydy
tojas prof. Th. R. Van Del- 
len parodo, kaip tonsilai 
kovoja prieš ligų perų įsi
veržimą kūnan. Jei kova 
prieš įsiveržėlius būna per 
sunki, dėl to net sveiki ton
silai ištinsta. Bet nereikia 
todėl skubėti juos, išpjauti.

Pirma tonsilai turi būti 
gerai ištirti, ir jeigu pasi
rodytų, kad jie tikrai su
gedę, tiktai tuomet patar
tina juos išimti.

Paskutiniais laikais dak

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
ŠAUTUVAI VIETON 
TAKSŲ BLANKŲ. . .

Worcester, Mass.—Tak
sų kolektoriai čia gavo pra
nešimą iš Washingtono, 
kad valdžia pasiuntė jiems 
15,000 šautuvų. Kolekto
riai nustebo ir vienas kitą 
klausinėjo, ką turėtų dary
ti su tais šautuvais.

Tuo tarpu atėjo kitas, su
raminantis laiškas iš Wash
ingtono/ kad “siunčiame 
jums 15,000 blankų tak
sams iš korporacijų, o ne 
šautuvų.” . t

GENGSTERIS—BRAN
GUS LIUDYTOJAS

Chicago.—Gengsteris Le
onard Monaco buvo svar- I
blausias valdžios liudyto
jas prieš policininką Mike 
Moretti, kuris kaltinamas 
kaip žmogžudis.

Devyni policininkai sergė
jo Monaco nuo kitų gengs- 
terių keršto. Už jo ir po
licininkų gyvenimą ir m,ai- 
tinimą viešbutyje vąldžia 
sumokėjo , po 223 dolerius 
kiekvienai dienai.

TAKSAI Už GYVE
NIMĄ ŠULINYJE

New Delhi, Indija.—Vie
na benamių šeima, susi
kraustė gyventi į seną iš
džiūvusį šulinį. Tuojau at
ėjo valdininkai ir1 prikalė 
įsakymą prie šulinio, kad 
j o gyventoj ai turi v mokėti 
valdžiai taksus už butą.

PER DIDELIS LIGONIS
New Orleans, Lą, — čia 

ligoninėje gydoma sužeistas 

tarai išgydė tūkstančius 
tonsilų, kurie buvo tiktai 
suskaudę, bet ne sugedę.

SENATVĖ IR ŠIRDIES 
PRIEPUOLIAI

Senus žmones dažniau iš
tinka pavojingi širdies smū
giai, rašo Amerikos Gydy
tojų Susivienijimo Žurna
las. Bet ar širdies prie
puolis numarina žmdgų, ta
tai daugiau priklauso nuo 
priepuolio smarkumo, negu 
nuo amžiaus.

. PAPRASTAS SLOGAI 
RECEPTAS

Amerikietis daktaras A. 
C. Hilding sako:

—Kai žmogus suserga 
sloga, tai geriausias daly
kas užsikimšti šnerves 'ste
rilizuota .vata (sterilized 
cotton), iš vaistinių perka
ma. Tuomet teks kvėpuoti 
per burną, bet tai nieko ne
kenkia.—

Tokį receptą dr. Hilding 
davė ir gydymo specialistų 
susirinkime Miami, Flori
doj, pereitą savaitę.

Jis taipgi patarė slogi- 
ninkams:

—Gulėkite lovoj; dažnai 
nusiplaukite rankas ir vei-| 
dą. Su sloga nosyje elgki-' 
tės taip, kaip su atvira 
žaizda. Laikykitės nuoša
liai nuo kitu žmonių ir nuo 
bakterijų j . kurias jie sklei
džia. Jeigu kitaip darysite, 
tai persirgsite slogą per 48. 
iki 72 valandų, ir išvengsi

kojos nykštis Max Taime
rio, 7 pėdų’ir 10 colių aukš
čio vyro. Max suvalgo tris 
kartus, daugiau, negu vidu
tinis ligonis. Dar ieškoma 
gana ilgos lovos, kur Maxas 
galėtų išsitiesti.

AMŽIUS IR ILGAS 
MIEGAS

New York. — Daktaras 
Harry Johnsonas, direkto
rius Instituto Amžiui Pail
ginti, surado tiktai vieną 
visų ilgai gyvenančių žmo
nių ypatybę — visi jie ilgai 
miega.

TEISĖJAS NESUPRAN
TA KONSTITUCIJOS

Texas valstijos teisėjas 
Roy Archer sakė:—Aš daug 
kartų perskaičiau Texas 
konstituciją ir visai nesu
prantu jos. Reikia naujos 
konstitucijos.

(Velionis prezidentas F. 
D. Rooseveltas skųsdavosi, 
kad nesupranta valdžios 
taksų blankų.)

KATRAS VAIRAVO?
Washington. — Moteris, 

areštuota už važiavimo tai
syklių laužymą, teisinosi:

—Aš vairavau automobi
lį, tai tiesa, bet mano vy
ras laikė vairavimo ratą.

KO VYRAI NORI '
’-Moteris ristikė June By

ers pasakojo per televiziją: 
—Man dar niekad neper- 
plyšo., Ji.eliues bes^įj;^, 
žinau, jog vyrai žiūrovai 

te įvairių pablogėjimo kom
plikacijų.—

Šis receptas atrodys kai 
kam per daug paprastas. 
Bet dr. Hildingas nėra pa
prastas gydytojas. Jis duo
da pamokas tyrinėjimų sky
riui Columbijos Universite
te, New Yorke, kaip sve
čias profesorius.

LAUKINIŲ VISUOMENĖ
Seniausi vyrai ir vadina

mi “gydytojai” - burtinin
kai valdo laukines tauteles 
Australijos gilumose. Jie 
ir maistą skirsto gyvento
jams. Moterys medžioja 
maistui mažuosius žvėre
lius ir kasa valgomąsias 
augalų šaknis.

Gyventojai laiko driežus, 
gyvates ir vabzdžius savo 
prabočiais, bet vis tiek var
toja juos maistui.

Pitdžendžiarų tautelė me
džioja žvėris mediniais dur
klais, bet taipgi valgo skruz
dės ir žolę. Tie žmonės ti
ki, kad milžiniški gyvūnai 
sutvėrė pasaulį ir kad jie 
patys yra tų gyvūnų gimi
nės. -

Rašytojas - fotografistas 
Mountford lankėsi tarp tų 
tautelių 1948 metais. At
rado, kad jų žmonės turi 
gana gerus protinius gabu-, 
mus; ramiai sugyvena su 
savo kaimynais; nėra go
dūs; negrobia pageidauja
mų daiktų nuo savo tautie
čių ir nesipeša dėl nuosavy
bės. z N. M.

norėjo, kad praplyštų. Gal 
kartais ir išsipildys jų no
ras.

PAINI GEOGRAFIJA
Viena, Austrija. — Kas

dien čia atvažiuoja Ame
rikos kongresmanų ir kai 
kurie klausiaKodėl Vie
na (Austrijos sostinė) kar
tais yra vadinama Belgra
du, Budapeštu ar Bucha
rest ?

(Belgradas yra Jugosla
vijos sostinė, Budapeštas— 
Vengrijos ir Bucharestas 
Rumunijos sostinė.)

NEPERKELS EMPIRE 
STATE BUILDINGO 
Į CHICAGĄ

New York.—Kuomet nau
ja kompanija nupirko Em
pire State Bu ii dingą 
(aukščiausią namą pasau
lyj), tai pasklido keistos 
šnekos ir spėliojimai, kas 
dabar bus daroma su juo.

Naujosios kom p a n i j o s 
pirmininkas čikagiškis 
Henry Crown, atsiliepda
mas į paskalus, užreiškė:

—Aš neturiu jokios in
tencijos perkelti šį namą į 
Chicagą.

ŽMONIŠKUMO NEKEN
ČIĄS GUBERNATORIUS

Georgijos valstijos demo
kratas gubernatorius Her
man Talmadge užgina per 
televiziją rodyti baltųjų' 
vaidinimus sykiu su ne
grais. Jis ypač smerkė te
leviziją už tai, kad kalėdi
niame vaidinime buvo rodo- 

vaikai drauge su 
negručiais.

Visoki planai 
“išeinantiems
Dauguma ateiviškų Ame

rikos lietuvių yra tarp 55 
ir 65 metų amžiaus—atvy
kę prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Šimtai planuoja “iš
eiti ant pensijos.”

Kai kurie, pasitaupę pi
nigų, galvoja apie namuko 
įsigijimą su žemės sklype
liu priemiesčiuose. Kiti no
rėtų persikraustyt į sma
gesnį Kalifornijos ar Flori
dos orą.

Skurdžiausios mintys ba
ladoja galvas tiems, kurie 
neturi nei sutaupymų nei 
valdinės apdraudos senat
vei. Jie mato tiktai surū
gusią, ubagišką miestinę 
pašalpą.

Turintiems “pilnateisę” 
valdinę apdraudą taip pat 
ne piknikas. Vidutinė se
natvės pensija, bendrai 
imant per visus, yra tiktai 
$42 mėnesiui, kaip pranešė 
pats prez. Trumanas.

Uždirbantieji apie $2,400 
per metus galės gauti apie 
$65 pensijos, pradedant nuo 
ateinančio liepos mėnesio. 
O vienas vidutinis pavalgis 
restorane lėšuoja apie pus
antro dolerio. Kaip tad jie 
galėtų pragyventi iš pensi
jos?

PATARIMAI
Amerikiniuose laikraš

čiuose ir žurnaluose randa
ma visokių patarimų, kaip 
pasiruošti gyvenimui, kuo
met senatvė verčia apleisti 
priprastą sau darbą. ’

Raymondas P. Kaighan, 
buvęs YMCA senatvės sky
riaus pirmininkas per 15 
metu, rašo:

—Kebliausias dalykas yra 
pajamų sumažėjimas. To
dėl reikia iš anksto pratin
tis prie mažesniu išlaidų, 
kol žmogus dar laikosi re- 
guliario darbo.

Jeigu maitindavaisi res
toranuose, tai pratinkis na
mie valgi pasigamint. Jei 
prarūkydavai 20 iki 50 cen
tų cigaretams ar cigarams 
per dieną, bandyk pasiten
kinti pypke.

Nepirk drabužių ar nami
nių įrengimų, be kurių ga
lėtum apsieiti. ' Iš anksto 
mažink išlaidas pramogoms.

Mėgink gyventi tiktai to
kiomis lėšomis, kuriomis 
būsi priverstas gyventi, ’kai 
“išeisi ant pensijos.”

Vengk naujų pirkinių, 
ypač jeigu manai išvažiuoti 
i kitą tolimesnę valstiją.. 
Daiktų perk r a u s t y m a s 
brangiai lėšuoja. Jeigu jų 
reikės, tai paspėsi nusi
pirkt ir naujojoj vietoj.
ATSISKYRIMAS NUO 
DRAUGŲ-PAžĮSTAMŲ

.Ar pagalvojai, kad, toli
mom vieton išvažiuodamas, 
išsiskirsi iš senųjų draugų 
ir kaimynų tarpo? Jie su
daro įžymią dalį kasdieni
nio gyvenimo. Kur žmogus 
turi draugų - pažįstamų, 
jaučiasi kaip namie. Nuke
liavęs naujon vieton, atsi
dursi tarp svetimųjų. Tu
rėsi iš pradžios pradėti, kas 
liečia draugijinį gyvenimą. 
Su kuom ten galėsi susi
draugauti, kuom pasitikė
ti? Arba kas norės tavo 
draugiškumo ? Gręs vie
natvė, nuobodumas, nusi-

ir patarimai 
ant pensijos” 

minimas. Tatai gi bus ne-e 
sveika ir gal trumpins lie* 
karną jį amžiaus laikotarpį.

REIKIA UŽSIĖMIMO
Valkiotis be jokio užsiė

mimo, tiktai sėdėti bei gu
lėti ar tuščiomis šnekomis 
laiką leisti — tai įkyrus ir 
nepatartinas dalykas.

Patirta, jog kurie taip 
karšinasi, tai juos ir kapai 
greičiau priglaudžia amži
nam poilsiui.

Sveikiau gyventi senatvė
je reikia kuo nors užsiimti, 
tačiaus, vengiant sunkaus, 
varginančio darbo.

Geriau būtų iš anksto 
pramokti kokio naujo dar
buko, kuris galėtų pridėti 
dolerį kitą prie pensijos.’

Seni žmonės gali, pavyz
džiui, dirbti po porą treje
tą valandų per dieną tokius 
darbus, kaip spaustuvinin
ko, siuvėjo, mašinėle rašy
mo, daržininko, fotografis- 
to, valgyklos darbininko, 
“džianitoriaus,” dailidės ir 
k t.

Kas turi aukštesnio moks
lo, gali kaimynų vaikus pa
mokyti svetimų kalbų, ma
tematikos bei gamtamoks- 
liu.

Laikui paįvairinti galima 
pačiam per save mokytis 
piešti. Yra žmonių, kurie 
tik po 65 metų pradėjo pie- 
tšimo-tapybos mokytis, pa
gamino gerų paveikslų ir 
gavo už juos pinigų.

Skaitymas yra didelė 
priemonė gyvenimui paį
vairinti ir pagilinti. Taip 
galima plačiau susipažinti 
su literatūra, istorija * ir 
gamtmoksliais. Kai kurie 
tik po išėjimo ant pensijos 
susipažįsta ir su tokiomis 
m a t e m a tikos “slaptybė
mis,” kaip algebra, geome
trija, trigonometrija. Kiti 
tiktai per senatvės atosto
gas pradėjo rašyti straips
nius laikraščiams bei žur
nalams.

Baigdamas, Kaighan duo
da tokią visų patarimų su
trauka: v

—Nedirbk visą laiką. Ne
lošk visą laiką. Nesibastyk 
bergždžiai visą laiką. Ne
skaityk visą laiką. Planin
gai vartok savo laisvą lai
ką. Vengk .kraštutinybių. 
Turėk viskam saiką!

N/M.

“Lietuviška” dipukų 
tarmė

Šnekasi du dipukai Brook- 
lyne ant gatvių kampo.

Vienas sako: —Išgėriau 
trys dydelius. styklus sty- 
prios degtinies. O jau vielų, 
bruoliti, ir tūriu tuoly na- 
muo eiti.

Kitas: — Na, tai lygi pa- 
simatimuo.

Taip dipukai, ypač jau
nieji, darko lietuvių kalbos 
tarmę. Lenkina ją ir “ba- 
jorina.” Trumpųjų garsų 
vieton taria ilguosius ir at
bulai : stengiasi užmiršti 
lietuviškąją o, paversdami 
ją uo, perdirbdami ė į ie ir 
kitaip rodydami savo “mo
kytumą.”

~~ -- ---------------fttt"—nron-----tt--'1 p------
3 pusi,—Laisve (Liberty)-Penkta dien., Sausio-Jan. 25, 1952



Kaip atrodė mūsų tėvų kraš
tas, Lietuva, 1951 m. pabaigoj

VILNIUS. — Lietuva 
.buvo nepaprastai nunioko- 

4 ta per vokiškųjų fašistinm 
grobikų antplūdi. Daugelis 
gamyklų, ‘ fabrikų, elektri
nių, mokyklų, institutų, li
goninių, klubų, teatrų—bu
vo griuvėsių krūvos.

idirba 120 mašinų-traktorių 
stočių mašinos. Tu MTS 
parkuose—tūkstančiai trak
torių, savaeigiai kombainai, 
kuliamosios, plačiai grie
biančios šienapiūvės, grū
dams valyti ir kitos maši
nos. Vien tiktai šiemet

Per 9 šių metų mėnesius 
Vilkaviškio rajono Salomė
jos Nėries vardo kolūkio 
fermos melžėja Marija Ar
minaitė primelžė iš kiekvie
nos karvės po 4 su viršum 
tūkstančius litrų <pieno.

Dabar Tarybų Lietuvoje respublikos žemės ūkis ga- 
jnebeliko nė pėdsako tų bar- vo iš Tarybų' Sąjungos ga

myklų virš tūkstantį trak- 
šimtus savaeigių 

i kombainu ir kitų žemės 
i ūkio mašinų bei padargu.

Palyginti su 1950 metais 
vasariniu kultūrų v k

Daugelio šimtų kolūkinės 
gamybos novatorių, gausių 
derlių meistrų, gyvulinin
kystės meistrų darbas at
žymėtas aukštais apdova
nojimais — ordinais ir me
daliais. Tarybinė vyriau
sybė suteikė Socialistinio 
Darbo Didvyrio garbės 
vardą ištisai eilei geriau
sių gamybininkų. Jų tarpe 
kolūkiečiai — Pranas Žmie- 
jauskas, Antanas Miklusis, 
Jonas Jodinskas, Stasė Vit
kiene, Klemas Vaitiekūnas,

artistei E. Petrąškevieiūtei, 
chormeisteriui J. Dautar
tui, laureato vardas suteik
tas rašytojui A. Gudaičiui- 
Guzevičiui už jo romaną 
“Kalvio ' Ignoto teisybė,” 
poetui T. Tilvyčiui už poe
mą “Usnyne,” skulptoriui 
P. Aleksandravičiui, kom
pozitoriui S. Vainiūnui.

“exper- 
šluotą, 

sweep”,

parengimas

bariškųjų sugriovimų: jie 
likviduoti pokarinio penk-1 torių, 
mečio metais. Per tą trum-1 
pą laiką respublikoje, ga-; 
vusioje nesavanaudišką ki-! _

!' tų broliškų Tarybų Sąjun-: šiemet . . . o
gos respublikų pagalbą, ne pasėlių plotai padidinti 4^ : .Juozas Lekavičius,' Kostas 
tik atkurta, bet ir rekon- i procentais.. Palyginti .% 
struota nauju, šiuolaikiniu. 1947 metais. 1950 metais' 
techniniu pagrindu visa iki traktoriais atliktu darbų.
karo egzistavusi pramonė, apimtis padidėjo 13 kartų, 

Į Šios rekonstrukcijos pobū- ? šiemet vėl žymiai padidė-
dis matyti iš atkurto Klai- J°- 
pėdos mieste “Gulbes”^ 
tekstilės fabriko. Jis yra ‘ 
aprūpintas automatais ir 
dabar gamina tiek produk
cijos, kiek pagamindavo vi
sos buržuazinės Lietuvos 
tekstilės įmonės.

Pastatyta daug naujų 
įmonių, sukurta naujų pra
monės šakų, atskirai paė- 

. mus, staklių gamybą, moto
rų gamybą, elektros prie
taisų, žemės ūkio -mašinų, 
sanitarijos - technikos įren
gimų gamybą ir kitos.

Veikia tekstilės, trikota
žo, avalynės, medžio apdir
bimo, odos, mėsos, žuvies, 
cukraus, konditerijos, taba
ko, statybinių medžiagų 
pramonės įmonės ir kitos. 
Pernai pradėjo ‘veikti, dvi
račių 'gamykla. Statomas 
konditerijos fabrikas.

Daugiau kaip 190 stam
bių įmonių, aprūpintų nau
jausia tarybine technika, 
sudaro dabar Tarybų Lie
tuvos industriją. ‘ '

karo egzistavusi pramonė.

s.u . P run skus.

Daugiau kaip 450 tūks
tančių vaikų, jaunuolių ir 
merginų mokosi šiemet res
publikos pradinėse, septyn
metėse ir dešimtmetėse mo
kyklose. Jiems pokario lai
ku atstatyta ir pastatyta 
daugiau kaip keturi tūks
tančiai mokyklinių pastatų. 

Į Vidurinių mokyklų skaičius 
mechanikų, elektrikų, i ^^ar yra trigubai dides-

trimetiniuose agro-zootech- ,Us didesnis, . 
nikos kursuose šiuo metu , i*ls ^uvo buržuazinėje Lie- 
mokėsi apie 30 tūkstančių | ,
kolūkiečiu — trakto r i nin
ku, kombainininkų, melžėjų, 
kiaulininkiu ir kitu žemės 
ūkio darbuotojų.

Lietuvos kaime kiekvie- 
■ na.is metais vis labiau ir la- 
' biau didėja skaičius žmo
nių, išmokusių naujas pro
fesijas — traktorininkų, šo- j 
fenų, : 
Mechanizaci j os mokyklose o septynmečių — 28 

kaip kad

Daugiau kaip pusė moky- 
I klinio amžiaus vaikų buržu
azinėje Lietuvoje likdavo 
be mokslo. Dabar respubli
koje sėkmingai įgyvendina
mas visuotinis nemokamas 

Kolektyvinis L i e t u v o s i mokyklinio amžiaus vaikų 
valstiečių darbas, mechani-1 septynmetis apmokymas, 
zacija. žemdirbystėje ir gy-' 
vulminkystčje, priešakinio 
tarybinio agronomijos mo
kslo pritaikymas užtikrino 
spartų žemės ūkio kultūrų 
derlingumo ki;limą. bei gy
vulininkystės produktyvu
mo didėjimą, o kartu su tuo 

..ir. kolūkių , bej . kolūkiečių 
pajamų pakilimą. ,

, % . t . : -----•------
Palyginti su prieškariniu / \ 

lygiu pramonės produkci- j. Ve* buĖzua^ineje^ Lietuvo- 
jos gamyba respublikoje ’ 
per pokarinį penkmetį pa
didėjo daugiau kaip 80 pro
centų. 1950 metais elektros 
išdirbis 3.5 karto prašoko 
prieškarinį lygį.

Naujais pasiekimais bai
gia Lietuvos darbo žmonės 
šiuos, šeštuosius, pokario 
metus. Pirmame šių metų 
ketvirtyje pramonės pro
dukcijos prieauglis sudarė 
22.4 procento, o antrame 
ketvirtyje — 20, trečiame — pergalės įrodymu buvo
28 procentus palyginti su įvykusios pereitais 
atitinkamais pereitų metų gausios žemės ūkio 
ketvirčiais. p ...

• Trečiame ketvirtyje, pa-1 jonUose. _
vyzdžiui, lininių audinių tūkstančių eksponatų buvo 
gamybos planas įvykdjdas, išstatyta, pavyzdžiui, paro- 
113 procentu, viršutinio tri- do^ Kauno ^ie$te augali- 
kotažo — 122%, dešrų ir; ninkystės, gyvulininkystes 
rūkytų produktų — 118%, | įr žemės ūkio mechanizaci- 
duonos - pyrago dirbinių— jos paviljonuose.- Tie eks- 
113%, makaronų dirbinių penatai demonstravo kųlū- 
158 pyoc., sviesto—118 proc., kiečių šių metų pasiekimus.
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,ie grūdinių kultūrų der
lius valstiečių ūkiuose ne
viršijo dešimties centnerių 

■ iš hektaro, tai kolektyvi
niuose ūkiuose jis dabar 
siekia 16-18 ir daugiau 
centnerių. Įsigalėjus kol
ūkinei santvarkai, iškilo 
tūkstančiai meistrų, kas 
metai išauginusių vis gau- 

! ses.nius ir gausesnius der
lius.

Kolūkinės santvarkos pui-

metais, 
paro

dos įvairiuose Lietuvos ra
donuose. Daugiau kaip 10

Veikia valstybinis' universi
tetas, politechnikos, medi
cinos, dailės,. < pedagpginis, 
finansinis institutai, trys 
mokytojų institutai, 10 mo
kytojų seminarijų, r pritai
komojo ir dekoratyvinio 
meno, kūno kultūros insti
tutai, žemes ūkio akademi
ja ir įvairūs technikumai. 
Vien per pastaruosius dve
jus metus aukštąsias mo
kyklas baigė apie 2,‘9OO jau
nų specialistų, tuo tarpu 
kai per 20 buržuazijos val
džios metų Lietuvoje moks
lą aukštosiose mokyklose 
teišėjo tik apie du tūkstan
čiai. žmonių.

13 mokslinio tyrimo in
stitutų : geologijos ir geo
grafijos, chemijos ir. che
minės technologijos, ekspe
rimentinės medicinos, bio
logijos, žemės ūkio, melio
racijos, miškų ūkio, techni
kos mokslų, ekonomikos, 
teisės, Lietuvos istorijos, 
lietuvių literatūros, lietuvių , 
kalbos vieni ja Lietuvos TSR 
Mokslų akademija, šiemet 
minėjusi savo dešimtmetį.

augalinio aliejaus — 
proc.

“Tarybi
niu* keliu” kolūkyje 245

Respublikos miestuose ir 
kaimuose dabar veikia per 
tris tūkstančius klubu-skai- 
tyklų, 110 kultūros namų, 
400 kaimo lektorijų, per 
200 kino teatrų bei kilnoja
mųjų kinų, per 6,550 stacio
narinių ir kilnojamųjų bi
bliotekų. Bibliotekų fon
dai kas metai gausiai pa
pildomi. Respublikinis kny
gų kolektorius vien kaimo 
bibliotekoms šiemet nusiun
tė apie pusę milijono kny
gų. Pokario laiku respu
blikoje išėjo iš spaudos apie 
4,000 knygų, kurių bendras 
tiražas 43 milijonai eg
zempliorių.

Patogiai įrengiami Vil
nius, Šiauliai, Šakiai ir ki
ti respublikos miestai.

Per penkerius pokarinius 
metus Lietuvos, miestuose 
atstatyta ir naujai pastaty
ta daugiau kaip vienas mi
lijonas kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto; 14,500 
namų atstatyta ir pastaty
ta kolūkiečiams. E-ta.

tnet diegliais varsto. Buvo pas 
gydytoją, ir dentistą. Porą 
dantų ištraukė, gal tas kiek 
jr pamačins.

Visas čia gerumas toj Flo
ridoj, tai kad visai nėra žie
mos. Tai nereikia nuo tų šal
čių nei sniego nukentėt. Ta
čiau šių žodžių rašytojas svei
kas, kaip ridikas, jam saulėta 
Floridos gamta tinka, ir netu
ri nei kokių 'silpnumų.

liu valgyti cecoąnut, tai gavau 
didelį, gražų cocoanutą; tu
rintį mažai'plaukų ant galvos 
gavo geras šukas; Vilkaitė ir 
Mugianięnė, arkliukų 
tęs,” gavo po gerą 
kad . padarytų “clean 
na, ir tt..
Naujų metų

Paskutinį šeštadienį prieš 
Naujus Metus,. San Francisco, 
buvc^ surengtas Naujų Metų 
parengimas. Rengė keturių 
tautų veikiantis komitetas — 
lietuvių, latvių, estų ir finų. 
Publikos buvo apsčiai.

Finų choras ir pavieniai na
riai davė gražią dainų ir mu
zikos programą. Paskui sekė 
šokiai iki vėlumui.

šiame parengime, per bu
vusį senų laikų montellietį, 
Baroną, teko sužinoti kur ran
dasi Mass, veikėja d. Stigiene, 
kuri jau seniai čia svečiuojasi 
pas savo dukreles, bet nežino
jome antrašo, o pasimatyti su 
ja labai norėjome.

Sekančią dieną susisiekė
me su ja per telefoną ir pa
kvietėme ją dalyvauti sąskry
dyje rengiamam pasitikimui 
Naujų Metų, pas dd. Karosus. 
Viešniai pirmą syk teko pasi
matyti su Kalifornijos lietu
viais. Iš nusiteikimo matėsi, 
kad pasimatymas jai buvo į- 
spūdingas. Jos pačios žodžiais 
tariant: — šį vakarą teko pa
matyti tikrą Kaliforniją, kuri 
artimiausia man prie širdies!
Turėsime šaunius šokius

Kada nors prieš užgavėnes, 
San Francisco ir Oakland o
lietuvių bendrai bus surengti 
šokiai, šokiai įvyks San Fran
cisco mieste, toje pačioje sve
tainėje, kurioje atsibuvo ke
turių tautų parengimas, šešta
dienį prieš 
Tėmykite 
rengkitės ^dalyvauti, 
smagiai laiką praleisite.

.... , Ą. z’ĮĮarąska

karą.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Robert Mors Lovett, buvęs 
Virgin Salų gubernatorius. 
Tarp kitko Lovett sakės

“Jeigu ne peticijos, laiškai 
ir atvirlaiškiai, ir pasimaty
mai su kongresiniais atstovais 
per didelį skaitlių amerikie
čių, veikiausia jau šiandien 
turėtume pilnos skalės karą. 
Liaudis gali sulaikyti
Peticijos vajus yra vienas bū
das sulaikymui jo.”

Konferencijoj susitarta Illi
nois valstijoj surinkti 100,- 
000 parašų už penkių didžių
jų jėgų konferenciją susitari
mui dėlei pastovios taikos.

Konf erekcijoj e figūravo ir 
neseniai susitvėrusi Tautinių 
Grupių Taikus Taryba, kurio
je atstovybę turi ir Lietuvių 
Taikos Komitetas. Šis-komite
tas greitu laiku šauks platų 
susirinkimą, kad išvysčius pa
rašų vajų lietuviuose. Rep.

Miami, Fla,
Vietinės žinios

Sausio 13 d. Lietuvių 
liečiu Klubas turėjo pirmą se
zoninį pikniką pono Mockaus 
vienkiemyje su įžanga po 25c 
nuo ypatos. Suvažiavo dau
giau kaip 60 auto-mašinų, 
žmonių viso galėjo būti virš 
dviejų šimtų. Buvo daug viso
kių vertelgų, biznierių ir ama
tininkų, kurie šauniai balta
vo j o ir šoko muzikai grojant 
padifonu. Diena pasitaikė 
truputį apsiniaukusi, šiltai 
pavasariška.

PL

sėdynę 
ekstra, 
mašinos

draugai 
kartu

Sausio 17 dieną Hialeah Fla
mingo Parke atsidarė arklių 
lenktynių aikštė. Lenktynės 
tęsis per 40 dienų, tai yra iki 
kovo 3-čios dienos. Pirmą 
dieną publikos sugužėjo 21,- 
326. Lažybų apyvarta siekė 
iki $1,289,297. Įžanga į par
ką $1.50c. Noriptieji 
gauti, turi primokėti 
Už paparkinimą auto 
25 centai.

Pirmą dieną mano 
barberiai, su kuriais
dirbu, vienas pralaimėjo $38, 
antras $12. Pats darbdavys 
gyrėsi, kad kiek laimėjo, gal 
kelius dolerius.

Jūs visi šiauriečiai, šalčių 
prikentėję, esate kviečiami

atvažiuoti j mūsų gėlynuose *
paskendusią, saulėtą Floridą 
praleisti atostogas. O gerai J 
pasilsėję, galite išbandyti sa-1 
vo giliuką arklių lenktynėse. M 
žinoma, su saiku. Galite viską > 
pralaimėti naudai ponų. Mat, 
tas biznis sufabrikuotas ne- 
pralaimėjimams. Na, ir turė
site .gerus laikus išsimaudę 
Atlanto šiltame vandenyje. 
Nepamirškite užsukt į Johns 
Barber Shop, 2100 Palm Ave. 
pora žingsnių nuo arklių lenk
tynių parko, kur aš dirbu.

V. J. Stankus
San Leandro, Calif.
Metines šventes praleidome 
pas draugus Karosus

Veik visos didžiosios šven
tės čia buna praleidžiamos 
draugišku sųsiėjirp.ų pietum ir 
laiko'įihiKidimu'i •• vienų pas 
kituš? šių -.^žinučių rašytojui 
teko būti pas dd. Karosus, 
tad apie tas sueigas ir rašau.

Sueigos prasidėjo su Pade- 
kavonės Diena: Artimesnieji 
draugai ir draugės iš San 
Francisco, Oaklando ir San 
Leandro, susitarė susidėti iš- 
kaščių padengimui del gerų 
pietų Padekavonės Dienoje; 
Taraškienė kepė kalakutą, 
keikų kepimo expert©, Ma
čiulienė, iškepė keikus, Karo- 
sienė pagamino prieskonius. 
Susirinko apie pora tuzinų į 
Karosų “rumpus rūmą.” Tu
rėjome skanius pietus, jaukų 
laiko praleidimą.

Ten pat buvo nusitarta tu
rėti kitas tokis sąskridis Ka
lėdų dienoje. Tos pačios gas- 
padinės apsiėmė paruošti val
gius. Draugų Karosų bustynė 
su dideliu “rumpus” kamba
riu visuomet atvira privati
niam, ir visuomeniniam są
skrydžiam. Nusitarta, kad da
lyviai vieni kitiems nupirks 

'Kalėdines dovanas, apie vie
no dolerio vertės. Buvo iš
trauktos kortelės, kas kam tu
rės pirkti dovanas.

Kalėdų dienoje susirinko 
virš 20 pažangiečių, skaniai 
papietavo, linksmai laiką ’lei
do. Tuo tarpu dd. Karosai 
pasišaukė valgių gamintojas, 
atmokėjo jomi iškaščius ir pa
sakė, kaip kitais metais jie 
savo' iškaiščiais pateikdavo 
Kalėdų pietus, taip ir šiais 
metais nori padaryti. Griežtai 
atsisakė priimti bent kokį at
lyginimą už .pietus. Visi pasi
juto sujaudinti.

Tuojau sutarta sumesti 
skirtą pietum dalį pinigų ir 
pasiųsti Vilniai ir Laisvei. Pa
daryta rinkliava. Davė sekan
čiai: Po $4. -r- A. ir K. Mu- 
gianiai, F. ir D. Machuliai, F. 
ir A. Balchuriai, G. ir E. La-: 
penai, B. ir V. Sutkai, Ą. ir 
V. Taraškai, Alma ir George, 
J; ir M. Alvinai f po $2 — E. 
Vilkaitė, Telda King, M. Bal- 
tulioniutė ir Raymond iMachu- 
lis. Viso $40. Pinigai pasiųsti 
Laisvei ir Vilniai po $20.

Dar sumesta keletas dole
rių i ir nupirkta Karosam ma
ža dovanėlė.I

Pavakaryje buvo atidarinė
tos Kalėdinės dovanos. Tarpe 
kitokių dovanų buvo ir, humo
ristinių, kaip antai: aš nęmy

Naujus Metus, 
pranešimas ir visi 

Tikrai

Chicago, III
Dainų festivalis

Labai gražiai nusistovėjęs, 
kuklus ir vieningas Cicero 
Moterų Choras, kuris per aps
kritus metus visuose sezonuo
se pasirodo prieš publiką su 
savo gražia daina, užsimojo 
duoti tiesiog dainų šventę, 
kurioj netik pats choras links
mins užkviestus svečius sau
sio 27 d., Liuosybės svetainė
je, bet i taipgi dar yra užkvie- 
tęs keturis chorus, kurie bus 
prisirengę ■ daug dainuoti.

Apart dainų programos, bus 
ir kitų įvairenybių; daugybės 
vaišių ir šauni muzika.

Tai bus nepaprasta proga 
sugužėti 
kampų, 
Moterų 
girną.

Kirpykloj dirbant prisieina 
išgirsti visokių kalbų, ypač 
kas liečia sveikatos reikalus. 
Dabar daug žmonių, kaip mo
terų, taip ir vyrų, nusiskun
džia visokiomis ligomis,' ypač

Nera skaudesnio smūgio 
apšvietos neprieteliams - kry- 

tokiom, kaip1 galvos, sprando' žiuočiams, kaip gavimas Lais- 
ir sąnarių skaudėjimu. Mano vei naujo skaitytojo. Pasirfi- 
žmonai Elizabeth jau kelintas pink ir tamsta prikalbinti nors 
mėnuo škauda kairį žandą, I vieną naują skaitytoją.

t

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 868 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą. ,

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti J šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

iš visų Chicagos 
kampelių į Ciceros 
Ciano gražų paren- 
Brightonparkietis

—o—
Taikos konferencija

Penktadienį, sausio 11 d., 
Illinois Assembly of the Ame
rican Peace Crusade laikė 
konferenciją U. E. salėje, 37 
S. Ashland Avė. Dalyvavo 
250 atstovų luo įvairių koo
peruojančių organizacijų.

PROŠVAISTĖS
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. .
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalų.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

Kiekvienas- kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

' SI? ' • ■
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Iš viso tik du teatrai te
buvo senojoje Lietuvoje. 
Dabar gi veikia 8 teatrai, 
valstybinė filharm o n i j a, 
konservatorija, septyn i o s 
muzikos mokyklos. Jau
niems lietuvių artistams 
Maskvoje prie valstybinio 
teatrinio meno instituto 
įsteigta studija. Meninės 
saviveiklos kolek t y v u o s e 
prie klubų ir kultūros na
mų daly vau j a dešimtys 
tūkstančių’ darbininkų, tar
nautojų^ kolūkiečių — mu
zikantų, dainininkų, šokė
ju.

Senatorius Hubert 'H. 
Humphrey, iš Minnesota, „ 
yra karštas Trumano pa
sekėjas. Jis mano, kad 
tik Trumanas būsimuose 
rinkimuose vėl galėtų 
ląimėti demokratų tikic- 
tu

Ištisa eilė Lietuvos įmo- hektarų plote išaugintas 
rugių der- 
Simno ra-

106 
hektarų plote nuėmė 25 
centnerių vasarinių kviečių 
derlių iš hektaro, o briga
da, kuriai vadovauja kolū
kietis Kostas Misikevičius, 
nuėmė po 35 centnerius iš 
hektaro. 64 hektarų skly
pe brigada, kuriai vadovau
ja kolūkietis Andrius Bru- 
sokas, Simno rajono “Tie
sos” kolūkyje, nuėmė po 
400 centnerių cukrinių run
kelių. Apie 1,200, centne
rių cukrinių ' runkelių iš 
hektaro nuimta 4 hektarų 
plote Vilkaviškio • rajono 
“Gegužės pirmosios” kolū- 
kyje

nių, tame tarpe daugiau 24.5 centnerio 
kaip 30 Vilniaus miesto įmo-1 liūs iš hektaro, 
nių, pirma laiko baigė vyk-’ jono “Jaunosios gvardijos 
dyti 1951 metų gamybos, kolūkio laukininkai 
planą ir gamina produkci
jos viršum plano. Socialis
tiniame lenktyniavime dėl 
metinio gamybos plano 
įvykdymo pirma laiko ir dėl 
aukštos kokybės produkci
jos gaminimo dalyvavo 90 
procentų darbininkų. Apie 
2,500 brigadų ir cechų ga- 

įįįjna tik puikios' kokybės 
produkciją.

Dideliu mastu išaugo so
cialistinio Lietuvos žemės 
Ūkio aprūpinimas technika. 

'Vienijančių dabar daugiau 
kaip 92 procentus valstie

tė žiu kiemų kolūkių laukus

Laimėjimai yystant lie
tuvių meną ir literatūrą 
pernai buvo pažymėti pre
mijomis., skirtomis eilei me
no bei literatūros veikėjų. 
Už operos “Borisas Godu
novas” pastatymą Lietuvos 
valstybiniame operos ir ba
leto teatre premijos paskin
tos, dirigentui S. Delicije- 
vui, režisieriuj J. Grybaus
kui, artistams J. Stasiūnui, 
K. Petrauskui, R, Sipariui,

.... 'i ,*i W |n są.
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Bet to laiko Vilniaus universitetas nepasiliko be įtek

mės ir lietuvių raštijai. Jis išauklėjo vyrus, plačiai pa
garsėjusius savo darbais lietuvių raštijoje. Pakaks pa
minėti, kad Daukantas, Stanevičius, Valančius ir kiti— 
tai vis Vilniaus universiteto auklėtiniai.

Aleksandrui I caraujant, įvyko dalykai, kurie turėjo 
didelės įtekmės likimui tos Lietuvos dalies, kuri buvo pa
tekusi Prūsams.

Paimtoj Lietuvos dalyje Prūsai įvedė savo tvarkų. 
Valdininkus paskyrė vokiečius, o mokyklose palengva 
ėmė vesti vokiečių kalbą, kad ilgainiui suvokietinus lie
tuvius, bet nesuspėjo savo tikslo įvykinti.

Napoleonui apsiskelbus prancūzų karalium, prieš jį 
suskato kariauti beveik visa Europa. Prie karo su Napo
leonu prisidėjo ir Rusijos caras Aleksandras I. Kariau
damas su Austrija ir Prūsaiš, Napoleonas pasinaudojo 
lenkais, išėjusiais iš tėvynės po paskutinio lenkų lietuvių 
valstybės išdalinimo. Tie išeiviai užsieniuose buvo sutai
sę savo kariuomenę, susidedančią kai kuriose vietose net 
iš kelių tūkstančių vyrų. Jie noriai prisidėjo prie Na
poleono, eidami su juo drauge kariauti prieš savo tėvy
nės pavergėjus.

i Pradėjęs karą su Prūsais, Napoleonas pakvietė talkon 
lefrikų išeivių kariuomenę. Jiems pavedė sukelti prieš 
■prūsus savo tautiečius, gyvenančius Prūsų užgrobtose 
žemėse. Šie taip ir padarė. Tatai didžiai palengvino 
Napoleonui nuveikti Prūsus. Pabaigtinai sumušęs Prū
sų ir atėjusią jai talkon Rusijos kariuomenę ties Ylava, 
Napoleonas privertė Rusijos carą Aleksandrą I ir Prūsų 
karalių atvažiuoti Tilžėn ir priimti savo sąlygas. Iš Prū
sų užimtos Lenkijos ir Lietuvos žemės Napoleonas įstei
gė naują valstybę, vadinamą Varšuvos kunigaikštiją. 
Karaliaut Varšuvoje pasodino vieną iš Saksonijos kara
lių giminės, jau seniau buvusios Lenkijos soste. Kuni
gaikštijoje buvo įvesti visuotini bajorų seimai, sušaukia
mi kas dveji metai. Paliko ir pavietų bajorų seimai. Nors 
Prancūzijoje baudžiava buvo jau senai panaikinta, Var
šuvos kunigaikštijoje baudžiavos tačiau Napoleonas ne
panaikino. Baudžiava pasiliko kaip buvusi, panaikino 
tiktai vergiją. Kunigaikštijoje buvo įvestos prancūziš
kos teisės (vadinamasis Napoleono kodeksas), kuriomis 
visi piliečiai skaitosi lygūs prieš įstatymus. Tatai kiek 
palengvino baudžiauninkų padėjimą. Dabar baudžiau- 
ninįįfus teisė nebe jų jionai, bet visiems; ir ponams ir jų 
baudžiauninkams, bendri valdžios įsteigti teismai. Bajo
rų savavaliavimas kiek sumažėjo. • ■ ' ;

Taip tad Lietuvos dalis (’dabartinė Suvalkų guberni
ja) buvo prijungta prie 'Varšuvos kunigaikštijos.

Bet Varšuvos kunigaikštija neilgai tegyvavo. Napo
leonas neilgai geruoju tepagyveno su Rusijos caru. Caras 
nepildė Napoleono uždėtų pareigų. 1812J m. Napoleonas, 
susirinkęs didelę kariuomenę iš visų jo užkariautų šalių, 
pradėjo karą su Rusija.' Per Poznanių ir Karaliaučių 
Napoleonas su kariuomene atvyko į Vilkaviškį. Čia apsi
stojo, apskelbė karą Rusijai; ir perėjęs ties Kaunu Ne
muną, atsidūrė Rusijos valstybėje. Vilniuje jisai įsteigė 
Lietuvai laikiną valdžią, susidedančią iš lenkų bajorų.

Lenkai karštai palaikė Napoleoną, nes tikėjosi su jo 
■ pagalba vėl atgauti Lenkiją. Bet apsivylė. Napoleonas 
nemanė atgaivinti Lenkijos senovės ribose. Jam rūpėjo 
tik jo planų įvykinimas. Galų gale ir karą su Rusija jis 
pralaimėjo, ir viskas kitaip virto.

Sumušdamas Rusijos kariuomenę, Napoleonas priėjo 
iki Maskvos.. Maskvą atrado tuščią, pusiau sudegintą, 
nes rusai išeidami aną padegė. Negalėdama suvaikyti 
priešo begaliniuose Rusijos plotuose ir nematydama ka- 
r^dkslo, Napoleono kariuomenė ėmė neberimauti. Tais 
metais kaip tyčia užpuolė ankstyva ir be galo šalta žie
ma. Apsistojusiai tuščiame mieste kariuomenei pradėjo 
stigti maisto, o ypačiai šiltų drabužių, kurių žmonės, 
-nepratę prie šalčių, pervis labiau reikalavo. Kariuome- 
nėš dvasia galutinai nupuolė. Ir štai garsioji visam pa
saulyje, niekeno lig tol nepergalėta Napoleono kariuome
nė, niekieno nevaroma,, didžiausioj netvarkoje pasileido 
atgal grįžti. Badas, o ypačiai šalčiai, tūkstančius ne
laimingų kareivių naikino. Nusilpnėjusius ir pusiau su
šalusius gaudė ir žudė Rusijos sodiečiai. Tik nedidelė 
saujelė su patim Napoleonu per Vilnių, Kauną, Mari
jampolę, Varšuvą sugrįžo į Paryžių rinkti naujos ka
riuomenės, kad vėl toliau karą vedus. Vis tai atsitiko 
1812 m.
. Bet Napoleono laimės žvaigždė jau buvo nusileidusi. 
Prie Rusijos prisidėjo Prūsai, Austrija ir Anglija. Visi 
jie, išvien eidami, sumušė Napoleoną ties Leipcigu, pa
ėmė Paryžių ir privertė Napoleoną atsisakyti nuo sosto. 
(Suimtą Napoleoną nugabeno ant Elbos salos. Iš ten jam 
buvo pavykę pabėgti ir vėl pradėti karas. Karas nepavy
ko. Napoleonas vėl buvo suimtas ir nugabentas ant šv. 
Elenos salos, kur Anglijos saugojamas jis pabaigė savo 
žunžių.)

Pergalėtojai suvažiavo į Vieną 1814 m. Po ilgų dery
bų iš Varšuvos kunigaikštijos padarė atskirą Lenkų ka
raliją, kurią pavedė globon Rusijos carui Aleksandrui I, 
kaipo vyriausiam Napoleono pergalėtojui.

Prūsams ir Austrijai paliko anksčiau paimtosios Len
kim dalys. Rusija pasiliko Lietuvą ir Gudiją. Tokiu bū* 
dųLietuva paliko padalinta į dvi clal-i. Dabartinė Suval
kų gubernija paliko prie Lenkų karalijos, o kita dalis — 
prie Rusijos. H ■

(Bus daugiau)
..........ir ........... t ........ I - u .■■■m IBM. ■ ......................... ■ I.B ■■■■..« ■ ■■ ' 11

8 pusi.-Laisvė (Liberty)—Pehktadien., Saulio-J an. 25, 1952

Trečioji Apskritis pasveiki
no “Laisves” šėrininkų suva
žiavimą su $25 auka. “Lais
ve” yra tas laikraštis, kuris 
visame kame prisidėjo prie 
mūsų organizacijos auklėji
mo. Laisvė — yra tas laikraš
tis, kuriame visada surandi 
žinių apie mūsų kuopų veiki
mą, tad kuopos neturėtų pa
miršti ir “Laisvės” su pinigine 
parama jos išlaikymui.

1 Sausio mėnesį įvykusiam 
Apskrities komiteto posėdyje 
jau padaryta pradžia prisi
rengimui prie LDŠ 10-to suva
žiavimo, kuris įvyks liepos į 
mėnesį Detroite, Mich. Nusi-į 
tarta susižinoti su traukinių ir 
busų kompanijomis, kiek lė- 
šuoja kelionė į abi pusės. 
Taipgi kreiptis prie LDS 1- 
mos ir 5-tos Apskrities komi
tetų, ar nebūtų geriau visiem 
bendrai susitarus vykti į sei
mą. Ir taip, kuomet LDS kuo
pos dar nieko tuo klausimu 
neįdomauja, tai jau Apskri
ties komitetas tuo reikalu vei
kia. ’ |

i
New Jersey Turnpike va

žiuojantiems lėšuos kiekviena 
mylia keturis centus. Visa ke
lionė 118-ka mylių tolumo 
turės mokėti: Automobiliais 
$1.75, trokais — nuo $3.50 
iki penkių dolerių. Hudson 
County gyventojai nesą tuo- 
mi pasitenkinę. Jie protestuo
ja, kad jiems reikės mokėti 
daugiau, negu tiem, kurie va
žiuoja tiesiai iš New Yorko. 
Mat, ferai išdalinti pagal zo
nas, ir pagal zonas mokant, 
lėšuoja daugiau.

New Jersey lietuviai paren
gimų lankytojai įsitėmykite 
LDS Trečios Apskrities paren
gimą, kuris įvyks vasario 9-tą 
Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill, N. Y. šis parengi
mas rengiamas iniciatyva Ap
skrities metinės konferencijos, 
įvykusios 18-tą d. lapkričio. 
Apskrities konferencija vien
balsiu tarimu ragina ne tik 
dalyvavusius delegatus daly
vauti parengime, bet ir visą ■ 
progresyvę visuomenę, šiame 
parengime, vakarienėje, susi
pažinsime su Apskrities ko
miteto nariais' kurie veikia 
per daugelį metų dėlei mūsų 
visų ir visos organizacijos la
bo. Savu atsilankymu- priduo- 
sime Apskrities veikiantiems 
draugams daugiau drąsos ir 
pakelsime savos organizacijos 
veikimą į aukštesnę, skalę. 
Daugelį kartų brooklyniečiai 
aplanko New Jersey progre
syvių parengimus, tat nors' 
kartą ir mes skaitlingai atsi
lankykime Richmond Hill 
LDS Trečios Apskrities pa-
rengimam Nesivėluokime, bū
kime 6:30 vai. Liberty Audi
torijoj, 110-06 Atlantic Avė.

Pradžioje sausio mėnesio 
draugų Maziliauskų, gyve-r 
nančių Bayonne, N. J., duktė 
susituokė su italų tautybės 
vaikinu. Draugai Maziliauskai 
yra progresyvių organizacijų 
nariai ir “Laisvės” skaityto
jai. Drg. Maziliauskas nėra 
sveikas žmogus. Jau per dau
gelį metų jį kankina tam tik
ra liga, 'kuri labai sunkiai 
pagydoma.

Draugas Maziliauskas yra 
Naujosios Anglijos gyvento
jas, bet atvyko į Bayonne, ir 
jau virš 30 metų gyvena šia
me mieste. ' Čia apsigyveno, 
apsivedė ir išauklėjo šeimyną. 
Draugai Maziliauskai gali 
būt tuojau “grand pa” ir 
“grand ma.”

Daromi plajiai statyti tiltą 
per Newark Bay į Bayonne, 
N. J., ir sakoma, kad darbas 
turi but varomas pirmyn ne 
kitais metais, bet šį pavasarį. 
Ir jeigu tokis tiltas būtų pa
statytas, tai būtų tiesioginis 
susisiekimas tarpe Bayonne ir 
Newarko. Dabargi norint va
žiuoti į Newarką arba iš Ne
warko į Bayonnę, tai visada 
turi važiuoti per Jersey City. 
Bayonnės miesto viršininkai 
sakosi pilnai tą planą remsią.

Daromi planai pardavimui 
bonų finansavimui to darbo.

t

J. L. Skinner susiinteresa-
vęs auginimu karvelių. Jisai' 
sako, kad į du metus karve
lius galima išmokinti parlėkti 
į namus 500 mylių tolumo. Ji
sai sako, kad suleisti karve
lius poruotis reikia vasario m. 
Patinėlis su patele susidrau
gauja per aštuonias savaites, 
ir kuomet patelė padeda 
kiaušinius, ne daugiau, kaip 
du, tai pirmas dvi savaites sė
di ant kiaušinių patelė, bet 
kitas dvi savaites turi sėdėti 
patinėlis.’ Jisai sako, kad geri 
ir išmokyti karveliai lėšuoja 
nuo $75 iki $500. Pilietis

Youngstown, Ohio
NELAIMĖ

Užsimušė Petras Subonis. 
Laiptais saliūne paslydo ir 
persiskėlė galvą sausio 14 d. 
7:30 vai. vakare ir mirė.

Buvo sunkaus darbo darbi
ninkas. Visą laiką dirbo Re
public Steel korporacijos dir
btuvėje. Buvo sulaukęs 71 
metus. Dirbo sunkiai, buvo 
diktas vyras. Buvo pavienis. 
Su visais susirokuodavo gerai. 
Prigulėjo prie senojo SLA. 
Paliko brolį Martyną Subonis 
nuliūdime.

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Akmenės apylinkės. Buvo gi
męs 1880 metais. Į Ameriką, 
atvažiavo 1908 metais ir visą 
laiką išgyveno Youngstowne. 
Buvo paleistas ant senatvės 
pensijos.

Palaidotas sausio 19 d. Te
gu būna jam lengva šaltoji 
Amerikos žemė, o broliui ir jo 
vaikams užuojauta.

Taigi, matote, čionai lietu
viai vis nyksta. Senieji mirš
ta, o jaunieji susimaišo su ki
tomis tautomis. Neužilgo bus 
tiktai atsiminimas, kad čio
nai lietuviai gyveno ir veikė.

Vietiniai laikraščiai ir ra
dijas šaukia už naują karą. 
Rodos, kad žmonės nebegali 
gyventi be karo. Ir darbiniu-, 
kai sako: Nebus karo, nebus 
darbų. Tartum pasaulis nebe
galėtų be karo apsieiti.

S. J. Eizonas

Čia lietuviai puikiai veikia, 
gražiai sugyvena

Šių dviejų kolonijų pažan
gieji lietuviai bendrai veikia 
ir bendrai priklauso savo 
draugijose. Nedaug čia yra 
lietuvių, bet - Lietuvių -Litera-^ 
tūros Draugijos kuopa turi 40 
narių. Narių lankymusi į susi
rinkimus ir savo veikimu- kuo 
lyi gali būti pavyzdžiu visom 
kitom kuopom.

Kuopa susirinkimus laiko 
sykį į mėnesį, antrą penkta
dienį. Čia būtų didelė naujie
na, jei susirinkimas neįvyktų, 
o ypatingai dėl neatsilanky
mo narių: į kiekvieną susirin
kimą ateina apie du trečda
liai narių. Susirinkimai būna 
laikomi pas narius butuose, 
iš eilės pas visus veiklesniuo
sius. Susirinkimai būna trum
pi, ryškūs. Po susirinkimų, 
kuopos “speakeriai” — Jan
kauskas ar Karosienė —pasa
ko dienos klausimu* kalbelę., 
paskui seka diskusijos.

Po diskusijų namiškė gas- 
padinė pavaišina visus -užkan
džiais, o . gaspa^dorius gėri
mais. Seka pasikalbėjimas, 
kiti lošia “piųakle”, bei ki
taip laiką leidžia. Ant ryto
jaus dirbti nereikia, niekas 
nesiskubina najno.

v f

Per praėjusius metus kuo
pa parengimais sukėlė arti 
puspenkto šimto dolerių. Prie 
to nepriskaitoma pavienių au-_ 
kos įvairiems visuomeniškiems 
reikalams. Dienraščiams, Vil
niai pasiųsta suvirs 300 dole
rių, Laisvei suvirs 200 dolerių. 
Ateivių gynimui 35 dol. LLD 
knygų leidimo fondan 10 dol. 
Literatūros pirkta už su virš 
10 dol. Meno Sąjungai 5 dol.

Meno Sąjungos vasarinei mo
kyklėlei, Worcester, Mass., 5 
dol. Sergantiems nariams gė
lių pirkta, atvirlaiškių siųsta 
už suvirs 8 dol.

Pirmame šiais metais kuo
pos susirinkime parengimų 
komisija pranešė, kad yra 
rengiamas baiikietas dienraš
čio Laisvės paramai, jis įvyks 
sausio 27 d. Numatyta, kad 
šis parengimas duos apie 50 
dol. Tad nutarta tuojau paim
ti iš kuopos iždo 50 dol. ir 
pasiųsti šėrininkų suvažiavi
mui su pasveikinimu. O po 
parengimo likusiu pelnu atsi
lyginti kuopos iždui. A. T.

Philadelphia, Pa.
KLAIDOS PATAISYMAS

Atskaitoje, kas .aukojo Se
no Vinco parėję Laisvės para
mai, yra praleista sekami var
dai : N. Griciūnienė ir KuSlei- 
kienė, iš Phila. ir C. Valentie
nė iš Egg Harbor, N. J., au
kojo po $1. Jų vardai nebuvo 
paskelbta. Klaidą atitaisome 
ir atsiprašome. ■*

Komisija

UžraSyklt Laisve Savo Draugui.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
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Hartford, Conn.

“Tetos Turtai“
Trijų Veiksmų Komedija

Stato scenoje ir suvaidina
Laisves Choro Teatralė Grupė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952
Lietuvių Piliečių Salėje

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
Pradžia 3-čią vai. po pietų

Įžanga 75 centai (taksai įskaityti)

’’TETOS TURTAI” parodo kaip klastingai praturtė
ja, o vėliau paaiškėja didelis nubiednėjimas. Yra gardaus 
juoko ir jaudinančių įspūdžių. Tad kviečiame visos apy
linkės visuomenę atsilankyti ir pamatyti šią įdomią ko
mediją.

Montello, Mass.
Sausio 5 d. savo dukters 

Veronikos Sakalauskaitės ir 
žento Juozo Damišausko na
muose po num. 148 Bellevue 
Ave., mirė Juozas J. Saka
lauskas, sulaukęs virš 80 me
tų amžiaus. Priklausė prie St. 
Roko Draugystės, t Lietuvių 
Piliečių Klubo ir Franklin 
Klubo, pašalpinių draugysčių. 
Palaidotas laisvose Melrose
miesto kapinėse. Paliko nuliū
dime savo 4 dukteris ir žen
tus, 13 anūkų ir 5 prpanūkus, 
ir kitas gimines ir draugus.

Sausio 8 d., po num. 26 
Florence St., mirė Joseph M. 
Veracka, sulaukęs 50 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną Anna Veracka ir sūnų 
Michael Veracką ir marčią 
Theresą Veracka. Palaidotas 
religiniai.

Velionis buvo Amerikoje 
gimęs ir augęs. Iš profesijos 
buvo advokatas, mokyklas 
ėjo Boston, Mass. Buvo baigęs
Suffolk Law School . ir 1923 
metais gavo LLB Degree. Ke
letas metų atgal buvo turėjęs 
advokatų ofisą Brocktone. 
Dalyvavo su tautininkais ir 
politikoje ir unijose.

Žolynas.

DIENRAŠČIO LAISVĖS . .

BANKETAS
ir DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį J

Sausio 27-tą (January), 1952
Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną; vakariene—6 vai. vakaro

Šokiai seks tuoj po vakarienes

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

Vakarienės ir šokių bilietas $3.00
Įžanga vien šokiams 75c (įskaitant taksus)

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Bilietai šiam puikiam poki liui parduodami iš anksto; 

skubinkitės įsigyti.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

• \ - ■

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikai iš
kils daktarų receptus ir patarnauja'visokiais sveikatos Rei
kalais, Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Ėe to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knyį^ų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šėS, riešutą, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

. ■ ........:' .......................................-



Darbininką pašaipius 
susirinks konferencijon

Mokytojai protestavo 
prieš verstinas 
maldas mokyklose

Mokytojui Unijos nariai sa
vo mitinge, kuriame dalyvavo 
700 mokytojų, įvykusiame 13 
Astor Place, New Yorko, vien
balsiai pasisakė prieš mokyk-Į 
lų viršenybės įsaką priversti 
mokinius mokyklose melstis.

Malda viešoje mokykloje 
bile kurioje formoje, bus ji 
giedama, kalbama, ar tyliai 
vykdoma, taptų “pavojingu! 
kyliu” paskirstymui mokinių’ 
į grupes, vieni kitų nuožiūras, ■ 
neapykantas. Ir būtų “sunai-i 
kinimu pamatinių principų, ■ 
atskiriančių bažnyčią nuo 
valstybės,” pareiškė mokyto
jai. I

Lai tas pasimatymas bus Bianchi reikalauja
Laisves bankete 27-tą

Visi ilgisi ilgai nemtytų gi
minių, draugų. Visi stengiasi 
vieni su kitais pasimatyti 
nors retkarčiais, nežiūrint kc- 

i lionėms išlaidų, kelionės sun- 
i kūmų, 
i s

Laisviečiai tokius pasimaty
mų vizitus dažniausia suderi
na su vykdomomis dienraščio 
Laisvės pramogomis, kokia 

j bus metinis Laisvės banketas 
Į šį sekmadienį, sausio 27-tą, 
i Liberty Auditorijoje, Atlan-

Kitame projekte buriasi 
šalinti diskriminaciją

Lewittown gyventojų komi
teto kovai prieš diskriminaci
ją sušauktame masiniame su
sirinkime dalyviais persipildė 
salė. Susidomėjusiai išklausė 
kalbėtojo Roy Wilkins prane
šimą apie dabartinę padėtį ir 
įspėjimą, kad toleravimu dis
kriminacijos savo projekte pi
liečiai prisideda prie palaiky
mo tos atmosferos, dėl kurios 
galėjo įvykti Harry ir Harriet 
Moore nužudymas Floridoje.

Vienbalsiai priimta tele
grama protestuoti prieš tą 
žmogžudystę ir reikalauti nu
bausti žmogžudžius. Ir įgali
no komitetą paruošti planus 
boikotui Floridos produktų.

Newyorkieciai geria 
mažiau pieno

miestui daugiau 
paramos iš valstybės

jtic Avenue ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y.)Vakarienė 
lygiai 6 vai., šokiai 7-tą.

Kur patogiau galima susi
tikti? Niekur, čia giminės ir 

; draugai iš arti ir iš toli, čia 
pat gausa gerų vaišių banke
te. O kam ūpas ir sveikata 
tai-nauja,, galima pj’aleisti va
karą smagiuose • šokiuose. 
Taip ir darydavo laisviečiai 
kas metai. Taip bus ir šiemet 
—< pasimatymai ir, pobūviai Į- 
vyks Laisvės bankete.

Įteikė
re z o-

taiko- 
miestiečiams

Iždininkas šalinsiąs iš 
tarnybos politikierius

M i esto 
pareiškė,

iždininbas žadėjo traukti 
transportacijos ir labdarybės 
departmentus. Viename esą 
tokių bereikšmių darbui “sti
pinų” net 5,827, kuriems al
gomis išmokama bėgiu viene- 
rių metų 20 milijonų dolerių.

1,664 asmenų

jog miestinių de- 
partmentų viršininkai turėsią 
priparodyti, kad 17,000 sam
domų taip vadinamų laikinųjų 
tarnautojų dirba naudingą 
darbą, yra būtini. Be to ne
laikysiąs juos tarnybose, ne-i O antrajame 
Įeisiąs skirti jų algoms pinigų. | algos kainuoja virš trys mili-

Koki tie laikinieji? Tai tie, 
kurie nėjo kandidatams j tar
nautojus privalomų kvotimų, 
betv tapo valdininkų pastatyti 
kaipo jų politikos sargai-.

Civilinės tarnybos įstatas 
leidžia reikale paimti darban 
nėjusius kvotimų tarnautojus, 
bet jie gali be kvotimų dirbti 
tiktai 6 mėnesius. Jeigu jie 
nori pasilikti pastoviai, jie 
privalo užregistruoti savo kan

didatūrą pasirinktai tarny- 
j bai, laukti savo eilės kvoti
mams ir, jeigu juos išlaiko, 
laukti savo eilės darbui gauti.

Aštraus apkapojimo tų po
litikieriams kapitonų reikėsią 
dėl to, kad subalansavimui

jonai metams, sakė iždinin-

Kadangi niekas nenori kirs
ti tos šakos, ant kurios pats 
sėdi, politiniai spėjikai sako, 
kad kirviukas pirmiausia kri- 
siąs aut majoro Impellitteri 
paskirtinių. Nors jis ir nuo
lankauja, šventai vykdo tam- 
maniečiu demokratu valia 
(kaip kad Trumanas' vykdo 
republikonų valią), tačiau de
mokratai Impellitteri skaito 
paklydusia avele. Jis be jų 
aukštuomenės užgyrimo kan
didatavo ir tapo išrinktas ma
joru. žodžiu, atsisėdo jų ne- 
pašventinton, ne jam skirton 
kėdėn.

Politikos stebėtojai spėja, 
kad Joseph, kaipo užsilikęs iš 

| giau paramos iš valstybės iž-i Naujosios Dalybos laikų val
do ii* daugiau galios takšnoti, dininkas, piliečių daugiau pa- 
Ar pastarosioms dviems pi*ie- tikimas, 
monėms vartoti gaus leidimą, j (demokratų) 
dar nei vienas nežino. Pirmą-j genėtoju 
ją priemonę gali vartoti jau patikimų ar priešiškų elemen- 
dabar.

Pirmiausiais

_ Ar neskanus? Ar nežino' budžeto šiemet turėsią Įvesti 
pieno svarbos žmonių sveika- griežtą ekonomiją, gauti dau- 
tai ?

Toki * klausimai stojasi, iš-' 
girdus apie suvartojimą ma
žiau- pieno vis tebeaugančia
me mieste. Bet atsakymas 
yra:

Kai pakelia kainas, mažėja 
pieno vartojimas dėl to, kad 
yra tūkstančiai žmonių, kurie 
neišgali brangų pieną

Ar reikėjo kainas 
Dėl ko pakeltos? Lai 
skaičiai, parodantieji, 
augo pelnai dviejų didžiausių 
miestui pieno ir jo produktų i r^jn^0 
pristatymo firmų :

1943 metais National Dairy 
turėjo pelno (jau atmokėjus 1 
taksus) $13,048,811, o Bor-I 
den — $9,405,705. Tie pelnai 
kas metai staiga augo iki 
1949 metais jau turėjo pelno:

National Dairy — $33,258,-
853, o Borden — $21,890,478.

Tačiau jiems to dar neuž
tenka, firmos prašo valdžios 
leisti dar pakelti pieno kainas.

American Labor Party, ku
ri pateikė visuomenei šiuoą 
faktus, ragina kovoti prieš 
naują alkinimą biednuomenės 
vaikų.

esąs savo partijos 
i paskirtas , tuo

tammaniečiains ne-

tų iš valdinių įstaigų. Pažib
ant karpeto” | rosime. T-as.

Aido Choras

pirkti. 
kelti? 
atsako 

kaip

penkta-Pamokos įvyks šio 
dienio vakaro 8 vai., 
Auditorijos Music Room. Visi 
susidomėjusieji dainavimu ra
ginami atvykti. •

Choro Prezid.

Jaunųjų žydų Dainininkų 
organizacija New Yorke pa
siuntė prezidentui Trumanui 
rezoliuciją, kurioje .ragina, 
kad valdžia surastų ir nuteis
tų kaltininkus nužudymo Mr. 
ir Mrs. Moore Floridoje.

New Yorke sulaikė teismui
Gerald Cronin, 52 metų, įtar
tą priiminėjus lažybas (bo
tus) be užsirašymo loterijų 
agentu ir be pasimokė j imo 
specialių taksų.

Atidarė imigrantams 
patarimų skyrių

New Yorko Harleme, 35 W. 
116th St., atidarė naują Ame- 

Sveturgimiams Ginti 
komiteto raštinę, kuri aptar
naus tos apylinkės gyventojus. 
Apylinkė, daugiausia apgy
venta, portorikiečių ir kitų is
paniškai kalbančiųjų biednuo- 
mene, labai buvo reikalinga 
tokios įstaigos.

Naujoje raštinėje darbui 
vadovaus Dorothy Strange.

Reikalauja daugiau 
mokesties

Sustreikavo apie 500 darbi
ninkų American Cystoscope 
Co. šapose Bronxe ir Manhat- 
tane. Reikalauja po 15 centų 
valandinės mokesties priedo ir 
kitų pagerinimų. v ,

Streikieriai, AFL elektristų 
unijos nariai, tuojau masiniai 
užpikietavo šapas ir nusitarė 
palaikyti prie šapų nepertrau
kiamą sargybinį pikietą.

Anglijos užsienio reikalų sekretorius Anthony Eden
gauna nuo Columbia universiteto teisių daktaro garbes 
laipsnį. Jis čia buvo pribuvęs su premjeru Winston 
Churchill prašyti ekonomines ir militarines Anglijai 
paramos. Savo prakalboje jis pareiškė, kad greitoje 
ateityje nesimato kiek didesnio karo pavojaus.

Tarptautinio Darbininkų 
Ordino nepapraston konferon- 
cijon New Yorke sausio 26-tą 
tikimasi . suvyksiant atstovus 
nuo 250,()()() organizuotų žmo
nių — tos pačios organizaci
jos' narių ir prieteliškų kilų 
organizacijų.

Konferencija vyriausia šau
kiama tikslu apginti tą darbi
ninkų pašalpinę nuo pasimoji- 
mo ją likviduoti, šaukime pri
mena :

Waller White, sekreto
rius National Association 
for the Advancement of 
Colored People. Jis pasa
kė, kad Amerikos 
zuoti darbininkai 
paskelbti protesto

Newyorkiečiai assemblyma- 
nai Bianchi, Zaretsky, Crump, 
taipgi bronxietis Peck ir Broo- 
klyno Baker jau yra įteikę 
Valstybės Seimeliui rezoliuci
jas, kad Seimelis ragintų 

į Kongresą tyrinėti ir nubausti 
į nu žudytojus darbuotojų Moo
re, Floridoje.

Leidėjai žurnaliukų su nuo
galių paveikslais kreipėsi į 
valstybinį teismą, kad tas už
draustų New Yorko policijai 
šalinti tuos žurnaliukus nuo 
standų.

Newyorkietis valstybės se
natorius William J. Bianchi, 
išrinktas toms pareigoms re- 
publikonų ir darbiečių (ALP) 
ti kietu, sausio 22-rą 
Valstybės Seimeliui dvi 
liucijas.

Abi rezoliucijos yra 
mos palengvinti
taksų naštą. Viena autorizuo
tų aptaksuoti pardavimus į- 
vairių šėrų, kas daugiausia 
paliestų korporacijų - kompa
nijų savininkus. Tais taksais 
būtų miestui apie 16 milijonų 
metinių pajamų. Kita reika
lauja; kad valstybė grąžintų 
miestui miesto sumokamų 
taksų po $10 ant kiekvieno 
gyventojo. Dabar yra grąžina
ma miestui tiktai po $6.75. 
Tais priedais susidarytų mies
tui dar apje $23,000,000 
j amų.

“IWO yra 22 motų amžiaus, 
nedaug kainuojanti, ne pel
nui, nediskriminacinė broliška 
organizacija su virš 1,600 
kuopų po visą šalį ir su 160,- 
000 narių.” O greta pigiai 
suteikiamos nariams pašal
pos jinai taipgi juos ■ šviečia, 
suteikia jiems progas kultu- | 
rintis.

Konferencija prasidės 1 vai. i 
Vieta: Hotel Capitol, 50th St. ■ 
ii' 8th Ave., New Yorke.

Manhattan prezidentas 
■ Wagner prašė Budžeto Tary-
bos skirti pinigų trečiajam 
Lincolno tunelio keliui.

pa- Norintiems pažangiai 
rašyti liaudžiai

dymą Floridoje 
Harry T. Moore 
žmonos.

organi- 
turėtų 
visuo-
nužu-
negrų 
ir jo

SKELBKITĖS LAISVĖJE
1 GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

REIKALAVIMAI

Mokytojai reikalaus 
algų ir teisiu

Mokytojų Unija New Yorke 
nutarė siųsti masinę delegaci
ją į Albany vasario 11-tą. Mo
kytojų grupės lankysis pas 
valstybės senatorius ir assem- 
blymanus prašyti, kad moky
tojų algos būtų pakeltos. Kad 
metinė alga būtų tarp $4,000 
iki $8,000, atsižvelgiant į mo-‘ 
kymo laipsnį.

Taipgi reikalaus pagerinti 
pensijas, sutrumpinti laukimą 
paskirties į reguliarius moky^ 
tojus tiems, kurie jau Įgijo 
praktikos, kaipo pavaduojan
tieji mokytojai. ,

Reikalauja algą priedo 
valdžios darbininkams

Liudydamas valdinei komi- 
I sijai nuskendusio laivo kapito- 
, nas Carlsen nuginčijo laivo į- 
' gulos nario seniau pasakytą 
nuomonę, būk laivas suskilo 

; dėl netikusio prikrovimo. Ka- 
kad laivą su- 

smarkumu
ji trankiusios 60 pūdų aukštu-

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga moteriškė abelnam 

namų darbui. Guolis kitur. Darbo 
valandos: pirmadieniais, antradie
niais ir trečiadieniais nuo 9 iki 5; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 11 ki 8:30, šeštadieniais nuo 10 
iki 3. Jei būtinai reiktų, guolis gali 
būt vietoje. Šaukite: EV. 5-2458.

(17-18)

Male

Jefferson Mokyla, kuri tei- i pitonas sako, 
kia kursus daugybe darbiniu- daužė uraganišku 
kam naudingų klausimų, skel
bia special) vakarinį kursą I 
susidomėjusiems progresyviš-! 
kai rašyti ir pasiruošti bend-! 
ram agitaciniam liaudies dar-į 
bui.

Tai ypač 
dirbantiems 
siems dirbti unijose ir kitose 
masinėse liaudies organizaci
jose. Mokykla randasi prie 
16th St. ir 6th Ave., New Yor
ke. Už mokslą reikia damokė- į 
ti.

Reikalingas superintendentas 
šeimų “Stanley House,” šaltas, 3 
kambarių apartmentas ant main fl. 
Telefonas H Y. 8-8876. (16-20)

PRANEŠIMAI

būtų naudinga
ar ruošiantie-

Paskirtas Švietimo 
Tarybos viršininkas

Jr., iš 
išrinktas

Amerikos Darbo Partija 
. (ALP) New Yorke ragino ne
leisti miestui pieno pristaty
mo firmoms kelti pieno kai
nas. Firmos nori kelti po cen
tą ant kvortos.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 3 d., 10 vai. ry
to, 3014 Yemans. Visi nariai būkite 
laiku, ne^ yra svarbių reikalų ap
tarti, būtent nominacijos Centro 
Valdybos ir rinkimas kuopos pirmi
ninko, sykiu pasimokėkite duokles.
— Sekr. (17.-18)

PEIST LANE 
L DRUGS, Inc.

Automobilių Technikos 
. MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu ■*T -■

5
405 So. 4th Street

Cor.'Ilewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį 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. 7-6233

AUTO 
REPAIR

Andrew G. Clau'son, 
Staten Island, tapo 
miestinės švietimo 
prezidentu. Jis užbaigs termi
ną, kurį paliko nebaigtu išei
damas į teisėjus buvusysis vii- 
šininkas Maximilian Moss.

Clauson yra seniau ėjęs tas 
pareigas. Pirmiausia tarybos 

'nariu jį buvo paskyręs majo- 
LaGuardia, o antrajam

1

United Public
(neprikausomos) 
prezidentas Jack 
peši į gubernatorių Dawey su ras 
prašymu algos priedo valdinių terminui • pasiliko jau- O’Dwy- 
įstaigų darbininkams iy tar-'er laikais. Prezidentu tarnavo 
nautojams. Reikalauja po, 1946—49 laikotarpiu, 
tūkstantį metinio priedo ir! Dėl jo paskyrimo 
kad mažiausioji 
alga būtų $3,000.

Workers 
šiai sričiai 
Bigei krei-

<?>
nesitiki- 

. tarnautojo ,ma pakaitų tarybos politiko
mi este

<♦>

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai Rietuvių ir anglų kal
bose.

* Direktorius
' L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

j e, nebent pasikeistų 
visa padėtis. IŠ pradžių jis el
gėsi progresyviau, paskiau jau 

kam se
niau priešindavosi. Yra balsa
vęs už Timone pasiūlytas re
zoliucijas, taikomas persekioti 
Mokytojų Unijos darbuotojus.

■ • • • • | • | pi v iciu,rradejo masini rinkimą balsuodavo <liž tai, 1 

parašų taikai
Taikos Tarybų delegatai 

iš visų didmiesčio penkių aps
kričių, taipgi iš Nassau aps
krities ir iš Yonkers buvo su-' 
sirinkę pasitarimui į viešbutį 
Brevoort New Yorke. Viesu
lingas ir lietingas oras sausio 
22-ros vakarą nesulaikė jų 
ryžtingo užmojo planuoti tai
ką.
parašų po prašymu savo kon- 
gresmanams, kad jie darbuo
tųsi taikai. Ir numatyta 
veiksmai.''

Išklausę pranešimų iš 
dinių atviručių už taiką

praeities veiks- 
pasisakė ener- 
“Dear Congres- 
kampaniją. Pa-

Brooklyne areštuotas Lon
nie Ellison, 26 metų, vetera
nas. Jį įtaruj kad jisai įsi- 
gaudavęs į St. George ir 
Franklin Arms viešbučiuose 
moterų kambarius, jas išprie
vartavęs ir apiplėšęs. x

<♦)

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

>

V

<l>

kiti

kalė- 
kam-

panijos ir kitų 
mų, delegatai 
gingai pradėti 
man” peticijų
simota surinkti bent 300,000

Pastatu darbininkai 
gavo algos priedą

Šapoms ir raštinėms 
m o j amuose pastatuose 
ninkams samdytojai 
pridėti po tris dolerius algos
per savaitę. Paliečia 12,000

išriuo- 
darbi- 
sutiko

darbininkų, AFL narių.

Salvation Armija New Yor
ko srityje metinei savo veik
lai šiemet surinksianti $1,- 
250,000. .

Vyskupas John II. Clay
born atskris iš Arkansas vals
tybės kalbėti William L. Pat- 
tersonui pasitikti masiniame 
mitinge, šį sekmadienį įvyk
siančiame Rockland Palace, 
155th St. ir 8th Ave., Bronxe. 
Pradžia 3 vali

Churchill’as išvyko namo 
nedalyvavęs miesto valdžios 
planuotoje jam suruošti- eise
noje ant Biroadway. Sakoma, 
“susirgęs .sloga.” Miestinį ne
paprastiems svečiams teikia
mą medalį majoras Jmpelli- 
tteri nunešė jam į butą.

Delegacija prieš infliaciją
Brooklyno rendauninkų ir 

vartotojų organizacijų atsto-
vai sausio 23-čią turėjo pasi-
matymą su kainų stabilizaci
jos valdininku Jerome' Kar
pes. Nunešė per jį Įteikti val
džiai reikalavimus tikros kai
nų kontrolės.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel.'ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbėriai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BRQOKLYN, N. Y. « 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

——-------------------j---------- —----------------------------------------------------------———-
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