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nominuos kandidatus Į 
Valdybą.
Centro Valdybą suda- 
nariai, šio krašto pilie-

Vasario mėnesį daug Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopų 
Centro

LDS 
r o 9-ni
čiai. Penki iš jų turi gyventi 
New Yorko valstijoje; to rei
kalauja šios valstijos Įstaty
mai: mūsų Susivienijimas yra 
įkorporuotas New Yorko vals-! 
tijoj, dėl to jis privalo tų į- 
statymų laikytis.

LDS kuopų valdybos priva
lo daryti visą, kad kuopų na
rių susirinkimai būtų dideli, 
kad juose būtų visapusiai ap
svarstyti Susivienijimo reika
lai, kad nariai galėtų pasi
rinkti ir nominuoti tokius 
kandidatus, kurie, jų

Laisvės Bendrovės 
suvažiavimas buvo

KĄ DARYS AMERIKA,
JEI ŽLUGS DERYBOS
DEL PALIAUBŲ KORĖJOJ pilnai pasekmingas

i EGIPTO KARALIUS
I PASKYRĖ PREMJERU 

ANGLIJOS ŠALININKĄ

Svarsto 3 planus, kurių vienas 
perša bombarduot ir Kiniją

Washington. — Aukštieji 
Jungtinių Valstijų valdi- 

nuomo- ninkai ir generolai aptaria 
ne, yra geriausi ir tinkamai eis Įp]anus> kuriuos galėtu var- 
Centro Valdybos narių parei-| tot> jeigu visai iškriktų de- 
^as‘ , rybos su Šiaurine Korėja
A —o— ; p.l]iau})lL Tie p]anai yra
TLiet. Darbininkų Susivie-į tokie:

nijimas — tvirta organizacija, j i. Panaujinti pilnutinį 
Susivienijimo turtas : '

Virš vieną milijoną dolerių.
Turtą globoja ir visus Susi

vienijimo reikalus tvarko, aiš 
kų, Centro Valdyba.

CV tenka rūpintis, kaip tą | 
turtą jvezdinti, kokie bonai Į 
pirkti, kokie morgičiai kur ir 
kam duoti, — daboti, kad tas 
turtas, kad tie įvezdinimai bū
tų saugūs ir neštų gerus pro
centus.

Be to CV rūpinasi visais Su
sivienijimo organizaciniais rei
kalais.

Štai, kodėl LDS* nariai pri
valo kreipti dėmesio, kad 
Centro Valdybon patektų pa
tys <1 
kuri 
tiems organizacijos 
visuomet buvo ir tebėra prie 
Širdies.

siekia karą prieš Šiaurinę Korėją, 
j . ! 2. Ir toliau palaikyti ap- 

Įsnūdusį karo frontą, kaip 
i kad ‘šiuo laikotarpiu.

3. — Karo laivais užblo- 
-Įkuoti Kinijos uostus ir iš 

oro bombarduoti karinius 
Kinijos centrus .

Derybos Panmundžome

tarp amerikiečių ir šiauri
nių korėjiečių dėl paliaubų 
tebėra suklimpusios. Tęsia
si ginčai dėl apsikeitimo be
laisviais ir dėl Šiaurinės 
Korėjos reikalavimo pripa<- 
žinti jai teisę statyti lėk
tuvų stotis laike busimųjų 
paliaubų.
KARO VEIKSMAI

Karo frontas buvo apti
lęs, apart vietinių susidūri
mų tarp žvalgų.

Šiauriniai korėjiečiai pra
nešė, kad nuskandino dar 
vieną amerikinį laivą —. 
minų graibyto ją.

Dalyvavo daugiau kaip 150 
delegatų; gauta virš $2000 
dovanų su pasveikinimais

Suvažiavimas užgyrė 10,000 dol 
vajų savo dienraščiui paremti

Visapusiškai pavyko Lais
vės Bendrovės akcininkų 
suvažiavimas pereitą s.ek- 
madienj Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, N. Y.

Dalyvavo daugiau kaip 
pusantro šimto pavienių šė- 
rininkų ir organizacijų de-

iriausieji mūsų veikėjai, 
dalykus supranta, ku- 

reikalai

TAFTAS KALTINA TRVMAN4 
UŽ KORĖJOS KAR4

New York. — Rėpubliko- 
nas senatorius Robertas 
Taftas kaltino prez. Tru- 
maną už sauvališką Ameri
kos įvėlimą į Korėjos karą, 
neatsiklausiant Kongreso. t

Taftas kalbėjo pokily j e 
Nacionalio Republikonių 
Moterų Klubo Waldorf-As
toria viešbutyje šeštadienį; 
sakė :•

—Korėjos karas bereika
lingas, bergždžias kraujo 
liejimas. 'Tai “Trumano ka- 

i ras.” Mes suklimpome ta
me kare. Todėl geriau bū
tų baigt jį per paliaubas ir 
padaryti taiką be laimėji
mo, negu toliau klampoti 
kare, kur neįmatoma Ame-

Ne mano reikalas patarti 
Susivienijimo nariams, ką no
minuoti į Centro Valdybą.

Vienas, ko aš noriu: kad 
būtų nominuoti geri žmonės, 

' kad ' nominuotieji apsiimtų 
toms pareigoms, kam buvo no
minuoti.

Geidžiu, kad rinkiminiuose j 
sąrašuose būtų po tris kandi-1 
datus prezidento, abieju vice- ( 
prezidentų, sekretoriaus ir iž- j 
dininko vietoms; jei galima— 
ir gydytojo-kvotėjo vietai. Iž-( .
do globėjų vietoms turėtų bū-: rikai peigale. 
ti nors šeši kandidatai, jei ne , ~ 7"
devyni. Universitetas dovanai mokys

Tuomet, kai reikės balsuoti, v . v r v.
LDS nariai turės iš ko pasi-! ZUlOIieS VlfS DO UI. amZlHUS
YHpkti ir nieks nerūgos, kad 
tėra tik po vieną kandidatą 
ir balsuotojas tegalįs balsuo
ji tik “už ar prieš.”

Nominuoti asmenys prašo- 
pni apsiimti. Aišku, visi nebus 
išrinkti,. bet tai nieko, — ne
bus jokios negarbės tam, ku
ris nebus išrinktas.

Mūsų Susivienijime jokių 
varžybų dėl vietų nebuvo, nė
ra ir būti negali.

Bet jeigu Trumanas būtų 
d a v ę*s generolui MacAr- 
thurui valią, pasakojo Taf
tas, tai .karas būtų laimė
tas.

Kartu Taftas kritikavo 
Trumano valdžią už slaptą 
diplomatiją. Tvirtino, kad 
Trumano demokratai per 
slaptybes įkūrė Marshallo 
planą, įjungė Ameriką į At
lanto kraštų karinį sąryšį, 
slaptais būdais pravedė 
paskolą Anglijai ir slaptai 
siuntė Jungtinių Valstijų 
kariuomenę į vakarų Euro
pą.

Taftas pridūrė, kad už
sieninė Trumano politika 
yra “pragaištingiausia vi
soj Amerikos istorijoj.”

įvyko 
turėio- 
svečių, 

Bendrovės

perpildytas, 
suvažiavimo 
sukelti net

jog šiuo re-

Senasis premjeras pavarytas, kad -z 
nesustabdė riaušių prieš anglus

Kairo, Egiptas. — Egipto Į (London.— Daily Mail ir 
karalius Farukas sausio 27 kiti anglų laikraščiai vadi-

Pietvakarinėje Maskvos da
lyje yra kalnas, kuris kadaise 
buvo vadinamas Napoleono 
kalnu, nes, sakoma, 1812 me
tais Napoleonas stovėjo ant 

stebėjo degančiąja Mas-

Boston. — Bostono Uni
versitetas paskelbė, jog do
vanai duos mokslą žmo
nėms virš • 65 metų am
žiaus.

Jie bus priimami į vaka
rines universiteto pamokas 
ir galės be mokesčio studi
juoti tokius dalykus, kaip 
įvairios kalbos, gamtmoks- 
liai, matematika, literatūra, 
istorija, praktinis menas- 
dailė, biznio vadovybė, ra
dijas ir k t.

Kongresmanų komite
tas tyrinėja Los Ange
les profesionalus

revoliucijos 
pavadintas Lenino

šis kalnas
var-

tapo
Uni-

‘ jo ir 
kva.

Po 
buvo 
du.

Dabar ant to kalno 
pastatyti nauji Maskvos 
versiteto pastatai, užimą 470 
#krų žemės plotą: aukščiau
sias pastatas turi 35 aukštus, 
— tai savaime miestelis.

Į šiuos pastatus dabar krau
stosi dali is studeritų ir profe- 

, ‘WL1, o kita dalis pasiliks se
rijose pastatuose netoli Krem

liaus.

Marietta, Ohio. — Potvy
niai Ohio ir West Virginia 
valstijose išvijo 7,000 žmo
nių iš namų. Pražudė bent 
6 asmenis.

Naujuose Universiteto pas
tatuose bus 700 laboratorijų, 
17-ka salių, — viena, didžioji,

sutalpins 1,500 žmonių.
' čia yra 200 apartmen- 
tų-butų profesoriams gyventi; 
Čia yra 6,000 kambarių stu
dentams gyventi.

Viskas įruošta moderniškai.
Maskvos Universitetas — 

didžiausia mokslo įstaiga T. 
Sąjungoje.

Ne vienas šimtas ir lietuvių 
čia mokėsi; tūkstančiai jų čia 
dar mokysis.

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės Vei
klos Komitetas / tyrinėja, 
kiek yra komunistų tarp 
Los Angeles advokatų, gy
dytojų ir laikraštininkų.

Šnipukas Ch. Daggett 
liudiijo, kad Los Ange
les Laikraštininkų Gil
dijoj (unijoj) veikė aš- 
tuoni ar ’devyni komunis
tai kaip kuopelė. Daggett 
pasakojo, kad kuopelės su
sirinkimus lankė ir laikraš
tininkas Charles Judson’as.

Kongresmanų komitetas 
todėl nutarė kvosti Judso- 
ną ir liepė jani atvykti į 
VVashingtoną.

Šnipai jau įvardino tyri
nėjantiems kongresmanams 
36 advokatus ir 12 dakta
rų kaip komunistų kuopų 
narius.

Koreja. — šiaurinė Ko
rėja svarsto amerikonų siū
lomą planą dėl apsimainy- 
mo belaisviais. . '

ORAS. — šalčiau ir1 dali
nai apsiniaukę.

Su sveikinimais suvažia
vimui suplaukė $2,000 do- 

•vanu su viršum, v
Po suvažiavimo 

banketas, kuriame 
me daug daugiau 
negu Laisvės 
dalininkų.
NUTARIMAI

Suvažiavimas entuziastiš
kai užgyrė siūlymą surengt 
ir šiemet $10,000 vajų dien
raščiui Laisvei .paremti.

Pernykščias $10,000 para
mos fondas Laisvei buvo su 
didoku kaupu 
Kai kurie šio. 
dalyviai siūle 
$15,000 fondą.

Vis.i suprato
akcijos ir brangenybės me
tu progresyvis laikraštis 
negalėtų išsiversti vien tik
tai prenumeratomis ir 
kitomis paprastomis savo 
įeigomis.

Buvo siūloma pakelti 
Laisvės prenumeratą dole
riu per metus, atsižvelgiant 
į popierio ir kitų dalykų 
pabrangimą.

Nutarta pavesti naujajai 
direktorių tarybai šį klau
simą spręsti.

Dauguma kalbėjusiųjų iš
sireiškė, jog skaitytojai ge
ra savo valia, apdovanos 
Laisvę daugiau, negu būtų 
galima gauti iš prenumera
tos pabranginimo. Dauge
lis ir pereitais metais at
siuntė po $10 vieton $7 už 
prenumeratą.
SUVAŽIAVIMO EIGA

Suvažiavimą atidarė Lais
vės Kooperatyvo, sekreto
rius Stakovas. Jis davė ir 
raportą iš direktorių tary
bos veiklos.

Laisvės Bendrovės, rašti
ninkas Čepulis pateikė jos 
raportą.

Abudu raportai buvo iš
samūs, faktiški. Suvažiavi
mas vienbalsiai juos užgy
rė.

Pirmininku buvo išrink
tas worcesterietis Skliutas, 
jo pavaduotoju A. Matulis 
iš New Jersey. Gabiai vai
ravo suvažiavimą. \

Vienbalsiai priimta rezo
liucija, užgiriant politinę 
Laisvės liniją ir jos turinį. 
SuvažiaViriią's taip pat vien-

yt

n

davė

dalyvių, 
sumany-

balsiai užgyrė pasveįkinimą 
Leonui Prūseikai, kurį per
skaitė K. Petrikienė, rezo
liucijų komisijos narė.

Iš administracijos ir ki
tų raportų pasirodė, jog 
darbininkii stoka trukdė 
spaustuvės darbus. Bet pa
staruoju laiku dalykai tai
sosi — gauta du nauji dar
bininkai.

Vienbalsiai priimtas 
knygvedės raportas.
Redakcijos raportas

Redakcijos raportą
vyriausias redaktorius R. 
.Mizara, plačiais ruožais pa
žymėdamas Laisvės tikslus 
kaip liaudies dienraščio

Raportas vienbalsiai už- 
girtas.

Išrinkta nauja direktorių 
taryba.
DALYVIŲ DISKUSIJOS

Diskusijose dalyvavo apie 
30 suvažiavimo 
Siūlė bei svarstė
mus medžiaginei Laisvės 
gerovei. Aptarė dienraščio 
turinį, užgirdami jį bei duo
dami patarimų. Plačiau 
buvo kalbėta apie kores
pondencijų reikalą. Visi 
daugiau jų pageidavo. Kar
tu pastebėta, jog 1951 me
tais “atgijo” daugiau kores
pondentų, kurie 1950 m. bu
vo aptilę.

Diskusijoms užsibaigus, 
R. Mizara davė paaiškini
mu i kai kuriuos diskusan- 
tu klausimus.

Buvo delegatų iš Phila- 
delphijos, Massachusetts, 
Connecticut, '‘bet daugiau
sia iš New'-. Yorko - New 
Jersey apylinkės.

Rep.

“Vakarai” siūlo J. Tautom 
atidėt Korėjos klausimą

Parvžius.—Amerika. An
odija ir Franci i a i teikė 
Jungtinių Tautu seimui re
zoliucija, raginančia atidėti 
svarstymus apie taika Ko
rėjoje, iki Amerikos ir Šiau
rinės Korėjos karininkai 
padarvs paliaubų sutarti.

Sovietų delegatas šio mė
nesio pradžioje s.iūlė Jungt. 
Tautu seimui tuojau svars
tyti taikos darymą Korėjo
je. t '

Anglai - amerikonai tam 
priešinosi; sakė, svarsty
mas J. Tautose “pakenktų” 
generolams daryti paliau
bas Korėioie.

Dabartinė anglų - ameri- 
kohjį’ rezoliucija perša su-

d. pavarė premjero Musta
fos Naho Pašos tautinin
kų ministrų kabinetą ir pa
skyrė naują premjerą Aly 
Maherį Pašą, žinomą An
glijos šalininką.

Naujasis premjeras Aly 
Maheris, vadinamų “nepri- 
klausomingųjų” vadas., su
darė naują ministrų kabi
netą vien tiktai iš savo Į 
partijiečių, kurie vadinasi | 
“nepriklausomaisiais.” i

na naująjį Egipto premjerą 
Aly Maherį “senu Anglijos 
draugu.”)

Karalius Farukas pareiš
kė, jog todėl pašalina tauti
ninkų Mustafos Naho mi
nistrų kabinetą, kad tas ka
binetas nesulaikė * egiptėnų 
nuo riaušių prieš Angliją.

KARO STOVIS
Bet Mustafa Nahas 

pereitą šeštadieni ivedė 
ro stovį visoje šalyje, 
pindamas riaušes prieš

jau 
ka
siu- 
an-’ 

glus. Egiptinė policija, ir 
j kariuomenė šaudė ir ašari- 
• nėmis bombomis atakavo 
riaušininkus;^ užmušė 20 
žmonių ir sužeidė 80. Areš
tavo kelis . šimtus demon
strantų, jų tarpe ir Socia
listų Partijos vadą Ahmedą 
Husseiną.
Riaušininkai degino anglų- 

’ amerikonų biznius
Egiptėnai demonstrantai 

padegė amerikinį judamų
jų paveikslų ‘ teatrą Metro ' 
cinema, Pan American Air
ways. lėktuvų raštinę ir tris 
kitas amerikonų biznio 
įstaigas. Jie taip pat gais
rais užkūrė anglų Shep- 
heard’s viešbutį ir francū- 

I zų, anglų bei graikų biz
nus ir suardė Švedijos kon
sulatą. Per dieną buvę už
mušta 15 anglų.

Riaušės kilo todėl, kad 
anglų kariuomenė penkta
dieni šturmavo egiptėnus 

. •! • r • i Ismailia mieste prie SuezoAmerika ragina Egiptą | kanalo; anglai tada nušovė 
apie 60 žmonių, nuginklavo 
egiptinę policija tame mies
te ir suėmė 800 asmenų. 
KAS YRA NAUJASIS 
PREMJERAS

Naujasis Egipto premje
ras Aly Maher Paša, 69 me
tų amžiaus, jau du kartu 
seniau buvo premjeru. Ta
da jis pasirašė , 1936 metų 
sutartį su Anglija, leisda
mas laikyti anglų kariuo
menę Egipte.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo, Aly Maherio valdžia • 
atsisakė kovoti prieš Hitle
rį ir Mussolinį. Jis vedė 

-slaptas derybas su Italijos 
fašistais prieš anglus-ame- 
rikonus. Tad, Anglijai rei
kalaujant, Aly Maher buvo 
suimtas ir internuotas (lai
komas kaip belaisvis).

1944 metais jo brolis Ah- 
medas tapo premjeru ir 
paliuosavo Aly Maherį. Pa
skui Ahmedas buvo nužu
dytas.

Kuomet fašistų ašis bu
vo sumušta kare, tai Aly 
Maheris* vėl pasiskelbė kaip 
Anglijos draugas.
. Jis yra senas karaliaus 
Parūko draugas ir patarė
jas. • ,

Amerikonai skelbia 
savo laimėjimus ore

ko-
ra-

Korėja.— Amerikonų 
manda paskelbė, kad jų 
Lietiniai lėktuvai pereitą 
savaitę sunaikino 15 rusiš
kų šiaurinės Korėjos rakie- 
tinių lėktuvų, o šiauriniai 
korėjiečiai šūviais iš paz- 
trankų nuo žemės nukirto 4 
amerikinius lėktuvus.

(Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas, teigė, kad jų 
patrankos kasdien per tą 
savaitę nušovė po kelis A- 
merikos lėktuvus.)

Du rakietiniai lėktuvai 
susikūlė vienas j kitą

Las Veįas, Nevada.—Ore 
sudužo du rakietiniai lėk
tuvai i kits kitą.

Lakūnai -lavinosi kovot 
prieš rusų rakietinius lėk
tuvus.

palaikyt diplomatijos 
ryšius su Anglija

Kairo, Egiptas. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Jeffersonas Caffery lankėsi 
pas Egipto karalių Faruką; 
ragino nesutraukyt diplo
matinių Egiptą ryšių su 
Anglija.

Caffėry sykiu protestavo, 
kad egiptėnai per demon
stracijas šeštadienį padegė 
tris amerikonų biznio įstai
gas sostinėje Kaire.

Washington. — Amerikos 
valdžia perkalbinėja Egip
tą ir Angliją, kad vengtų 
karinių išsišokimų; ragina 
ramiai derėtis.

(Egiptas stengiasi išvyt 
anglus iš Suezo kanalo ruož
to ir iš E'giptinio Sudano.)

šaukti nepaprastą J. Tau
tų seimo sesiją New Yorke, 
jeigu būtų padaryta paliau
bos Korėjoje, arba jeigu vi
sai iširtų derybos dėl pa
liaubų.

Suprantama, kad jeigu iš
kriktų derybos, tai Ameri
ka siūlytų bombarduot ir 
Kiniją.
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TEKSTILIECIŲ PADĖTIS 
NAUJOJOJE ANGLIJOJE

PER ILGUS LAIKUS Naujoji Anglija didžiavosi teks
tilės—verpimo ir audimo—pramone.

Tokie miestai, kaip Lawrence, Fall River, Nashua, 
Manchester, ir kiti per tūlą laiką tik ir rėmėsi tekstilės 
pramone. Darbininkai dirbo ilgas valandas už mažas 
algas ir tai krovė turtus samdytojams,—pramonė kles
tėjo.

Bet ilgainiui darbininkai pradėjo bruzdėti, kovoti, or
ganizuotis. Jie išsikovojo didesnes algas, geresnes darbo 
sąlygas. Tai nepatiko samdytojams ir jie vienas po ki
to pradėjo kelti savo fabrikus iš Naujosios Anglijos į 
pietines valstijas (ir net į Puerto Rico), kur darbininkai 
neorganizuoti, pigūs.

Tekstilės pramonę pasekė avalų pramonė—šiūšapės: 
ir jos pradėjo iš čia bėgti, nes samdytojai ieškojo piges
nių, neorganizuotų darbininkų.

Visa tai privedė Naująją Angliją prie krizės; visa tai 
kirto smūgį šios srities darbininkams ir smulkiesiems 
biznieriams.

AMERICAN WOOLEN KOMPANIJA yra bene pati 
didžiausia vilnonių audinių kompanija musų krašte. Jos 
milžiniški fabrikai veikia Lawrence, Mass.

Neseniai tos kompanijos prezidentas, Francis W. 
White, kalbėdamas Lawrenco miesto Komercijos bute, 
paskelbė, kad jis mano perkelti į pietines valstijas visas 
savo dirbtuves, kurių Naujojoje Anglijoje yra apie 20.

Mr. White šitaip samprotauja: pietinėse valstijose 
veikią tekstilės fabrikai mus nukonkuruoja savo prd- 
duktais; jie gali parduoti savo produktus pigiau, negu 
mes, jie pigiau pagamina; ten ne tik darbininkai pi
gesni, o ir taksai žemesni. Dėl to tenka iš Lawrenco 
kraustytis. ...

American Woolen Kompanija, tačiau, praėjusiais me
tais pasidarė gryno pelno apie 11-ką milijonų dolerių!

Kaip tai išaiškinti?
Mr. White aiškina šitaip: jei nebūtume gavę riebių 

valdžios užsakymų, tų pelnų nebūtume pasiekę. Val-I 
džios užsakymų ne visuomet bus, todėl reikią apsižiūrėti.

Kitais žodžiais: Mr. White, įspėdamas tekstiliečius 
darbininkus, sakyte jiems sako: nereikalaukite didesnių 
algų, nebūkite organizuoti, dirbkite sunkiau, tai mes gal 
pasiliksime šičia, o jei bruzdėsite, reikalausite, mes iš 
čia pasitraukiame, palikdami jus be darbo, be įeigų.

LAWRENCE, kaip ir kitur Naujojoje Anglijoje, vei
kia Textile Workers Union of America (CIO); teksti- 
liečiai jai priklauso.

Šios- unijos viršininkai-vadovai per metų eilę pataika
vo samdytojams. •

Pataikaudami samdytojams Naujojoje Anglijoje, jie 
neorganizavo darbininkų pietuose. Savaime supranta
mas dalykas: jeigu čia darbininkai yra organizuoti, o 
pietuose—ne, tai ir jų algos ir darbo sąlygos skiriasi. 
Ir štai, to pasekmės.

Kompanijos dabar stengiasi Naujojoje’ Anglijoje su
daryti tokias sąlygas, kokios yra pietuose, o jei darbi
ninkai atsisakys jas priimti, tai jos iškraustė savo fa
brikus !

Ir unijos vadovai yra linkę sutikti su kompanijos rei
kalavimais.

Aną dieną skaičiau 'The 
N. Y. Timese editorialą, 
kuriame labai pasipūtusiai 
pašiepiama socialistinė ša
lis. Mat, iš ten pranešama, 
kad šiomis dienomis įvyko 
didelės iškilmės atidarymui 
naujos, ketvirtosios televi
zijos stoties. Timeso re
daktorius sako: Ot, kuo jie 
ten didžiuojasi. Mes gi jau 
turime apie pusantro šimto 
televizijos stočių, ir nesigi
riame !

Iš paviršiaus atrodo labai 
išmintinga pastaba. Bet ji 
protingam žmogui nieko 
nereiškia ir nieko nepasa
ko. Svarbu ne stočių skai
čius, bet jų kokybė. Paly
gink didžiulį departmentinį 
storą, kad ir Macy’s arba 
Gimbels, su mažyčiais što- 
riukais, kuriuose savininkė
liai be užsiėminųo beveik vi
są dieną prasėdi. Tiesa, jų 
daug, bet kas iš jų? Vie
nas Macy’s štoras geriau 
aptarnauja daug daugiau 
žmonių, negu visas šimtas 
mažyčių krautuvėlių.

Ar tai gali kas nors už
ginčyti?

Lygiai tas pats su radijo 
arba televizijos stotimis. Jų 
daugumas yra tikra nesą
monė, net kapitalistinė be
protystė, ekonominis eikvo
jimą sis. Ką jos reiškia? 
Ką jos duoda? Tie komer
ciniai garsinimai, tos įvai
riausios nesąmonės, vadi
namos menine programa, 
nevertos nė išvalgyto kiau
šinio.

Vietoje šimto tokių sto
čių, duok vieną gerą, didelę 
stotį, kuri padengs ne 10 
mylių apylinkę, bet penkių 
šimtų mylių. Išmesk iš 
programų tuos komerci
nius šlamštus, palik tiktai 
gerą, švarią, gražią, nau
dingą meninę programą, ir 
daug daugiau bus tiek eko
nominės, tiek kultūrinės 
naudos visuomenei.

Taip reikia žiūrėti į so
cialistinio krašto keturias 
televizijos stotis ir kapita
listinio krašto pusantro 
šimto stočių.

Amerikonas

BALTIMORE, MD
Miesto žineles

Sausio 18 d. paimu Saulę 
(“Sun”) į rankas ir skaitau 
miesto žinias, žinia juokinga 
ir apgailėtina: poteriai mote
riškei kainavo $1,495 pinigais 
(“cash”), deimantų ir kitokio
mis gražybėmis. Mrs. Lillian 
Brick, gyvenanti 200 Block 
North Elwood Ave., atėjus į 
Northeastern distrikto polici
jos stotį, ieškodama pote- 
riautojos, ir pradėjo policijai 
aiškinti įvykį. Juodaplaukė 
moteris atėjus prie Jos durų. 
Aš atidariau duris ir ji sako: 
Aš žinau, kad tamstos tikite 
į poterius, ir aš mylėčiau ką 
nors gauti už poterius. Mrs. 
Brick padavė. šimtinę. Bet 
juodaplaukė- moteris pasi
skundė, kad to dar neužten
ka Už poterius. Mrs. Brick 
duoda $50, $10, $20. Juoda
plaukė klausia, ar Mrs. Brick 
neturi- daugiau gražybių (je
welry). Mrs. Brick atiduoda 
$200 vertės auksinį žiedą ii’ 
$900 vertės deimantinį žiedą 
ir rankinį laikrodėlį, $135 
vertės.

Juodaplaukė moteriškė tą 
visą lobį išgavus iš Mrs. Brick, 

išsiveda 
Elwood 
Belnąrd 
moteriš- 
“štebuk-

Kada Mrs.

susiriša į abrūsą ir 
Mrs. Brick vaikščioti 
Ave., Fayette St. ir 
Ave. Ir juodaplaukė 
kė pradeda kalbėti 
lingus” poterius.
Brick sugrįžo 5 vai. namo ir 
atidarė ryšulį, tai jame rado 
tiktai popierių susuktą gniūžtę 

Jeigu taip bus, aišku, darbininkai didžiai nukentės. | be jokios vertės. Pasirodo, 
kad čia Mrs. Brick buvo au
ka gudrios čigonkėlės. Mat, 
moteriškė buvo prisiklausiusi 
kunigų mokslo, kad už pote
rius galima gauti gerai mokė
ti. Tad ir 'čjgorvka tuo kunigų 
mokslu pasinaudojo. 

—o—
Gatvekarių darbininkų 

streikas tęsiasi (šiuos .žodžius 
rašant) jau dvylikta diena ir 
taikos dai’ nesimatyt. Bet dar
bininkai gerai, solidaringai 
laikosi, kaip naujos mados 
tvirtovė. Tai ir skebų nesiran
da, ir kompanija nedrįsta pra
dėti darbą, matydama darbi
ninkus. stovint tvirtai dėl pa
gerinimo savo ir savo šeimų 
gyvenimo. Tai. ']

Tekstiliečiams darbininkams lieka vienintelė išeitis: 
kovoti už geresnes darbo sąlygas, už 30 valandų darbo 
savaitę su alga, kurią gauna už 40 valandų; reikalauti, 
kad jų unijos vadovai kuogreičiausiai organizuotų pie
tinių valstijų tekstiliečius į uniją; reikalauti, kad pieti
nėse valstijose tekstiliečiai turėtų tokias pat darbo są
lygas, kokias turi Naujosios Anglijos organizuoti teks
tiliečiai. * -

Nusileidimas samdytojams, priėmimas jų reikalavimų. 
Naujojoje Anglijoje reikštų nelaimę visiems tekstilės 
pramonės darbininkams.

NIEKO NEBUS » •*
GENEROLAS EISENHOWERIS andai įsakmiai pa

siūlė Vakarų Europos valstybėms susivienyti.
Konkrečiai: jis reikalauja, kad visos Vakarų Ęuropos 

valstybės (išskyrus Didžiąją Britaniją), priklausančios 
Atlanto Paktui, tuojau išrinktų savo atstovus, kurie, 
suvykę į konstitucinį suvažiavimą, pradėtų gaminti 
konstituciją, pagal kurią Vakarų Europa būtų suvienyta.

Eisenhowerio siūlymas reikšmingas tuo: jeigu jis bū
tų išrinktas Jungtinių Valstijų prezidentu, tai šis jo 
sumanymas būtų vienu iš jo užsieninės politikos punktų.

Šis sumanymas Washingtone buvo priimtas entuzias
tiškai. Suvienyta Vakarų Europa Amerikos imperia
listams būtų, lengviau valdyti ir ginkluoti, ruošiant ją 
naujam karui.

vertės $775,000 dėl algų 
kitokių pagerinimų, pasiūlė 
unijos prezidentui Mr. Perry, 
kad jis neštų tą apgavingą 
tarbą į unijos narių susirinki
mą ir balsuotų už kompanijos 
pasiūlymą. Bet unijos prezi
dentas, matydamas, kad tas 
pasiūlymas yra apgavingas, at
sisakė kompanijos reikalavi
mą išpildyti. Ir streikas eina 
tolyn. Streiką veda A. F. L. 
unija.

—O-----

Baltimorėje oras yra ne
šaltas. šalčio ir šilimos rodik
lis pakilo lygi 60 laipsnių. 
Tai daug vaikų ■ išeina pasiva
žinėti ant dviračių arba trira
čių. Atsitinka dėl to skaudžių 
nelaimių. Štai 7 metų mer
gaitė išvažiavo ant triračio 
pasivažinėti gatvėje. Neatsar
gus automobilio vairuotojas 
užvažiavo ant mergaitės ir 
užmušė vietoje.

Arba štai 75 metų senelis 
išvažiavo dviračiu1 nakties lai
ku, bet dviračio užpakalyje 
neturėjo šviesos. Automobi- 
liaus vairuotojas negalėjo ma- 
tyti ir senelį suvažinėjo 
tinai.

Tad visi automobilių 
ruotojai būkite atsargūs,
pėstieji skersai gatvę eidami. 
O tėvai patarkite savo myli
miems . vaikučiams nežaisti 
gatvėse, nes tas mūsų 1952 
naujagimis yra žiaurus, nors 
dar tik 22 dienų amžiaus, o. 
jau pasiėmė 22 gyvybes.

Surinko Svyrūnėlis

mu-

vai- 
arba

I

Belgijos seimas pasitiki 
naujuoju premjeru

Širdinga padėka už užuojautą 
ir pagelbėjimą mirus 
M, Zunariui *

Mūsų brangiam broliui mi
rus,. daugelis gerų žmonių iš
reiškė užuojautą. Liūdesio va
landoje tas labai gelbsti. Mes 
dėl to ’reiškiame širdingiausią 
padėką graboriui Gasparui, 
So. Boston, S. Zaviui už pasa
kymą paskutinio atsisveikini
mo kalbos M. Zunariui, ir Ig- 
Kubiliūnui už labai gražų pa- 
dainavimą, kurio Martinas gy
vas būdamas pageidavo, Lie
tuvių Klubui ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui už la
bai gražius vainikus. Taipgi 
dėkui giminėms ir pažįsta
miems už gražias gėles, ku
rios gausingai puošė Martino 
karstą, ir už gausingą lanky
mą liūdesio valandoje.

Matėsi, kad Martinas turė
jo gerų prietelių, ne tik tarpe 
laisviečių, kurių idėjų ir Mar
tinas buvo, bet ir tarp parapi- 
jonų, kurie taip gausiai jį lan
kė, atidavė paskutinį jam at
sisveikinimą ir palydėjo į ka
pus. ’

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. Ilsėkis, mielas 
broli...

Taipgi tariame širdingiau
sią ačiū gaspadinėms už pa
tarnavimą dėl pietų, kurios 
taip simpatiškai ir greitai vis
ką atliko, tai Anna Buivict, 
Pauline Pachauskas, Mrs. Li
kas, A. Neveraitė. Atsiprašau 
tų, kurių pavardes praleidau 
nepažymėjęs, kadangi aš Bos
tone nedaug žmonių tepažįs
tu.

Taipgi tariam ačiū Lietu
vių Klubui už davimą svetai
nės nemokamai.

Daug kartų jums visiems 
labai širdingai ačiū.

Anna Zunaris
Aldona ir vyras — 
Thom M. Brazis 
Sesuo P. Zunaris 
Jack A. Zunaris

Brussels, Belgija.— Nau
jasis Belgijos premjeras, 
katalikas Jean Van Hou t te, 
dėstė seimui savo valdžios 
politiką. Socialistų atstovai 
seime kritikavo valdžią, 
kad ji per daug, pinigų iš
leidžia ginklavimuisi pagal 
Amerikos reikalavimą ir 
•slepia karinius pasižadėji
mus..

Bet seimas 103, balsais 
prieš 97 vis tiek pareiškėJI kJU V V* * Jt'/X kJ

prikišus tarbą I pasitikėjimą valdžiai. ?

Jeigu dabar Washingtonui tenka kalbėtis su daugeliu 
valdžių, tai tuomet būtų tik viena valdžia, kuriai būtų 
duodami įsakymai.

Bet mes abejojame, ar tai bus įvykdyta.
Vakarų Europos darbo žmonės prie to neprileįs, nes 

jie žino, kuo tai kvepia. J
Vakarų Europa galės apsivienyti tik tuomet, kai ji 

bus socialistinė.

Worcester, Mass
Kaip atrodo Laisvės skaityto- 
jų-verslininką sudėtis

Pradėsim, nuo kirpyklos: A. 
Pilkauskas ir D. Mažeika lai
ko kirpyklą jau per daugelį 
metų, 89 Ward St. Jiems ge
rai sekasi, darbo visada turi.

Minkštų gėrimų “toniko” 
išdirbystė Wilben Bottling 
Co., 19 Taylor St., P. Jeseliū- 
nas savininkas, per daugelį 
metų tame biznyje.

Gazolino stotis ir automobi
lių pataisymo vietą, L. and K. 
Garage, Greblausky Sq., savi
ninkas J. Lietuvninkas.

Valgykla City Lunch, Mill
bury St,, savininkas J. J. Kęi- 
ris.

Vyriškų ir moteriškų batų 
krautuvė, 27' Millbufy St, sa
vininkas Repečka ir nuolati
nis pagelbininkas J. Sabaliau
skas.

Vaistinė, Ideal Pharmacy, 
29 Kelley Sq., savininkas Vy
tautas Skrinska. Skaitykite jo 
garsinimus Laisvėje šešta
dienių laidoje.

• Batų taisymo dirbtuvė, 82 
Lincoln St. Tame amate ilgų 
metų, prityręs . meisteris J. 
Amutis.
Laidotuvių direktorius Peter 

'Carroll, puošnios, erdvingos 
šermenims patalpos, 74. Pro
vidence St.

Namų apšildymui aliejaus 
pristato, taip pat kada 
ir kam esti šilta, pristato ir 
ledo, savininkai J. Krukonis 
ir J. Kiela, ofisas randasi 441 
Millbury St.
•. Daugiaui verslininkų turėtų 
užsiprenumeruoti Laisvę, neš 
jų čia -gana daug yra. B. and 
K. Marketas virš pora metų 
metė skaitęs Laisvę, dabar to 
market© savininkai dipukai.

Sekančiame savo1 organiza
cijos susirinkime turėkite die- 
notvarkyje Laisvės paramai 
pramogos surengimo reikalą.

Sveikinimai, linkėjimai jr dovanos plaukia iš visur
(Gauta prieš suvažiavimą)

Stambiausiai iki šiol dovanomis suvažiavimo proga 
pasirodė Bostonas su savo artima apylinke. Suvažiavimo 
proga iš jų jau esame gavę $254.50. O dabar jie dar pri
siuntė pelną nuo bankieto ir rašo: Yjį,

“Gerbiami laisviečiai! 4^
Čia siunčiame jums $88.33, tai yra Laisvei finansinė 

parama suvažiavimo proga. Nuo LLD 2 kuopos ir 
LLD 2 kuopos Moterų skyriaus surengtos vakarienės 
pelno liko $85.33, o po dolerį pridėjo gerbiami John 
Pukevičius, A. Sabulienė ir H. Janulienė, tai pasidaro

$10.00
. 5.00

2.00
2.00
2.00
2.00

Geriausių linkėjimų Laisvės bendrovės suvažiavi
mui!

H. TAMOŠAUSKIENĖ, už rengimo komisiją^ 
So. Boston, Mass.”

Iš Bostono apylinkės anksčiau buvo gauta dovanų 
$254.50, dabar gavome $88.33; viso pasidaro $342.83. Tai 
stambiausia iš iki šiol gautų dovanų suvažiavimo proga. 
Tai puikus pasidarbavimas savo dienraščiui.

Prašome pasiskaityti dar keletą gražių laiškų iš to
limų kolonijų:

DETROIT, MICH.
Dctroitiečiai sveikina Laisves dalininkų suvažiavimą
Žemiau pažymėti geros valios lietuviai sveikina ne su 

tuščiomis rankomis:
Kastantas Rinkūnas .. . . .........................
Benson Anthony....... •.............................
Detroitietis mechanikas ..........................
Detroitietis St......................... .  •.............
Žabui ........................ . ...............................
Petras ir Marytė.......................................
Nausėdas, Charles ir Ieva ....................
Mikas Detroitietis....................................
Pranas Dearbornietis ..............................
Po $1.00: Robert Smigelskis, Pauls Joseph, Valiukas 

Joseph, Mitrikas Ant., Stanulis William, Juozas ir Mar
celė, Galingiausias J., Jurgis ir Zofija, Varneckas B., 
Musteikis Joseph, Grina D., Gerai Žinomas, Gugas Juo
zas, Waziulis Alek, Matulis Frank, Julius Peter, Stepon 
V., Mitrim J., Balčiausias M. L., Vaicil Lawrence, Gus
taitis Frank, Keras C. K., Gyvis Petras, Krakaitienė.

Viso $56.00. Trys atnaujintos prenumeratos $21.00. 
Kartu $77.00.

Ačiū visiems Laisvės už jautė jams už ištiesimą rankos 
Laisvės dalininkų suvažiavimui.

Taipgi ačiū tiems, kurie pagelbėjo man rinkliavoje, 
ypatingai S. T. Pastarasis visuomet pats darbuodavosi, 
bet šiemet aplinkybės jį sulaikė. Vienok jis prisidėjo su 
darbu. Taigi, dar sykį — ačiū! V. ZABjUL

MIAMI, FLA.
Laisves Bendroves šėrininkų suvažiavimui

Mes, gyvendami už 1,500 mylių nuo Jūsų, kuHe suva
žiavote svarstyti dienraščio Laisvės reikalus, ir negalė
dami prisidėti- prie svarstymo gyvu žodžiu, tai priside
dame nors su sveikinimu. O kad sveikinimas nebūtų tuš
čias, tai prie jo pridedame:

A. ir M. Valilioniai
St. Jurevičius .......
J. ir M. Koch :.......
Finenco ..................
V. ir A. Paukščiai .
J. Paukštaitis ....
J. ir M. Sliekai ..
Sofija Mason .......
S. ir M. Meisonai ..
Po $1.00:, Megutė, A. Dulskis, St. Depskis, Sofija
Abrams. Viso $36.00. V. PAUKŠTYS

CLEVELAND, OHIO
Sveikiname dienraščio Laisvės suvažiavimą

Mes, clevelandiečiai, negalėdami suvažiavime dal^au- 
ti, tai bent šiais keliais žodžiais sveikiname jo ^dalyvius ir 

(Tąsa ant 3 puslapio)

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00
3.00

. 2.00 

. 2.00 
• 2.00

Beizbolęs komandos “St. Louis Cardinals” žymusis 
lošikas $tan Mūšiai (kairėje) Washingtone kalbasi su 
Darbo Department© sekretoriumi Maurice J. ,Tobin. 
Jis prašo, kad valdžia leistų pakelti, jam metinę algą-^ 
Jis buvo susitaręs su komandos bosais, kad jam alg 
bus pridėta dar $35,000, bet valdžia patvarkė, kad 
įstatymai tokio pakėlimo nedaleidžia. Tada Mūšiai 
nuvyko Washingtonan tiesiai pas darbo Sekretorių savo 
reikalavimą patiekti.

2 pusi.—Laisve ■ (Liberty)-Antradien., Sausio-J



DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa),

Baudžiauninkai nerimavo ir geide savo- vargingą gyve
nimą palengvinti.

Pakilus sukilimui Lenkijoje (1830)> Lietuva negreitai 
atsiliepė. Iš pradžių čia buvo tylu. Caro valdžia tikėjosi, 
kad Lietuva pasiliks rami. Bet apsiriko, 1831 m. vasario 
mėnesį, kuomet valdžia pradėjo rinkti Lietuvoje pašarą 
ir maistą savo kariuomenei, o taip pat imti rekrutus, 
žmonės sujudo. Jie buvo jau girdėję, kad Lenkijoje pra
sidėjęs sukilimas, kad žmonės ten pradėję kovą dėl lais
vės. Ir jie geidė laisvės, bet ne tokios kaip bajorai. Jie 
kilo ne dėl to, kad iškovojus bajorams politikos savisto
vybę, bet kad išsivadavus iš sunkių priderybių caro val
džiai ir savo ponams.

Pirmučiausia sukilo žemaičiai (Telšių apskr.). Sodie
čiai atsisakė mokėti mokesčius iždui ir eiti į rekrutus. 
Vienur kitur sukilėliai užpuolę atėmė jau anksčiau pa
imtus rekrutus.

Montreal, Canada

Caro valdžia atsiuntė į Žemaitiją kariuomenės, kuri 
numalšino sukilimą ir daugybę sukilėlių sumetė į kalė
jimus. Kai kuriose vietose žmonės užpuolę išvadavo ka
linius.

Tuo tarpu pradėjo bruzdėti Lietuvos inteligentija. 
Vilniuje, Lietuvos širdyje, susitvėrė laikinoji sukilimo 
valdžia, kuri per ištikimus žmones varė agitaciją pavie
tuose. Valdžia buvo slapta, nes mieste buvo caro kariuo
menės.

Daug lengviau buvo įtaisyti laikinė valdžia pavietuo
se. Ir štai visuose pavietų miestuose įsikūrė “laikinė 

’ Lenkų karalijos valdžia.” Lietuvos bajorai aklai sekė 
lenkus. Valdžia susidėjo iš tų pačių bajorų valdininkų, 
kurie pirm to tarnavo caro valdžiai. Taip susitvarkę ba
jorai stengėsi paimti į savo rankas sodiečių subruzdimą 
ir jį sunaudoti savo tikslams. Bet tatai jiems nepavyko.

Bajorai apskelbė kovą dėl laisvės atsišaukimuose ir 
bažnyčiose. Bajorams ta laisvė buvo tai išsivadavimas 
nuo svetimos valdžios ir paėmimas tos valdžios į savo 
rankas. Visiškai kitaip suprato laisvę sodiečiai bau
džiauninkai. Jiems laisvė buvo tai išsivadavimas nuo 
baudžiavos ii> valdžios mokesčių.

Bajorai nė girdėti nenorėjo apie baudžiavos panaiki- 
^aįmą. Iš to kilo vaidai tarpu sukilusių sodiečių ir laiKį-1 
1/iės valdžios. Gautus iš laikinės valdžios ginklus kovai 

su carizmu, vienur kitur sodiečiai suvartojo kovai su 
laikine valdžia.

Taip antai, Telšių apskrityje prie sukilusių prieš po
nus sodiečių prisidėjo sodiečiai jau įstoję į “lenkų” ka
riuomenę. Suėmę aficierius bajorus, kelis net nužudę, 
kareiviai susidėjo su sodiečiais ir išsirinko sau naujus 
vadovus iš sodiečiams palankių bajorų. Nuo Kulių, Sa
lantų ir Plungės keli tūkstančiai ginkluotų sodiečių pa
sileido eiti į Telšius prie laikinės valdžios, norėdami ją 
pašalinti ir išsirinkti savąją, kuri rūpintųs baudžiavos 
panaikinimu. Bajorams teko daug gudrumo ir darbo pa
dėti, kol pavyko nuraminti ir prikalbinti, kad išsisklai
dytų subruzdus! minia.

Kitose Lietuvos vietose nepriėjo iki ginkluoto bau
džiauninkų sukilimo. Tačiau daugiur baudžiauninkai 
vardan apskelbtos laisvės suskato nebeklausyti ponų, at
sisakė eiti baudžiavon, dirbti ponų laukus, sėti jų javus. 
Kai kur baudžiauninkai atėmę sudegino dvaro sąskaitų 
knygas, manydami, kad be jų ponas nebežinos, kam kiek 
dienų baudžiavos paskirta eiti. Kitur vėl sodiečiai vel- 
tui ėmė ponų galvijus, kirto miškus.

Tokiems santykiams esant, sukilimas negalėjo pavyk
ti: kad sunaudojus sodiečių sukilimą, reikėjo atleisti iš 
baudžiavos ir tuomet pakviest juos ginti savo laisvės. 
Prakilnesnieji bajorai suprato šitai ir reikalavo baudžia
vos panaikinimo,.bet didžiuma apie tai nė girdėti neno
rėjo. Jie sakė, kad laimėjus sukilimą galima bus kiek pa
lengvinti baudžiavą. Sodiečiams nepakako tokio paža
dėjimo. Jiems reikalinga buvo visiška laisvė. Iš pradžių 
jie noriai ėjo į tėvynės gynėjų eiles (į lenkus), bet nema
tydami iš to sau naudos, veikiai atvėso. Bajorai, mat, 
geidė laisvės tiktai sau.

Kuomet taip dėjosi, į Lietuvą ėjo dalis lenkų kariuomenės. 
Gelgaudas ėjo per Suvalkiją į Žemaičius, o ChlapoVskis 
per Gudiją. Abi kariuomenės pagaliau susivienijo. Prie 
jos prisidėjo lietuviai. Vyriausiu vadovu paliko jGel- 
gaudas. Buvo sumanyta atimti iš caro Lietuvos sostinė 
Vilnius. Birželio 7 dieną (1831 m.) įvyko mūšis netoli 
Vilniaus Panerių kalnuose. Rusai pergalėjo. Sukilėliai 
priversti buvo trauktis į Žemaitiją.

Jauni kareiviai baudžiauninkai, nematydami naudos 
iš sukilimo, pradėjo bėgti iš “lenkų” kariuomenės. Ka
riuomenė ėjo mažyn, jos dvasia silpnyn.

Kad .pakėlus kariuomenės dvasią, vadai sumanė at
imti iš caristų Šiaulius. Užpuolė iš keturių pusių,; bet 
nesant vienybės tarpe vadų ir neišdirbus gero plano, 
mūĮšįs buvo pralaimėtas. Šiaulių nepaėmė, tiktai daugybę 
žmonių užmuštų paliko.

Iš tos dienos pakilo kalbos, kad mūšis pralaimėtas dėl 
to, kad caristai papirkę vyriausįjį maištininkų Yadą 

: Gelgaudą. '
(Bus daugiau)

Lokaliniai unijų centrai 
perrinko vadus

Dviejų unijų centrai Montre- 
alo ribose šį mėnesį perrinko 
išnaujo tuos pačius vadus — 
prezidentus — sekančiam ter
minui, būtent: Montreal Tra-- 
des and Labor Council’o 
(AFL) prezidentu vėl išrink
tas šeštam terminui Claude 
Jodoin. O Montreal Labor 
CounciFo (CCL CIO) irgi per
rinktas tas pats prezidentu 
R. J. Lamoureux.

Pastarieji unija Montreal 
Labor Council, į kurių afilia- 
vusios \dsos CIO unijos Mont- 
realo apylinkėje, prie to, 
šiam pačiam mitinge, dar pri
ėmė sekančias rezoliucijas: 
protesto rezoliuciją prieš ne
tikusį Montreal© tramvajų ap
tarnavimą, ypatingai prieš 
tai, kaip darbininkai trans
portuojami į darbą; rezoliuci
ją pasmerkiant šiuo laiku 
emigraciją. Nors principe, sa
ko, pritaria emigracijai, bet 
su sąlyga, jei galima visus ap
rūpinti darbais ir namais, tuo 
tarpu kanadiečiai neturi už
tektinai namų dėl savęs, ir ne
darbas siaučia šalyje.

( —o—

Geltonplauke ir galvosūkis

Paskutinių dviejų savaičių 
laikotarpyj gerai atrodanti 
mergelė geltonplaukė, apie 
20—25 metų amžiaus, į dieną 
tris keturias vagystes papildo 
ir nieks, niekaip negali jos 
pagauti.

Jos veiksmai: paskambina 
durų skambutį, moteris atida
ro duris, jin ko nors pakalu
sia, paskiau paprašo stiklo 
vandens atsigerti. Tuo tarpu 
būtinai ką nors pasivagia ir 
išeina. Policija negali sugauti. 
Jie tik tiek težino apie ją ir 
sako-: mergina, matomai, pa
siutusiai ištroškusi, taip lygiai 
galvosūkis, kurį jin duoda de
tektyvams.

—o--
Susižiedavo

Teko patirti, kad Kalėdų 
dienoje Augenija Danisevičiū- 
tė susižiedavo su A. Niaura. 
Kada įvyks vestuvės, nepra
nešta.

—o—
Svečiavosi Amerikoje

Sezoninių švenčių laikotar
pyj, verduniečiai Likai buvo 
nuvažiavę į New Yorką sve
čiuose pas savo gimines bei 
pažįstamus. Svečiavosi dvi sa
vaites. • J.—

Montello, Mass.
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Žinios Laisves Reikalais
(Tąsa nuo 2 puslapio)

linkime kuogeriausio pasisekimo visuose suvažiavimo 
darbuose, kad jis neštų kuodidžiausią naudą, kaip dien
raščiui, taip ir mūsų plačiajai lietuvių visuomenei.

S. Kazulonis ............................v......................... $5.00
V. Luobikis...................................................... ...  3.00
J. Žebrys .............................................................. 3.00
B. Kirstukas ..............................•.....................   2.00
M. Raųlynaitienė ................................   1.50
Po $1.00: V. Karmuza, Jonas Stripeika, Juozas 
Stripeika. Kartu $17.50. Trys Laisvės prenumeratos 
(atnaujinimai) $21.00. Viso $38.50.

Draugiškai, J. ŽEBRYS
“Gerbiamas Drauge Mizara!

Čia rasite $5.00; prašau perduoti juos Laisvei kaipo 
auką suvažiavimo proga.

Sveikinu Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimą ir 
linkiu Laisvei kuogeriausio pasisekimo.

Draugiškai, J. LAURUŠAITIS
Worcester, Mass.”

“Sveikinu Laisvės bendrovės suvažiavimą ir linkiu 
dienraščiui Laisvei gyvuoti kaipo darbininkiškam laik
raščiui.

Tąja proga įteikiu Laisvei $5.00 dovanų.
K. DEPSAS”

“Brangūs Draugai ir Draugės!
Sveikinu Laisvės suvažiavimą ir visus dalininkus.
Labai apgailestauju, kad negaliu jame dalyvauti, nes 

susižeidžiau koją ir vaikščioju ant stadžių. Labai no
rėčiau būti su jumis toje puikioje mūsų iškilmėje.

Tegyvuoja dienraštis Laisvė, lai teikia jis apšvietą 
žmonijai!

$5.00 Laisvei užtikrinimui jos ateities.
KAZYS DZEVEČKA”

• Iš anksčiau dovanu buvo $645.00, dabar gauta $218.83. 
Viso $863.83.

Daug gražių linkėjimų, puikios dovanos dienraščiui. 
Džiugu, kad taip plačiai ir taip širdingai darbuojamasi 
dienraščio išlaikymui.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

ELIZABETH, N. J.

Great Neck, N. Y.
Naujų Metų pasitikimo va- 

karas-banketas, rengtas lietu
vių ir slavų draugijų bendrai, 
pavyko kuo puikiausiai, žmo
nių dalyvavo daug. Visi daly
viai gėrėjosi linksma nuotai
ka, gerais, sočiais valgiais ir 
gėrimais, prie ritmingos Vik
toro Senders orkestro muzikos 
Kasmočių svetainėje.

Tokia vakarienė ’ surengti 
nėra lengva, ypač daug darbo 
turėjo virėjos ir patarnauto
jai. Todėl rengėjai dėkoja vi
siems už patarnavimą. Ypač 
dėkoja virėjoms. Draugė T. 
Vizdžiunienė — Eimūtis veik 
visada parengimuose dirba už 
virėją ir dirba veltui. Tuo pa
čiu sykiu apgailestaujame, 
kad ją ištiko didelė nelaimė. 
Sausio 2 d. ji darbe paslydo 
ir nusilaužė koją per blauz
dą. Ji randasi savo namuose 
69 Forest Row.

‘ Kita nelaimė įvyko senųjų 
metų vakare, A. Zabolioniui 
važiuojant automobiliumi, kas 
tai užsuko Kelią iš priešakio 
ir jo automobilį pastūmė į ša
lį. Be kontrolės jo karas smo
gė į elektros stulpą. Karas li

kosi visai sudaužytas. A. Za
bolioniui tik koja nepavojin
gai užgauta.

Abiems ligoniams vėlinu 
greitai pasveikti. ,..

F. Kl-ton

Šypsenos
Didelis progresas

Neseniai — ir be didelių 
iškilmių — buvo atžymėta, 
jog jau milijonas žmonių 
rado sau pirmlaikinę mirtį 
automobiliais važiuotės ne
laimėse. Tai įvykę per pen
kias dešimtis metų, tai yra, 
per visą tą laiką, kai auto
mobiliai jau vartojami žmo-. 
nių bei reikmenų vežimui.

Tą sukaktį prisiminęs, 
New Yorko valstijos moto
rinės važiuotės komisijonie- 
rįus C. J. Fletcher pastebė
jo, jog praėjo 176 metai, 
kol šios šalies vestuose ka
ruose užmuštųjų kareivių 
skaičius pasiekė vieną mili
joną.

Tikrai pasididžiuotinas 
mašininio amžiaus progre
sas ... '

Sausio 10 d., š.m., po num.
26 Bellevue Ave., mirė Char
les Kripaitis, 46 m. amžiaus. 
Jo nelaimė buvo tokia: Kai
mynai suuodę gazą, pašaukė 
policiją. Kaip atplėšė kamba
rio duris, rado jį gulintį ant 
grindų. Visi ženklai rodė, kad 
jis papildė saužudystę. Dr; 
A. F. Budreskis pripažino, ve
lionis miręs valandą atgal 
nuo gazų.

Velionis Charles - Kripaitis 
atvažiavęs iš Lietuvos po pitv 
mo pąsaulinio karo. Jo pir
moji įnoteris, Stasė Breivytė, 
mirus , apie šeši metai atgal. 
Pernai jis vėl apsivedė su di
puke Viktorija Gaulyte. Tad 
velionis paliko nuliūdime sa
vo žmoną Viktoriją Kripaitie- 
nę ir seserį Salomėją Krisukė- 
nas, kuri gyvena Chicago, Ill.

Velionis palaidotas miesto 
Melrose kapinėse.

Praėjusių metų. Laisvės No. 
247 buvo rašyta apie mirtį ir 
laidotuves Viktorijos Couble 
(Kubilius, Kajakaitį). Ten 
neaiškiai pasakyta apie palai
dojimą. Rašoma apie nyks
tančias senas kapines netoli 
Ames ir Melrose St.

Bet Viktorija Couble buvo 
palaidota su, religinėmis apei
gomis St. Kalvarijos kapinė
se.

Atsiprašau už klaidą.
Žolynas

Aplankėm ligonius

Nors vėluotai, nes neturė
jau laisvo laiko rašyti, bet no
riu parašyti apie mūsų aplan
kytą Franą Šiaulį.

Sausio 13 dieną, pasitaikius 
veik .vasariškam orui ir ačiū 
geram Tony Gorski, kuris sa
vo šauniu “Mercury” nuvežė 
mane į Bonnie Burn sanatori
ją, aplankiau Franą šiaulį.

Tenai radome ir kitus lan
kytojus: W. Domošaitį, A. 
Stripeika ir H. Sakalauskienę.

Ligonį F. šiaulį radome ge
ram ūpe. Iš veido buvo maty
ti, kad jis labai užganėdintas 
mūsų lankymu. Jo vienas nusi
skundimas, tai negavimas 
skaityti “Laisvės.” Vaikščioti 
jam dar negalima. Kiti lanky
tojai, važiuodami, turėtų pa
siimti komplektus “Laisvės” 
ir nuvežti F. šiauliui.

Radome Bonnie Burn ii ki
tus pažįstamus ir seniai, se
niai nematytą žymų pažan
gietį J. Sakalauską, lenkų 
tautos, kuris randasi sanatori
joj apie 25 metus.
' Turėjome su juo ilgą pasi
kalbėjimą. J. Sakalauskas ge
ram ūpe ir atrodo neblogai.

Iš lietuvių toj sanatorijoj 
sutikome Adomą Dragūną ir 
Charles Patalkį. Dragūnas 
skundėsi, kad niekas jį tą to
kią gražią dieną neaplankė.

—o—
Petras Poškus iš Newark© 

iš ligoninės tapo paleistas 
sausio 9 d. šiuo laiku ilsisi 
pas savo dukterį Point Plea
sant, N. J.

Teko sužinoti, kad sausio 7 
d. tapo daryta sunki operaci
ja General Hospital “Aušros” 
draugijos veikėjui Dominikui 
Grigučiui.

Linkiu greit pasveikti.
—o—

Unijos vadas apdraustas 
ant $20,000

Laisvėj jau buvo plačiai ra
šyta apie nužudymą Albert 
Moy< biznio agento lokalo 18 
Bricklayers and Plasterers 
Unijos, AFL.

Well, sausio 8 d. minėto 
lokalo mitinge, vieton žuvusio 
biznio agento A. Moy, tapo iš
rinktas į tą vietą William Fo
ley, bet jau su ta išlyga, kad 
j o gy vąstist,bus w apęįrąu^ta 
“insurance” kompanijoj ant 
$20^000. i ■ ■

Miesto valdininkai 
gavo antausį

Praeitais metais valstijos' 
legislatūra .išleido įstatymą, 
sulyg kurio įvairių N. J. vals
tijos miestų konsilmanai, ku
rie negauna algos už tarnystę, 
galės patys sau nutarti nuola
tines metines algas, šiuo įsta
tymu vadovaudamiesi, Eliza- 
betho konsilmanai nutarė sau 
po $1,500 metinę algą, o kon- 
silmanų prezidentui $1,800.

Už vienašališką tarimą be 
atsiklausimo miesto gyvento
jų, kilo protestai. Richard 
Toolan, vadas protestantų, 
surinko 6,775 parašų po' peti
cijomis, reikalaujant . "miesto 
referendumo.

Tokiu būdu konsilmanų sau 
paskirtos algos tapo laikinai 
sulaikytos.

—o—

Sensacine byla

Praeitais metais, kovo 26 d. 
čia tapo atrastas lavonas ant 
“dumpų” prie Division St. Po 
atradimo lavono tapo areštuo
ta Dorothy Binger ir jos būk 
tai meilužis Alvice Cruz kal
tinime, kad abu padarė suo
kalbį nužudymui Richard Bin- 
gerio dėlei Bingerio apdrau- 
dos vertėje $2$,000.

Alvice Cruz prisipažino teis
me, kad .-jis, kaipo geriausias 
draugas Bingerio, prikalbino 
jį eiti su juomi į “dumpus,” 
nes jis, Cruz, turįs paslėpęs 
tenai $3,000, o su tais pini
gais Cruz gelbės Bingerį fi
nansiniai, kuriam gręsė kalė
jimas už neužlaikymą mažų 
vaikų su pirmąją pačia. Bet 
vietoj pinigų, nakties laiku 
ant tų “dumpų” Bingeris ga
vo kulką galvon.

Cruz kaltino Dorothy Bin
ger,’ kad ji, kaipo jo meilužė, 
prikalbino tą žmogžudišką 
aktą atlikti, kad ■ Bingerienė 
galėtų gauti savo • vyro ap- 
draudą.

Sausio 18 d. teismas pasi
baigė. Mrs. Dorothy Binger 
“grand jury” teismu tapo at
rasta nekalta ir galės gauti 
savo buvusio vyro $26,000 
apdraudą. Dorothy Binger gy
nė advokatas ir Elizabeth© 
meras James Kirk.

O Alvice Cruz, prisipažinęs 
Jęąltu,. Ąąpų ■■ nuteistas visam, 
amžiui kalėjimam

Elizabethtetis
I

Londone Denmark© ambasadorius Edward Reventlow 
prisega nuskendusio laivo “Enterprise” kapitonui 'Hen
rik Kurt Carlsen medalį. Kai laivas sugedo ir pakry
po, kapitonas įsakė visai įgulai išlipti į valtis ir gelbė
tis, o jis pats pasiliko ant laivo laukti pagalbos. Per 
šešias dienas ir naktis išbuvo pakrypusiame laive, kol 
sulaukė pagalbos. Bet laivas tempiamas į uostą vis tiek 
nuskendo.

Hartford, Conn.

“Tetos Turtai”
Trijų Veiksmų Komedija

Stato scenoje ir suvaidina
Laisves Choro Teatralė Grupe

Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952
Lietuvių Piliečių Saleje

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.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
x .xuM.uxxx.i.^ x Telefonas Poplac-4L10. ~~ —

I .* ' •



“Nė vienas nenori 
grįžti Į Lietuvą”

Kiekvienas dipukas vi
suomet tvirtina, kad “ne 
vienas lietuvis nenori grįž
ti į Lietuvą.”

Bet “Drauge,” kunigų lei
džiamame laikraštyje, sau
sio 5 d., š. m., tilpo raštas 
po antrašte: “Kiek lietuvių 
repatrijavo į SSSR.”

Girdi, “į Lietuvą,’tikriau 
į So v. Sąjungą, grįžo 956, 
Latviją 1,909 ir Estiją 256.”

• Kuomet dabartinės Lietu
vos priešai taip rašo, skait
linė negali būt padidinta.

Tame pačiame rašte pa
sakoma, kad grįžimas su
mažėjęs ir kad per “pasku
tinį pusmetį įsiregistravo 
grįžti tik 994.”

Pasako, kiek grįžo ir kiek 
užsiregistravo grįžti. Tai 
dipukams drožia tiesiai į 
melavimo mašineriją.

Pasirodo, kad daug dipu
kų tapo bepročiais, iš bri
tų zonos buvę grąžinti j 
SSSR “73 proto ligoniai.” 
Taipgi esą kalbama, “kad 
bepročiai būtų grąžinti į 
Sov. Sąjungą ar į tuos kraš
tus, kur paskiausiai gyve
no.” *
/Tas parodo, jog ten nėra 

mažai proto ligonių.
Man atrodo, kad dipukai, 

bėgdami iš Lietuvos, jau 
neturėjo proto. Protingieji 
pasiliko Lietuvoje.

“Kai' išveža į gilumą 
Rusijos—nesugrįši”

Dipukai iš visų pečių tvir
tina, kad “kai išveža į gi
lumą Rusijos arba patenka 
į kalėjimą, tai jau tas nebe
grįžta.”
• Dabar taipgi “Drauge,” 
sausio 12, š. m., rašo M. J. 
apie mirusio Berlyne lietu
vio daktaro Karolio Ozelio 
istoriją ir sako, kad Ii945 m. 
“amerikiečių saugumo or
ganic buvo suimti ir Sovie
tams išduoti,” tai yra, Oze
lis ir jo moteris.

“Sovietai jį ir jo žmoną 
įmetė į Sacbenhousen K-Z- 
tą,” 1948 m. Ozelis “tapo 
paleistas,” o “jo žmona iš
tremta į Rusijos gilumą.”

Dr. Karolis Ozelis paleis
tas iš klink, apsistojęs va
kariniame Berlyne. Retkar
čiais gaudavęs laišką nuo 
moters “iš gilumos Rusijos” 
ir sakęs rašejui, kad “jai 
pavyko pasiekti gimtąjį 
kraštą.”

“Dr. Ozelis ne kartą tą 
laišką skaitydamas giliai 
atsidusdavo ir sakydavo — 
‘Tai būčiau laimingas, jei 
nors kartą tėviškės žy
driuoju dangum pasigrožė
ti galėčiau'...”

Jei taip jam prie širdies 
buvo tėviškės dangus, tai 
kodėl “paleistas iš kalėji
mo” negrįžo į tėviškę, o mo
vė į vakarinę pusę Berly
no? Kodėl jo žmona “iš gi
lumos Rusijos” galėjo pa
siekti gimtąjį kraštą?

Čia glūdi kur nors pa
kastas šuniukas, jei Ozelis, 
taip trokšdamas tėviškės, 
negrįžo į ją.

Spartakas
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drabužių 
rytinėse 

aršiausia

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus LDS 1 kp. susirinkimas 

jvyks antradienj, vasario 5 d., ALP 
Klubo svetainėj, 280 Union Avė. 
Susirinkimas bus' svarbus tuomi, 
kad šiame susirinkime nominuosime 
kandidatus j LDS Centro Komite
tą. Taipgi bus raportuota ir apie 
rengimąsi prie bankieto, kuris jvyks 
kovo mėn. Klubo svetainėj. r— Prot. 
Sekretorius. (20-21)

ELIZABETH,• N. J.

LLD 54 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadienj, 1 vasario (Feb.), 7:30 
vai. vakare, 408 Court St. Visi na
riai būkite; yra svarbių reikalų. 
Taipgi bus komiteto rinkimas 1952 
metams. A. S. Sekr. (20-22)'

Amalgameity unija 
prašė savo kriaušiams 
militariško darbo

Unijos prezidentas Potofs- 
ky’s pareiškė, kad 
siuvimo industrija 
valstybėse kenčia
depresiją “nuo 1938 metų.” 
Dėl to unija, sakė jis, prašė 
valdinės karui gamybos Į- 
staigoš, kad duotų militariško 
darbo visai rytinei sričiai, į- 
skaitant New Yorko miestą, 
Pennsylvanijos Bridgeportą 
ir anglies kasyklų sritis.

Skalbėjai balsavo 
pasirinkti uniją

Aukšti valdininkai buvę 
raketo dalyviais

New York o Generalių Sesi
jų teisme prasidėjusioje buvu
sio gaisragesybos komisijonie- 
riaus pirmojo pavaduotojo 
James J. Moran’o byloje iški
lo labai karštų įtarimų majo
ro paskirtiniams toms parei
goms — Moranui ir Horwitz’- 
ui. Moran buvo paskyręs O’- 
Dwyeris, bet ir Impellitteris jį 
užgyrė.

Trečiadienį liudijęs gaisra
gesybos leitenantas John D. 
Frey sakė, kad Moranas jį bu
vo pasišaukęs 1947 metų 
denį ir pasiūlęs paskirti jį 
renamojo aliejaus sričiai 
Rektoriumi. Jis atsisukęs, 
numanęs, kad Moranas 
tys jį imti kyšius ir jam
duoti tų kyšių tūlą nuošimtį. 
O jis pats tuo tarpu, dirbda
mas sprogstamųjų medžiagų 
inspekcijos srityje, galėjęs 
gauti ir gaudavęs kyšių, ku
riais nereikėjo su kuo nors 
dalintis, viskas likosi pačiam.

Lig šiol visame New Yorko 
mieste skalbyklų srityje veikė 
dvi unijos — CIO Amalgama
ted ir AFL Laundry Workers. 
Viena skaitėsi galiojančia vie
noje šapoje, kita . kitoje. O 
kartais ir ožiškai sutvodavo 
viena kitai. Pasėkoje tų tar
pusavinių vaidų darbininkų 
padėtis industrijoje yra atsili
kusi.

šiomis dienomis vykdomi 
balsavimai pasirinkti uniją. Į 
Balsavimuose dalyvauja ari 
bent balsavimų pasėkos palie-|tro susirinkimas, 
čia^apie 20,000 darbininkų.

Teisėjas įsakė unijai 
nusileisti

Fed erai is teisėjas Kaufman 
praėjusį ketvirtadienį Įsakė 
Transport Workers Unijai 
nusileisti Third Ave. autobusų 
firmai, arba... Teisėjas grasi
no likviduoti kompaniją ir ta
da visi jos autobusų darbinin
kai būtų atleisti iš darbo.

Kompanija reikalauja, kad 
unija pasirašytų tokį kontrak
tą, kuris Įgadintų bile kada, 
bile darbininką atstatyti iš 
darbo. Unijos valdyba sako, 
kad unija tokio kontrakto ne
gali pasirašyti, nesirašys.

Mrs. C arm el a Bonicora, 61 
metų, atrasta savo bute miru
si, su virve ant kaklo. Jos vy
ras sakė, kad jinai sirgusi ir 
dėl to bandžiusi nusižudyti 
ne kartą pirmiau.

Išpardavime konfiskuotų 
prekių New^Yorko muitinė 
pelnė $13,900. Muitinė per 
metus Įvykdo ketverius tokias 
varžytines.

Pavojinga ligoninei ar 
gyvenimui viela

ru
le ū- 
ins- 
hes 
sta- 
ati-

Tačiau Moranas supratęs jo 
atsisakymo priežastį ir parei
kalavęs sau Šero ši Frey gau
namųjų kyšių.

Frey sakė, kad jis kyšiais 
surankiojęs apie $1,500 ir kad 
Moranas iš tos sumos nuo jo 
išrinkęs gal tarp $1,000 iki 
$1,200.

Pirm Frey liudijęs buvęs 
gaisragesys Smith, jau nuteis
tas, sakė, kad Moranas buvęs 
bosu aliejiniam šildymui įva
dų raketo ir iš jo gaudavęs 
net iki $2,500 per savaitę.

Ketvirtadienį liudijęs tre
čiasis liudytojas, jau pasitrau
kęs iš tarnybos gaisragesybos 
leitenantas John II. Reagan 
sakė, kad ir Nathan Horwitz, 
majoro Impellitteri rėmėjas, 
buvęs trečiuoju komisijonie- 
riaus pavaduotoju, buvo Mo
rano pašauktas, ragintas ko
operuoti kyšininkystėjė ir su
tikęs. Horwitz dabar yra pir
muoju pavaduotoju.

New Yorko uostą kontro
liuojanti Įstaiga ir Civilinės 
Orlaivininkystės Administra
cija užprotestavo prieš miesti
nio Ligoninių, Department© 
pasimojimą statyti ligoninę 
netoli LaGuardia lėktuvų sto
ties.

Protestuojantieji sako, kad 
ligoninė būtų pavojinga lėk
tuvams, o lėktuvai ligoninei. 
Gi norintieji ten ligoninę sta
tyti sako, kad tai apylinkei 
ligoninė yra reikalinga ir nuo- 
tikiuosę nelaimių stotyje arti 
esanti ligoninė būtų labai 
naudinga. Ten būtų 830 lovų.

Policistą pripažino 
kreivai prisiekusiu

Bankininkas William H. 
Draper, Jr., prezidento 
paskirtas vadovauti Šiau
rinio Atlanto Sąjungos 

' ekonominės ir militarinės 
Europai teikimo para
mos programai. Jam su
teiktas specialaus amba
sadoriaus rangas.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
MACHINIST 

EXPERIMENTAL

TEATRININKAMS AKTORĖS TARNAITĖ NEIS 
KALĖJIMAN

Buvęs policistas Joseph F. 
O’Brien tapo Kings apskrities 
(įžiūrės nuteistas kaipo netei
singai prisiekęs. Sako, kad jis 
melavęs grand d žiūrei, tyrinė
jusiai gemblerio Harry Gross 
loterijų raketą.

ĮTEIKTI nauji taksams 
GAUTI PASIŪLYMAI

į Valstybės Seimeliui 
nyje Įteikti pasiūlymai 
ti neju.domojo turto 
nuo 2 lig b nuošimčių. Iš to * 
miestas gautų apie šimtą mi- ■ 
lijonų dolerių metams.

i Reikalingas patyręs mašinistas, 
Į sample maker, dirbti su inžinierių 
iš sketches, galintis pats nusistatyti 
ir operuoti visokių rūšių mašineriją, 
skaitantis blue print. Nuolatinis il
gam terminui darbas, liberališka 
mokestis. Kompanija apmoka gy
dymosi, daktaro plans, apmokamosAlba-

• Uy J J LlclRlČllU JJ1Č1I125, ČIJJIIIUJ

pakol-> šventės ir vakacijos. šaukite: 
taksus' Yellowstone 2-3400. (20

Rytoj (trečiadienį), sau- 
i šio 30, įvyks Liaudies Tea- 

‘ _ _ ________ Laikas—
I 8 vai. vak. Vieta—Kultū- 
! riniame Centre.

Bus perrinkta valdyba ir 
: pasitarta dėl veiklos. T- • • • •
šyt esate prašomi pribūt.

LT Valdyba

Krautuves ėmusios 
aukštesnes kainas

valdi-

Įstaigos leista.

Kainų stabilizacijos 
n inkai Bronxe pašaukė pen
kių Safeway krautuvių vedė
jus pasiaiškinti. Sako; kad ten 
imta už mėsą dar aukštesnės 
kainos, negu
O ir leistosios, kaip žinia, da
bar vis eina aukštyn ir aukš
tyn.

Taipgi pašaukė Roller Coin 
Machine Corporation. Sako, 
kad ji be įstaigos leidimo pa
kėlė mokestį už vartojimą 
skalbiamų mašinų. /*

Sveiksta

Aktorės Tallulah Bankhead 
buvusi tarnaitė Mrs. Evyleen 
Cronin buvo teismo pripažin
ta kalta, kad jinai aktorės 
sąskaiton išrašytų čekių sumą 
padidindavusi ir priedą pasi
laikydavusi sau. Gi tarnaitė 
teisme liudijo, kad jinai tuos 
priedus turėdavusi išleisti ak
torės “degtinėms, narkoti
kams, vyrams.”

Pabaudai 
teismui vadovavęs 
bausmės paskyrė 
tus kalėti. Tačiau

I baudą panaikino, 
jog tai daro dėl
amžiaus, 62 metų. Taipgi pa
naikino kaltinimą jos advoka- [

dienąpaskirti
teisėjas jai 
dvejus me
tu o jau pa
sakydamas, 
jos senyvo

Pradėjus tyrinėjimą, įtar
tieji buvus dalyviais pajamų 

[iš raketo policistai (paskiau 
to buvo reikalauta ir iš kitų 
policistų) turėjo išpildyti ati
tinkamas anketas (blankas, 
atsakyti klausimus). O’Brien 
buvo atsakęs, kad nei jis, nei 
jo šeima neturi banke pasi- 
nuomotos dėžės ar teisės į to
kią dėžę Įeiti. Tyrinėtojai su
rado, kad tokia dėžė buvo jo 
švogerkos adresu.

Gubernatorius Dewey pasi
rašė Valstybės Seimelio priim
tą kongresinių distriktų per- 
ribavimo bilių. Einant tuo 
perribav'imu/New York o vals
tybė beturės 43 kongresma- 
nus, turėjo 45.

Reikalinga koutų statytojai, 
j kovių siuvėjai, top knatų ir 
koutų dirbtuvei.

RIPLEY CLOTHES,
80 West End Ave., New York

ran-
over

City. 
(20-24)

Reikalingas superintendentas 40 
šeimų “Stanley House,” šaltas, 3 
kambarių apartmentas ant main fl. 
Telefonas HY. 8-8876. (16-20)

nelai-
Alda

Ragina atšaukti 
Feinberg įstatą

tui New Yorko senatoriui 
Fred G. Moritt. Teismo laiku 
jis buvo kaltinamas nepager 
bime teismo, aštriai 
savo klijentės.

Sakoma, pati aktorė 
jusi, kad buvusi jos 
eitų kalėjimam

gynime

nenore- 
tarnaitė

MOKYKLA .TĖVAMS 
IR VAIKAMS

Darbininkų ir liaudies pa
laikomoji visuomeniškų moks
lų. Jefferson Mokykla skelbia

DAR KETURI TEATRAI 
NUSILEIDO PROTESTUI

Dar keturi didmiesčio teat- 
. rai, kuriuose buvo planuota 

rodyti prieš žydus nukreiptą 
filmą “Oliver Twist,” atsisakė 

\ ją rodyti, kuomet susiedijų 
organizacijos, visų tautų žmo
nes, užprotestavo prieš tą fil
mą.
. Paskiausia atsisakiusiais tą 
filmą rodyti yra Astor ir Vo
gue — Brooklyne, Ascot — 
Bronxe ir Town Flushinge.

Antonio R. Rochin, 22 
metų, iš Los Angeles. Jis 
laimėjo svarbią bylą. 
Teismas buvo jį nuteisęs 
60 dienų kalėjimam Pa
rodymas prieš jį buvo tik 
tas, kad iš jo vidurių 
buvo išimta praryta nar
kotikų pil. Byla pasiekė 
net Jungt. Valstybių Auk- 
ščiausj Teismą. Tas pri
pažino, kad po prievarta 
iŠ žmogaus pilvo išimtas 
parodymas nėra joks pa
rodymas, todėl Rochin 
buvo nuteistas neteisingai.

Alda Orman praėjusią sa
vaitę buvo pasidavusi opera
cijai Wyckoff Heights ligoni
nėje, Brooklyne. Operacija 
'skaitėsi pavojinga, išėmė kur 
nors prie gerklės augusį tu- 
morį. Atro.do, kad viskas lai
mingai pavyko, tikėjosi kada 
nors apie 29 ar 30 sausio su
grįžti iš ligoninės namo. 1711 
Suydam St., Brooklyne.

Smagu girdėti, kad 
mė baigsis laimingai,
yra viena nedidelio būrelio tų 
brangių amerikonų lietuvių, 
kurie tebepasilieka su savo 
tėvais, su jų organizacijomis, 
tebepasilieka veikliais lietur
viais. Nuo mažytės mergaitės 
ji dainavo choruose, veikė 
LDS jaunime. Ir dabar jinai 
yra LDS iždo globėja ir ją pa
žįstančių LDS narių rekomen
duojama bile kuriai centraii- 
nei pareigai toje lietuvių savi
šalpos organizacijoje.

Linkime greit atgauti spė
kas, taip reikalingas jaunos 
motinos-šeimininkės ir darbuo
tojos gyvenime. Rep.

Pažengta link laimėjijno 
reikalingos ligoninės

Miesto Tarybos finansams 
komisija užgyrė rezoliuciją, 
kuria prašo miestinės Budže- 
to Tarybos skirti pinigų sta
tybai ligoninės 
Bedford-Stuyvesant

Už statymą toje 
goninės gyventojai
veikia jau kelinti metai.

Brooklyno 
sekcijoje, 
srityje li- 

kovingai

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, žvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys. 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Newyorkietis valstybės se
natorius Bianchi Įteikė Vals
tybes Seimelyje bilių, reika
laujantį atšaukti Feinberg Į- 
statą. Tas Įstatas Įgalina val
dinę mokykloms kontroliuoti 
komisiją (Board of Regents) 
pašalinti iš pareigų bile kurį 
jols įtartą subversyvume moky
klos viršininką ar mokytojus 
ir kitus darbininkus.*

Naudojantis tuo Įstatu ra- 
gangaudžiai jau persekiojo 
keliolika mokytojų, veiklių 
Mokytojų Unijos narių. Iš to

1 ir tūli val- 
pareigūnai, kurių sąžinė 
pamate to Įstato blogu-

Direktorius 
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951
j.
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suaugusiems kursus šeštadie- | v’suomene

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pėrtvarke ir pagerino savo

<f>

>

•>
i d žios 
švari, 
mus.

Senatorius

nių priešpiečiais. Jie sutvar
kyti taip, kad juos galės sy
kiu lankyti jauni tėvai ir mo
tinos, nes paruošta vaikučiams 
palikti vieta ir jiems progra- republikonų 
mos.

Kol tėvai bus klasėse nuo 
10:30 iki 12:30, jų vaikai 
skaitys, sakys pasakas, mode
liuos ir tapys, šoks ir žais.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

<!>

<t>
BAR & GRILL >

Bianchi, išrinktas 
ir darbiečių ti- 

biliuje nurodo tą 
Valstybės Aukš- 

Teismo teisėjai

kietu, savo 
faktą, kąd 
čiausiojo
Schirik ir Hearn tą įstatą pa
skaitė nekonstitucingu, prasi

žengiančiu' šalies įstatams.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausią eilėraščių

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

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

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

<♦>

<!>

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę BarberiaI

<i

<♦>

Matthew A. 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172 I

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVėrgreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

4 pusi. - Laisvė (Liberty)-* Antradien., Sausio-J an. 29, 1952




