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Tuojau' nebeturėsime tokių 
sutvėrimu. kurie vadinami 
‘ ‘ besird z i a is. ’ ’ AI oksl i n i n k a i
pagamino mašiną, kuri pava
duoja ne tik širdį, bet ir plau
čius.

Dabar tik reikia dar vienos 
mašinos — tokios mašinos, 
kuri pavaduotų smegenis. Jos 
dar labiau šiandien reikia, 
negu plaučių ir širdies. No 
kas kitas, kaip stoka smege
nų privirė tiek diplomatines 
košės ir privedė prie pat i 
slenksčio naujos pasaulinės 
skerdynės.

★
Jeigu popiežiai nebūtų pa

pildę jokios kitos nuodėmės 
prieš lietuvių tautą, būtų užte
kę vieno popiežiaus laiško, [ 
parašyto 19 11 metų rugpiū- Į 
čio 10 dieną lietuviui arkivys-Į 
kupui Skvireckui. kad -per 
amžius lietuviai skaitytų po- 
piežiją mirtinu savo priešu.

Ištrauka iš to laiško tilpo ! 
lapkričio 28 dienos Laisvėje. [ 
Duokite • pasiskaityti tiems, 
kurie yra užsikrėtę kryžiokiš
komis bacilomis.

* . ...
Tame juodašimtiškame laiš- į 

k e popiežius sakė Skvireckui: Į 
“Visų dvasininku šventas 1 ... . • . • ireikalas visomis jėgomis pa

dėti vokiečių kariuomenei... 
Romos kataliku bažnyčia no
ri matyti iš jūsų ir visų jūsų 
tautos kunigų nuolatinę para
mą vokiečių armijai...

“Dievas nori, kad jūsų tau
ta kartu su vokiečiu tauta . 
kariautų... kad visi jūsų tau- [ 
tos darbingi žmones . kaltų 
ginklus ir gamintų duoną vo
kiečių armijai. Leiskite savo 
sūnus i vokiečių armija! Vi
sus darbingus žmones i fabri
kus, i darba bendram reika-, 
lui. Jūsų darbo Vokietija ne-j
užmirš, Dangiškasis Tėvas |
gausiai atlygins.” i j

★ J
Ne tik Laisvė, bet ir kana

diečių Liaudies Balsas turi
vajų. Nemažai lietuvių ir' 
Jungtinėse Valstybėse skaito 
šį puikų Kanados lietuvių 
laikraštį. Galėtų skaityti dar 
daugiau. Liaudies Balso pat
riotai darbuojasi. Reikia 
jiems padėti.

Laisvės vajus eina viduti
niai gerai. Karštai reikia pa
sveikinti tuos senus skaityto
jus, kurie prie savo prenume
ratos prideda dolerį kitą au
kų. Ne vienas pakloja dešim
tinę ir sako: Visa eina Lais- , 
vei. Septyni doleriai už prenu- 1 
meratą, o trys doleriai aukų.

Tikėsite, ar ne, bet faktas 
yra toks, kad Lietuva dau
giausia nukentėjo nuo taip 
vadinamų “naikintojų.” Besi
traukdami vokiečiai suorgani
zavo “naikintojų grupes.” Jo? 
se labai aktyviškad dalyvavo 
ir lietuviški parsidavėliai.

Tos grupės dinamitu ir ga
zolinu naikino viską, kas tik 
buvo galima pasiekti. Kaip 
tik taip buvo su žeme sulygin
ta šaunioji Dotnuvos žemės 
Ūkio akademija.

★
Dabar skaitau pranešimą, 

kad ir mūsų armija Korėjoje 
turi panašias naikintojų gru
pes. Jos visiškai sunaikino 
Šiaurinės Korėjos sostinę 
Pyongyang. Taip pat naudojo 
gazoliną ir dinamitą. Sugrio
vė, susprogdino, sudegino vis
ką.

Netgi, pranešimas sako, ga
zolinu apipylė ir sudegino di
delius maisto sandėlius ir la
bai didelį kiekį šiltų, žiemi
nių rūbų.

Negalima suprasti, kodėl
- (Tąsa 4-me pusi.)

13 ŠALIŲ PRAŠO KINUS 
KORĖJOJ SUSTOT PRIE 
38-TOS PARALELĖS
Indija ragina sustabdyt karo 
veiksmus iš abiejų pusių

[jake Success, N. Y. — 
Indija ir 12 kitų šalių ant
radienį atsišaukė į Kinijos 
Liaudies Respubliką, kad 
tuojaus pažadėtų, jog kinai 
komunistai Korėjoje neis 
per 38-tą paralelę.

Ta pararelė buvo rube- 
žiaus linija tarp Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir Pietinės Korėjos, 
valdomos Syngmano Rhee 
tautininku su Amerikos 
pagalba.

Šiauriniai liaudininkai ir
jų padėjėjai kinai jau gruo
džio 5 d. buvo pasiekę 38-tą 
paralelę.
Apart Indijos, tą atsišau-į 

kimą, raginantį kinus neit 
per 38-tą paralelę, į Pieti
nę Korėją, pasirašė atsto
vai Afganistano, Burmos, 
Egipto, Indonezijos, Irano, 
Lebano, Irako, Pakistano, 
Filipinų, Saudi Arabijos, i 
Syrijos ir Yemano. I

Atsišaukimas, įteiktas!

generolui Wu Hsiu-čuanui, 
Kinijos Liaudies Respubli
kos atstovui. .Prašoma, kad 
gen. Wu negaišuojant per
siųstų jį savo valdžiai Pe-i 
kinge.

Minimi kraštai siūlo tai-! 
kos derybomis užbaigt Ko
rėjos karą.

♦ ' '
I

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru sa
kė, jo valdžia stengiasi įti
kinti amerikonus ir Šiauri
nės Korėjos liaudininkus,!
kad sustabdytų karo veiks
mus paliai 38-tą paralelę.

Washington. — Ameri
kos valstybės departmen- 
tas sakė, “gerai būtų, jei 
trylikos kraštų atsišauki
mas sulaikytų kinų komu
nistus” nuo maršavimo į 
Pietinę Korėją. Anglijos 
atstovas Washingtone pa
reiškė, “tai būtų puikus da
lykas.”

Mirė Trumano sekretorius 
Charles G. Ross ’

Washington. — Netikė
tai mirė nuo širdies ligos 
Charles G. Ross, prezidem 
to Trumano sekretorius 
ryšiams su spauda. Jis bu
vo 65 metų amžiaus ir as
meninis Trumano draugas 
nuo jaunų dienų.
Užsikimšus širdinei krau

jagyslei, Ross sukniubo sa
vo raštinėje Baltuosiuose! 
Rūmuose.

ANGLŲ KOMUNISTAI 
ŽADA REMT KINIJĄ
London. — Anglijos ko

munistų vadovas Harry 
Pollitt pasiuntė komunistui 
Kinijos prezidentui Mao 
Tse-tungui kablegramą, pa
žadėdamas, kad anglai /ko
munistai rems Kinijos 
Liaudies Respubliką prieš 
“amerikonų pasiruošimus 
užpult ją.”

Izviestija sako, Trumanas 
planuoja naujus karus

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies
tija tvirtina, jog prez. Tru
manas veidmainiauja, pasa
kodamas, kad jis nori tai
kės. Izviestija smerkia Tru- 
maną už Korėjos karą ir sa
ko:

“Amerikos kariuomenė 
kartotinai laužė Kinijos 
sieną, o dabar Amerika 
ruošia Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų armiją (Formo- 
zoje) tiesio giniam užpuo
limui prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.”

Izviestija kaltino Trumą- 
ną už naujų karų .planavi
mą.

ORAS. — Lietus ir vejas.

Žuvo 519 mainierių 
per 10 menesių

Washington. — Valdinis 
Kasyklų Biuras pranešė, 
jog per 10 pirmųjų mėne
sių šiemet buvo užmušta. 
519 mainierių įvairiose ka
syklų nelaimėse šioje šaly
je.

. Daugiausia jų žuvo per 
kasyklų įgriuvimus ir dujų 
sprogimus. Žymi tų nelai
mių dalis įvyko per pasku
bą darbe.

Jankiai gal turėsią 
apleist Korėją

Washington. — Pasklido 
kalbos, kad Korėjos liaudi
ninkai ir kinai komunistai 
gal suruoš “naują Dunkir- 
ką” — privers Amerikos 
kariuomenę bėgti iš Korė
jos.

Generolas Omar Bradley, 
karinių štabų vadas, sakė, 
kad, jeigu reikėtų,, tai a- 
merikonai turėtų galimybę 
išsikraustyt iš Korėjos.

Praga. — Fabrikinė Če- 
choslovakijos gamyba vidu
tiniai pakilo 23 procentais 
nuo 1947 metų iki šiol.

Pabranginami G. Motors 
ir Fordo automobiliai

Detroit. — General Mo
tors automobilių korpora
cija ir Fordo auto, kompa
nija paskelbė, kad jos tuo
jau pakelia kainas savo au
tomobiliams.

General Motors automo
bilių kaina bus pakelta apie 
5 procentais, o Fordas pra
nešė, kad jo automobiliai 

i bus pabranginti 5 iki 7 pro
centu. i ;

1 u . I .u <■

Tarybų Sąjungos atstovas Jungtinėse Tautose Mali
kas pasitinka ir sveikina Kinijos Liaudies Respublikos 
delegacįjois pirmininką generolą Wu Hsiu-chuan.

KANADA SIŪLO PLAČIAS
DERYBAS SU KINIJOS
LIAUDIES RESPUBLIKA
Amerikos, Anglijos ir Franciįos ambasadorių sueiga, 
manoma, patars sušaukt Keturių Didžiųjų konferenciją

Lake Success, N. Y. — 
Lester B. Pearson, Kana
dos užsienio reikalu minis
tras, ryžtingai ragino Ame
rika ir kitus vakarinius 
kraštus eiti į plačias taikos 
derybas su Kinijos Liaudies 
Respublika.

Kalbėdamas per radiją, 
Pearsonas siūlė dėti visas 
pastangas, kad būtų sustati- 

Idytas Korėjos karas ir per 
derybas įvykdyta taika.

Tos derybos galėtų taip 
pat paliesti ir Formozos sa
la ir karinio Amerikos lai
vyno ištraukimą iš Formo
zos vandenų, sakė Pearso
nas, įžymus Jungtinių Tau
tų diplomatas. Jis patarė 
nepaisyti net kaltinimų, kad 
vakariniai kraštai “bando ti:
užgerinti k o m u n istus.” 
Svarbiausias reikalas — iš
vengti trečiojo pasaulinio 
karo, kaip pabrėžė Pearso-

Kunigai^ motinos ir mokytojai 
šaukia Trumaną taikytis

Chicago. — Dvidešimt du 
kunigai, atstovaudami ke- 
kelioliką religijų, atsišaukė 
į Amerikos ir visų kitų ša
lių valdžias, kad susitaiky
tų ir išvengtų visuotino ka
ro.

Tie kunigai nusitarė ir 
melstis dėl taikos per 11 va-t 
landų.

Akron, Ohio. — Bažnyti
nių Moterų Taryba, atsto
vaudama protestantiškas 
tikybas, pasiuntė Trumanui 
telegramą, kurioje ragina 
prezidentą pasistengt įvyk
dyt Korėjoj taiką. Tos mo
terys, daugiausia motinos, 
prašo “nenaudot atom-bom- 
bos, dėl kurios neišvengia
mai kiltų trečias pasaulinis 
karas.”

Newark, N. J. — New 
Jersey Valstijos Mokytojų 
Sąjunga pasiuntė preziden-

Jis ragino nenaudoti a- 
tom - bombos, nes tatai ga
lėtų iššaukt tokį karą. 
Pearsonas pridūrė, kad tik 
Jungtinės Tautos, galų ga
le, privalo spręsti apie ato
minės bombos naudojimą, o 
ne bet kuri viena šalis.

Ambasadorių sueiga
Paryžius. — Jungtinių 

Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos ambasadoriai ketvir
tadienį pradėjo pasitarimus 
apie opiuosius klausimus, 
paliečiančius Aziją ir Euro
pą.

New Yorko Times kores
pondentas C. L. Sulzberger 
praneša, kad ambasadorių 
susirinkimas “beveik tikrai 
pasiūlys Keturių Didžiųjų 
konferenciją” — .Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Franci jos.

tui Trumanui telegramą, 
prašant uždraust atom- 
bombos naudojimą, nes ta 
bomba yra “civilinių gy
ventojų žudymo įrankis.”

Eugene, Oregon. — 80 
auksažvaigždžių motinų at
sišaukė į prez. Trumaną, 
kad tuojau ištrauktų visą 
Amerikos kariuomenę iš
Ko rėjos.

j Aukso žvaigždės motino- 
Imis yra vadinamos tos, ku
rių sūnūs žuvo karuose. 
Tokioms valdžia suteikia 
auksinę žvaigždę^

New York. — Episkopa- 
lų Sąjunga dėl Socialio 
Veikimo pasiuntė Anglijos 

I premjerui Attlee telegramą, 
kuri prašo pasidarbuoti, 
kad būtų padaryta taika 
dėl Korėjos ir išvengta ka
ro su Kinija. <' 

j Šiai sąjungai priklauso

AMERIKONAI RENGIASI
APSIGYNIMUI PALIAI
38-TA PARALELŲ
Rytiniame fronte jankiai bando 
prasiverži iš apsupimo

Korėja, gruod. 6. — Pa
bėgę iš Pyongyango, ame
rikonai su savo talkininkais 
anglais ir Pietinės Korėjos 
tautininkais bando sudaryt 
apsigynimo liniją arti 38- 
tos paralelės, tai yra, sie
nos tarp Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos ir 
Pietinės Korėjos.

Prasidėjo mūšiai tarp 
šiaurinių liaudininkų par
tizanų ir amerikonų paliai 
38-tą paralelę.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, kad atniar- 
šuoja nauji kinų komunis
tų pulkai, Korėjos liaudi
ninkų padėjėjai.

Jankių lakūnai numetė 
17 tūkstančių bombų į ki
nus ir korejinius liaudinin- 

j kus.
Besitraukiant ameriko

nams iš Šiaurinės Korėjos 
sostinės Pyongyango į pie
nus, partizanai liaudininkai 
iš šonų atakavo jankių 
tankus, trekus ir automo-

Bus paliuosuoti nacių 
{draugai Franci jo j

Paryžius.—-Franci jos sei
mas 331 balsu prieš 266 nu
tarė sutrumpinti bei atleisti 
bausmes tūkstančiam fran- 
cūzų, kurie buvo įkalinti už 
bendradarbiavimą su hitle
rininkais karo metu.

' Prieš tokią malonę naciš
kiems francūzams balsavo 
visi komunistai seimo na
riai ir beveik visi socialis
tai, tik apart socialistų mi
nistrų.

Fordo lokautas prieš 
65,000 darbininkų

Dearborn, Mich. — For
do automobilių kompanija 
faktinai palaiko lokautą 
prieš 65,000 Rouge fabriko 
darbininkų — duoda jiem 
darbo tik 24 valandom per 
savaitę. Tokiu būdu Fordas 
stengiasi priversti darbi- 

! ninkus atsisakyti nuo uni
jinių sąlygų.
Pusiau tedirbantiems dar

bininkams Fordas perša 
kraustytis į naujus jo fab
rikus Buffaloj ir kitur, kur 

j mokama tik $1.24 už darbo 
valandą. O savo darbinin
kams Rouge fabrike, Dear- 
borne, Fordas turi mokėti 
po $1.64 valandai.

Montevideo, Uruguay. — 
Uruguay’aus prezidentu ta
po išrinktas Andres Marti
nez Trueba.

Teigiama, kad Uruguay’- 
juj daugiau politinės lais
vės, negu bet kuriame kita
me Pietų Amerikos krašte.

------------------------------------------ j

episkopalai kunigai iš įvai
rių miestų ir eilė šiaip žy
mių amerikiečių.

bilius, kuriais buvo užsi- 
grūdę visi keliai.

šiauriniai rytiniame fron
te Korėjos liaudininkai ir 
kinai nuolat puola apsup
tus amerikonus ir jų talki
ninkus į pietus nuo Čang- 
džin tvenkiniu ir už tuzino 
mylių nuo Hungnam ir • 
Wonsan uostų. Liaudinin
kai perkirto amerikonam 
susisiekimus tarp Hungna- 
mo ir Wonsano.

Amerikonai atkakliai 
kaujasi, stengdamiesi iš- 
trūkt iš apsupimo, pasiekt 
Hungnam uostą ir laivais 
išplaukt iš šiaurinės Korė
jos.

Amerikonai pasitraukė ir 
iš Hyesandžin miesto prie 
Yalu upės, skiriančios Šiau
rinę Korėją nuo Mandžūri- 
jos.

Skelbiama, kad ameriki
niai lakūnai ir apsuptieji 
jankiai per dieną užmušė 
bei sužeidė apie 2,500 kinų 
ir Korėjos liaudininkų.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 5. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose sėkmingai kovo
jo prieš amerikonus ir Pie
tinės Korėjos tautininkus.

Į pietus nuo Andžu liau
dininkai privertė priešus 
tolyn trauktis atgal.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai užėmė Hesandin ir 
Ranan miestus ir nustūmė 
amerikonus ir Pietinės Ko
rėjos tautininkus 40 iki 50 
kilometrų tolyn į pietus.

“Nenaudinga būtų atom- 
bomba Korėjoj”, sako

Collins
Seoul, Korėja. — Atsi

lankęs generolas J. Lawton 
Collins, Jung. Valstijų ar
mijos štabo vadas, sakė, a- 
tomų bomba nepatarnautų 
jankiams Korėjos kare.

Panaikintas vienas teismo 
sprendimas prieš Coplonaitę

New York. — Čionaitinis 
Jungtinių Valstijų apeliaci
jų teismas panaikino fede- 
ralio apskrities teismo 
sprendimą prieš Judithą 
Coplonaitę todėl, kad ji bu
vo be warranto areštuota.

Slaptoji FBI policija su
ėmė Coplonaitę gatvėje, 
kuomet ji, pasak FBI, norė
jus perduoti “slaptus val
džios dokumentus” sovieti
niam inžinieriui Valentinui 
Gubičevui.

Apeliacinis teismas įsakė A 
suruošti Coplonaitei naują j 
teismą. Bet šis įsakymai 
nepaliečia pirmesnįjį Cop- 
lonaitės nuteisimą Wash
ingtone už tai, kad ji, tar
naudama valdžios raštinėje, 
paėmus valdinius “sekre
tus.”
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VEIKTI KINI- kraštų
S ve n 
M o še

RAGINA
JOS IR KORĖJOS 

REIKALU
Lake Success, antradie

nis.— Anglijos, 
Valstijų, Norvegijos, 
bos ir Ekvadoriaus delega
cijos įteikė

Jungtinių Khan, 
Kiū- wyn Jebb.

atstovai: Švedijos
Grafstrom, Izraelio
Šarett, Pakistano

M'ohammed Z a f r u 11 a h 
Anglijos Sir Glad-

pavojumi.
— Ar jūs norite, kad mes 

balsuotume už tretįjį pa
saulini Ik a i ą ?! — pabrėžda-' vykius Jungt. Tautų seime, 
mas klausė Syrijos atslo- įklausė:

j v as. ; — Kodėl gi T. Sąjunga
, I Baigęs kalbą, kalbėtojas Į "esi«,c Lietuvos Į Jungtines 
h atsiprašė pirmininko, kad1 ^au^as*

per daug nukrypo nuo
i.

Tarybų Sąj. yra teisinga— 
nariai taip turi būti* pri
imami, kaip rodo Jungtinių 
Tautų čarteris; jie turį 
būti priimami sulyg Saugu- j 
mo Tarybos rekomendacija.!

Kas dabar?
Šiemet seime ir vėl iškilo 

šis klausimas. Buvo trys;
siūlymai. JUSXJ kalba-

Braziliia. Kanada. Filiui-! Daug delegatų

sakiau: Lietuvos 
i Jungt. Tautas 
kadaise svarstė

priėmimo
klausimą

i Stalinas su prezid. Roose-
— Aš pilnai sutinku su veltu,— berods Jaltoje. Sto

temos”, liesdamas Kinij 
Pirmininkas atsakė:

Nemanykite, kad visa tai 
generaliniam įvyko dėl generalinio sekre- 

Jungt. Tautų sekretoriui toriaus noro Kinijos dele- 
reikalavimą, gąciją pavalgydinti; ji ne 

kad dabartinėje asemblėjos alkana; ji apsistojusi di- 
sesijoje būtų įdėtas darbų džiajame Niujorko viešbu- 
dienotvarkin sekama s

Trygve Lie

€ Kinijoj “diplomatinis ofensyvas”
Komercinė spauda plačiai komentuoja apie Kinijos 

Liaudies Respublikos pradėtą ‘“diplomatinį ofensyvą”. 
Pei pingo vyriąusybė, sako, leidžia vieną šūvį po kito. 
Ji pareiškė, kad ji jokiu būdu nesutiks, jog Korėjos 
klausimas būtų sprendžiamas arba išspręstas be jos da
lyvavimo. Ji 'reikalauja, kad Jungtinių Valstybių armija 
išsitrauktų iš Korėjos. Ji reikalauja, kad iš Jungtinių 
Tautu būtų išmesta Čiango klika, o priimta Kinijos Liau
dies Respublika. Ji dabar pareiškė, kad ji nepripažins liau. 
jokios sutarties su Japonija, jeigu tos sutarties svarsty
me ir rašyme nedalyvaus Kinijos Liaudies Respublika.

“Kinijos Liaudies 
publikos vyriausybės 
Šimas i Korėją.”

Šis punktas, sako 
nytojai, yra “svarbus ii
greitas”. Smulkesnieji pa
aiškinimai būsią įteikti vė-

linas labai norėjo, kad Lie- 
ir svečių tuva būtų priimta, bet pre- 

ja ir Syrija sako, i kalbėtojui ir pirmininkui užjzidentas Rooseveltas tam 
Saugumo Taryba tai smarkiai plojo.tyj Waldorf-Astoria.

Trygve Lie sukvietė Ki
nijos delegaciją ir paminė- 

|tų kraštų delegatus pasita- 
irimams. Jis kvietė, kaip 

suma-J matome, delegacijas tų 
kraštų, kurios yra Kinijos

Res- 
isiki-

kadangi •
nieko nerekomenduoją, tai 
mes reikalaujame laikyti? 
praėjusių metų rezoliucijos,!..
pagal kurią turi būti priim- j 
tos sekamos
Austrija, Ceylonas, Suomi- •

Liaudies Respubliką pripa- i ja, Italija, Airija, Portuga-,' 
minusios. lija, Jordanas, Pietinė Ko-į

Kai kurie mano, jog šs 
klausimas turėtų pirmiau 

Jungtinėse Tautose Kinijos delegacija taip pat pasi-1 pereiti per Saugumo Tary- 
darė diplomatinių pokalbių ir diskusijų centru, 
jau kelintu kartu kalbasi Indijos delegacija. Pirmadienį cija negalėtų 
Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie suruošė “priva-) ” 
tiškus pietus” tai delegacijai. Ten buvo pakviesti i)’ da-j 
lyvavo atstovai Anglijos, Pakistano, I 
šalių, kurios yra Kinijos Liaudies Respubliką pripažinu- 
sios.

Ten, žinoma, buvo ne tik pavalgyta ir išsigerta, bet 
taipgi pasikalbėta susidariusios padėties reikalais. Be
veik automatiškai Čiango klikos atstovybė tapo pastum- i nebus 
ta į šalį ir pamiršta. Dr. Tsiang, Čiango atstovas, reika-j Kiniją agresorium, j 
lingas tik tada, kada reikia ranką pakelti Saugumo Ta-: kad Jungtinės Tautos 
ryboje. Kitur niekur niekas su juo nebesirokuoja. karo stovyj su ta šalimi. O

Tai natūralu ir neišvengiama. Peipingo delegacija at- daugumas tokio karo neno- 
stovauja kraštą su 475 milijonais žmonių — pačią skait- ri.
lingiausią šalį visam pasaulyje. Gali, kas nori, jos nepri
pažinti, bet niekas negali su ja nesiskaityti.

Kodėl ten nebuvo kvies
tas Malikas ar Višinskis, 
mes nežinome. Nežinome ir

rėja ir Nepalas.
Tarybų Sąjunga 

priimti sekamas valstybes:

Carapkinas, beje, : 
kalboje priminė, kad T 
junga jokiu .būdu nesutiks1 rai”,

; balsuoti už priėmimą Pie- 
valstybės: Itinės Korėjos.

I Na, tai taip klausimas ir
: pasiliko. O Salvadorians

Ko-į delegato siūlymas priimti 
devynias valstybes su “pa

siūlo tariamuoju balsu” tapo at
mestas. Priėmimo .naujų

i priešinosi.
savo | Jei Jungtinės Tautos 
. Są- i gy vuos, jei viskas “bus ge- 

bė abejojimo, savo lai
I ku Lietuvos priėmimo į 
įjungt. Tautas klausimas ir 
I vėl iškils.
Į Kada?

Kiekvienam šiandien įdo
mu, kada prezidentas Tru- 
manas ir Attlee užbaigs sa- 

Įvo pokalbius, kada, paaiškės 
juodviejų nusistatymas Ko
rėjos ir Kinijos reikalu? 

j Spėjama, jog Attlee ap- 
i silankys Jungtinėse Tauto- 
I se ketvirtadienį ar penkta
dienį. Ar jis čia sakys kal
bą, šiuos žodžius rašant dar 
nėra žinoma.

Šios savaitės gale Attlee, 
manoma, skris atgal į Ang-

to, ką ten kinai sake kitų Bulgariją, Rumuniją, Mon- kandidatų klausimas palik
kraštų delegacijoms.

Korespondentai nekantrūs Vengriją, ^Suomiją, Ita-| sti.
Kinijos delegacija yra rū-j 

Indijos ir kelių kitų 1 mas į Korėją bus pradėtas pestingai saugojama detek-: 
jspubliką pripažinti- svarstyti, kaip jis bus už- tyvų, kuriuos^ Niujorko

bą, kad T. Sąjungos delega- 
priekabiau-

ti.”
Bet, kai Kinijos

Kai kurie mano, jog Kini
jos “agresorium” 

salima:

miestas paskyrė jai saugoti. 
Ypatingai saugojamas am
basadorius Wu.

; Komercinės spaudos ka
daro viską 
delegacijos 

pirmininko VVu su klausi
mais, bet neprieina. Kai ku
rie gudruoliai vakarais

apskelbti į
jskelbus I
reikštuJ respondentai

. yra| priėjimui prie

Tūli spėja, jog Kiriija bus 
pavadinta ne “agresorium”, 
bet “įsibriovėliu”, — trupu-

I tėlį švelnesniu vardu.
Viskas daugiausiai pri- I

Liaudies Respubli-; tas Saugumo Tarybai sprę-

uja rortuganją, Airija, i 
Jordaną, Austriją, Ceilonąi 
ir Nepalą.

El Salvador delegacija I 
pasiūlė savo rezoliuciją, ! 
kurioje reikalavo priimti a-1 
nas (buržuazines) devy
nias, kurios yra pirmajame 
pasiūlyme, bet nieku būdu 
nepriimti T. Sąjungos “sa
telitų”. O jeigu ; 
gurno Tarybos negalima

bando įsikverbti į viešbučio l)riimti de,'7rlil! l,ilnais
kambarius, kuriuos delega
cija gyvena, bet negali — 
neleidžiami. Wu sako: kai 
bus reikalo, mes suteiksime 
interview visiems spaudos

nariais, tai reikia jos priim-j 
ti “nepilnais nariais”, —tik į 
su patariamuoju balsu.

Nesiskaito su teismu
Tennessee Universiteto valdyba atmetė aplikaciją še- kkusyg'nuo”to," ka ’nutars!----------- ,-------- z-------- -------

l ir radijo korespondentams įkusijų eigoje labai ilgą (ir j 
| kartu. nuobodžią) kalbą pasakė
į Aną dieną vienam korės- Salvadorians atstovas 
pondentui pavyko pasikal- Hector David Castro,, 
bėti su delegacijos vertėju, puolė Tarybų Sąjungą,

šių nėgių studentų. Ji pareiškė, kad ji laikysis Tennessee 
valstijos konstitucijos., kurioje pasakyta, kad visose moks
lo ir apšvietos įstaigose juodieji žmonės turi būti atskirti 
nuo baltųjų.

Jungtinių Valstybių Aukščiausias Teismas yra patvar-

Trumanas ir Attlee.
Jų pasitarimai

Atvykęs į Ameriką, Att
lee pareiškė, jog kbmunis-

Tenka pasakyti, jog dis-

Senatorius Herbert Leh
man, demokratų kandida
tas, lengvai supliekė lap- 

, kričio 7 dienos riflkimuo- 
se republikonų kandida
tą Joseph Hanley.

D r. 
Jis 
vi" i

Jis buvo užklaustas: saip žemino liaudiškas res-i
— Kaip ilgai delegacija publikas, sakydamas, kad; 

mano čia pabuvoti? 
Užklaustasis atsakė:
— Aš manau, kad mes 

paslaptis. Ta- I būsime čia tol, kol reikės
būti...
Naujų narių priėmimas.

Pirmadienį generalinėje i jgjosį
Jei tai būtų praktikuojama kur nors ant hecivilzuotos i ?juo Jarpu iš Korėjos i1’^us! asemblėjoje (seime) buvo 

salos, mes nusistebėtumėme. Bet, štai, tokia sistema yra išmuštos, tai visvien vėliau ;is*e as ausimas e nau 
praktikuojama čia pat, Amerikoje, visų Amerikos, žmo- j Jungtines Tautos Korėjon j JU nai ių i ung. 
hių, taip sakant, “panosėje”, tačiau niekur nesigirdi di-; ^ajys intervenciją,
džiausio pasipiktinimo. Vis tiek mes turime drąsos Jung.: _ antradienį, kai
Tautose ir kitur garsiai kalbėti apie “žmogaus teises” ir z°uziai rašomų piez. 
mokyti kitų kraštu žmones, kaip jie turi traktuoti savo i rumunas, po užkandžio, 
gyventojus. Ita1'1.^1 sa A,|tlee lalve

_ _______ ____ •; ’ Williamsburg.
Kai bus aišku, ką juodu 

nutars, tuomet paaiškės

kęs, kad jeigu kuri valstija negali aprūpinti negrų tokio ' tams nepavyks' suskaldyti 
pat lygio mokyklomis, tad jie turi būti priimti į bendrą
sias .mokyklas. Tennessee valstija neturi universiteto 
negrams, o jų neįsileidžia į valstijos universitetą. Vadi
nas, tos valstijos baltieji šovinistai net nesiskaito su ša
lies Aukščiausio Teismo nuosprendžiu.

Tik todėl, kad žmogaus odos spalva juoda, o ne balta, 
jam atimta proga siekti mokslo ir karjeros. Jis ten gy
vena, jis ten taksus moka, jis ten gimė ir augo, bet jam 
mokyklos durys kietai uždarytos!

Į Vakarinio bloko.
Pirmadienį ministrų pir

mininkas tarėsi su prezi
dentu Trumanu. Ką juodu 
'nutarė — 
čiau, sakoma, kad juodu 
Korėjos klausimu šitokios 
minties priėjo: jei Ameri- 

; kos 'ir kitų tautų armijos

'“Vakarai” atimą per daug 
: anglies iš vokiečių

Frankfurt, Vokietija. — 
IVakarų Vokietijos valdžia 
! ruošiasi protestuot, kad. 
anglai, amerikonai ir fran- 
cūzai išveržta iš vokiečių 
per daug anglies Francijai, 
Anglijai ir kitiems vakari
nės Europos kraštams.

1 Daugiausia tos anglies jie 
sunaudoja kariniams savo 
fabrįkasįs. K •

Vokiečių valdžia sako, tie 
i ių “draugai” atima reika- 
■ Ii ngą patiems vokiečiams 
I anglį.jos negali būti piiimtos į|

Jungtines Tautas, kadangi!

j011XSS STkih- t’i Sveturgimiams ginti konfe
Sąjungos atstovas Šeinio- I • • • ■ ■rencijos nusistatymas

■ ir siekimai

Prie 40 metų jubiliejaus
Ateinančiais metais sueis lygiai 40 metų nuo įsikūrimo Į daug maž ir tai, kaip 

•Laisvės. Tai didelis, gražus laikotarpis. Tai didžiausių jentuosis Jungtinės 
audrų laikotarpis. Per keturiasdešimt metų Laisvė išti- tos. 
kimai dirbo ir tarnavo Amerikos lietuviams.

Ši svarbi, istorinė sukaktis turėtų būti plačiausiai 
žymėta. Šėrininkų suvažiavimas, kuris įvyks sausio mė- į 
nėšio paskutinį šeštadienį, bus jubiliejinis suvažiavi
mas.

ori • 
Tau-

aį_ j Vakciriche pas sekretorių
! Pirmadienio vakarą sek-
i retorius Trygve Lie pasi
kvietė pas save į namus Ki-

Prie šio suvažiavimo jau dabar reikia pradėt ruoštis. r!1^,os gaudies Respublikos 
Geras, ankstyvas prisiruošimas labai reikalingas, jeigu j jkdegaciją pietums aiba va- 
tiorime turėti skaitlinga, entuziastiška suvažiavimu. i aJienei> , .

Ne tik šėrininkai, bet'ir šiaip visi pažangos šalininkai, j Bu-V0 Paklėsti ir sekamų 
visi dienraščio skaitytojai, -visi darbininkiškos spaudos j 
patriotai privalo pagalvoti, kaip kiekvienas iš mūsų ga
lime prfeidėti prie Laisvės 40 metų sukakties atžymėji- 
iho. ’ .

Ar galėjo kunigas kalbėti 
prieš karą ir už taiką?

Klerikališkas Darbinin
kas jokiu bųdu^ negali su-

no arkivysktųMJtfs kapitulos 
kancleris ir vikaras kun. 
Juozas Stankevičius kalbėti 
Maskvoje taikos konferen- 
(įjojė taip, kaip pranešė 
Associated Press.

Ką gi baisaus šis kuni
gas pasakė? Paties Darbi
ninko padavimu, “kun. 
(Stankevičius kalbėjo į pa

šaulio katalikus, raginda
mas suburti savo jėgas 
prieš karo kurstytojus. Kal
bėjo visasąjunginėje taikos 
partizanų konferencijoje, 
Maskvoje, prašydamas Die
vo pagalbos kovoje prieš 
Korėjos karą ir prieš tuos, 
kurie nori panaudoti ato
minius ginklus žmonijai su
naikinti” (Darb., lapkr. 28

Tai, girdi, tik iš prievar-

I tos kunigaš galėjo dalyvau
ti taikos konferencijoje ir. 
taip kalbėti. Ypatingai ne- 
daleisttna, kad katalikų 
bažnyčios kunigas dar pra-

; šytų ir Dievo pagalbos prieš 
I tuos, kurie nori atomine 
I bomba žmoniją sunaikinti!

Mes gi esame linkę ma
nyti, kad iš tiesų kun. Stan
kevičius taip kalbėjo ir Die
vo pagalbos prašė be jokios 
prievartos. Tas tiesa, kad 
didelė kunigų dauguma 
darbuojasi dėl naujo karo, 
bet turi atsirasti ir atsiran
da vienas kitas • 'kunigas, 
kuris nenori naujos paviet
rės. Vienu iš tokių kunigų 
ir bus šis kaunietis kuni
gas. Už tai jam priklauso 
didžiausia garbė!

Amerikonas

į Jungt. Tautas 
priėmimo.

Kaip žinia, yra visa eilė ■ 
kraštų, kurie dar nepriimti 
į šią organizaciją! juos pri-; 
imti nėra jau taip sunktų | 
bet ir nėra lengva.'

Einant J ung tinių 
Tautų č a r t e riu, nau
ji nariai priimami tokiu 
būdu: Saugumo, Taryba re- į t t • • • z

teikė istoriją viso to, kasi 
1 pirmiau, ką tarė i 

i tarptautinis teismas, žymė-; 
Į damas, jog T. Sąjungos šiuo; 
i reikalu nusistatymas buvo Į 

_ I ir tebėra teisingas ir ji nil- 
. i nai užgyrė net ir tarptauti-! 
J j n is teismas.

Įdomiai kalbėjo i 
atstovas, žilagalvis Faris EI 
Khoury. Šio žmogaus kal
bos visi klauso; jis kalba 
angliškai gerai ir įtikinan
čiai.

Syiijos atstovas sakė, jogkomenduoja seimui (asem- r Ua • riimti 
h mail n cmmac tiinnw O’a- - 1 ...blėjai), o seimas tuomet ga
li priimti, gali nepriimti re
komenduojamuosius.

Praeityje buvo taip: A- 
merika bei Anglija pasiūlo 
kandidatais į narius vienas 
valstybes, kurios nori na
riais būti, bet atmeta tas, 
kurias siūlo Tarybų Sąjun
ga. Tuomet balsuojama. 
Dauguma' Saugumo Tary-

tant ir liaudiškas respubli
kas. El Khoury nuomone, 
negalima nepriimti tos g" 
kitos valstybės tik del to, i 
kad mūsų dauguma nesu
tinkame su jų vidujine san
tvarka; mes tos santvarkos 
nepataisysime; tai išimtinai 
tų (kraštų reikalas. Bet pri-

bos narių atmeta T. Sąjun
gos siūlomus kandidatus^ o ' 
Tarybų Sąjunga atmeta a- 
nų kandidatus — vetuoja 
juos. Sulyg taisyklėmis: už ! „ f-i-| 
naujus kandidatus turi bū-j1.an ,1S ‘ 
ti paduota septyni Saugu- PasT’.

J.,.;,, haiC!>; ;.i Jls eJ° lr toliau:

Nepaprastai entuziastiška sveturgimiams ginti konfe
rencija, kur įvyko pereitos savaitės pabaigoje New Yor
ke, priėmė pareiškimą apie savo tikslus. Tasai pareiški
mas ištisai skamba taip:

... I -Nacionalinė Konferencija®
j Teisių Biliui Ginti’buvo su-; ra pastatęs ant kelio tūks- 

4ukta apsvarstymui Jung. tančiams nepiliečių, kurie 
per metų eilę stengiasi tap
ti Amerikos piliečiais, bet 
nepajėgia.

Šitie klausimai sudaro di
deli pavojų kiekvieno ame
rikiečio civilinėms teisėms 
ir demokratinėms ląisvėms. 

reakcija siekia panaudoti Į Todėl ši konferencija šau- 
sveturgimius paruošimui | kia visus amerikiečius ir jų 

ir | legališko ir politinio puoli-j organizacijas hendron apsi- 
mo ant visų amerikiečių ei-j gynimo veiklon, neatsižvel- 
vilinių teisių. i giant į jų politinius arba

Klausimai, kuriais šijsocialin. įsitikinimus. Šau- 
konferencija pasimojusi! kia visus, kurie tik pripa- 
veikti, yra šie: . -žįsta tą faktą, jog gynimas

Departmento I sveturgimių amerikiečių 
panaudoti ne-i teisių yra būtinas reikalas

• v V • V. •

| Valstybių Konstitucijai pa
vojaus. Tą pavojų sudaro I 
platūs užpuolimai ant 'visų i 
amerikiečių, tiek sveturgi- j 
mių, tiek čiagimių.

Konferencija suranda, 
:kad Jungtinėse Valstybėse 

panaudoti Į

‘ ėmus visus aplikantus, mesbandymas „...... ... ...... ......
galime nustumti tolyn karo J konstitucinį McCarran Į-; apgynimui ir išlaikymui de-
pavojų.

— Mes neprivalome būti
.užsispyrėliai, būkime tole- Jungtinėse Valstybėse 

sakė kalbėto- legališku iš antro karto su-
i

mo Tarybos nariu balsai, i-i. LU““U; sak.e> i paleidimu jų po užstatu.
Į jog Jungtines Tautos pri- | 
valo priimti savo nariu ir i
Kiniją (Kinijos priėmimas I jr deportuos daugiau kaip 
bus svarstomas vėliau). Jis: 3,400 nepiliečių, pasire- 
teigė, jog Kinija šiandien; mįant McCarran Įstatymo 

valdoma,1

skaitant penkis balsus pa
stoviųjų narių, didžiųjų 
valstybių.

Teismo žodis.
Kai praėjusiais meitais 

seime šis klausimas buvo iš
keltas, kai T. Sąjunga ve
tavo Amerikos ir Anglijos 
siūlomus kandidatus, tuo
met seimas nutarė tuo rei
kalu kreiptis;, į tarptautinį 
teismą, veikiantį Hagoje.

Teismas šitaip nutarė:

yra komunistų 
išskiriant. Taiwano salą, ku
rios ateitis dar nėra iš
spręsta. Tai kodėl Kinijos 
nepriimti? Kas čia darosi? 
Būkime realistai; neužsi
merkime prieš faktus.

Kinijos nepriėmimas į 
Jungtines Tautas, sakė EI

statymą įvedimui koncent
racijos stovyklų sistemos 

; ne-

■ mokratinių laisvių Jungtim 
i Valstybėse.

Ši konferencija paantri
na savo tikėjimą į Ameri
kos žmonių demokratineslaikymu 48 nepiliečių ir ne- 1

. ' aspiracijas, į Jungtim Vals- 
Justicijos Departmento 1 tybių Konstituciją ir josios 

1 pranešimas, kad suareštuosi Teisių Bilių. Ji ragina vi- } • 1 i 1 ♦ 1*1 A *1 v •*

dėsniais apie deportaciją.
Justicijos Departmento 

pasakymas, kad jis sieks 
atimti pilietybės teises net 
1,000 sveturgimių piliečių.

Tie sunkumai, kuriuos 
Justicijos Departmentas y-

sus Amerikos žmones prisi
dėti prie apgynimo teisių 
visų nepiliečių ir sve turgini, 
piliečių, neatsižvelgiant į 
jų rasę, spalvą, tikėjimą,

įsitikinimus, — visų, kurie 
dahąr yra arba gali būti at
eityje McCarran Įstatymo 
isterijos aukomis.

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Grtlbd.-Dec. 7, 1950



A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELEST

(Istorinis Romanas)

Manivydui.
Vos tik aukštieji svečiai suėjo į sekly

čią, pilaitės kieme pasidarė linksma ir 
triukšminga; pasigirdo šūkavimai, pasi
sveikinimai, ir visi svečiai ' susirūpino, 
kur pastatyti savo arklį, sudėti kamanas, 
balnus. Vidury kiemo švaistėsi abu 
Knystauto sūnūs ir nurotlinėjo vietas.

Kai raiteliai susitvarkė, visus paprašė 
į pirkią ir pasodino už ąžuolinių skob
nių, ant kurių tarnai nešiojo ir dėjo val
gius i r^gčri mus.

išsirikia-
Aš ir mano vo, nusigręžė i iviariennurgą ir, laiKyaa 

m i ant savo stačių kardų rankas, sukai
ir vai

rikino
kti r i no

Pilca iš Matakauckų, tas pats, kurio ar
klys nugrimzdo raiste, išsiėmė iš kiše-

Chicago, Ill
j 57,000 Gavo* Pakelt Algas

Sutartis algų klausirpu tar
pe U.S. Steel korporacijos ir 
CIO United Steel workers ap
imanti 165,000 darbininkų, 
įskaito apie 57,000 dirbančių

Jiems pakelta alga abelnai 
16 c. valandai arba $6.40 sa
vaitei.

Manoma,

Detroit, Mich
Kalbės V. Andrulis

Draugijų 
V. Andru- 

mumis.

Žinios iš Lietuvos
fermy reikalu

VILNIUS, spalio 4 diena.— 
. su

ruošė du Kauno srities tarp
rajoninių Valstybinės me
džioklės inspektorių pasitari
mus Kaune.

Pirmame pasitarime, Įvyku
siame 1950 motų rugsėjo 1 d., 
Mokslų akademijos zoofermo-

respublikoje kolūkiečiai do
misi kailinių žvėrelių fermų 
steigimu.

I 7 *
ra~ Medžiokles ūkio valdyba

Gruodžio 10 d., 
salėje’, 4097 Porter, 
lis dalyvaus su 
džia 7 vai. vakaro.

Grįždamas iš Amerikinio 
Sveturgimius Ginti Komiteto 
sušaukto suvažiavimo, kuria- • 
me jis dalyvavo New Yorke

kad ir kitos plie- gruodžio 2 ir 3 dienomis, V. 
Ino kompanijos paseks pirmą- Andrulis sustos pas mus ir pa-, 
[ją. sidalins su mumis suvažiavimo — Obelynėje buvo plačiai

i išnagrinėta kailinių žvėrelių 
rcn8'ia'reikšmė, žvėrelių auginimo 

sąlygos ir fermų steigimo ga- 
1 i my bes sostam bintu ose 
kiliose.

Į Antrasis Kauno srities 
|ra joniniu 
t , J. . . - *

VIII
Tokiu tad laikotarpiu raitelių būrys 

pasiekė bajoro Knystauto pilaitę. Kai 
atidarė vartus,- svečiai sujojo vidun. Vi
sa įgula, visi žmonės stovėjo savo vietose, 
pasirengę kovai.

Bajoras Knystautas pripuolė prie 
brangiais šarvais apsikausčiusio karžy
gio, prilaikė*jo balno kilpą ir, kai jis nu
sėdo nuo žh’’go, žemai jam nusilenkė ir 
pasveikino:

—Sveikas būk, mūsų Viešpatie, Kęstu
čio sūnau, Vytautai. T< 
Perkūnas ir visi dievai . .
žmonės lenkiame prieš tave savo 
ir esame paklusniausi tavo tarnai 
diniai.

—Alla, alia, alia, — subruzdo 
tėję totoriai, pažinę viešpatį, su
kovėsi Narevo pasieniuose ir buvo jo pa
imti į nelaisvę; puolė jie prieš kunigaikš
tį kniūbsti, tuo pareikšdami jam pagar
bą ir vergiškumą.

Vytautas pasisveikino su bajoru 
Knystautu ir įgula:

—Sveiki, vyrai!
—Sveikas, mūsų valdove! — atsakė 

įgula ir subruzdo: vieni žemai nusilen
kė, kiti, kaip ir totoriai, puolė ant že- 

• mės. Iš už kerčių nedrąsiai pasirodė mo
terys, ir jau visi žinojo, kas per svečias 
atsilankė į pilį.

Kunigaikštį ir penkis jo bendrus pa
prašė Knystautas į seklyčią, o kiti visi 
tuo tarpu pasiliko kieme prie savo ar
klių. Jais rūpintis bajoras Knystautas 
paliepė savo dviem sūnum, Kristijonui ir 

1

ją kertėje ir su savo keliais žmonėmis 
pradėjo melstis, žegnotis ir, nusilenkda
mi, kaktomis žemę badyti. Vyresnysis 
Knystauto sūnus Kristijonas ir kiti per
krikštyti lietuviai žemaičiai, rožančių 

nemokėdami poterių

I Streiko Pagalba Laimėjo 15 c.
Į Po 9 savaičių streiko 450 
darbininkų Felt & Tarran 
Mftg. Co., dirbėjai skaitliavi- 
mui mašinų susitaikė ketvir- 

I tadienį.
| Darbininkus atstovavo lo- 
i kalas 1198, Internationaįl 
[Union of Electrical Workers.

darban
laimėję vo gyvenimo 

valandai 
pakėlimą algos ir kitus page
rinimus.

j Darbininkai grįžo
' penktadienio
| naują sutartį, c.

[nutarimais.
Jam tas prakalbas 

vietinis sveturgimius ginti ko
mitetas. Kviečia visus daly
vauti.

kolū-

, neturėdami
kalbėti, į
šiaip taip persižegnojo, viens’ kitą sek
dami, pakrutino lūpas ir, vėl persižeg
noję, susėdo už stalų. Jaunesnysis 
Knystauto sūnus, dar nepakrikštytas, 
Manivydas su pilaitės žmonėmis ir Vy
tauto palydovais nekrikščionimis visi nu
pylė iš ąsotėlių deivei Žeminei midučio ir

drauge su krikščionimis, paskiau 'pri
klausančia dali atidavė ir savo dievams.

C

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia

Edward Yotka Mirė Nuo 
Apdeginto

Edward Yotka, 60, 4610 S.
Wolcott st., pečkurys, mire

Sukako metai
Gruodžio 8 d., 19'49 m.,

apleido mus ligos pakirstas Lj?jotoju
Antanas Adomaitis. Paliko 
jis nuliūdime savo šeimą, sa- 

draugę Oną ir 
du sūnus su marčiomis ir anū
kais. Tuo pačiu’ metu paliko 
daug draugų, su kuriais jis 
darbavosi ir finansiniai rėmė 
veikim ą.

re a un e.

me
me-

Valstybinės 
inspektorių ir 

aktyvo pasitarimas 
m. rugsėjo 24 d. 
Kauno srityje jau 
steigti kailinių žvė

relių fermas. Vilkaviškio ra
jono kolūkis “Rausve” jau 
įsteigė kralikų fermą.

Gaunama žinių, kad visoje

Gaila, kad netekome gero 
draugo šiame momente, ku
rių daugiausia reikia. Lai bū
na jam lengva šioji žemelė.

Miami, Fla.

Tarpkolūkinės hidroelektrines
AKMENE, spalio 4 d.—Da

bartiniu mctu rajone ant Vir
vytės upės yra statomos trys 
tarpkolūkinės hidroelektrinės: 
Kaperių, Sukančių ir Rokiš
kės. Sukančių ir Rak iškęs 
hidroelektrinės' jau baigiamos 
Įrengti. šiomis dienomis bus 
pradėta elektrifikuoti kaimy
niniai “Vienybės” ir Lazdynų 
Pelėdos vardo kolūkiai, Kai
riškių tarybinis* ūkis ir Tryš
kių miestelis. Pirmosios stul
pų linijos jau ^nutiestos Į kol- 

! ūkiečių butus. Hidroelektri
nės gavo iš broliškųjų tarybi
nių respublikų dinamas, 
transformatorius, turbinas ir 
kitus Įrengimus.

Dabartinių metu Kapėnų 
elektrinės tinklas siekia spin
duliu 9 km. Visiškai elektri
fikuoti kolūkiai “Tarybą Lie
tuva,” “Virvytės krantas” ir 
“Pažanga.” Tinklas plečia-

|mas toliau1.
J. Akavickas

n i nėję nuo ap degimo pirma
dienį, kai jo drapanos uside- 
gė prie furnasso Chicago
Railroad Equipment Co., 1928

IW. 49th st. -
į Liko žmona, sūnus ir duktė, [tuvį.
[Jis paėjo iš Lietuvos nuo Ša- Šiomis dienomis 
llako. V. .Dirsienė,

Kiekvieną savaitę iš senųjų 
Detroito gyventojų amžinai 
pasitraukia po vieną kitą lie-

j ir mus užklupo šalčiai

šalta žiema, užklupusi 
rines valstijas, pasiekė net 
pačią šiltąją tropišką Meksiką
ir jos sostinę Mexico City.

šiau-
ir

New York. — Amerikos 
j apsigynimo sekretorius ge- 
' nerol. Marshall čia kalbėda
mas, ragino urmu gaminti 
visokius karo reikmenis.

Supažindinkite su i 
tuos, kurie dar jos neskaito. 
Kalbinkite juos patapti Lais
vės skaitytojais.

Laisve , džioje.
w _ ... .

kurios 
mire šių

mirė Alice 
gyvenimo 

metų p ra-

mirė Morta Rukšte- 
licnė, kurios gyvenimo drau
gas, pašauktas į šaltąją žeme
lę, seniau buvo ją palikęs.

Tai nuostoliai mūsų veiki- 
•mui, kuomet vienas po kito 
j apleidžia mūsų eiles. Liku- 
įsiems daugiau darbo lieka, 
j nes pakol kas naujų jėgų ne
siranda. Rep.

kraštais, šaltasis žiemos dėdė 
neaplenkė ir mūsų saulėtos ii 
gėlių bei orindžių soduose pa- 

j s k e n d u s i os Florid os.
Lapkričio 30 d.

laikraštis “Miami Herald” ra

PRANEŠIMAS

so,

vietinis j

saitas oras, kuris' pa-

jorindžius, daržoves ir daug 
-kitokių vaisių. Genioje, kur [Visus

HARRISON-KEARNY, N. J.
įvairumų vakarėlis su muzika, 

j šokiais, užkandžiais ir gėrimais, 
' kuris jvyks šeštadienio vakare, 9 
, d. gruodžio, 15-17 Ann St., Harri- 
j son, N. J. Pradžia 7 vai.' vak. Jžan- 
• ga veltui. Rengia LLD 136 kuopa, 
į Tai bus pirmas šio rudens bei žie-

gyvena d. Grinka, temperatu- | Emisija8 
ra nukrito iki 24 laipsnių, •

ir visas, vietinius ir visos 
lietuvius atsilankyti. — 

(234-235)

AIDO CHORAS
Sekmadienį, Gruodžio 10 Dec.--Pradžia 3:30 p. p.

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa., vadovybėje Rose Behmer

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hili, N. Y.

Šokiam (iros George Kazakevičiaus Orkestras
Programa bus nepaprastai įdomi. Dalyvaus pats Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus ir 

Lyros Choras, iš Philadelphia. Pa. Abu chorai sudainuos gražias lietuviškas dainas, ir be to, abu 
Chorai išstos su savo solistais, duetais ir grupėmis. Tad prašome vietinius ir iš apylinkes dalyvauti, 
išklausyti šio gražaus muzikališko programo. —AIDO CHORAS

i Worcester, Mass.
LLD 11 kp. nariams

Pereitame LLD 1 1 
susirinkime d r 
mūsų ilgametis 
sų sekretorius, 
raportą iš narių 
beveik visi yra

kuopos 
Janulis, 

kuopos finan- 
išdavė gerą 
stovio. Sakė: 

užsimokėję ir
duoklės yra pasiųstos į cent
rą. Tik keli nariai yra neužsi
mokėję, kurie visada velkasi

Tekis apsilei- 
būti nei pas

kai nuo.j a

kaip uodega kas metai 
žiemos švenčių, 
dimas neturėtų 
vieną LLD narį, 
mokėti visiems 
metų. Jūs, draugai, 
noti, kad išleidimas 

[žurnalo “šviesa”
[daug. Tai kodėl jūs laukiate 
į per visus metus neužsimokū- 
|ję? Nusitarki! užsimokėti
pradžioje metų. Tada Draugi
jai ir jums bus geriau.

Metinis LLD 1 I kuopos 
Įsirinkimas įvyks gruodžio 
! dieną, 10:30 rytą, čia 
renkama kuopos valdyba 
1951 metų. Todėl \ 

ivaukit čia ir savo 
i pradėsim užsimokėti 
[ metus.

su-
10

dėl

duokles

[Miami mieste — iki 43J Hia- 
ileah (Miami priemiestyje) 
|buvo ledu apšalę namų ir au- 
Itomobilių langai.

Apskaičiuojama, kad žalos
• bus padar.yta už virš 10 milio- 
įHU dolerių. O dar
I matyti pabaigos, 
žąsties sumažėjo

žmones apsistojo 
kus, bijodami |

šalčiams ne
iš tos prie- 

visokia ver- 
kirpyklose 

kirpti plau-

MONTELLO, MASS.
Nuoširdžiai prašome visus Laisvės 

skaitytojus dalyvauti Įvairumų pa
rengime, kuris jvyks šeštadieni, 9 
d. gruodžio, Lietuvių Tautiško Na
mo apatinėje svetainėje. Bus gražus 
parengimas.

i Kurių jau pasibaigė prenumerata 
už Laisvę, tai prašome dalyvauti ir 
pasimokėti. Tuomi jūs padarysite 
gero dienraščiui ir sumažinsite va-

1 jinimo darb - Geo. Shimaitis.
(233-234)

I )arbi ninku kvartaluose ^be
veik visi’namai neturi apši

ldomos sistemos pečių. Tai 
i žmonės naudoja visokio kalib- 
iro pečiukus, daugiausia kera- 
sininius. Tie šildomieji pečiu
kai sudaro namuose nemalonų 
orą (kvapą). Bet geriau, ne
gu niekas. O geresnės rūšies 
kerasinas duoda visai gerą ši- 

j Įima.
Kas kita pas turčius. Jų | 

'paločiai ir viešbučiai turi ge-j 
iriausią apšildymo .sistemą. į 
i'fodel jie nuo šalčio nekenčia, i

Oro tyrinėtojai pranašauja, 
.'kad už dienos kitos ir vėl tu
rėsime vasaružę. Todėl šiau
riečiai lai nesibaimina, lai at
važiuoja atostogauti. Visur < 

! kur yra išnuomavimui kamba- Į 
irių. V. J. Stankus, j

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienj, 11 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St. * Malonėkite 
visos narės dalyvauti ir naujų at-, 
siveskite. Turime svarbių reikalų 
aptarti. A. W. (233-234)

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Į *-----

Visi matom dienraščio Lais- i 
vės vajų, kuris pradeda gero- 

; kai išsijudinti. Mūsų vajinin- 
ikas drg. D. G. Justus atlieka 
| gražų darbą. Užrašykite 
[savo artimiemš “Laisvę” kai- 
j po gražią dovaną žiemos šven- 
jčių proga, ir 
j Jusi u i. Tuom i 
i šiame vajuje, 
žų darbą.

Aido Choro vakarienėje 
d. gruodžio pats Choras davė 

į programą iš gražių dainų. 
[Bet visi pasigedom choro mo- 
; kytojos draugės Karšokienės, 
•nes ji labai serga. Mūsų visų 
linkėjimai jai greitai pasveik
ti. Norma Ceponiutė taipgi la

ibai gražiai sudainavo keletą 
1 dainelių ;‘jai akompanavo He
len Kižiutė. Vadovaujant He
len Kjžiutei, Choro šokikų 
grupė tautiniuose kostiumuose 
pasipuošę gražiai pašoko.

J. M. L.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

a

priduokit drg. 
pa d ėsi t jam

ir, atliksi t g ra-
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Gruod.-Dec. 7, 195'



I

Klausimai ir Atsakymai <on

Jūs rašote gana daug a- 
pię Lietuvoje kuriamus ko-

N gw 21 riftn Tyrinėja dingusiu 
motery rekordus

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

lektyvinius ūkius, bet mažai n vainintaiai 
galima suprasti, kaip tikrai i*UbŲ VcUriHHUjdl

^dalykai stovi. Todėl ^taii^nilzalaiie tiaiiiin keletas klausimų. TClKaiailS UBUJO
Kada susikuria kolūkis,! JįOntfaktO

Kur armonika sugroja...
r

ar visi, kurie prisideda prie 
jo, ir trobas sustato į vie
ną vietą, kaip ir miestuką?

O kada tveriamas su
stambintas kolūkis, a 
taip sakant, susideda 
kolūkiai į vieną, tai ir 
trobos keliamos i viena v v

Įmylėtų armonikos -ir kurios 
i garsai neprimintų jam anuos

Subendrintos rankos, pa
dalintas darbas yra našes
nis ir -spartesnis. Kas yra 
daroma su darbo 
virsiu, ar jie turi 
darbo ieškoti?

jėgų per
eiti kitur

Transport i ninku Unijos 
šininkai pareikalavę iš 9 
vatiškų miesto ribose veil 
čių busų kampanijų pasirašy- 

du ifj naują kontraktą pirm gruo- 
vėl džio 15-tos. Tos kompanijos 

vie- (tūlos iš tos grupės randasi 
! Philadelphijoje) operuoja de- 
sėtkus linijų.

Jeigu kompanijos nesutiktų, jm(d 
spėjama, 1-mą dieną sekamo i 
mėnesio pradėtų streiką. !a|!<

pri davo net kelintai! kaiman Į 
vakaruškas, kur, prie smagios 
armonikinės muzikos, j’is, kaip 
viesulas, sukdavosi asloje su,

Amerikoje

armonika, visuo- 
istiškai Įvertina, 
us dar nuo anų 
es prisiminimas, 

praeities...
? turime gabią ir

Po r

Atsakymas
Kiek mums žinoma, vals

tiečiai, sulieję žemes *į kol
ūkį, kol kas pasilieka savo 
namuose gyventi. Tai, žino
ma, neparanku, ir kaip 
greitai sutvarko greituo
sius reikalus, pradeda sta
tyti namus prie vienos vie
tos. Pirmiausia stato bend- 
rus pastatus gyvuliams ir 
pašarui, kad tai nebūtų iš
mėtyta po atskirus valstie
čių pastatus.

Kadangi Lietuvoje kolū
kinė sistema tebėra visiškai 
jaunutė, nes tik prieš porą 
metų pradėjo kolūkiai kur
tis, tai tų bendrųjų pastatu, 
o ypač gyvenimui namų, tė
ra pastatyta labai mažai, 
tik vienam kitam ūkyje 
pradėta imtis to darbo. To
dėl stambinant ūkius, su
vienijant du ar tris ūkius 
į vieną, neseniai pastatyti tas 
kolūkiniai pastatai nesuda- išdalinti alkaniems ir sušniu
ro problemos, nes dar labai siems korėjiečiams? 
mažai tebuvo. Aišku, kad

James Stewart filmoje 
“The Jackpot,” rodomoje 
Roxy Teatre, New York.

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.) 
maistas ir tie rūbai neb u v o

Mūsų tarpt 
visiems gerai žinomą šios sri

tą armoniką traukia, bet dar 
komplikuotesnę,’ t. y., akordi- 
joną. Jinai ją valdo lengvai, 
sakysiu, net Virtuoziškai. Mū
sų publika jau daug kartų- 
girdėjus akordijonistę Floren
ce Kazakevičiūtę ir visuomet 
ją palydi karštais / aplodis
mentais. Mūsų publikai ir vėl 
bus progos išgirsti ją koncer
tuojant Aido Choro parengi
me, kuris įvyks jau šį sekma
dieni, grudžio 10 d., 3:30 p.p. 
Liberty Auditorium, salėje, 

j Visi prašomi kuo skaitlingiau- 
;sia atsilankyti.

Po programos bus šokiai 
prie Jurgio Kazakevičiaus or
kestro. įžanga tik $1.20. H.F.

Policistai buvę Gross 
gembleriy suokalbyje 
sako džiure

New Yorko policija tyrinė
ja dingusių moterų rekordus 
tikslu atpažinti atrastąją su- 

I pjaustytą 
i valizose

gabalais ir paliktą 
dviejose atskirose 
IRTI stotyje

Atlantic ir 
Brooklyn^.

ll u žudyta

prie

Namų darbininkė abelnam darbui. 
Mylinti vaikus. Guolis vietoje, nuo
savas kambarys ir vana. Bendix. 
Gera alga. Baldwin, L. I. Skambin
kite paprastom dienom ir klauskite 
Mr. Block LO. 4-7927 nuo 9 iki 5, 
arba Baldwin 3-8688. (234-235)

I

s HELP WANTED—MALE
Reikalingi blokiniai ir stogų dar

bininkai. Taipgi G.uttebs, Leaders ir 
prie skylights. Ateikite su įran
kiais. Peerless Sheet Meta) & 
Roofing Co., 105-04 Northern Blvd., 
Corona, L. I. (234-235)no

Ta- rą

Susirinkę tyrinėti Gross 
gemblerius džiurės posėdyje 
p r a ė j' u s į pirmadienį
penki policistai, tarpe tų bu
vęs inspektorius Uofsaes. 
čiau jie šiuo tarpu dar nebu
vo Įtraukti kaipo kaltinamieji je 
sui Grossu ir 33-mis Įtartais jo'liemuo. O

STOGU TAISYMO 
MECHANIKAI

Palaidojus Joną Steponavičių i

talkininkais, tik paminėti, 
kaipo bendravę su jais.

Kiti minėtieji sąryšyje su 
ta byla yra jau pasitraukusie
ji iš tarnybos Aaron Feld ir 
James E. Reardon, taipgi su
spenduotieji John J. Doyle ir 
John. J. Gilgan. Teismabutyje 
buvo kalbama, kad ryšių tu
rėję ir tūli kiti policistai, bot 
jų vardų neminėjo.

kada 
minėti'nors bėgiu 10-ties dienų. Kū- 

gabalai buvo įvynioti aud- 
a praša n č i irose 1 a i k rašč i u o- 
Vienoje pigioje audoklinė- 

sudėta galva ir 
kitoje. portfelio-

maišelio formos, rudoje, pana
šioje odinei, sukimšta kelios 
kitos kūno dalys. Rankų, dan
tų ir akių nerado. Spėja, jog 
tas dalis tiksliai prašalino 
tikslu nuslėpti jos asmenybę. 

Nužudytoji buvusi apie 
30-19 metų, rausyaplaukė. 5 

a pi opūdu ir 8 coliu aukščio,
120 svaru.
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Patyrinas Reikalingas 
Duosime įrankius

Nuolatinis Apskritiems Metams 
Darbas ir Gera Alga.

Kreipkitės:
SO. 12TH ST., NEWARK, N. J. 

Ar skambinkite:
BIGELOW 3-6789.

(231-235)
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Prieš 5'8' motus laiko Lietu- 
čyčkų kaime. Alvito 
e, Steponavičių šeimo- 

!\ie, gimė aštuntas kūdik 
Į ris buvo apkrikštytas 
! Jonu kas.

Man teko su Jonu 
Alvito mokyklą

vard u

kartu 
ir ga-

! neužmirštami prisiminimai

ga \'o

|sūnaus Lietuvoje.
1913 metais, prieš pašauki

amą Į kariuomenę, Jonas atvy
sią šalį Į Brooklyną. čia 
dai’bą kriaučių industri- 

ir nuo to laiko gyveno ir
•įdirbo paminėtame mieste.

i Kiek susitaupęs pinigų, 
Ibandė būti kriaučių industri
joj kontraktorium, kartą su 

I Lapašausku, o antru kartu su 
UZorlandu. bet kontraktoriaus

anti-amerikinė pro- 
tuojau sustambintuose kol-; PaĖalJ<la,. man atrodo, 
ūkiuose imamasi UŽ plataus nepazemins Amerikos vardo 
statybos darbo. Statomi di-1 zmol1'Ų . aJyse’ . . .deli, moderniški pastatai!.pam.fiB('z,0”mas b,llc’""1-1 
pašarui gywhams, sociali-į |r sian(lien atsi,memii 
nei kolūkio nanų veiklai, |ĮjeįUV0s žmonės kalbėjo man 
ir, taip pat, moderniški gy-Įapie Lll0S vokiškus ir lie 
venimui namai. Taip, žino-|]<us Lietuvos niokotojus, 

savo j Ga) dar yra kokio 
išrok avimo

taip

šitoks
vo

kydavo, kad jam paprastu 
įkriaučiumi geriau, negu rūpin- 
jtis ir sielotis kontraktoriaus 
j bizniu.
! 1927 metais Jonas apsivedė
įsu Matilda žemantauskiute ir

gyveno 
neprisigy- ■

g i “a ž i a m e sutikime 
iki mirties, šeimos 
veno.

Lapkričio

Jonas buvo progresyvis žmo
gus, bet aktyvistu jokiose 
partijose nedalyvavo. Buvo 
SLA 38-tos kuopos nariu ir 
nąriu: kriaučių unijos lokalo

Dideliam, liūdesyje liko Jo

Į Mokytojai reikalau ja 
algos priedo
• Mokytojų Unijos įstatym-

no gyvenimo draugė Matilda, jdavystei atstovė Rose Riussell, 
du broliai Juozas ir Kazys, kalbėdama miestinės švietimo 
Cliffside Park, N. J., sesuo 
Uršulė čižauskienė, Richmond 
Hill, N. Y., ir sesuo Marijona 
Samu šiene, Lietuvoje.

Kazys.

Pripažįstama, kad 
traukiniams trūko
saugumo pnemomy

Tyrinėtojų Long Island 
Rail Road traukinių susidau- 
žimo priežasčių liūdimuose 
buvo parodyta, kad trauki
niuose ir bendrai linijose ne
buvo, nėra mechaniškų sau
gumo priemonių. Atitinkamas 
saugumui mechanizmas — 
automatiški stabdžiai — būtų
galėjęs, jeigivne visai prąša- Į 

Įlinti nelaimę, tai daug su.ma-

būti
kas ją supjaustė, 
stiprus asmuo ir 
apie kūno sudėti.

turėjo 
nusima-

Miestinis sveikatos 
i m.ontas Įspėjo, kad a 
m in vaistai 
mažinti

| bet jie
tarybos komisijos posėdyje, 
iškėlė reikalavimą žymaus 
ir tuojautinio algos priedo, 

j Tas pataisytų mokyklose pa
id ėtį, sakė ji.

Kitos mokytojų grupės 
tam jos pareiškimui pritarė. 
Priedo reikalauja nuo $600 
iki $1,500 metams.

Pirmasis viešas septynių as
menų komisijos posėdis įvyko 
gruodžio 5-tą, 270 Broadway, 
New Korke.

Iti tikro 
Jta.”

depart-

atrodo gali sū
do’ požymius,” 

neišgydo “šalčių.” Pa
kari “šalčiams išgydy- 
vaisto dar nėra atras-

EGZ A MINDOJ AM AKIS 
. RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

PARDAVIMAI 
į Business Opportunity
i Groserne - Delicatessen. Maspoth, 
j L. I. $800 savaitinė jeiga. 4 kamba- 
I rių apartmentas virš krautuvės. 
Į Renda $65 už apartmentą ir krau
tuvę. 8 m. lease. Lietuvių 
apylinkėj. Kaina $6000. 
reikalinga $3500. TWining

ir lenkų 
Pinigais 

4-9170. 
(230-234)

t

■
B

Brooklynietis Michael Spi
nelli, 57 m., sulaikytas tardy
mui. Jis apraižęs peiliu 11 
metų dukrytės Leonos veidą 
ir rankas už “atkaklumą” 
jam.

Newyorkiete Judith Cop- 
| lon apeliaciniame teisme gavo 
sutikimą pernagrinėti jos by-

ma, kolūkis ir virsta 
rūšies miestuku. .

Socialistinėje santvarko- sprogdinti tiltą, sužaloti lėktu- 
je nėra ir negali būti darbo1 
jėgų perviršio, bei nedarbo, mas naikinti maistą ii 

“ ‘ kuomet milijonai aplin 
dalijančių ir sušalusių?

militarinio
nors

su-

įsrokavi-
■ rūbus,

Nedarbas yra kapitalisti
nes santvarkos pavietrė. 
Lietuvos kaime yieni vals
tiečiai dirba žemę, o kiti at
lieka įvairiausius statybos Į 
darbus, kurių kaip matome, į 
yra ir pei ilgus metus bus|jjenu ^uvo skundikai ir liūdy- 
didžiausia galybė. Lietuvos t01-af prie§ ų 
miestuose gi plėtojasi seno- Juokingiausia scena buvo 
sios pramonės ir kuriasi'ta, kai Pijus Grigaitis, Nau- 
naujos. Ten labai reikia vi-Įjienų redaktorius, atbindzino 
Šokiausios darbo jėgų rū- 'į teismą ir atsisėdo i būdytojo 
sies/Todėl ten niekam ne-į kėdę.
tenka sukti galvos, kur dar-j Jis sėdi ir laukia, o advoka
tą susirasti. Jo visur pilnąjį’ ginčijasi. Vienas teismo 
ir kiekviena pajėgi 
turi jo pakankamai.

Vincas
p ašakoj'o

i. m o bylos
Į žmogiukai iš menševikų Nau-

Andrulis plačiai pa- 
apie savo apsigyni- 
eigą. Tai suniekšėję

ranka tarnautojas gana garsiai pa
sakė: “He looks like a mon- 

|key!”
--------- Menševiku redaktorius bez- 

SKELBKITĖS LAISVOJE Į džiones rolėje.

mijos miestelis Caachella taip atrodė iš lėktuvo 
laike potvynio. Tūkstančiai' gyventojų turėjo apleis
ti savo namus.

dienos ry- 
savo 

ir
d ar

tą Jonas atsisveikino su 
gyvenimo draugo Matilda 
išskubo prie kasdieninio

Matulio - Vaiginio
Atėjęs dirbtuvei) jautuvę.

rado 
čiuoj'aučių, kad nebus galima 
dirbti, nes šeštadienio (25
lapkričio) uraganiškoji aud
ra sugadino elektros pajėgą. 
Jonas šypsodamas pareiškė: 
“Jei nedirbsimi, tai važiuokim 
žūklauti.”

Ištaręs tuos žodžius, sukniu
bo ir vietoje mirė. Atskubęs 
gydytojas pareiškė, jog mir
ties priežastis — širdies smū
gis. Jonas buvo stiprios išvaiz
dos vyras ir niekad nesiskun
dė širdies negalavimu.

30 d. lapkričio skaitlingas 
būrys giminių- ii- Jono draugų 
palydėjo į šv. Jono kapines, 

j čia supilta naujas kapas am
žinam paslėpimui draugiško 
ir rimto iš Lietuvos išeivijos 
sūnaus. Gaila Jono, kurio ne
tikėtoji mirtis peranksti nu
kirto jo gyvybės gijas.

/Po palaidojimo, laidojimo 
direktorius Šulinskas pakvietė 
visus palydovus į puošnų res- 
taurantą ir čia šauniai pavai
šinti.
sau, 
siela 

Į ties.

Net ir paprasčiausioji stab
džiai, sako liudytojai, nebuvo 
patikrinami taip, kaip nuosta
tai reikalauja. Valdiniai gelž- 

i keliams saugumo įstatai reika- 
! Jauja patikrinti stabdžius 
'kožno ant kelio išleidžiamo 
j vagono. Tos linijos traukiniai 
buvę išleidžiami iš stoties 
tiktai i patikrinus pirmutinį 

Į paskutinį vagoną.
ir

Eva Rose Lehrnbecker, 
metų, iš vakarinės Vokietijos 
Įkaitui buvusi atsiųsta čionai 
mokytis studentė, labai “pa
mylėjo” mūsiškį gyvenimą. 
Ji nusižudė, iššokusi iš namo 
nuo 5-to aukšto, New Yorke.

22

Miesto policijos ko.misijo- 
nierius Murphy sakėsi “gal
vojąs” padidinti slaptosios po
licijos skyrių. ’

LINKSMIAUSIA ŠIEMET
SPALVINĖ - MUZIKINĖ!

FRED ASTAIRE
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance
*■ ■ (

Tada šk irstėmės kas 
su gailesčio prislėgta 
dėl netikėtos Jono mir-

ir scenoje
NAT "KING" COLE ir Trio 

JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey Deems * Tong Bros.*

Apie nužudytąją gavę 
menką daviniy-spėjimy

Už poros dienų po atradi
mo nužudytos moters supjaus
tyto kūno, tyrinėtojai veik 
nieko nebuvo atsiekę. Koks 
vyriškis telefonavęs matęs du 
vyrus nešant valizas į stotį. 
Tą tebetyrinėja. Kol kas ne
buvo atradę rankų, kurios 
padėtų atpažinti nužudytąją. 
Ją atpažinus, ■ palengvėtų ir 
i ešk o j imas b 1 ogd ari ų.' i

Paramount square

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:'

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

REPUBLIC BAR & GRILL
antro aukšto ir du ištai- 

t rečio, dabar
šildomas, par

blokš i nuo'1 Ja-

Dviem šeimom

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL, ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui 
| Richmond Bill — Dviem šeimom 

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tilt $12,500-

Medinis, atskiras namas, pusė blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant
syti kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
qųet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven
Abu Apartmentai Tušti

Atskiras namas, stucco su mūri
niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Del dauginu informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys,' Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

r

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969•

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<!>

<f>

<♦>

<!>

<♦>

<b

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

(b

<♦>

<♦>
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