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Pradedant popiežium ir bai- 
nt prelatu Balkūnu, visa 
kŠtoji dvasininkija visus ti
žiuosius laiko mažais, ne- 
itaujančiais vaikais. Jiems 
žalia tokias ir tokias knygas 
lityti, draudžiama tokius ir 
:ius filmus matyti; jie eis 
don, dabar sako popiežius, 
gu priklausys net prie Ro- 
y Club.
Nevalia! Nevalia! Nevalia 
Siam galvoti, pačiam eit, 
Siam matyt, čia nuodėmė, o 

dar didesnė. Visur tyko 
nias su ragais ir šėtonas su 
iliais.
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LAKŪNU KOMANDIERIUS Laisvės vajus
PERŠA NAUDOT ATOM
III > MBA PRIEŠ KINIJĄ
Šaukiama dar 150,000 lakūnų 
i veiklią karinę tarnybą .

PRATĘSTAS IKI SAUSIO 27 D„ 1951 M.
Dabar mūsų vajininkai sekamai stovi:

Vajininkai Turi punktų
Brooklyno vajininkai ............. •. ............ •.. 4,512
Hartford vajininkai .. / ----- • .................4,183
M. Svinkūnienfc, Waterbury  ........................4,069
D. Jusius, Worcester .. ....................•.........3,531
Phila. vajininkai .......................................... 3,208

A Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

AMERIKA REGINA J.
TAUTAS APŠAUKTI
KINIJĄ UŽPUOLIKU
Paskui būtų siūloma bendromis 
jėgomis bausti liaudies Kiniją

?atersono laisviečiai pasiro- 
Lpatys pirmutiniai su gra- 
| pj^yeikinimu Laisvės su- 
?ia®tui. Nereikėjo nei ra
ti, trei prašyti. Patys su- 
Ito jęik/ilą ir jį parėmė.
:in3ra, kad šiuio suvažiavi- 
smarkiai rūpinasi dienraš- 
patriotai ir kituose mies- 

se. Juk tai bus jubiliejinis 
ažiavimas. Laisvei sukan- 
lygiai 40 metų!
^aisvės ir žmonijos priešai 
ai įširdę. Jeigu jie pajėg
tai šį^sviesos žibintą savo 
istinėmis rankomis už- 
aužtų. Tai puikiai supran- 
visi susipratę, pažangūs 
.erikos lietuviai.

Riverside, Calif. — Su
grįžęs iš Korėjos generolas 
Emmett (Rosy) O’Donnell, 
Jankių lakūnų komandie- 
•ius, ragino Ameriką bom- 
barduot Kinijos Liaudies 
Respubliką ne tik paprasto
mis oro bombomis, bet ir 
atominėmis. Jis pasakojo, 
kad “300,000” kinų karei- 
zių talkauja šiauriniams 
Korėjos liaudininkams 
prieš amerikonus.

Pasikalbėjime su korespon- 
ientais gen. O’Donnell tvir
tino, kad jau “tikrai einąs” 
naujas pasaulinis karas.

Washington. — Oro jėgų 
valdyba įsakė 158 tūkstan
čiams atsarginių lakūnų 
tuojau pasiruošt į veiklią 
karinę tarnybą.

Tokio. — Generolas Hoyt 
Vandenberg, Jungtin. Val
stijų oro jėgų štabo galva, 
pareiškė, jog Amerika ne
turėtų laukti, iki priešas 
(suprask, Sovietai) pradės 
užpuolimą. Jisai sakė, kai 
tik bus nužiūrėta, kad prie
šas turi intenciją užpulti, 
tai Amerikos lėktuvai ir 
turi smogti priešą.

Policija iškrėtė N. J. komunistų 
centrą; areštavo 3 pareigūnus

J’ik dabar sužinome 
dabar cenzūra

l Korėjos kare
ii vyrai negali 
j komandierių 
odomis.
iššokate d Press

tries 
praleido), 
mūsų jau- 
prisitaikyti 
ir su savo

issoęiated Press (sausio 15 
lįaŠo?-Atstatytas iš koman- 
Agonerolas -McClure. Jo 
j užėmė - gen. Ruffner, 
yojo * k komandieriaus vie- 
f pačių pirmųjų įsakymų 
o, kad visi Antrosios Divi- 

>s kareiviai tuojau nusi- 
stų penkiolikos dienų se
no barzdas.
’asirodo, kad senojo ko- 
idieriaus buvo įsakyta 
zdas auginti. Vieniems bu- 
įsakyta auginti vienokias, 
ems kitokias barzdas. Net 
m buvo pažiūrėti.
»e^ai, kad naujasis koman- 
ęius išvadavo jaunuolius 
s jau iš tos koronės.

)ar trejetas aukštų čecho- 
zakijos dvasininkų už 
?rtelnas nuodėmes atsidūrė 
im amžiui už grotų. Nerei- 

laukti po mirties. Tegul 
čia ant grieŠnosios žemės 

akūtavoja, kaip ir visi nu- 
Sjėliai.
Visiškai naujas dalykas is-

Pagaliau susilaukė- 
fUFFosios lygybės. Sutona 

yeapsaugo kriminalisto nuo 
[ūtos. Liaudiškosios demo- 
itijos patvarkė: Visi lygūs 
eš įstatymus!

Newark, N. J. — Polici
jos leitenantas ir keturi po
licininkai padarė kratą 
raštinėje New Jersey vals
tijos Komunistų Partijos ir 
ireštavo jos sekretorių 
Charlesą Nusserį, Essex 
apskrities komunistų pirmi
ninką L. Malinową ir rašti
ninkę Estherą Elngle. Poli
cininkai užgrobė lapelius, 
raginančius baigti Korėjos 
karą derybomis ir pašalinti 
generolą MacArthurą.

Suimtieji komunistai yra 
kaltinami, kad peržengę 
New Jersey valstijos įstaty
mą prieš “kenkėjus, neišti
kimuosius.” Jie paleisti už 
$1,000 užstatus kiekvienas 
iki tardymo ateinantį pir
madienį.

Nusser jau ir pirmiau 
buvo suimtas už tokių lape
lių dalinimą prie Singer 
siuvamųjų mašinų fabriko. 
Po pirmojo arešto jis pa-

liuosuotas už $1,500 užstato 
iki teismo.

Visus minimus užstatus 
parūpino Civilinių Teisių 
Kongresas.

Bandoma pastatyti 
atominį submarine

)ąbar turime atvirą prisi
minimą iŠ Amerikos Lietu-

Tarybos vadų, kad jie iš
trauka rankon, darbuo- 

istinę smalą verda, su 
os “ambasadoriais” 

>a “įgaliotais ministrais.

Washington. — Valdžia 
yra paskyrus 40 milionų 
dolerių bandymams pasta
tyti tokį submariną, kurį 
/arytų atominė jėga. Tas 
darbas pavestas Electric ’ 
Boat kompanijai Groton’e; 
Conn.

Carlętonas Shugg, ant
rasis vedėjas valdinės Ato
mų Jėgos Komisijos, dabar 
pasitraukė iš jos ir parsi
samdė tai kompanijai.

Kodėl generolai taip 
“žioplai plepa”?

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Paul 
W. Shafer reikalavo, kad 
Kongresas padarytų kvoti
mus “žiopliems” generolų 
plepalams.

Shafer nurodė, kaip la
kūnų generolas Emmę(tt O’
Donnell neseniai gyrusi:

“Jeigu tik tie kinai ko
munistai Korėjoje gana 
skaitlingai susiburtų prieš 
mus, tai mes juos peklon 
nutrenktume.”

Paskui gi tas pats gene
rolas viešai dejavo, kad ki
nai nesusitelkia gana skait
lingai; Vadinasi, nesusiren
ka, kad generolo O’Donnel- 
l’o lakūnai galėtų jus išžu
dyti.

(Pirm kelių mėnesių ge
nerolas Walker’is žadėjo 
“nė vieno žingsnio nesi
traukti” nuo šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų. Paskui 
generolas MacArthur už
tikrino, kad amerikonai 
baigtinai laimės karą prieš 
Kalėdas, taip kad galės jas 
“namie švęsti.”)

Cuami jię teisinasi? Ogi 
ml, kad tie “ministrai” at
vangą “Lietuvos valstybę”

sausio 15 d.).
C&kią valstybę ? Smetonr

minis

Nebėra nfe. tos valstybės, ne 
Smetono, o jie tebėra Ši

lčiui ii; Grigaičiui “Lietuvos 
latybes” ministrais! ,

Įvairios Žinios
Roma. -- Italijos polici

ja, puldama demonstruo
jančius prieš generolą Ei- 
senhowerį streikierius įvai
riuose miestuose, 
bent du ir sužeidė 
demonstrantų.

užmušė 
apie 200

Washington. — 
mašina užsukta 
kariuomęnėn

Tai kcjyą gi valstybę jie
Aišku, kad 

kokios 
juos

ri^tstefgti ?
iMbninę, tokią, 

s būti Smetona

Valdžios 
draftuot 

i 18-metinius 
jaunuolius ir įvest privalo
mą karinę tarnybą neribo
tam laikui.

2,846
2,711 
2,004 
1,932 
1,840
1,733
1,637
1,637 
1,498 
1,325

Jonas Grybas, Norwood ..
Elizabeth, N. J. vajin. • •...
Geo. Shimaitis, Brockton ..
LLD 136 kp., Harrison, N. J
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. ..
LLD 133 kp., Camden, N. J............•.......... • • •
Ig. Chulada ir S. Penkauskas, Lawrence ... 
L. Prūseika, Chicago, Ill. • •..........................
S. Kuzmickas, Shenandoah • •......... •..........
A. žemaitis, Baltimore, Md............................
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis
J. Urbonas ir M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. 1,236 

(Tąsa 2-rame puslapyj)

j

Amerikos kareiviai fronte 
smerkia politikierius

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas War
ren Austin siūlė politiniam 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetui pasmerkti Kinijos 
Liaudies Respubliką kaip 
užpuoliką.

(Prez. Trumanas, besi
kalbėdamas su korespon
dentais Washingtone, pa
reiškė, jog valdžia darys 
stiprų spaudimą Jungtin. 
Tautoms, kad apšauktų Ki
niją užpuoliku.)

Austinas perša, 
pasmerkimo, dar 
veiksmus:

apart 
tokius

Korėja. —' Amerikos ka
reiviai viduriniame Korė
jos fronte vis labiau pyks
ta ant šio karo, sako Wil
liam Chapman, United 
Press korespondentas. Už 
karo pratęsimą jie kaltina 
“tauškalus politikierius.”

Kareiviai grasina:
— Na, palaukite; kai na

mo sugrįšime, tai mes jiem 
parodysime. Tie politikie
riai tik sėdi ir šneka, “mes 
nesitrauksime iš Kopėjos.” 
Kodėl jie patys Čia neat
vyksta, kad galėtų tada sa
kyti “mes”?

Korespondentas 
man tęsia:

Chap-

— Šie kareiviai — kadai
se buvę taip arti laimėjimo 
— jau yra praradę karštą 
pasiryžimą kovoti. Jie iš 
tiesų abejoja, ar bent ką 
laimėtų, jeigu net visą Ko
rėją užimtų. Ir jų oficieriai 
žino tokį savo kareivių ū- 
P(ų. 1 1 8! M •

Šie vyrai atlieka savo pa
reigas, kaip gerai išlavinti 
kareiviai; ir jie ko vos,kot 
jiem bus įsakyta. Bet jiems 
atrodo, jog kas nors bando 
kareivių lėšomis “palaikyti 
savo garbę,” o tatai jiems 
nepatinka, — sako Chap- 
manas, baigdamas savo 
pranešimą spaudai..

Sprogimas užmušė 
12 angliakasių .

Kermit, W. Va. — Įvyko 
smarki eksplozija mažoje 
Burning Springs Collieries 
angliakasykloj; užmušė 12 
mainierių.

........... . .........-------------

Užsakyta tanky dar 
už $199,000,000

Bus griežtai numušta 
automobilių statyba

Washington. — Automo
bilių kompanijų viršinin
kai pranešė valdžiai, kad 
jie turės 20 iki 30 procentų 
sumažint paprastų auto
mobilių gamybą šiemet; 
sako, trūksta automobi
liams plieno, aliumino, va
rio ir kitų metalų, kurių 
daugiausia paskirta gink
lams ir amunicijai.

Automobilių fabrikai 
gauna milžiniškus užsaky
mus tankų ir karinių auto
mobilių.

Pernai buvo pagaminta 
8 milionai civilinių automo
bilių ir trokų, o šiemet bus 
pastatyta tik apie 5 ar 6 
milionai tokių civilinių ma
šinų.

Sutartis dėl algy 
pakėlimo mainieriam

Washington. — Mainie- 
rių Unijos pirmininkas 
John L’. Lewis pasirašė nu
tartį su minkštosios anglies 
kompanijomis, kurios pake
lia mainieriam algą 20 cen
tų valandai, pradedant nuo 
vasario 1 d. Taiįi minkštų
jų kasyklų mainieriai gaus 
vidutiniai po $2.20 už darbo 
valandą. Ši sutartis yra pa
pildymas pernykščios su
tarties, kuri išsibaigs 1952 
m. kovo 31 d.

Lewis dabar veda dery
bas su kietųjų angliakasyk- 
lų kompanijomis dėl tokio 
pat priedo jų mainieriams.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vėsiau. \

’ Detroit. — Jungt. Valsti
jų valdžia davė užsakymu 
Chrysler automobilių-kor
poracijai, kad už 199 milio- 
nus dolerių pastatytų di
džiausių tankų ir tankinių 
inžinų.

Skelbiama, kad naujieji 
amerikiniai tankai būsią 
galingesni ir už sovietinius 
“Stalin III” tankus.

Atsisaukt -į Kinijos val
džią, kad sustabdytų mū
šius Korėjoje ir ištrauktų 
visus kinus kareivius iš ten.

Patvirtint Jungt. Tautų 
seimo nutarimą, raginant 
tęsti karą prieš šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.

Planuoti bendrus Jungti
nių Tautų žygius prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Tokius Austino pasiūly
mus tuojau užgyrė atstovai 
Turkijos, Graikijos, / Belgi
jos, Filipinų, Peru ir Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų.

Anglijos ir Australijos 
delegatai kol kas šaltai žiū
rėjo į Austino planą, bijo
dami, kad tatai galėtų pri
vesti prie trečio pasaulinio 
karo.

Indija nepritarė šiam a- 
merikiniam pasiūlymui.

Sovietų delegatas pareišr 
kė, jog Amerikos planas 
nieko gero nežada.

Sovietai stoja už Kinijos 
Liaudies Respublikos pa
siūlymą, , kuris ręikalauja:

Ištraukti visą svetimųjų; 
kariuomenę iš Korėjos, kaa 
patys jos gyventojai galėtų 
išsirinkt tokią valdžią, ko
kia jiem patinka.

Priimt Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungt. Tau
tas.

Svarstyt klausimą dėl 
ginkluotų Amerikos jėgų 
ištraukimo iš Formozos sa
los ir kt.

Svajoja apie “sukilimo” 
sukurstymą Sovietuose

Laukiama liaudininky 
ofensyvo Korėjoje

Korėja. — Penktadienį 
taip pat nebuvo didesnių 
mūšių Korėjoje.

Amerikiniai žvalgai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais apžvalginėjo šiau
rinių Korėjos liaudininkų ii 
kinų jėgas ir grįžo atgal.

Pranešama, kad liaudi
ninkai ir jų bendradarbia' 
kinai paruošė galingą armi
ją trečiam ofensyvui prieš 
amerikoAus.

New York. — Clarence 
K. Streit, Atlantinės Sąjun
gos Komiteto narys, ragi
no Ameriką ir kitus Atlan
to kraštus kurstyti Sovietų 
Sąjungoj žrrionių sukilimą 
prieš valdžią, q jeigu suki
limas nepavyks, tai karu 
'užpulti Sovietus.

Atlantinės Sąjungos Ko
mitetas, susidedąs iš 275 
narių, jau pirmiau pasiun
tė rezoliuciją su tokiais pa
siūlymais Kongresui* Wa
shingtone.

Svaras stoiko — $229

FEDERAL1S TEISMAS ISTEISINO 3 PROGRESYVIUS 
KURIE ATSISAKĖ LIUDYTI 

Honolulu, Hawaii. —Per
nai Washington© valdžia 
apskundė teismui 39 žmo
nes už “paniekinimą Kon
greso”. Fęderalis apskrities 
teismas 'dabar išmetė val
džios bylą prieš tris skun
džiamųjų.

39 unijistai, tariami ko
munistai ir intelektualai 
buvo pernai apkaltinti už 
tai, kad nedavė atsakymų 
j šitokius kongresmanų Ne- 
amerikines Veiklos Komi
teto klausimus: ' * < 

Ar esi komunistas, ar 
buvai komunistas? Ar tas

bei kitas Laivakrovių Uni
jos vadas priklauso Komu
nistų Partijai? - Kokius ko
munistus pažįsti šioje ar ki
tose darbo unijose?

Kadangi tie žmonės atsi
sakė liudyti patys prieš sa
ve bei išdavinėti kitus, to
dėl ir buvo teisman pa
traukti už “paniekinimą 
Kongreso.”

Federalis teisėjas Delbert 
E. Metzger, dabar panai
kindamas bylą prieš tris, 
pareiškė:

— Jie turėjo teisę, pagal 
Jungtinių Valstijų Konsti-

PATYS PRIEŠ 
tuciją, atsisakyt lįudyti 
patys prieš save/

Teisėjas Metzger čia pri
minė Aukščiausio Jungtin. 
Valstijų Teismo sprendimą 
apeliacinėje Patricijos Bląu 
byloje. ,

Blau atsisakė grand 
džiūrei Denveryje duoti at* 
sakymus į panašius klausi
mus ir dėl to, ji buvo nuteis
ta už “paniekinimą teis- 
mo.” ’C'V-j'

Bet paskui Aukščiausias 
Teismas nusprendė, kad; ji
nai turėjo konstitucinę tei
sę neliudyti prieš save.

SAVE '
Valdžios advokatas tvir

tino^ kad tas Aukščiausio 
Teismo sprendimas negalįs 
būti pritaikytas bylai, kur 
žmonės apskųsti už “panie
kinimą Kongreso.” Teisėjas 
Metzger atmetė “šį tvirtini-

Providence, R. I. — Terft 
ierloin steiko kaina kai gi
riose parduotuvėse čia pa
kilo jau iki $2.29 svarui. 
Mėsininkai sako, dar nie
kuomet pirmiau nebuvo 
steikas taip parbangęs.

REIKALAVIMAI

Jis jau pirmiau panaiki
no bylą prieš du iš minimų 
39-nių. ,

Valduos advokatai krei
piasi į generalį prokurorą 
Washingtone, ‘ ] klausdamas, 
ar tęsti bylą prieš likusius 
34.

V '■ • • / .

Reikalinga knygvedė
Reikalinga knygVfede Lai

svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kalbą. Nuolatinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės: Lais
vė, 110-12 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.
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Kinijos atsakymas ir taikos perspektyvos
Mūsų valstybės sekretorius Dean Acheson pareiškė, 

kad Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės atsakyme 
išdėstytos sąlygos dėl baigimo karo Korėjoje mums ne
priimtinos. Jis teigia, kad tasai kinų atsakymas reiškia 
atvirą ir griežtą atmetimą Jungtinių Tautų Asemblėjo? 
patiektų sąlygų. . • ‘

Todėl iš Washington© pranešimai sako, kad mūsų de
legacija Jungtinėse Tautose dabar griežtai reikalaus, 
kad Politinis ir Saugumo Komitetas Kiniją paskelbtų 
agresoriumi ir pradėtų vartoti prieš ją “ekonomines 
sankcijas”. Toliau sakoma, kad už tokį pasiūlymą bal
suos milžiniška to komiteto dauguma.

Apie tai mažai tetenka abejoti. Jeigu to griežtai norės 
mūsų šalies vyriausybė, jos turės paklausyti josios tal
kininkės ir balsuos taip, kaip bus reikalaujama.

Tuo tarpu vėl beveik pranašiškas pasigirsta Indijon 
premjero Nehru balsas. Grįždamas iš Londono jis susto
jo Paryžiuje ir spaudos korespondentams pareiškė, kad 
daroma baisiausia klaida, kai nenorima pripažinti. t( 
fakto, jog naujoji Kinija yra galinga jėga, jog ją reikia 
pripažinti ir su ja skaitytis. Be jos aktyvaus dalyvavime 
joks Azijos klausimas nesiduos išspręsti. Nehru vėl rei
kalauja, kad nebūtų prieita prie to, jog Kinija būtų pa
skelbta agresoriumi. Toks jos pasmerkimas, sako Nehru 
uždarytų durys ne tik Korėjos, bet visos Azijos reikalu 
sprendimui taikos būdais. Beliktų tik karas. O kas nori 
kas trokšta karo?

Reikia nepamiršti, kad tas pats didžiosios Indijos 
premjeras Nehru taip pat aštriai persergėjo Jungtino 
Valstybes ir gen. MacArthurą, kad nebūtų leidžiamos 
armijos už 38-tosios paralelės. Jis puikiai suprato, kad 
toks žygis linkui Kinijos tiktai dar labiau išplėstų Ko
rėjos konfliktą. Jo pranašystė pilnai išsipildė ir dabai 
žmonija mato, kokia klaida buvo padaryta, kad jo bals( 

/ nebuvo paklausyta.
Ar geresnio likimo susilauks dabar Nehru patarimas?
Bet grįžkime prie Kinijos atsakymo. Tame atsakyme 

nesiranda griežto atmetimo Jungtinių Tautų komisijos 
pasiūlymų dėl paliaubų. Jame tik pasakoma, kad siūlo
mos sąlygos nepatarnautų taikos reikalui.

Vietoje komisijos sąlygų dėj paliaubų, Kinija pasiūk' 
savo sąlygas. Ji sako, kad derybos turi prasidėti pirma, 
negu paliaubos, kad kaip tik tose derybose ir turi būti 
apsvarstyta paliaubų klausimas. Bet kad tos derybos 
duotų tai, ko žmonija trokšta, tai reikia, kad aiškiai bū
tų suprasta, jog Korėjos reikalai bus palikti patiems ko
rėjiečiams išspręsti, jog visos svetimos armijos bus iš
trauktos iš Korėjos, toliau: kad Juhgtinių Valstybių lai
vynas turi išsitraukti iš Formozos vandenų ir kad, pra
sidedant deryboms, Kinija būtų pripažinta Jungtiniu 
Tautų nariu. Tai tos pačios sąlygos, kurias Kinijos de
legacija išdėstė Generalinei / semblėjai.

Dar iš savo pusės Kinija pasiūlė, kas turėtų dalyvauti 
'tose derybose dėl minėtų reikalų pravedimo. Jose turi 
dalyvauti septynios šalys: Jungtinės Valstybės, Kinijos 
Liaudies Respublika, Francūzija, Britanija, Egyptas, 

Indija ir Tarybų Sąjunga. Konferencija turi įvykti Ki
nijoje, tame pasaulio kampe, kurio reikalai bus svarsto 
mi, o ne už šešių ar septynių tūkstančių mylių.

Vadinas, Kinija tik pastato savo sąlygas. Ji taipgi pa
sisako už tai, kad visi nesusipratimai Tolimuosiuose Ry. 
tuose turėtų būti kuogreičiausia išspręsti.

Pažiūrėkime šaltai į Kinijoj atsakymą ir į statomas 
sąlygas. Argi jos tokios baisios, jog sudaro pavojų Jung
tinėms Tautoms ir Jungtinėms Valstybėms?

Pirmoji sąlyga: Derybos bei pasitarimai turi prasi 
dėti pirma. Kaip ir kodėl toks žygis turėtų kam nors pa
kenkti? Lai susirenka tų septynių kraštų atstovai u 
tuojau apsvarsto karo užbaigjmo reikalą. Toksai žygi/ 
nepakenktų jokiems teisingiems Amerikos interesams.

O gal mūsų vyriausybė nesutinka su tomis šalimis 
kurios yra pasiūlytos KinijosSiotoje? Neatrodo. Sekre 
torius Achesonas nesako, kad ta arba kita siūlomos ša
lys neturėtų kištis į Tolimųjų Rytų reikalus.

Antra sąlyga: Visos ginkluotos svetimos jėgos tur' 
pasitraukti iš Korėjos. Bet juk'ir mes seniai sakome, kad 
neturime nei, tikslo, nei reikalo kištis į Korėjos žmonių 
vidinius reikalus. Jeigu taip, tai kodėl svetimų ginkluo
tu jėgų ištraukimas pakenktų Amerikos arba Jungtinių 
Tautų interesams ?

Trečioji sąlyga: Kad Amerikos laivynas išsitrauktų if 
- Formozos vandenų. Bet juk mūsų prezidentas yra mu: 

pakartotinai užtikrinęs, kad jis laivyną ten pasiuntė ne 
tam, jog Formozą užimti. Jeigu taip, tai mums nėra reį 
kalo ten laikyti laivyną arba globoti Čiang Kaį-šeko re
žimą Formozoje.

Ketvirta sąlyga: Kad Kinijos Liaudies Respublika bū
tų pripažinta Jungtinių Tautij nariu. Ar yra nors vie
nas sveiko proto žmogus, kuris mano, kad Kiniją atsto
vauja ne naujoji vyriausybė, bet'Čiango pabėgusi klika? 
Ar yra nors vienas žmogus, kuris nuoširdžiai tiki, kad 
bus galima amžinai naująją Kiniia lalkvti ųž Jungtiniu 
Tautų durų? Ar gali kas nors sąžiniškai sakyti, kad be 
Kinijos, arba nepaisant Kinijos, nesiskaitant su ja, ga-
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lima kpkį nors svarbesnį Azijos ir visų Tolimųjų Rytų 
klausimą išspręsti? Jeigu taipį tai kodėl toks baisus už- 
lispyrimas Kinijos neįsileisti į Jungtines Tautas?

Vadinas, kai rimtai paanalizuoji Kinijos pastatytas 
stygas, jos neatrodo baisiomis bei pavojingomis. Jas ga
lima priimti ir eiti prie užbaigimo Korėjos konflikto.

LlT€ A ATŪ RA 
S^SIA fllcRAS

SINCLAIR LEWIS
Š. m. sausio 10 d. Romos priemiesty j, 

vadinamame Villa Electra, mirė žymus 
Amerikos rašytojas Sinclair Lewis. Jis 
mirė nuo širdies paralyžiaus. 1

Lewis gimė Sauk Center miestelyj, 
Minnesota valstijoj 1885 m. vasario 7 d. 
Jo tėvas buvo gydytojas. Lewis baigė 
Yale universitetą 1908 metais su B. A. 
laipsniu. Tuomet jis dirbo visokius dar
bus, dažniausiai susijusius su žurnaliz- 
mu, bet niekur pastoviai neprigijo.

1914 m. Lewis susituokė su Grace Li
vingston Hegger’iute ir su ja susilaukė 
sūnaus, Welles, kuris, deja, žuvo antra
jame pasauliniame kare.

Su savo pirmeshiąja žmona išsituo
kęs, Lewis vedė Dorothy Thompsoniūtę, 
kolumnistę-žurnalistę,’ su kuria taipgi 
susilaukė sūnaus, Michael, bet su šia 
žmona rašytojas taipgi negyveno ilgai— 
išsituokė.

Rašytojas buvo pasiturįs žmogus, nes 
jis gavo nemaža pinigų už savo knygas, 
taipgi už kai kurių savo novelių įfilmi- 
nimą. Dėl to jis galėjo keliauti, dėl to 
jis pasirinko geriausią gyvenimui vie- 

i tą, kur jis norėjo. Sakoma, Florencijoje 
1 rašytojas turėjo įsikūręs puikią vilią.

Sinclair Lewis parašė sekamas nove- 
les-apysakas, — žymimos iš eilės, kai 
buvo 
“The 
“The 
bitt,”

Lewisu buvo tame, kad jis darbininkį 
klasės lyg ir nematė; jis rašė daugiau 
šiai apie vidurinę klasę ir, aišku, nieį 
kur nepaėmė jos esminiai, — vaga, vaj 
ryta jo veikaluose buvo nepergili. Jiį 
neprilygo nei Jack Londonui, neigi The4 
odorui Dreiseriui, nežiūrint to, kad Sin; 
clair Lewis buvo pirmutinis amerikini] 
rašytojas, gavęs Nobelio premiją už ii 
teratūrą.

Pastaruoju metu, kada pasaulis tai] 
kunkuliuoja svarbiais įvykiais, kadi 
imperialistai ruošia naują karą, kadį 
liaudis visame pasaulyj stoja kovon u 
taiką ir šviesesnį gyvenimą, Sinčiai; 
Lewis buvo visai atitolęs nuo to gyve 
nimo ir įvykių. Jis viską ėmė lengva' 
Jis atsisakė prisidėti savo svariu žodži 
prie intelektuąlų, kurie kovoja už tail^ 
prieš atomo bombą, prieš reakcij

Lewis nesekė Thomas Manno p 
— Mann’o, kur kas gilesnio rašf 
taip jau žinomo visame pasaulyj.

Visa tai mažino rašytojo vardyki 
vingosiose darbo žmonių masėse.

Lewiso kritika Amerikos vidurine 
klasei buvo daugiau liberalo kritika. Ss 
vo kritika jis net nesupykdė tos klase: 
kurią kritikavo. Bet tai nereiškia, jot 
Sinclair Lewis nebuvo didelio masto ra 
šytojas.

Sunku pasakyti, kaip ilgai Sinčiai 
Lewis bus nemirštamas Amerikoje, b<Į 
galime spėti, jog tokie rašytojai, ka^ 
Jack Londonas, Theodore Dreiseris, Uf 
ton Sinclair ilgiau gyvuos, nei jis.

R. M.

parašytos: “Our Mr. Wrenn,” 
Trail of the Hawk,” “The Job,” 
Innocents,” “Main Street,” “Bab- 
“Arrowsmith,” “Mantrap,” “El

mer Gantry,” “The Man Who jKnew 
Coolidge,” “Dodsworth,” “Ann Vick
ers,” “It Can’t Happen Here,” “Prodi
gal Parents,” “Bethel Merriday,” “Gi
deon Planish,” “Cass Timberlane,” 
“Kingsblood Royal,” ir “The God Seek
er.”

Jo paskiausioj i novelė, spausdinta tę
siniais per vieną žurnalą (“World So 
Wide”) bus išleista jau po rašytojo mir
ties knygoje. Sakoma, jis prieš mirtį ra
šė dar vieną novelę, bet nebuvo jai da
vęs nei vardo — nesuspėjo.’

Be to, Lewis parašė ir sceninių vei
kalų: “Hobohemia, N. Y.,” “Jayhawker” 
ir “Angela Is Twenty-two.”

Kai kuriuose s'avo sceniniuose veika
luose rašytojas pats ir vaidino, nors be 
didesnio pasisekimo.

II.
Rašytojas Lewis pradėjo kurti 1914 

metais, bet pirmosios penkios jo novelės 
nesusilaukė visuomenėje jokio žymesnio 
įvertinimo. Kai kurie net manė, kad 
Lewisas nebus didesnis rašytojas.

Bet 1920 metai nulėmė ką kitą. Tais 
metais išėjo iš spaudos jo “Main Street” 
— apysaka, vaizduojanti jo gimtąjį 
miestelį su visomis jo gyventojų tušty
bėmis ir prietarais. Ši apysaka rašyto
ją akimirkoje žymiai išpopuliarino ne 
tik Amerikoje, bet ir pasaulyj. Kiekvie
nam buvo aišku, jog rašytojas mojasi 
parodyti pasauliui tą menkavertiškumą, 

/kuris viešpatauja buržuaziniuose sluogs- 
niuose.

Jo “Babbitt” buvo kita apysaka apie 
buržuazijos’ tuštybes — ši lietė Ameri
kos biznierius.

“Arrowsmith” bene giliausia Sinclair 
Lewiso apysakų — ji liečia Amerikos 
profesionalus, ypatingai gydytojus.

“Elmer Gantry” — apie dvasiškiją; 
rašytojas parodė joje besikėrojantį dva
siškuos ištižimą ir veidmainybę.

“It Can’t Happen Here” liečia fašiz
mo pavojų, kylantį prieš Amerikos žmo
nes. Bet vėliau rašytojas sakė, jog fa
šizmo pavojus Amerikai niekad negręs.

Šią apysaką, beje, viena filmų kom
panija 1936 metais* ryžosi įfilmuoti, bet 
tuometinis filmų pųamonės diktatorius, 
Will Hays, uždraudė tai daryti, bijoda
mas supykdyti Mussolinį ir. Hitlerį.

“Kingsblood Royal” Reikale jis pasi
sakė prieš rasizmą, kurį Amerikos val
dančioji klase skiepina Amerikos žmo
nėms. r

Šios šešios apysakos bene yra-pačios 
svarbiausios. Rašytojas turėjo didelį ta- * ir ateinančią vasarą. Tiesa, padėtis šiai: 
lentą satyrai. Bet nelaimė su Sinclair (Tąsa ant 3 puslapio) •

Mūsų menine veiki
1951 metais

Manau, kad su pradžia 1951 jnau’’ 
metų mes tupime priimti rezonucb’ 
daugiau ir greičiau veikti. Jei norį 
gero palinkėti mūsų kultūrai, menui,Į 
meskime į šalį “senatvės,” “nusimn 
mus” ir daugiau veikime. Tihkamai a 
likime darbus, kuriuos paimame, prižj 
dame. Lankykime savus susirinkimu 
laiku, greit atsakykime į laiškus.

J. > I ------o------
Su pradžia šių metų mes gavome gr; 

žios literatūros skaitymui. Štai didelė 
graži knyga mūsų gerbiamo Jono Ka 
kaičio — “PROŠVAISTĖS.” Tai vii 
300 puslapių poezijos knyga! Taip p: 
telpa gera Rojaus Mizaros į vada ap 
autorių. Tai knyga, kurią reikia ne 
skaityti, Kaškaičio knyga gali būt gei 
programa keletui kultūrinių, menini 
vakarų, popiečių.

Iš Chicagos mes turime Vilnies Kalei 
dorių, kupiną gerų raštų ir informac 
jų, ir vėliausią numerį (8) “Liaudi< 
Meno.”

“Liaudies Menas” yra Lietuvių Mer 
Sąjungos organas. Mes visi, ypating; 
meninių - kultūrinių organizacijų m 
riai, esame kviečiami šiam naujaiž^žu: 
nalui pasidarbuoti. LMS Centras ske* 
bia vajų gavimui 600 naujų narių, nai 
jų skaitytojų. Atsišaukime mes skaito 
me:

“Jūsų kuopa gavo pakvietimą - pan 
ginimą patapti nariu. Jei dar to nepi 
darėte, atlikite sekamam susirinkim* 
Narystės duoklė tik $5 metams — orgž 
nizacijai ir pąvieniam. Už tai narys gai 
na visus tų metų LMS leidinius, įska: 
tant ir mėnesinį žurnalą ‘Liaudies M< 
nas’ veltui.”

Tačiau žurnalo prenumerata metam1 
pasilieka tik $2. Mūsų pareiga praves( 
LMS Centro paskelbtą vajų. Kuopa) 
organizacijai arba ir pavieniui nėra dį 
dėlė suma pąskirti mūsų meno reika 
lams $5 į metus. Dar lengviau pats sai) 
ir kitam užprenumeruoti meno' žurnalą 
—“Liaudies Menas.” Tad . padėkim; 
LMS Centrui pravesti šį vajų.

------o------ A I
Ką žada veikti 1951 metais LMS 1 

Apskritis? Štai keletas minčių iš Apskri
ties Komiteto posėdžio. Atostogų Mo 
kykl# LMS 3 Apskritis pasiryžusi ruošt

4

2 p»i.-Laisvė (Liberty, Lith, Daily)* Seat., Saus. >J an. 20, 19S1
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tųsa)
—Ir bajorienė, ir jos dukra jaučiasi 
ikiai, jos tik dėl tvarkos saugomos,— 
' laiku pasiteisino Hansas Zvibakas.

. Dar neįjojo naujas kryžiuočių būrys
3 vartus, o pilaitėje jau visi žinojo, kas 
? svečiai atsilankė. Nusiminė bajorie- 

išblyško Laimutė. Kai motina pra- 
savo nedalia 

iš-
o graužtis, verkšlenti, 
ištiš, dukrelė niekaip negalėjo 
tusti iš savo mėlynų akių ašarų ir at- 
iė, lyg būtų negero vėjo užpūsta; ji 
ašarų verkė ir sausas akis braukė, ir 

te motutės glaudės, ir rainelę pešiojo, 
rolius ant krūtinės dėstė. . . .
—Nurimki, dukrele, nebijoki ,—spau- 
ją prie savo krūtinės'motina, — gal 
ir gera jie mums atnešė.

—M’atule, ach, aš nežinau . . . man 
isu,'—blaškėsi Laimutė ir lyg norėjo 
rkti. lyg juoktis..
—Nebijok, dukrele, nusiramink, vis 
tto žmonės pažįstami—ir tėvelio bičiu- 

kunigaikščiui žinomi. . . . Gal 
lidffe savo bičiuliams išsikraustyti. 
Ach, matule, eisime, nors persirengsi- 
>. . . —žiūrėk, ir tavo rainelė paku- 
nis aplipusi. . . .
Ir abi moterys nuėjo į savo menę per-

mos globėju!
Kolei komtūras Hermanas ir riteris 

Griežė užkandžiavo ir ilsėjosi, dvariškiai 
sužinojo iš atvykusių kryžiuočių apie ne
pasisekimus ties Vilniumi, apie bajoro 
Knystauto karžygiškų mirtį ir apie tai, 
kad abu jo Sūnūs paimti įkaitais į Ma
rienburgą. Pasakė bajorienei ir Laimu
tei. Pily pakilo baisus klyksmas. Išėju
sios iš menės kieman, po- šventais ąžuo
lais, bajorienė su dukra balsu verkė, lau
žė rankas, draskė nuo savęs rūbus ir 
šaukė Pykuolio keršto. O mergos ir at
gavę laisvę dvariškiai klykė, šaukė a4it 
visos pilaitės. Jų balsai klaikiai aidėjo 
tamsioje, girioje ir raiste. Api,e šventus 
ąžuolus pradėjo rinktis pilaitės įgula, 
išbėgo iš trobų ir naujai atvykę kry
žiuočiai. Visi su pasibaisėjimu žiūrėjo 
ir klausės, kaip dausojo pagonys. Išėjo 
ir komtūras Hermanas, su riteriu Grie
že, ir abu, nulenkę galvas ir padarę ge
dulingus veidus, prisiartino prie'žinios 
parblokštų bajorienės su dukra ir, nu
silenkę, tarė:

(Bus daugiau)

vųj įninkąs, 
suprasti jo

Brazauskų 
sukaktis
13 d. Laisvės Choro 
Kazimierui ir Onai

LAISVEI DOVANOS
SUVAŽIAVIMO PROGA

Tik savo riterišku užsigrūdinusiu šal
mu ir ištverme ramiai laikėsi riteris 
dėžė. Į jį žiūrėdamas, niekas nebūtų 
įėjęs pasakyti, kas darėsi jo širdyje, 
jis visa savo esybe veržėsi į pilį, norė- 
kuo greičiausiai pamatyti ar bent ką 

žinoti apie savo Laimą; norėjo jis 
austi tarnus, knechtus, norėjo pats vie- 
s bėgti į bajoro rūmus ir tuojau ją, 
>rs iš tolo, gyvą sveiką pamatyti. Ta
ni jis laikėsi ramiai, labai rimtai ir, 
< kartkartėmis šaudė akimis į bajoro 
.mus, kur pašalėje stovėjo mergų bū- 
s, ir žiūrėjo į atvykusius nelauktus 
ečius. Bet Laimos jų tarpe nebuvo, 
įčiau jis jautė, kad ji čia. Apie tai 
m MBbejo pilaitės medžiai, trobos, sie- 

; vjsą kelionę nuo Vilniaus iki Už- 
~ų apie Laimą jam ošė pasakojo giria, 
ajonės pynės su sapnais ir, kai pūtė jš 
krašto vėjelis, riteris gaudė jį bur^a, 

audė pentinais savo žirgą ir vis Jku- 
ijo ir skubėjo. Komtūras Hermanas 
ivo visą kelionę surūgęs, nepatenkintas 
pasisekimais ties Vilniumi, o riteris 
utėsi, tarytum, buvusi tik viena auka 
•Laimos tėvas. O, kaip jis dabar būtų 
įmingąs, jei galėtų pasiskelbti jo šei-

Mūsų menine veikla
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

metais gali būt sunkesnė. Jaunuoliai 
traukiami militarinėn tarnybon. Bet 
mokslui amžius nedaro skirtumo. Kultū
riniame-gyvenime gali dalyvauti visi, 
kas turi tam palinkimo. Rasis ir jauni
mo, kuris dalyvaus tame sąskridyje. To
dėl mes pilnai pasiryžę vykinti tą gražų, 
kultūrinį darbą. Mes kviečiame ir kitus 
talkon šiam darbui.

LMS 3 Apskrities metinė konferenci
ja šiais metais nutarta laikyti vėliau, 
bet įvairesnė. Numatoma ji laikyti apie 
pabaigą balandžio ir ta proga įvykinti 
kaip ir festivalį, sukviečiant LMS ap
skrities ribose veikiančias meno grupes 
ir pavienius talentus. Tai bus šeštadie
nio Dakaras ir sekmadienis. Šiuo reika
lu bus žinių yėliau.

------o------
New Yorko mieste šiuo tarpu veikia 

net kelios gastroliuojančios operos gru
pės.

Kyla mintis, kodėl, mums, lietuviams, 
nepasinaudoti ta proga — suruošti ope
rinį koncertą, duoti ką nors vertingo, 
pilnai meniško? Sąlygos prieinamos, o 
sykiu būtų įvertinimas ir artistų, kurie 
dirba menui. V. Bovinas

LLD 11 kp. veikimais
"LLD 11 kuopos • susirinki

mas įvyko 14 d. sausio. Čia 
drg. D. G. Jusius išdavė pui
kų raportų iš saVo darbuotės, 
kaipo Laisvės 
Skaitytojas gali
raportų iš jo nuoširdaus ir 
gražaus darbo šiame Laisvės 
vajuje. • v

šis susirinkimas buvo skait
lingas ir pilnas entuziazmo, 
kad mūsų draugija gražiai 
gyvuoja. Visi dalyvavę drau
gai pasimokėjo duokles, pasi
dalino, kad* padėti išrinkti iš 
kitų, nes drg. S. Janulis finan
sų sekr. yra ^pasiryžęs# kad 
visi turi pasimokėti savo 
duokles iki 1 d. liepos. Todėl, 
draugai, jeigu mes jam padė
sim, tas gražus darbas bus 
pilnai įvykdytas. Aš čia pra
šau ir visų narių, kurie dar 
nepasimokė jot, draugai, ne vil
kindami duoklėms pasimokėkit.

Taipgi, šis susirinkimas nu
tarė ir paliko kuopos valdy
bai, kad pasitartų su LLD 155 
kp. valdyba ir bendrai kų nors 
šių žiema surengtų. Apie tai 
bus vėliau pranešta dienraš
tyje.

Kadangi dienraščio Laisvės 
šėrininkų metinis suvažiavi
mas įvyksta 27 d. sausio ir 
mūsų LLD 11 kuopa yra šėri- 
ninkė, tai šis susirinkimas iš
rinko mūsų kuopa atstovauti 
suvažiavime mūsų gerų drg. 
ir sena veikėjų Jonų Skliutų. 
Skliutas jau renka sveikini
mus, kad nuvežti mūsų wor- 
cesteriečių linkėjimus.

Teguil gyvuoja Laisvė ir vi
sų kolonijų veikėjai. J. M.L.

Paminėta 
vedybinė

” Sausio 
nariams
Brazauskams buvo suruoštas 
pobūvis, kad atžymėti 15 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Galima pasakyti, kad, 
draugai Brazauskai yra įta
kingi žmonės ir geri darbuo
tojai lietuvių darbininkų or
ganizacijose. Nors pobūvis 
buvo ruošiamas jiems neži
nant, be viešo žodžio, vienok 
gražios . publikos susirinko 
juos pagerbti.

Už sunkų darbų ir skanaus 
valgio pagaminimą • didelis 
kreditas priklauso gaspadi- 
•nėms, t. y. R. Gailiūniėnėi, K. 
Milerienei, Mrs. Romanieneį 
ir kitoms 
pagelbėjo, 
dalyvavusi 
tenkinta.

• Apart vietinių ir 
kės atsilankiusių svečių, bu
vo atvykęs ir brolis Walteris 
iš Brooklyno (N. .Y.) su sa
vo žmona Elenute ir sūnum. 
Prieš kiek laiko Wulteris bu
vo geras ir darbštus darbuo
tojas Hartforde. Iš trumpo 
pasikalbėjimo su Walteriu 
patyriau, kad jis yra paten
kintas 
mis ir

moterims, kurios
Galima 

publika
. pasakyti, 
buvo pa-

iš apylin-

turimo darbo sųlygo- 
bendrai gyvenimu.

Reikia

DETROITO ŽINIOS
is girdisi ir matosi

General Motors trustas,/pa- 
ręs didžiausius pelnus; da- 
r sulaikė visiems savo dar- 
linkams viršlaikio darbų. 
Mažieji boseliai tuomi labai 
užganėdinti. Q kų besakyti 
Je darbininkus, kurių pra- 

ui visų reikmenų kai- 
kyla? 
žuvims iš to

pinigų pasidali-

zietiškai 
osioms

Choras nusitarė sa- 
gyvuoti. Moterų Pa- 
Klubas, didelėj dau- 

susidedųs iš ne daini- 
reikalo mote- 
savo globoje, 
pasilieka vien 

vesti.
tikimasi, kad Mote- 

, pasirodys pilname 
meno veikloje ir 

palaikyti Ai- 
Nes to pageidau- 

jaunuoliai daininin-

tipo dipukų jų vietas užpil
dyti.

Kalbant apie dipukus, ten
ka prisiminti jų vienų, kuris, 
išmokytas hitlerinės taktikos, 
greit suranda, kuri pusė duo
nos sviestu aptepta.

Minimas dipukas, suradęs, 
kad profesoriaujant neužten
ka uždarbio šauniam pragy
venimui, pradėjo laižytis prie 
vienos vietinės merginos, kuri 
esanti turtinga. Gaila 
merginos ir jos turto, 
pasisektų tam riteriui 
glemžti jį į savo rankas, 
jie darė Lietuvoje prie Sme
tonos.

būtų 
jeigu 
pasi- 
kaip

nėmis ir išvažiavimais. Kartu i 
neatsilikome kaip savo orga-! 
«iizacijos, taip ir svarbiais vi
suomeniškais darbais. v

Turėjome sėkmingus susi
rinkimus, kaip ir paskutinį 
priešmetinį susirinkimų, kuris 
buvo mums visiems interesin
gas.

Pirmininkavo’ d. N. Beliū- 
nienė. Kuopos valdyba išdavė 
pagirtinus raportus mūsų or
ganizacijos gerovės reikalais 
ir iš atsibuvusios vakarienės 
gruodžio 2 d. Buvo nemažai 
pasidarbuota rengėjų, o dar 
daugiau — uždirbta $181.34.

Plačiai kalbėta spaudos ir 
li/eratūros reikalais, kad rei
kia stropiau remti mūsų spau
dos vajų. LLD Narys.

New Haven, Conn

daugiau žinių
šiandien dienraščio skaity

tojai labai pasigenda žinučių 
iš savo kolonijos. Jų yra daug 
ir jos skaitytojams pageidau
jamos. Kažkodėl jų dienraš
čiui neparašoma. Veikiantie
ji draugai ta spraga turėtų 
užpildyti, j

nematė reil 
ą laikyti sav 
s klubas pas 
vietos darbui

i Kolumbuso riteriai, 
uviams tai nepritiktų, 

rint savuosius tautinius ri- 
•ius, labai nepatenkinti di- 
kų užpuolimu ant jų. Mat, 
pūkai padeda tuos ameri* 
puuX’iterius lauk šluoti.
Ka^a viena įstaiga pašalino 
yo amerikoniškus profeso- 
jįt, kurie norėjo geresnių 
Mty, tai ta įstaiga sužve- 

visokiu tautų hitlerinio

Daugelis gėrėjosi pereitais 
metais, atsilankę į Music Hall, 
programa, kurių buvo suren
gęs Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas. Tada įžanga buvo 
tik. $1.20.

šiais metais tas pats komi
tetas jau dirba sudarymui 
dar geresnės programos. Jis 
pasikvietė pagalbon ameriko
niukus artistus. Minimas pa
rengimas atsibus sekmadienį, 
kovo 11, Music Hall. Pra
džia 2:30 vai. po pietų, šį 
kartų, dėl kylančios bedarbės, 
tikietas bus tik $1.00.

Bilietai platinami iš anks
to. Įsigykite. Rep.

Is LLD 188-tos kuopos veiklos
Pažvelgę į praėjusius metus 

matome, kad jie buvo mūsų 
kuopai su gerais pažymėji
mais: parengimais, vąkąrįe-

Atsisveikinome su Darata 
Totoriene,

Draugė Daratėlė Totoriene 
gana ilgų laikų sirgo ir iš tos 
ligos ji jau nekilo. Turėjo ji 
apleisti tų mūsų vargų pašau-

Sausio 6 dienų mes su ja 
atsisveikinome paskutinį sykį, 
paguldydarni į Evergreen ka
pines, uždėdami paskutiniam 
atsisveikinimui 
gių ir draugų 
ant jos kapo.

O likusiam 
draugui Jonui
šeimai mes išreiškiame gilių 
užuojautų. - Z. D.

nuo visų drau
gelių vainikų

jos gyvenimo
Totoriui ir jos

Mexico City.— Visais ga
rais dirba kariniai, M'eksi- 
kos?fabrikai; gamina gink
lus ’didinamai iki 400,000 
vyrų armijai.

Padarė gerą pradžią
Pirmas šių metų LLD 32 

kuopos susirinkimas padarė 
labai gerų pradžių? Narių 
buvo daug ir visi susirinkime 
dalyvavę pasimokėjo duokles.

Ar tik 32 kuopa nebus pir
mutinė su duoklėmis šiais 
metais? Jeigu dar liko kuris 

inepasimokėjęs, bandykite už
simokėti. Tai bus garbę mūsų 
kuopai.

Susirinkimas buvo labai gy
vas. Tarimų buvo mažai. Bu
vo kalbėta apie veikalų gavi
mų, bet atidėta sekančiam su
sirinkimui. Taipgi buvo iškel
tas klausimas rengti vakarie
nę, bet palikta ant toliau. 

'Daugumas narių taip norėjo, 
i B!et rengtis prie veikalo per
statymo ir vakarienės suruoši
mo jau reikėtų, nes laikas ne
laukia. į

Taikos Kongreso atstovas 
raportavo

LLD 32 kuopa turėjo progų 
išgirsti kunigų Dudley Burr, 
tik grįžusų iš Taikos Kongre
so, kuris atsibuvo Lenkijos 
sostinėj Varšavoj.

Jis aiškino apie savo kelio
nę, kaip buvo priimti atstovai 
Anglijoj, su policijos apsauga 
nuvežti į policijos stotį ir kra
tomu Nušvietė ir daug kito
kių kliūčių kelionėj.

Burr nurodė Čekoslovakijos 
draugiškumų ir jos gyvenimų, 
kuris nėra taip, kaip mums 
tūli jos priešai aiškina. Nuro
dė, kad Lenkija nepersekioja 
tikėjimo. Sakė, kad karo 
griuvėsiai naikinami, namai 
atstatomi. Važiuodami per 
laukus nuo miesto į miestų 
matę# kaip viskas naujai tvar
koma ir atrodo malonu maty
ti. Bet kur senoviškai ūkinin
kai gyvena, tai tikrai pasiliki
mas nuo progreso.

Kunigas Burr sakė, kad vi
sa Europa' nenori naujo karo 
ir prie to nesirengia. Mes tu
rime raginti savo valdžių, kad 
ji eitų prie taikos, kurios kiek
vienas trokšta, sakė kunigas 
Burr.

Beje,.kunigas Dudley Burr 
kalbės sausio 22 d., Eagles 
Club Hali, 270 Crown St. Pra
džia 8 yal. vakare. ^Svarbu ta
me susirinkime dalyvauti ir 
išgirsti, kų jis* aiškins apie 
Taikos Kongresų. J.S.K.

Girdėjau, kad po sun- 
operacijos sveikata pasi 
į gerųjų pusę, 
namie, tik 
priežiūra.

Šeštadienį, sausio (Jan.) 27 d. įvyks Lietuvių Ko-op.' 
Spaudos Bendrovės suvažiavimas, o vakare bus Laisvės 
banketas. Suvažiavimo proga dienraštis gauna gražių 
linkėjimų ir finansinės paramos. Prašome* pasiskaityti 
malonų laiškelį:

“Didžiai gerbiami draugai ir draųgutės, -=- visi Lais
vės šėrininkai, — sveikiname su 40 metelių Laisvės ju
biliejumi ! Brangūs broleliai ir sesutės, jūs šiame jubilie
jiniame Suvažiavime turite nutarti, padaryti, kad visi, 
jūs ir mes, gyvuotume ir sulauktume Laisvutės 80 mete
lių jubiliejų paminėti!

Čia rasite čekutį ant $10. Tai $5 suvažiavimui pasvei
kinti. O kiti $5 jubiliejui pagerbti. •

Draugiškai, Susninkų Jurgis y
Puiki dovana, skambūs linkėjimai.
Brooklynietis P. Poškaitis, žmogus senyvas, jau ant 

skrumnos pensijos gyvenantis, aplankė Laisvės įstaigą 
ir suvažiavimo proga įteikė dienraščiui $5.00.

Brooklyną aplankė Dr. M. Palevičius iš Detroit, Mich., 
užsimokėjo už L. prenumeratą ir apdovanojo dienraštį $3.

Visus dalininkus kviečiame į konvenciją, kuri prasi
dės 12 vai. dieną. Visus apšvietą branginančius žmones 
kviečiame į Laisvės banketą. Savo atsilankymu parem- 
site Laisvę finansiniai ir sau turėsite malonumo.

Laukiame žinių, kas iš kur atvyksta ir laukiame dien
raščiui paramos jubiliejaus proga.

Laisvės, Adpiinistracija. .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Jis ran
dai’ po gydy- 

Linkiu jam 
pasveikti ir 
savo išgalę.

Mūsų ligoniai
Mūsų Z. Juška jau ilgokai 

serga, 
kios 
suko 
dasi 
tojo
kuogreičiausiai 
darbuotis pagal

Dėl nesveikatos M. Stau- 
gaitienė išvyko į Florida pas 
savo vaikus. Tenaitinis 
tas klimatas gal sustiprins 
sveikatų.

šil- 
jos

Pobūvis vasario 11 d.
/'

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Šalpos Draugija rengia pobū
vį vasario 11 d.

Prašomi temyti vėlesnius 
pranešimus ir atsilankyti į šį 
parengimų. J. S—~da.

Žemės ūkio paroda 
Pagėgiuose

PAGĖGIAI, 1950 m. lapkr. 
24 d. — šiomis dienomis čia 
įvyko žemės ūkio paroda. Pa
rodoje dalyvavo visi rajono 
kolūkiai, MTS. Parodos sten
duose buvo išstatytos prieša
kinės tarybinės žemės ūkio 
technikos, gyvulininkystės ir 
augalininkystės gausūs ekspo
natai. Geriausieji eksponatai 
premijuoti. Pirmųjų premijų 
gavo “Barzdžiūnų” kolūkio 
karvių šėrėjas J. Noreika už 
karvę “Auksę.” Taip pat pre
mijuota “Aušros” kolūkio 
kiaulių augintoja J. Šimkutė 
už aukštus rodiklius, keliant 
kiaulių produktyvumą. Iš 
kiekvienos kiaulės ji gavo ir 
išaugino po 23 paršiukus. 
“Bežiūnų” kolūkioi kiaulių 
augintoja P. Lakauskienė ga
vo premijų už gerai tvarko
ma veislinį darbų fermoje.

Laukininkystėj paviljone 
gražius eksponatus išstatė 
“Naujojo kelio” kolūkio dar
žininkas A. Burokas. Kolūkio 
stendų puošė didžiulės kopūs
tų galvos. Jų derlius iš ha — 
700 centnerių. A. Šilaivytė

kelio, Puškino vardo ir kt., 
jau užpirko naujosioms plyti
nėms įrengimus.

Julijos žemaitės vardo ir 
“Pažangos” kolūkiuose bai
giamos įrengti kalkinės.

Nuosavas kalkines šiais 
metais pasistatys dar keturi 
rajono kolūkiai. A. Dagelis

SKELBKITĖS LAISVeJE

pra- 
pri- 
yra

GEROS ŽINIOS 
APIE

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 

džiugsite sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NTJVIDA
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
į plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi
mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio puikiausio 
prirengimo paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas.

Cleveland, Ohio
Trumpai apie LDP Draugiją

Gruodžio 20 d: įvyko Lietu
vių Darbininkų Pašalpos Drau
gijos priešmetinis susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai, ir 
labai pageidautina, kad visa
dos būtų tokie skaitlingi mū
sų draugijos susirinkimai, 
kad visi nariai svarstytų sa
vo draugijos reikalus, 
dybos raportai priimti 
balsiai.

Draugijos valdyba 
metams pasiliko 
ri buvo užgirta 
būdu.

Nutarta 1951
mus perkelti iš Lietuvių Sve
tainės į LDS Klubo patalpas. 
Suminėtų svetainę reakcinin
kai su dipukais ųizvaldė, tai 
šnairuoja ir nekenčia progre
syvių. Gi tuo tarpu LDS Klu
bas įsitaisė gerų susirinki
mams svetainę, kur mes visi 
jausimas, kaip namie.

LDP Draugijos nariai, ne
pamirškite, kad mūsų drau
gijos 
naujoj 
Avė.

Vai- 
vien-

1951 
ta pati, ku- 
aklaanacijos

m. susirinki

susirinkimai laikomi 
vietoj; 9305 St. Clair

Žilas Petras

Kolūkio sieninis laikraštis
VILKAVIšKIS.—Įdomų sie

ninį laikraštį “Kolektyviniu 
keliu” leidžia V. Kudirkos 
vardo (Mockabūdžių apylin
kė)- kolūkis# ' /

V, ŽemaitU .«

PANEVĖŽYS. — Rajone 
sparčiai statomos kolūkių ply
tinės. Penki rajono kolūkiai, 
jų tarpe “Nemuno,” Naujojo

Name................ -..............
Address...................................................
City.............................................

(adv.)

T61. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10»iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAfi)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

< CHARLES I. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dienų ar 

greit suteiksime

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
moderniškų patarnavimų. 
Patogiai ir gražiai mo- - 

■ derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

11)3 M t. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Td. Poplar 4110
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me-

Laisves

Jauną motina pasišovė

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Aido Choras

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

ruoštis teatrui

4

Penktadieniais uždaryta

Dienraščio Laisves B-ves

PO BANKETO BUS ŠOKIAI

Ir būtų 
supirktas

nusi- 
apie

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakare.

• Banketui ir šokiams bilietas $2.50 
i Prašome iš anksto įsigyti bilietus

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

Brooklyno grand džiūrė,

Motina teisme išbarė LKM tikisi pradėti
policistą už sūnų

KRISLAI

iš-

Ogi palyginti la- 
būtent, vasario 

dieną, sekmadienį

REIKALAVIMAI
REIKALINGA KNYGVEDfi

Reikalinga knygvedė Laisvės Jstai 
gai. Turi mokėti lietuvių kalbą 
Nuolatinis darbas. Dėl darbo sąly 
gų ir dėl algos asmeniškai infor 
muosime. Kreipkitės:

Laisvė, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

I

/

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Štree| 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

Žmonės išreikalavo 
tyrinėjimą veterano 
Derrick o mirties

Pasėkoje visuomenės sąju-, 
džio, kad policistų nušautą- 
jam gatvėje veteranui John 
Derrick būtų suteiktas teisė
tumas, ateinančią savaitę tą 
klausimą svarstys grand džiū-

Vienu tų “pajudinusiųjų 
žemę” veiksmų buvo profesi- 
jonalų ir negrų liaudies vadų 
sušauktas masinis mitingas 
Refuge Temple. Jame buvo 
pasisakyta šaukti maršavimą 
prie City Hali, jeigu veterano 
nušovimo aplinka nebus tuo
jau tiriama ir teisėtumas įvyk
dytas.

Veteranas Derrick buvo nu
šautas už keliolikos valandų 
po atleidimo iš armijos, tik 
sugrįžus iš Korėjos.

Džiūrė buvo pašaukusi 
liudyti 3 aukštus 
viršininkus

Sumažino skaičių 
inspektorių

Pasilinksminkite su nauda 
savo laikraščiui

Tiktai už savaitės, sausio 
27-tą, įvyks didžioji dienraš
čio Laisvės iškilmė — metinis 
dalininkų suvažiavimas ir 
bankietas. Jin ruošiasi laisvie- 
čiai. Atvyks laisviečių priete- 
liai ir kiti gerų pramogų mė
gėjai, nes čia smagu pabuvo
ti, pasimatyti su svečiais iš 
toliau. Tokios progos ne kas 
dieną pasitaiko.

Tačiau brooklyniečiai Lais
vės prieteliai, eidąmi į dien
raščio iškilmes, greta sau sma
gaus pobūvio, turi ir kitą tiks
lą — paremti laikraštį, kuris 
užtaria darbo žmones, jiems 
patarnauja visokiuose jų rei
kaluose.!'Kruopštūs mūsų žmo
nės. Jie mobilizuoja savo gi
mines, draugus į šį pokylį.

Primintina visiems, jog ge-

riausia pasitarnaus dienraš
čiui visi tie, kurie įsigys ban
keto tikietus iš anksto, žino
te, koks šiandien visko bran
gumas. Rengėjams būtų ne
malonu nors vieną svečią iš
leisti nepavaišintą.
skriauda, jeigu 
maistas liktų.

Tikietai gaunami
raštinėje, bile darbadienį iki 
7 vakaro ir šeštadienį iki pie
tų. Taipgi tikietų turi direkto
riai ir daug kitų darbuotojų.

Bendras vakarienės ir šo
kių tikietas $2.50. Vien tik šo
kiams 60 centų (taksai įskai
tyti). Vakarienė —• 7 vakaro, 
Liberty Ąuditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill. N. Y.

Tik laukite ir ruoškitės 
dalyvauti

Tikrai nepaprasta, tikrai 
graži naujiena visiems Brook- 

kuri dabar tyrinėja mokyklų | lyno ir apylinkės lietuviams, 
priežiūros ir pataisų darbuose 
įvykusias suktybes, buvo pa
šaukusi liudytojais viršininką 
Janseną, biznio knygų prižiū
rėtoją Charles Gilman, ir pa
statų priežiūros inžinierių Ho
race W. Harris.

Džiūrė nori patirti, ar tos tistų grupe. Artistų vadovas, 
stambios sumos miesto pinigų 
už pataisas pastatų buvo per
mokėtos dėl valdininkų žiop
lumo ar buvo ir papirkinėji
mų, tikslių suktybių.

N. Y. Senatorius ragina 
tyrinėti veterano 
nušovimą

New Yorko senatorius Wi
lliam J. Bianchi, republiko- 
nas, įteikė Valstijos Seime
liui rezoliuziją, reikalaujan
čią tyrinėti, dėl ko policija 
užmušinėja negrus.

Paskiausias reikalavimas 
vyriausia iškeltas remiantis 
nušovimu ką tik iš Korėjos su
grįžusio ir iš tarnybos atleisto 
John Derrick’o. Jį nušovę po- 
ličistai tapo policijos viršinin
ko išteisinti.

(Tąsa nuo 1-mo dust.)
Kaip tik todėl, su jais 

vien eidama, juos ministrais 
laikydama, jiems padėdama, 
ir Amerikos Lietuvių Taryba 
darbuojasi už sugrąžinimą 
Lietuvon smetonizmo 1 Aišku 
kaip diena. v , i .

New Yorkas jau turi 
Texas valstijos 
natūrali gasą

Bėgiu kelių pastarųjų 
tų buvo iš Texas valstijos tie
siamos žemėje didžiulės dū
dos atvesti naturalį, iš žemės 
vidurių einantį gasą į mūsų 
miestą. Darbas jau baigtas. 
Dabar visas miestas jau gaus 
to naturalio gaso (sakoma, 
maišyto su dirbtinių).

Kompanijoms naturalis ga- 
sas atsieis daug pigiau už 
dirbtinį. Ar vartotojams nupi
gins gasą, tai priklausys nuo 
vartotojų. Kompanijos gaus 
didesnį Šerą lengviau gausi
mo pelno.

Gasui atvesti, sudėta žemė
je 1,840 mylių ilgio storulių 
dūdų juosta.

Gaįsragesybos viršininkas 
Monaghan padarė pakaitų to 

(departmento leidimų divizijo
je. Buvusius inspektoriais .47 
vyrus sugrąžino į eilinius gais- 
ragesius. Visokioms salėms, 
teatrams prižiūrėti paliko tik
tai 34.

Viršininkas sako, kad tiek 
inspektorių tebuvo seniau. 
Pradedant 1946 metais tas 
skyrius augo, pūtėsi iki išau
go virš kita tiek. Gi reikalin
gų prižiūrėti įstaigų skaičius 
tuo laikui padaugėjo tiktai 
septyniomis, viso dabar yra 
2,473.

Delegacija ėjo prašyti 
benamiams buto

Veteraną suėmė kaipo 
žmogžudį /

New Yorke sulaikytas tar
dymui veteranas Edward 
Longoski, 24 metų, įtartas 
mirtinai subadyme peiliu tame 
pat name gyvenusio kontrak- 
toriaus Michael C. Papadouri, 
50 m. Anot Longoski pasako
jimo, jis įkyriai, persekiojan
čiai lindęs prie jo sesers Jean, 
neleidęs ramiai gyventi. Užtai 
susipykę ir susiėmę peilių du- 
elyje. •

Papadouri buvo atrastas 
ties namu ant šaligatvio ne
gyvas. O Longoskį atrado jo 
bute, sveikutėlį.

PRANEŠIMAS

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

TUTORS & PRIVATE 
INSTRUCTION

Mokiname Angliškai. Social zjįu- 
dijavimą. Pradinės Mokyklos ati
kus. Esame laisniuoti. Turime' 
School ir Elementary Mokyklų tno- 
kytojus. CL. 9-7061. Prieinamai.

(12-15)

IMMIGRATION & NATURALIZA
TION KONSULTANTAS

Mr. Adcock, 258 Broadway, N.Y.C. 
ar skambinkite Rector 2-6852.

___________________________(8-10)'

HELP WANTED-—FEMALE

Namų darbininkė. Viduramžė mo
teris. Guolis nuosavame kambaryje. 
Linksma aplinka. TA. 2-5058.

(13-15)

Jauna namų darbininkė; virėja 
dirbti 5 dienas j savaitę nuo 11 iki 
9 vai. Guolis kitur. Skambinkite: 
Lexington 2-3957. (11-15)

Pirmu sykiu visoje Amerikos 
lietuvių istorijoje mes turėsi
me progą pamatyti - išgirsti 
perstatant vieną pačių šau
niausių ir garsiausių didžiųjų 
operų, “La Traviata.” Jau su
sitarta su' žymiųjų operos ar-

Labai daug kas galima at- 
leisti sentimentališkam poe
tui, bet negalima pateisinti 
pikto melo, kad ir iŠ poeto 
lūpų išplaukiančio. Kai poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
dainuodamas apie Lietuvą, 
klausia:

“Kas krauju tavo 
veidą sulaistė 
Ir ko raudi

prie kryželio tu?”
Jis labai negražiai meluoja. 

Lietuva nerauda prie jokio 
kryžkelio. Su aukštai iškelta 
galva ir su džiaugsmo kupina 
širdimi ji žengia į naują, gra
žų, šyiesų gyvenimą.
‘ Tik melagiai ir jos šmeiži
kai stovi prie kryžkelio ir 
rauda, — rauda, kad jie nebe
gali IŠ Lietuvos darbininko, iš 
Metu vos valstiečio tyčiotis, 
jam paskutinį kailį lupti. Rau
da, kad niekados Lietuvoje 
nebegalės siautėti smetoninė 
pavietrė su savo ponais ir iš
naudotojais.

šio nepaprasto įvykio. Vėliau 
bus paskelbtos visos smulkme
nos bei informacijos. Dar ne
žinia, kokia bus įžanga nusta
tyta. Dedamos pastangos, kad 
ji būtų lengvai prieinama 
kiekvienam lietuviui.

Ką turite kiekvienas pada
ryti? Ogi daugiau nieko, tik 
visiems kitiems savo drau
gams ir pažįstamiems apie tai 
pranešti ir niekur kitur vasa
rio 18 dieną neapsiimti.

Labai širdingai kviečiami 
rūpinasi, (svečiai ir iš tolimesnių koloni-

maestro Somovigo, asmeniš
kai pribuvo ir apžiūrėjo Kul
tūrinio Centro auditoriją ir ■ 
estradą. Jis labai
kad perstatymas pavyktų 
šimtu procentų. Jis pasakė, 
kad salė gera, estrada pakan
kamai didelė dėl vaidinimo.

Kada šios operos perstaty
mas įvyks? 
bai greitai, 
mėnesio 18 
po pietų.

Čia tik trumpas pranešimas

jų, kaip iš New Jersey, Penn- 
sylvanijos, Connecticut, Ma
ssachusetts.

Reikia žinoti, kad Kultūri
nis Centras šio žygio imasi su 
tuo giliu įsitikinimu, jog lie
tuviška visuomenė supras jo 
didžią kultūrinę reikšmę ir 
nuoširdžiai parems skaitlingu 
atsilankymu.

Mrs. Ernestine Rizzo, karo 
nuotaka, pasišovė savo uošvių 
bute, Brooklyne, po gavimo 
nuo savo vyro laiško iš Tokyo. 
Jis rašė, kad jis ten gydosi 
nuo didelio suvargimo Korė
jos fronte. Ji įpuolusi į 
minimą dėl rūpesties 
vyrą.

Dvidešimt penkios šeimos, 
negrų ir baltųjų, praėjusį ket
virtadienį organizuotai buvo 
nuėjusios į valdinę miesto į- 
staigą — City Housing Au
thority, 63 Park Row—prašy
ti buto. Tūlifjų neteko buto 
miestui nugriaunant namus, 
dabar buto laukia ir nesulau
kia net per ketverius metus.

Negavę patenkinančio 
veiksmo, pasiliko sėdėti per 
naktį.

. Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Klubo metinis susi
rinkimas įvyks sausio (Jan.) 
26 dieną, 7 vai. 30 minučių 
vakare, Lietuvių Am. Piliečių 
Klubo name, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

PASTABA: Turėkite su sa- 
’ vim Klubo narystės knygutę, 
kitaip nebūsite įleidžiami į 
susirinkimą.

J. Bikulčius.
(14-15)

Union News Co. kafeteriju- 
kių darbininkai gavo algos 
priedą po to, kai pagrąsino 
streiku.

Namų darbininkė-virėja, mokanti 
darbą. Tarpe 30 iki 45 m. D. P. 
priimama, mokanti bisk| angliškai 
kalbėti. Maža šeima, vyras ir/žmo
na; geri namai, gera alga. Mr. Pol
son. Tel. Westwood 5-2270 (N. J.) 
ir mes apmokėsime. (14-16)

Motinos pagelbininkė; nuosavas 
kambarys ir vana; paliūdijimai; 
mokanti darbą, patyrusi. Visi elek
triniai įtaisymai; turime ir dau
giau pagalbos. Lengvas namų dar
bas. HO. 5-5171. (14-15)

Namų darbininkė; guolis vietojai 
nėra virimo. Visi elektriniai 
symai. Paliūdijimai. Nuosavas kam
barys, radio, alga nenustatyta.
BE. 6-7747. (15-»^

Namų darbininkė;- vienas vaikutis 
lankantis mokyklą; nuosavas kam
barys ir vana. Mažai virti; dirbanti 
pora. HO. 4-5044.

New Yorke iškilo skandalas 
dėl gemblerystės Manhattan 
Kolegijos krepšinio tyme.

Aido Choras šio penktadie
nio vakarą, sausio 19-tą, susi
rinks aptarti statymą opere
tės ateinantį pavasarį. Visi 
choro nariai prašomi atvykti 
Liberty Auditorijon 8 vai. va
karo. .

šeštadienio vakarą, sausio 
20-tą, turėsime pobūvį pa
gerbti Jurgį Kazakevičių, ku
ris padėjo daug sunkaus dar
bo, vadovaudamas Aido Cho
rui per eilę metų. Dabar jis iš 
tų pareigų pasitraukia asme
niškais reikalais.

Visi choristai, jų šeimos ir 
draugai kviečiami ateiti.

Pirmininke.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai Ir PQslS, 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.

Atplaukiančiuose iš Angli
jos į New Yorką laivuose jau 
atrasta sergančių influenza.

HELP WANTED—MALE
Reikalingas patyręs turret lathe 

operatorius, mokantis sustatyti. Ge
ra alga. WILLIAM E. WILLIAMS 
VALVE CORP. STagg 2-6321.

(14-18)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

New Yorko miestas gavo 
iš vienos įstaigos $75,000 at- 
steigti Central Parke išdegu
sią karuselę vaikams. Būsian
ti atsteigta panaši, kokia buvo 
išdegusioji, kaipo senybinė, 
viena pirmiausių jų (ar gal 
pirmiausia) mūsų šalyje.

George Mucke, 46 m., 
tas užsidusirięs gasu darbąwtw 
tėję.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

New Yorko teismabutyje 
praėjusį trečiadienį 
svarstoma byla jaunuolio Ro
bert Cox. Jį kaltino netvarkia- 
me poelgyje policistas Tier
ney, kuris jaunuolį areštavo 
Naujų Metų vakarą ir, kaip 
buvo liūdyta, dviemis atvejais 
jį mušęs policijos stotyje.

Policistui pradėjus išrokuo- 
ti jaunam Gox kaltinimus, mo
tina neiškentė. Pašokusi nuo 
sėdynės, pradėjo šaukti: “žiū
rėk tiesiai man į akis. Tu ne* 
gali. Tu atsiminsi mane kol 
gyvas būsi. Ir lai tau dievas...”

Jos kalbą nutraukė pradė
ję ją maldyti jos draugai, bi
jodami, kad teismabučio sar
gai nenutemptų jos daboklėn 
ir kad su ja neatsitiktų tas 
pats, kas atsitiko su1 jos sūnų* 
mi. šeima sako, kad jaunuo
lis tebesigydo apdaužytą akį 
ir trukusį ausies bubnelį. Cox 
buvo nuėjęs pažiūrėti Times 
Square Naujų Metų vakarą ir 
kaip nors neįtikęs policistui, 
nespėjęs per spūstį pasitrauk
ti kur liepiamas.

Policistas tuo pat sykiui nė
rė lauk iš teismabučio per ki
tas duris.

GARSINKITeS LAISVĖJ!

Praėjusio šeštadienio popie- 
buvo čio 3 vai. susirinkę į Liberty 

Auditorijos patalpas Lietuvių 
Kalbos .Mokyklėlės dalyviai į- 
vykdė kalbos-rašybos ir šokių 
pamokas. Ir tarėsi apie vaidy
bą. Tačiau mokytis roles dar 
nebuvo pradėta, nes dar nebu
vo pagamintos kopijos visiems 
jų reikalingiems, šį šeštadie
nį, 20-tą, tikisi jau( pradėti 
mokytis ir vaidybos.. R.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dalis rakandų už pri

einamą kainą. Living Room trys da
lykai ir miegkambario 7 dalykai. 
Taipgi bus galima ir kambarius 
gauti. Namų savininkas lietuvis. 
Prašome kreiptis pas: Mrs. Dow
ling, 1588 St. Marks Ave., Brook
lyn, N. Y. Galima telefonuoti: 
HY. 4-4475. Vakarais nuo 6 vai.

(14-16)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP Drs. Stenger & Stenger 
Ontometrista 

394-398 BROADWAY . 
BROOKLYN, N. Y. 1 

Tel ST. J-8S4I '

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Nuteistojo žmona 
lankosi New Yorke

Motery paradas prieš 
aukštas maisto kainas

Washington, Heights mote
rys nusitarė 
mis protestuoti prieš aukštas 
maisto kainas. Įvyks šeštadie
nį, 20-tą sausio. Prasidės 1:30, 
nuo 181 St. į ir Wadsworth 
Ave. I !

GARSINKITfeS LAISVĖJ!

iaršuoti gatvė-

Užrašyktt Laisvo Savo DrauguL

Mrs. Josephine Grayson at
vyko iš Portsmouth, Va., New 
Yorkan mobilizuoti pagalbą 
septyniems nuteistiems neg-. 
rams, tarpe kurių randasi ir 
jos vyras, vibnas žinomųjų; 
kaipo “Mjartinsville 7.”

Graysonienė, 28 metų, mo
tina penkių vaikų, palikusi 
juos savo sesers globoje, pasa
kojo Civilinių Teisių Kongre
so raštinėje savo1 atvykimo vy
riausias priežastis. Jomis, sa
kė jinai, yra atmiušti apie 
tuos 7 paskleistus melus, ku
riais vadovaujantis jie nuteis
ti mirtin. Prašė rašyti guber
natoriui John S. Battle, Virgi
nia, kad jisai nuteistuosius iš
laisvintų.

Liudytoja prieš juos Mrs. 
Ruby Stroud Floyd, balta 
moteris, “du kartus pakeitė 
savo liūdymą. Jeigu taip būtų 
padariusi negrė, ją būtų išme
tę iš teismabučio,” sakė Gray
sonienė.

Tuojau po teismo ta poniu
tė iš ten dingo, valdininkai sa
kosi negali surasti, kad tyri
nėtojai nori ją perklausinėti

KOWENCIJA 
IR 

BANKETAS

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

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

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapisjkas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
/ į ♦

32 TEN 'EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174 «




