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\Gen. Bradley pripažįsta, kad 
niekas dar nesiverš Amerikon 
bet ragina draftuot 18-kinius f

KINIJOS V AUDŽIA 
SUTINKA LAIKINAI 
PERTRAUKT MŪŠIUS

Pastebėjau, kad mūsų gera
sis jprietelius L. Pruseika 
smarkiai renka Laisvės suva
žiavimui pasveikinimus. Jis 
sako, kad čikagiečiai turi su
dėti nemažiau keturių šimtų 
dolerių.

A Vardai garsinami Vilnyje. 
Labai įdomu skaityti pavar- 

, dės senųjų draugų ir pažįsta- 
?mų. Nors jie gyvena toli nuo 

Brooklyn©, bet Laisvės nepa
miršta.

Gražu, kad kasmet geras 
būrys čikagiečių pasveikina 
miūsų dienraščio suvažiavimą, 
o mes, brooklyniečiai, tuo pa
tim, jiems atsimokame, kai 
įvyksta jų dienraščio Vilnies 
suvažiavimas gegužės mėnesį.

4 Šis Laisvės suvažiavimas 
bus jubiliejinis. Atžymėsime 

^aisvės 40 metų sukaktį. Apie 
A?ai dąuigiausia reikės kalbėti 

ir suvažiavime. Reikia gero 
plano jubiliejaus plačiajn
pravedimui.

Visi šėrininkai prašomi
' apie tai daug pagalvoti. Jdigu 
kuris turite gerą, sveiką pa
tarimą, atvežkite patys arba 

A laišku atsiųskite suvažiavimui.

Lietuvių Literatūros Drau- 
’ gijos Pirmoji Apskritis pri

ėmė gerą, plačią rezoliuciją 
organizaciniais reikalais. Pir- 

K nioįji Apskritis apima visą 
Čhicagą ir turį daug-narių.

Gerai, kad Apskrities vado
vybė pat pradžioje metų 
smarkiai susirūpino organiza
cijos padėtimi. Reikia siste- 
mačiai kuopas raginti ir pri- 

-a^jĮifirėti,. kad jos anksti išrinkt 
tų duokles, laikytų susirinki
mus, darbuotųsi kultūros ir 
apšvietos dirvoje.

Ką galvoja kitos apskritys? 
Jų vadai turėtų susirūpinti. 
Labai svarbu visą veiklą ant 
tvirtų kojų pastatyti pradžio- 

\ je metų.

t.. Kalbėjausi su viena dvyli- 
/ kos ar trylikos metų mergai- 

7 te, parapijinės mokyklos mo-j 
' kine. ’ I

Ji tik vieno dalyko tetrokš
ta ir telaukia: baigti tą pra
dinę parapijinę mokyklą ir 
pereiti į viešąją vidurinę mo- 

1 kyklą. Tėvai labai nori, kad 
ji -eitų į vidurinę parapijinę 
mokyklą. Bet ji jokiu būdu 
neis, ir tiek. tGeriau ji visiškai 
peis jokion mokyklon, bet 
parapijinėn daugiau nebeis.

AMERIKONAI ĮSIVERŽĖ 
Į 4 MIESTUS, BET 
GREITAI PASITRAUKĖ
Korėjos liaudininkai apsupo 
jankių ir jų talkininkų būrius

Korėja, saus. 23. — A- 
merikonai beveik be pasi
priešinimo iš šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų pusės įsi
veržė į’ keturis miestus — 
Osaną, Kumhangjangą, I- 
čoną ir Vondžu. Bet kai ke
rėjimai liaudininkai ir jų 
bendradarbiai kinai spuste
lėjo, tai jankiai greit pasi
traukė iš tų miestų, apleis
dami ir Vondžu lėktuvų 
aikštę.
Liaudininkai (pasak New 

Yorko Times) nušlavė a- 
merikonų būrį (platūną) į 
pietus nuo Yongvolo, ryti
niame fronte, o toliau į pie
tus sumušė ir apsupo bata7 
lioną Pietinės Korėjos tau
tininkų, jankių talkininkų. 
Amerikinių lakūnų koman
da teigia, kad jie per pen
kias dienas sunaikino ,250 

karinių laudininkų trokų. 
Oro generolas. Stratemeyer 
skelbia, kad jo lėktuvai nuo

g Taip jai įsipyko kunigai ir 
davatkos! Kokios jos įkyrios, 

juokios jos žiaurios! Kaip jos 
nieko neišmano!

Jos broliukas, už ją vyres- 
| nis, taip pat sukilo prieš savo 

ffMvus, ir nuėjo į viešąją vidu- 
n rirtę mokyklą. Už jokius pini
ngus, ji sako, jo niekas nebūtų 
‘ galėjęs nuvesti į parapijinę 

mokyklą. • ■
K Gal tik tiek tos parapijinės 

mokyklos ir padaro gero: su
skelia vaikys prieš kunigus ir 

1'-., davatkas. -

A Brooklyn© apylinkės lietu-' 
K viai turėsime ką nors nepa- 

A prasto, labai didelio ir gra- 
? žaus. Kas gi galėjo tikėtis, 

kad lietuviškoje salėje lie- 
' tuviams bus suvaidinta viena 

iš šauniausių, viena iš garsiau
sių didžiųjų operų?

Bet tas bus padaryta, ir 
greitoje ateityje, būtent, kovo 
18 dieną. Labai žymių ar
tistų grupė, vadovaujama 

L* Maestro Sommovigo, pribus 
Lietuvių Kultūrinio Centro 

y auditoriją ir suvaidins “La 
. Travia^”.

Eyt t Aišku, kad tokios operos 
F ^perstatymas susietas su aukŠ- 
^•^'tomis išlaidomis. Bet netenka

Amerikos valdžia prieš 
Kinijos pasiūlymą

Washington. — Valsty
bės departmento valdinin
kai pasmerkė naująjį Kini
jos Liaudies Respublikos 
pasiūlymą karui baigti Ko
rėjoje; sako, jog tuo siūly
mu Kinijos komunistai mė
gina suskaldyti Amerikos ir 
jos draugų vienybę prieš 
komunizmą. 1

(Ernest Gross, .vyriausio 
Amerikos delegato pava
duotojas Jungtinėse Tauto
se, pareiškė: Amerika atsi
sakys priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungtines 
Tautas, neis į derybas dėl 
Formozos salos . ir padik- 
tųjs Formozai likimą atei
toje.)

Vokiečių socialistų vadas ■ 
bijo šalies suvienijimo

Bonn/ ’ Vokietija. — Vo
kiečių socialistų vadas Kurt 
Schumacher Užgyrė ’ kleri
kalo vakarinės Vokietijos 
premjero Adenauerio atsi
sakymą tartis sų rytine De
mokratine Vokiečių Respu
blika apie Vokietijos suvie
nijimą ir bendros demokra
tinės valdžios įkūrimą vi
sai šaliai.

Schumacheris pasakojo, 
kad Sovietų Sąjunga “nori 
užvaldyt Ruhr sritį, tą va
karinės Vokietijos arsena
lą!” Tai todėl, esą, Sovietų 
kontroliuojama rytinė Vo
kietija kvietė vakarinės Vo
kietijos valdžią į derybas 
dėl šalies suvienijimo.

abejoti, kad lietuviai nuošir
džiai šį žygį parems skaitlingu 
atsilankymu, ir perstatymas 
Kultūriniam Centrui pilnai 
apsimokės.
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birželio mėnesio iki šiol už
mušę bei sužeidę bent 91,- 
000 korejinių liaudininkų 
ir kinu.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 22.—šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
r’adijas sakė: Liaudies Ar
mija, sumušdama priešus, 
atvadavo Yongvol svarbų 
vieškelių mazgą, ir aplinki
nes apskritis.

Mūšyje dėl Yongvolo 
liaudininkai užmušė bei su
žeidė daugiau kaip 900 a- 
merikonų ir jų talkininkų 
kareivių ir ofici^rių ir paė
mė nelaisvėn bent 600 jų; 
pagraobė 4 amerikinius 
taukus ir daug kitų ginklų 
ir amunicijos.

Liaudininkų patrankos 
nušovė vieną priešų lėktu
vą arti Pyongyango.

Francijos valdžia 
užgynė demonstruot 
prieš Eisenhoweri

Paryžius. — Francijos 
komunistai ir kairiosios 
darbo unijos šaukė • Pary
žiaus žmones demonstruot 
prieš generolą Eisenhower), 
kai jis atvyks Paryžiun šį 
trečiadienį. Jų atsišaukimai 
ragina protestuot prieš Ei- 
senhowerį, kaip “europinį 
MacArthurą.”

' Valdžia uždraudė demon
stracijas ir subūrė policiją 
ir kariuomenę demonstran
tams blaškyti.

Nugriuvę kalno sniegai 
palaidojo 222

Zurich, Šveic. — Vis dar 
griūva milžiniški .sniegynai 
nuo Alpių kalnų.-

Tie sniegai gyvus palai
dojo bent 115 austrų, 75 
šveičaruš, 29 italus ir B 
francūzus.

Per keturias dienas ir 
naktis pridribo daugybė 
šlapio sniego ant kalnų. 
Tatai ištižino storus senųjų 
sniegynų sluoksnius, kurie 
tad urmu ir smuko žemyn.

—————... —............

Dulles peršą Japoniją 
kaip talkininkę

Washington.— John Fos
ter Dulles, republikonas 
prez. TrUmano patarėjas, 
sakė: “Jau laikas įtraukti 
Japoniją į laisvųjų kraštų 
šeimyną” kovai prieš ko
munizmą. *

Prezidentas siunčia Dul- 
lesą Japonijon įtartis apie 
atskirą taikęs sutartį su 
ja, apeinant Sovietų Są
jungą. Po sutarties Ameri
ka jau atvirai ginkluotų 
Japoniją.

Washington. —■ ^Karinių 
štabų £alva,,gen. Omar N.
Bradley sake Senato komi- oro.” 
sijai dėl karinių pasiruoši
mu :

“Mažai, iš tikrųjų, ma
žai tėra pavojaus, kad prie
šas galėtų įšiveržti į Jung
tines Valstijas. .Tačiaus, 
jeigu priešas būtų pasiry
žęs iš oro bombarduot šią 
šalį, tam tikra dalis jo bom- 
banešių galėtų pasiekti A- 
meriką.. Bet mūsų progra
ma apsigynimui nuo užpuo-

Truman laukia, kad Eisenhower 
paremtų prezidento galią 
siųsti armiją užsienin

Washington. — Prezid. 
Truman'as laukia sugrįž
tant generolo Eisenhowerio 
iš vakarinės Europos kitą 
savaitę. Eisenhoweris, vy
riausias tarptautinės At- 
1 a n t o k r a š t ų ; ar
mijos 'komandierius, 
raportuos Kongresui apie 
karines jėgas ten prieš So
vietų Sąjungą.

Jis siūlys daugiau ameri
kinės kariuomenės pasiųsti 
į vakarų Europą ir parems 
Trumaną, kuris sako, pre
zidentas, neatsiklausdamas 
Kongreso, turi “teisę” siųs
ti užsienin tiek armijos, 
kiek pats mato reikalą.

Vėliausios Žinios
’ London. — Sušauktas ne

paprastas Anglijos minist
rų kabineto susirinkimas 
tariasi apie pastarąjį-Kini
jos Liaudies Respublikos 
pasiūlymą dėl Uertaikos Ko
rėjoje.

Geneva. — Jau suskai
čiuota 234 žuvę šveicarai, 
austrai, italai ir francūzai, 
kuriuos gyvus palaidojo 
sniegynų griuvimai nuo Al
pių kalnų. Dar tūkstančiai 
žmonių be žinios dingę.

Korėja. «— Amerikonai 
vėl atgriebė Vondžu, gele
žinkelio ' ir vieškelių maz
gą, viduriniame • Korėjos 
fronte. Tas miestas per 7 
dienas jau šešis kartus ėjo 
iš vienų rankų į kitas, v

Amerikinė komanda skel
bia, kad oro kautynėse ra
ide tini ai jankių lėktuvai 
nušovė keturis rusiškus ra- 
kie'tinius kinų lėktuvus.

Anglija nesutinkanti 
bombarduot Mandžūrija

London. — Amerikiniai 
korespondentai praneša, 
kad Anglijos ministrų ka
binetas nutarė, .priešintis 
amerikonų generolų geidi
mui bombarduot Mandžūri- 
ją. Sakoma, Anglijos val
džia taipgi nepritaria siū
lymui, užblokuot visus Kini
jos uostus ir pakrantes.

------ -------  \ i ’ '

Šilčiau ir dalinai ORAS. — 
apsiniaukę.

limo iš oro apsaugos nuo ti
krai pragaištingo smūgio iš

Nors' negręsia . svetimos 
armijos įsiveržimas Ameri
kon, generolas Bradley vis- 
tiek reikalavo rekrutuot 
kariuomenėn ' 18-metinius 
berniukus, pailgint karinę 
tarnybą nuo dabartinių 21 
mėnesio iki Ž7 mėnesių ir 
sudaryt bent pusketvirto 
miliono nuolatinės, armijos. 
Jis įspėjo, kad toliau gal 
“reikės dar daugiau.”

Republikonas senatorius 
Wherry yra įteikęs Sena
tui rezoliuciją, kad prezi-I bill L CZAJUUUlJCį, JtXdU. piCZil- 
dentas negalėtų be Kongre
so leidimo siųsti daugiau 
kariuomenės į vakarinę 
Europą.

'Republikonų vadas sena
torius Taftas reikalauja 
Kongreso nutarimo, kuris 
apribotų siunčiamos ka
riuomenės skaičių.

Trumaniški demokratai 
Kongrese tikisi, kad gėn. 
Eisenhoweris žymiai pa
stiprins prezidento poziciją 
kas liečia amerikinės armi
jos naudojimą užsienyje.

Washington. — Republi
konas senatorius Styles 
Bridges įspėjo, kad Truma- 
no reikalavimas valdžiai 71 
biliono dolerių lėšų per me
tus gręsia “pragaištinga 
infliacija” Amerikai. **

New York. — čionaitinis 
N. Y, Journal - Americap 
laikraščio bend radarbis 
Bob Considine prašė per 
radiją atsakyti į klausimą, 
ar Amerika turėtų tęsti ka
rą Korėjoje. Jis gavo 7,000 
atsakymų telegramomis ir 

‘laiškais.
6,650 tų atsakymų reika

lauja ištraukti amerikonus 
iš Korėjos.

New York. — Didžioji 
dauguma amerikiečių, at
sakiusių į Gallup Viešosios 
Nuomonės Instituto klau-z 
simą, reikalauja tuojau at,- 
šaukt Amerikos kariuome
nę, iš Korėjos.

Jungi Valstijos reikalauja 
pakelt Filipinam taksus

Manila. — Filipinų pre
zidentas Quirino ragino sa
vo kongresą pakelti taksus; 
sakė, Jungtinės Valstijos 
reikalauja taksų pakėlimo, 
jeigu Filipinai, nori dau
giau dolerinės paramos iš 
Washington©.

FrancijosParyžius. \ 
valdžia rimtai svarsto nau
jąjį Kinijos pasiūlymą dėl 
Karo baigimo Korėjoje. <

. z '■ '\ /

—."u'"........ ■"'"■7-7" ■" . n II ill, , n.il.* ... XI

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

Jungtinių Tautų komitetas imasi 
rimtai svarstyt jos pasiūlymą

Lake Success, N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
ka davė naują, pasiūlymą 
baigimui korejinio karo. 
Jinai sutiko, kad būtų lai
kinai sustabdyti mūšiai Ko
rėjoje pirma, negu septy
nių valstybių .konferencija 
išspręs politinius Tolimųjų 
Rytų klausimus. Sako, pir
masis tų šalių atstovų su
sirinkimas galėtų susitart 
dėl laikinos pertaikos. *

Indijos delegatas Sene
gal N. Rau įteikė politiniam 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetui šį .Kinijos pasiūly
mą. Jis ragino 48 valan
doms pertraukti komiteto 
posėdžius, kad komiteto na
riai galėtų apsvarstyti pa
siūlymą.

ATMESTAS AMERI
KOS REIKALAVIMAS
Amerikos delegatas War

ren Aus'tin’as smarkiai 
priešinosi tam atidėjimui;

Čecboslovaki ja sako, 
jaukią lakūnai mėto 
radijus savo šnipam

Praga. — Čechoslovaki- 
valdžia užprotestavo, 

lėktuvai 
radijo duotuvus 

savo šni-

JOS 
kad amerikiniai 
mėto 
(transmitters) 
pams cechams. Sako, penki 
šnipiniai radijai dabar per 
klaidą nukrito ne Čechoslo- 
vakijon, bet Austrijon. ‘
Čechoslovakų valdžia tvir

tina, kad Amerikos lėktuvai 
jau 58 kartus skraidė per 
Čechoslo vaki j ą; r eikalau j a 
sustabdyti tuos įsiveržimus 
į ČechosloVakijos orą.A

Federacija reikalauja 
tikros rendy kontrolės

Miami Beach, Fla.—Dar
bo Federacijos tafyba savo 
susirinkime pareikalavo, 
kad valdžia palaikytų tik
rą rendų. kontrolę bent tol, 
kol tęsis Korėjos karas. 
Reikalavimas jau pasiųstas 
į Washingtoną.

Federacija kritkuoja val
džią už paramos nukirtimą 
gyvenamieūis namams sta
tyti. Ragina atgaivint jų 
statybą,' nepaisant Korėjos 
karo.

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedė

Reikalinga knygvedė Lai
svės įstaigai. Turi mokėti 
lietuvių kalbą. Nuolatinis 
darbas. Dėl darbo sąlygų ir 
dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės:'Lais
vė, 110-12. Atl’antie Avenue, 
Richmond pill, N, Y.

reikalavo be pertraukos 
svarstyti amerikinę rezo
liuciją, kuri ragina pa
smerkt Kinijos Liaudies 
Respubliką kaip užpuoliką 
ir daryt bendrus Jungtinių 
Tautų žygius prieš ją.

Nepaisant amerikinių 
protestų, tačiaus, politinis 
komitetas 27 balsais prieš 
23 užgyrė Indijos atstovo 
pasiūlymą ir pertraukė sa
vo posėdžius dviem parom. 
Nuo balsavimo susilaikė še
šių kraštų delegatai.
KINIJOS PASIŪLYMAS
Kinijos Liaudies Rėspub-* 

likos pasiūlymas sako:
— Jeigu bus priimtas 

principas (pamatinis' dės
nis), kad visa svetimųjų 
kariuomenė turi būti iš
traukta iš Korėjos ir jeigu 
tatai bus vykdoma, tai Ki
nijos Liaudies* Respublika; 
sutiks patarti kinam sava
noriam grįžt Kinijon.

Kas liečia karo baigimą 
Korėjoje ir taikingą Korė
jos klausimo išsprendimą,* 
mes manome, galima daryti 
šitokius žingsnius:

1. Galima susitarti pir
mutiniame septynių valsty
bių konferencijos susirinki
me ir įvykdyti mūšių per
trauką apribotam laiko
tarpiui, taip kad derybos 
galėtų toliau eiti.

2. Norint, kad karas Ko
rėjoje būtų visai užbaigtas 
ir užtikrinta taika rytinėje 
Azijoje, turi būti svarsto
mos visos sąlygos dėl karo 
baigimo ryšium su. politi
niais klausimais, idant būtų 
susitarta dėlei sekančiųjų 
dalykų: ,

Žingsniai ir priemonės 
dėl vi^os svetimųjų kariuo
menės ištraukimo iš Korė
jos;

Korėjos žmonių pasiūly
mai su nurodymais, kaip 
patys Korėjos žmonės tu
rėtų išspręsti vidujinius 
Korėjos klausimus;

Ginkluotų Amerikos jėgų 
ištraukimas iš Formozos 
(Taivan) salos ir jos vande
nų, pagal Kairo ii* Potsda
mo konferencijų nutari
mus.
,3. Aiškiai turi būti už

tikrinta, kad Kinijos Liau
dies Respublika taps pri
imta į Jungtines Tautas, 
kaip teisėtas Kinijos žmo
nių atstovas.

(Kinijos vyriausybė jau 
pirmiau .sakė, jog septynių 
valstybių konferencijoj pri
valo dalyvauti Kini j a, So
vietų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir kt.)

Tokio, Japonija. — Vadi
nama japonų demokratų 
partija prašo Jungtines 
Valstijas atginkluot Japo
niją. Tai dar pirmutinė Ja
ponijos partija, viešai re
mianti japonų armijos at
gaivinimą. , A >/... J
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ŠYPSENOS

tamsojpagal

nesu

Wor

Valstybinio

ivizijų, Kiek, jo supra

$8.(X 
$4.00 
$9.00 
$4.50

deda di- 
pasiūti

šiemet 
padirbs

Vieno kataliko nuomone 
apie karą ir kapitalizmą

NE MAŽINA, BET 
DIDINA
' Niūjorkiškio1 Dąily

Kaip išmintingai' 
sutvarkė gain ta, 
Neleisdama moteriškei • 
apželti barzda;
Nes ji, skusdama barzdą, 
niekaip netylėtų, 
O jai kalbant smakras 
visada judėtų.

AR JUNGTINES TAUTOS 
GALES IŠSILAIKYTI?

Tegul džiaugsmas būna 
gilus, kaip okeanas, 
O nepasisekimas lengvu 
tis, lyg jo bangų putcįs.

Čionai gersim širdžiai, 
kuri niekad npkląjoja, 
Ir liežuviui, kuris nieką 
nemeluoja.

Abu Tokie
Tamsioj naktužėj ’ j 

aš krypuoju laiptais, I
Man batai rankoj.
Nagi pažvelgiu, kad, ke
turiais laiptais aukščiau, 
Mano žmopelė daro

. tą patį

Moteriškėms.— Mes gar 
biname jų grožį ,mes godo 
jame jų 
mes 
mes mylime jas, 
patys nežinome, kodėl taip 
yra. I. U.

ekonominei sistemai, kuri 
yra vadinama ‘amerikiniu 
būdu/

Su žadėjimais apsižiūrėk
Sakyk su gėlėmis, 
sakyk su valgiais, ' 
Sakyk su bučkiu, 
sakyk su saldainiais, 
Sakyk su briljantais, 
Sakyk su gėrimu, 
Bet labiausiai būk atsar
gus sakyti su juodylu. .

inteligentiškumą, 
gerbiame jų išmintį, 

bet ir

j Čionai gersim už senbernį, 
kurs liuosas. visada,

i Ir už ženočių, kurs tikisi 
būti, nors kaip kada.

Sam Yorks/ iš Saginaw, Mich
Dėkojame už taip gražią paramą tiems, kurių vardai 

aukščiau išspausdinti įr prašome kitus Laisvės patrio
tus pasekti juos.

Visi dalininkai dalyvaukite konvencijoje. Svarbu“susi
pažinti su savo įstaigos reikalais ir reikalinga patiekti 
planai ateities darbams.

Jei dar neturite Laisvės banketo bilietų, tai prašome 
tuojau įsigyti ir būti bankete. Laikas jau trumpas, būki
te geri pasiskubinti.

Konvencija prasidės 12-tą vai. dieną, o banketas bus 
7-tą vai. vakare. Po vakarienės bus šokiai.

Laisvės Administracija.

LAISVEI DOVANOS
SUVAŽIAVIMO PROGA

Širdis, kuri tirpsta, ma
tant liūdinčius, turi būt pa 
sirengus teikti jiems pa 
lengvinimą.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica 
ujjder the Act of March 3, 1879.

■y Notos ir taika
Francūzijos valdžia pąskelbė vėliausią notą, gautą iš 

Tarybų Sąjungos.' Jos tema mums jau seniai žinoma; 
pavojus pasaulio taikai iš pastangų iš naujo apginkluoti 
Vokietiją. Šioje notoje Tarybų Sąjunga primena Frąn- 
cūzijai kad jinai paneigia, sulaužo 1944 metais tąrpe Ta
rybą Sąjungos ir Francūzijos iškilmingai pasirašytą 
draugiškumo ir apsigynimo sutartį. Toje sutartyje aiš-

Vakarams, ir todėl jis nu
baustas. Kraštutinių melagių 
spaudoje, kaip tai lietuviš
kuose reakciniuose Šlamštuo
se, žuikovas tiesiog be ceremo
nijų buvo sušaudytas!

Na, o dabar, rašo minė
tojo dienraščio bendradar
biu, toji pati spauda skel
bia, b.ūk Žukovas yra Toli
muose Rytuose ir vadovau
jąs lįąųdiečiu jėgUms Korė
joje. '

Įr taip be rnieros įr čie- 
niosv toji spauda nuolat ke
pą melus ir neužilgo juos

Bet kiek divizijų duos Amerika? Tuo klausimu eina 
smarkios diskusijęs Washingtone. Prezidentas Truma- 
nas teigia, kad jis turi teisę be Kongreso, pąvelinimo siųs
ti Europon ar bile kur kitur tiek divizijų, kiek, jo supras 
timu, reikia. Tuo tarpu senatorius Tąft sakosi kovosiąs 
genate už tai, kad šitame atsitikime prezidento galią bū
tų apribota, kad Senatas aiškiai nustatytų, kiek divizijų 
Amerika duos Vakarų Europos armijai.

Abi pusės laukia gen. Eisenhowerio sugrįžtant su ra
portu. Senatorius Taftas yra pats prižadėjęs iš anksto 
priimti visus generolo pasiūlymus. O kaip, atrodo, tai 
Eisenhower visu šimtu procentų palaikys vyriausybes 
politiką. - .

Dviprasmiai linkėjimai
Gerieji žmonės miršta 

jauni. — ■ .Vėliniu tamstai 
sulaukti prinokusios senat
vės.
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Gėras, nors ir baltas
Negras vyskupas savo 

bažnyčioje perstatydamasM) 
parapijbnims baltą kunigą, 
sako:*

— Brangūs viengenčiai;1" ’ 
labai retai man pasitaiko a 
proga perstatyti jums baltą \ 
kalbėtoją šioje mūsų šven- 
tinčipje.

— Užtikrinu jus, kad jis 
turi tvirtą ir naudingą 
jums pranešimą. Nesvar- . 
bu, kad jo oda yra ‘balta, 
bet jo širdis juoda, kaip ir 
bile vieno iš mūsų. I. U.

Š. m. sausio mėnesio lai
doję “The Cątholi'c. Work
er” yra patalpinęs savo 
bęndradąrbio Robert Lud
low ilgą straipsnį. Jame 
rąndarne labai įdomių min
čių. Bent jau šis kątalįkų 
veikėjas griežtai» skiriasi 
savo pažiūromis nuo kata
likų bažnyčios dvasininki
jos. ' Jis griežtai ir atvirai 
pasaka:

“Manęs yra klausiamą, ar 
tik todėl aš priešingas ka
rui Korėjoje, jog aš tikiu, 
kad visi karai yrą nekrikš
čioniški ? Kitais žodžiais, 
ar aš sutinku, kad Ameri
kos tikslai yra tdįsiųgį, bet 
esu priešingas toms meto
dams,. kuriomis jų yra sie
kiama,
, °Mano atsakymas yrą 
griežtas, ne! Apart; paci
fizmo klausimo, ' .aš esu 
priešingas Amerikos tiks* 
lame'Kūrėjoje bei' visur ki
tur pasaulyje 
priešingas tai politinei

New Yorko Immigra
tion Service direktorius 
Edward J. Shaughnessy 
aiškina , sveturgimei ne* 
pilietei, kaipj ji turi už
siregistruoti. Lca Beatus 
ir jos sūnus registruojasi.

Šį šeštadienį, sausio - Jan. 27 d. įvyks Liet. Koop. Spau
dos bendrovės dalininkų suvažiavimas, o po suvažiavi
mo bus Laisvės banketas. Suvažiavimo proga visuomenė 
sveikina dienraštį ir tiekia jam materiąlės paramos, Pra
šome pasiskaityti gražų laiškelį iš tolimos kolonijos:

"Draugai Laisviečiai.
Sužinoję iš pranešimų, kad ne po ilgam įvyks laisyie- 

čių Bendrovės Suvažiavimas, todėl ir mes LLD. 153 kuo
pą San Francisco norim prisidėti prie suvažiavimo nors 
su mąžą auką $10.00.

Linkime, kad suvąžiavimas įvyktų skaitlingas, ir kad 
Laisvė dienraštis gyvuotų dar daug daug metų.

Draugiškai, Sekr. J. K. Ąlvinas”.
Asmeniškai prisiuntė paramos šie prieteliai:

Vincas Novikąs iš Ansonia, Conn, f...........$3.00
$3.00

VOKIETIJOJE TAIKOS 
BALSAS TVIRTAS -

L. Pruseika Vilnyj rašo:
Berlyne neseniai įvyko Vo

kietijos protestonų vadų kon
ferencija. Buvo manyta, kad 
pastorius Martinas Niemoeller 
gaus vėjo. Mat, jis priešingas, 
Vokietijos apginklavimui. Bu
vo manyta, kad jis bus sudis- 
ciplinuotas. Mat, pastoriaus 
Nįemoellerio poziciją pagyre 
ir vokiečiai komunistai.

Bet protestonų vyskupai 
Niemoellerį ne tik nediscipli
navo, bet pikto žodžio apie jį 
nepasakė.

Tas rodo, 
protestonų 
chierarchijoj 
ūžgirti Vokietijos ginklavimą

rię dąr išliks gyvi! Čia vienas dalykas neaiškus: Ką gi 
žino tie mūsų vąldovąį, kad jie patys išliks gyvi? Labai 
galimas daiktas, kad jie jau yra apsirūpinę savo apsauga 
iš anksto, nelauks, kąda kuris dar išliks po to, kai ato
minės bombos apsidirbs su New Yorko miestu.

Viskas daroma ir planuojama atbulai. Juk pirmiausią 
ir svarbiausia šiandien užduotis yra, kaip apsaugoti ne 
tik New Yorką, bet, visą Ameriką ir visą žmoniją nuo 
naujo karo, nuo atominių ar kitokių masinio žudymo 
priemonių. Kas gi daroma toje srityje? Visiškai nieko. 
Priešingai l viskas daroma, bilijonai ir bilijonai dolerių 
išleidžiama paruošimui naujo karo. Prezidentas neseniai 
paskelbė savo metinį budžetą. Daugiau kaip keturiasde
šimt du bilijonai dolerių to budžeto skiriama militarizmo 
reikalams.

;arba bendrą frontą prieš Tarybų Sąjungą, kad jinai 
-Tnįąkuomet nedalyvaus jokiose pastangose atkurti Vokįe-

mJBtąrinę gąlią. '
t Bęt paskutiniais ląikais, sako nota, Francūzija įstojo 

Jį Šiaurinio Atlanto Sąjungą, kuri yra atvirai ir aiškiai 
. nukleipta prieš Tarybų Sąjungą. Paskutiniais laikais 
^Francūzija viešai dalyvauja'planuose sudarymui Vaka
rų Europos Armijos, kurioje būsianti if vokiečių ąrmi-

• ją, tų J>ąčįų hitlerinių generolų vadovaujamą.
V'• Pabaigoje Sovietų nota stovai pabrėžia, kati už šios 
^sutarties sulaužymo padarinius visa atsakomybė kris 
Čant francūzijos pačių. '
p Sakoma, kad ši nota kelia didelį nerimą visoje Fran- 
V^^ijoje. Prancūzai nenori nei naujo karo, nei Vokietijos 
\ htflitarizma atsteigimo. Gal jie susipras ir laikų suval- 

savo valdovus, kurie lošia ugnimi,, kai pritaria Vo- 
Jjtjetijos apginklavimui ir įtraukimui' į Vakarų .Europos

jojo Veiklą. ,
'Dabar susįląukėme dar vienos pąnąšįos įstaigos. Pa

našų komitetą susidarė ir Senatas. Jo pirmininku pa
skirtas senatorius McCąrran, autorius McCarran įstaty
mo, kurį net prezidentas Trumanas vetavo. Šis Senato 
komitetas taip pat ieškosiąs “šnipų”, “išdavikų,” "sub- 
versyvių”, “neištikimųjų” ir panašių sutvėrimų. Jo ope
racijai taip pat reikės daugelio šimtų tūkstančių dole
rių. Visas komitetas, kaip pripažįsta net The New York 
Times (sausio 22 d.), sudarytas iš McCarran plauko ele- 
tnęntų.

Tuo būdu reikia tikėtis dar didesnės isterijos, dar 
smarkesnio Amerikos žmonių laisvių suvaržymo.

L Daugiau “raganę
Jau išgarsėjęs yra Kongr. Atstovų Buto Nęamerįkinės kerio korespondentas Mas-(neužilgo „ 

Veiklos Komitetas. Jau seniai žinomas, kaipo vyriausia kvoje Joseph Clark rašo a- Pa. sumaųmpja.: ienKa ii 
Uraganų medžiojimo įstaiga”. Kiekvienos liberalas, kiek- pią uaudojąmų.jų produktų tai pi įminti, daugumos - 

gamyba T- Sąjungoje. Ko- merlkosžmonių atmintis 
respondentas žymi, og tenidar vls .yra aba,‘ tru.raPa>. 
niekas nei neprimena, kad i gesne, tai
reikėtų sumažinti civilinių < kvailų dalykų spauda 
žmonių kasdieninių pro- nedrlstl! daryu- 
dųktų gamyba.

Apavų pramonė 
kur kas daugiąu 
bątų.

Rūbų siuvyklos 
džiausiu pastangų 
dąug daugiąu aprangos nei 
pągąmino pernąi.

Tas pąts yrą ir su kitais 
produktais.

Na, o “VąkąfU pasaulis” 
kalba apie sumažinimą vi
sokių žmonėms reikalingų 
daiktų gaminimo. Viskas 
turį būti organizuojama 
karo reikalams.

KAIP GAIŠTA
KVAILOS PASAKOS

Viebas Vilnies bendra- 
dąrbis rašo ąpie tai, kaip 
Amerikos komercinė spau
da palaidojo ir vėl prikėlė 
iš numirusių žymų tarybi
nį maršalą Žukovą, Berlynd 
nugalėtoją. Jis rašo:
'Kuomet žųkovąs buvo at

šauktas iš Vokietijos kitai

kad. Vokietijos 
bažnyčioj, net 
nėra palinkimo

O kaip su Vokietijos stur 
dentija? Marburgo Universi
teto studentai nušvilpė agita
torių, kuris kurstė prie apsi
ginklavimo. Bonnb Universite
to studentų didžiuma prieš 
apsiginklavimą, žurnalas 
"Spiegei” sąko; kad 85% Va
karų Vokietijos gyventojų ne
nori militąrįzacijos.

Tai tokios Vakarų Vokieti
jos žmonių nuotaikos. Ade
naueriui ir Eisenhoweriui rei
kės šauktis j buvusiuis nacių 
generolus ir fieldmaršalus.

Lake Success 
negali' užginčyti, jog šian 
dien .Jungtin 
mas kabo, kaip ant plauko 
Jos gyvena gilią krizę ii 
bet kurią dieną gali jų gy
venimas baigtis Tautų Są
jungos mirties pavyzdžiu.

Jungtinės Tautos 
įkurtos taikai pasaulyj 
laikyti. Taikai išlaikyti, aiš
ku, reikalinga visų valsty
bių vienybė, ypatingai di
džiųjų valstybių.

Bet gi tos vienybės šian
dien tolį grąžu nęrą. Mil
žiniška Kiniją, kur kas' te
ritoriniai didesnė už Jųngt. 
Valstijas, su 475 milijonais 

; gyventojų, dar vis nėra 
Jungt. Tautu nare. Kaip 
šiandien dalykai stovį, abe
jojama, ar ji bus nare, —jei 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė laikysis savo nūdienės 
politikos. .

Italija, Rumunija, Veng
rija, Bulgarija, Suomija ir 
eilė kitų, mažesnių vąlsty- 
bių dar vis pėra Jungtinių 
Tautų nariais. ;

Kąi JT kūrėsi, buvo ma
nyta, jog neužilgo bus pa
daryta taika su1 Vokietija 
ir Japonija, ‘kuriedvį bus 
priimtos į Jungtines Tau- 
tąs. Žodžiu, buvo mapyta, 
jog visi Kraštai įeis { Jung. 
Tautas ir tuorpęt bus gali
ma sutartinai išsaugoti' pa
saulyje taiką, . . •

Betgi šiandien jau rim
tai ryžtamasi Vakarų Vo
kietiją ginkluoti ir atsukti 
prieš Tarybų Sąjungą, mū
sų krašto, Anglijos ir Fran
cūzijos talkininkę praėjusio 
karo metu.

Rimtai įkalbamą apie gin
klavimą Japonijos ir jos at
sukimą prieš Tarybų Są
jungą, — tps pačios ^Japo
nijos, kuri padarė klastingą 
užpuolimą ant Perlų Uosto.

Korėjoje verdą karąą ir 
Jungtinės Tautos, užuot 
reikalavusios tuojau ' iš
traukti iš ten vięas sveti
mas armijas, varinėja savo
tišką politiką, kuri - prie 
greitos taikos neveda.

Bendrai, Jungtinės Tau
tos ligi šiol buvo Amerikos' 
kontrolėje, gi Amerikos po
litika nėra neigi taikinga, 
nei lanksti. • i

Mūsų. krąštp diplomatai 
džiaugiasi tuo fąktu, kad 
Jungtinėse Tautose, asemb- 
Jėjoje, už jų surpanymus 
pąkelia daugiau rankų nei 
už rytinį bfoką, tąrytum 
rankų pakėlimu galima, iš-

Unlted States, per year .........  $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year .............. $8.00
Queens Co., per six mos........... $4.00

* I^Panaši notą esanti pasiųstą jr Londonui.
.P Tuo tarpu generolas Eisenhower sako, kad jo kelionė 
^įrtAkiai pavyko ir kad jis suradęs didelio pritarimo įvai? 
Sgfų Vakarų Europos kraštų valdžiose Amerikos planui 

Vakarų Europos Armijos. Tos aqnijos centras ir bu- 
būsią Paryžiuje. Visos šalys* kuriąs jis apląpKė, 

®baaižadeię pavesti jo komandai po keletą gerai gmkluo- 
divizijų. Net ir Italija, kuri praėjusiam ftąre dąlyvąvo 

wHiBerio koalicijoje prieš Ameriką, pažadėjus tuojau 
fiPįlpgjnkliioti ir.pavesti Eisenhoweriui tris dideles divizi-

TĄĮ, JĘĮ NORIT!
Kunigų Drauge . skaito

me:
——------------------------- ; šj .ir. spalio revoliucijas ipe-

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS tinams nartiios Šūkiai kuriuos 
Editor, ROY MIZARA ‘ l- . . . VM. . ‘ „g-- ' ' , ’__________ ______________ i visi ImRr^sciai po kelis kaitąs

persispausdina parašyti 
šv. Povilo laiškų stilių.

Ir ko tie žmonės 
galvoja!

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

, “Aš tikiu, kad amerikinė 
sistema yra išnaudojimo 
sistemą. Aš tikiu, kad ji 
yra perdėm materialistinė, 
kaį ji vadovaujasi blogiau
sią pragmatizmo forma. 
Daugiau, aš tikiu, kąd mes 
šioje šalyje traukiame lin
kui totalitarizme, kuris yra 
tbks jau pavojingas laisvei, 
kaip ir jo atviresnės, for
mos, 'Mes turime sąvo slap
tą policiją^ savo minties 
kontroliavimo agentūras, 
savo galingąją biurokrati
ją. .Jeigu mes šiandien dar 
naudojąmiėsi kai Kuriomis 
laisvėmis* tąi tik todėl, kad 
tuo tarpu apsimoka jomis 
naudotis ,bėt kuomet nebę- 
ąpsimokės jomis mums 
naudotis, aš nė kiek neabe
joju, jogz . jos bus atimtos 
iŠ mūsų . . .”

Amerikonas

Ką darysime su tais, kurtę išliks?
Nw Yorko miesto administracija žada nepalikti Hdie- 

vo valiai” tų, kurie bus laimingi išlikti gyvais nuo ato
minės bombos. Nors toKių laimingų nedaug tebūtų, jeigu 
keletas smarkių atominių bombų vieną gražią.arba bai
sią dieną nukristų “iš dangaus” ant New Yorko, bet vis 
tiek džiugu, kad mūsų gerieji valdovai iš anksto pažada 
jų likimu pasirūpinti. Jau jie turį didelį planą išlikusius 
tuojau išgabenti iš miesto į tolimus miškus ar laukus, 
kur jie galės ramiai gyventi ir džiaugtis savo laime.

Jeigu staiga ateitų “nuo Marso” žmogus ir pasiskaity
tų mūsų spaudoje apie tokius valdovų gudrumus, jis ne
galėtų suprasti, Kaip ir kąs prie tokios beprotystės pri
vedė mū^ų kąpi'talistinę santvaką. Dirbame, sušilę rūpi
namės, didžiausius planus sugalvojame ir išdarinėjąme 
ne tgm, kad Išvengti karo, kad išvengti atominės bom
bos vartojimo, bet'tam, kad suteikti pagalbos tiems, km [tarnybai, geltonoji spauda vi- 

“ " ** * .... .... __ - saįme pasaulyj pradėjo austi
visokis pasakas, visokius 
"aiškinimus”. Girdi, Žukovas 
buvo perdaųig susidraugavęs 
su Eisenhowefiu, ir tas nepa
tiko Stalinui. Girdi, Žukovas 
buvo tapęs perdaug palankus

Niekąs spręsti pasaulines proble
mas — taikos ar karo prob- 

Tautų liki-' lemas.
Žinokime, kad asemblėjo- 

je paduoti tuo ar kitu klau
simu balsai nėra proporcin
gi. Čia lygų balsą turį ma
žytė Panama su didžiule 

buvo [ Tarybų Sąjunga.
ie iš-j Balsuojamas klausimas 

dažnai gali šitaip būti 
asemblėjoje sprendžiamas: 
dauguma balsų paduodamą 
už Amerikos įnešimą, bet

> jei prieš jį balsuoja T. Są- 
I junga, Indiją, ir kai kurie 
! kiti kraštai, jei Pakistanas 
į susilaiko nuo balsavimo, jei 
I dar kai kurios šalys susi- 
i laiko nuo balsavimo, tai 
■faktinąi mažuma nųspren- 
I džia. O jei dar prisiminsi
me tai, kad milžinas Kinija 
nėra Jungtinių Tautų na
re, kuri balsuotų su T. Są
junga ir Indija, tai tuomet 

; matysime, kokis čia yra 
balansas.

Šioje asemblėjoje Ame
rika laimėjo kai kuriuos 
savo sumanymus ir tie su
manymai (ypatingai veto 
teisės apėjimas) uždavė TS 
didžiulį smūgj.

Amerikoje šiuo metu kai 
kurie rėksniai jau rimtai 
reikalauja ' mesti atomo 
bombą ant Kinijos. Įsivaiz
duokime, jei taip būtų, jei, 
užuot Kiniją įsileidus ' į 
Jungtines . Tautas, ji būtų Į 
vaišinama atomo bomba! i 
Ar tokiose sąlygose galėtų j 
Jungtines Tautos gyvuoti? 
Žinoma, nė!

Galima rimtai teigti, kad 
Jungtinės Tąutos šiuo me
tu gyvena didelę krizę, iš 
kurios būtų galima jas iš
traukti, jei tūojau būtų įsi
leista Kiniją įr sutvarkyti 
Tolimųjų Rytų reikalai.

Iš to krizės išeiti Jungti
nėms Tautoms labai daug 
padėtų Didžioji Britanija 
su savo dominijomis.' Bet 
abejojama, ar tie kraštai 
turės užtenkamai drąsos 
tąi daryti?

Korespondentas
Studentų ansamblis

KAUNAS 
universiteto liaudies ansamb
lis išaugo į stiprų menines sa
viveiklos' kolektyvą. Jo sudė
tyje yra 5(k dainininkų, 30 
šokljų, daug orkestrantų ir 
kanklininkų.

Ansamblis paruošė plačią 
programą, su kuria dažnai 
pasirodo susirinkimuose.

V. šeštokas
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MOTERŲ KAI ■
$inna Rosenberg, apsaugos
sekretoriaus asistente

Kaipgi Japonijos darbininkai gyvena?

Senato užgyrimas Anna 
M. Rosenberg paskyrimo į 
Apsaugos Sekretoriaus pa
dėjėją, kuriai pavesta mo
bilizacijos reikalai, sukėlė 
plataus patenkinimo. , Šis 
paskyrimas irgi paneigė ne
pagrįstus šmeižtus prieš šią 
svetimos kilmės atsižymėju
sią visuomenininkę, kurią 
Apsaugos Sekretorius Mar
shall išrinko ir Prezidentas

• Trumanas patvirtino šiai 
svarbiai vietai. *

Ji gimė Budapešte, Ven
grijoj, atvyko į šį kraštą 
1912 m. būdama 10 m. ir 
su šeima, apsigyveno 
Bronx, N. Y. Jos vardas

< ** 7

k tada buvo Anna M. Lede
rer.. Ji lankė New Yorko 
miesto mokyklas ir buvo 
naturalizuota 1919 m., ište
kėjo už Julius Rosenberg 

jį šio miesto biznieriaus. Nuo 
1924 m. ji tarnavo kaipo 

^darbo ir visuomenės reika- 
'Wjų ekspertė. Ji dažnai buvo 

pakviesta tartis su prezi
dentu Rooseveltu ir mayo- 
ru La Guardia dėl įvairių 
darbo problemų.

m Irnrln ii hnvn tik-1934 m. kada ji buvo tik
tai 32 m. amžiaus ji tar
navo National Recovery 
Administracijoj (agentūra 
kuri egzistavo per depresi
ją. Jos tikslas buvo nusta
tyti lygią konkurenciją in
dustrijoj) ir greitu laiku ji 
pasidarė to rajono direkto
rė. Tarp 1936 ir 1942 m. ji 
buvo Social Security Board 
rajono direktorė. Per antrą 
pasaulio karą ji buvo pa
skirta W a r Manpower 
Commission direktore vie- 

- • iįįjj iš svarbiausių vietų šioj 
šalyj — New Yorkų mies- 

• te. Tarp jos atsižymėjusių 
darbų yra rekrutavimas 

| 20,000 darbininku dėl Hen- 
ry J. Kaiser karo produk
cijos darbams prie Pacifi- 
ko krantų; studija New 
Yorko valstijos ūkio darbų 
trūkumų, ir įvedimas labai 
reikalingos sistemos Darbo 

Į i Pirmenybėms industrijų 
j miestui — Buffalo, New 
/ York.

1944 ir 1946 m. ji buvo 
asmeninis atstovas, pirma, 
prezidentui Rooseveltųi ir 
vėliau prezidentui Truma- 
nui Europos Karo Teatre, 
kur ji raportavo apie grį
žusių kareivių problemas. 
Už šią misiją ji gavo pagy
rimus iš gen. Eisenhower ir 
generolo Omar Bradley. 
Gen. Eisenhower Alijantų 
Vyriausias Vedėjas jai pa
skyrė Medal of Freedom 
1945 m. — pirmas toks pa
skyrimas civiliui — ir pre
zidentas Trumanas jai su
teikė ordiną, su Medal of 
Merit, 1947 m. Pastaraisiais 
metais Anna M. Rosenberg 
dirbo prie Rockefeller įstai
gų industrijos problemų 
skyriuje ir tarnavo kitoms 
panašioms įstaigoms. Ji ir
gi buvo mobilizacijos eks
pertas su Kariuomenės ir 
Laivyno Karo Amunicijos j 
Taryba ir Tautinėj Apsau-’ 
gos Resursų Kontrolėj.

Anna Rosenberg naujau
sias paskyrimas yra aukš
čiausias kada nors atsiek
tas moters mūsų militari- 
nėse įstaigose, ir kada gen. 
Marshall ją parinko tai vie
tai, garbė buvo suteikta ne-1

Naujai išrinkti Kongreso Atstovų Buto nariai stovi iškėlę rankas ir priima priesaiką.
- . __________ • _________ _______________________________ ' '■ : i ' i

Ragina blaiviau galvoti

“žy
nuomonės —

Niūjorkiškio dienraščio 
“Compass’o”’ . kolumnistas 
I. F. Stone šiuo metu gy
vena Paryžiuje ir iš ten 
kasdien siunčia savo laik
raščiui po straipsnį .

Aną dieną šis žurrlalistas 
parašė straipsnį idomiu 
klausimu, būtent: “Kas at
sitiktų Rusijoje, jei kiltų 
karas?”

Mr. Stone rašo, kad vie
name Paryžiaus laikraščių 
minėtuoju klausimu buvo 
išspausdintos dviejų 
mių vyrų”
amerikiečio republ i k o n o 

tik jai, bet galimybėms, ku-; Stasseno ir vokiečių gene- 
rias šis kraštas suteikia vi- rolo Guderiano. .
siems savo piliečiams. Už- Stassenas, kaip žinoma, 
tad buvo pasigailėtina, kad'neseniai lankėsi Japonijoje 

ir jis ten tarėsi su MacAr- 
thuru ir kitais dideliais 
žmonėmis. Jis buvo ir ki
tuose Azijęs kraštuose. Na, 
ir viską “ištyręs,’ Stassenas 
paskelbė, jog, girdi, jei ka-

buvo pastangų sulaikyti jos 
pa’skyrimą. Buvo užmeti
mas, kad ji vienu laiku lan
kė komunistu susirinkimus. 
Kadangi apkaltinimas bu
vo padarytas, Senatas turė
jo ’šį klausimą studijuoti, 
bet jokio užmetimo nerado. 
Atrodė, kad visas dalykas 
buvo nesusipratimas arba 
bandymas kai kurių anti
demokratiškų, anti-ameri- 
kietiškų elementų , šiame 
krašte sunaikinti Anna Ro
senberg reputaciją todėl, 
kad ji žydų kilmės. Bet ka
dangi buvo išteisinta, ji gali 
dabar laisvai tęsti savo dar
bą, kuriame ji turi platų 
patyrimą.

Common Council

Bibiliotekose dirbančiųjų 
moterų algos

-

K

1

Daug kas pateisina dis
kriminavimą moterų dar
buose dėl to, kad moteris 
yra fiziniai silpnesnė; Tuo 
naudojasi samdytojai ir 

• tuose darbuose, kur nerei
kia kilnoti nei uncijos svo- 

Wto. Nąudojasi ten, kur svo
riai nėra sunkesni už kūdi
kį ar ketvertą kvortų pieno, 
nuo kurių nešiojimo niekas 
nei nebando moterį draus-

kestį? Jisai žilio, kurį jų 
samdytojas pirmiausiai at
statys, jeigu jam prireiks 
dar daugiau darbininkų at
leisti.
Valdines įstaigos irgi 
prasikalsta

Ką tik išėjusiame iš spau
dos New Yorko Valstijos 
Darbo Departmento In
dustrial Bulletin’e randame 
tokią žinelę:

“Bibliotekose tarnautojų 
bendrasis uždarbis • 1949 
metais buvo $3,050 metams. 
Tipiška darbo savaitė 
valandų, su vienu- mėnesiu 
atostogų v..

“Moterims bendroji alga 
buvo $2,975, vyrams $3,- 
975.

“Neprofesijonališkiems

Tuo melagingu moterų 
‘silpnybės” argumentu pui
riai naudojasi tie samdyto-, 
jai, kurie mokėjimu mote- 

■ rijns mažesnės algos už ly
gų darbą turi sau daugiau 
pelno.

Kad samdytojas tuo nau- 
’ dojasi savo pelnui, kad jis 

tuo išlaiko ir vyrų algas ! bibliotekų samdiniams (va- 
žemesnėmis, tai galima'lytojams, kraustytojams 
skaityti samdytojų gudry- pundų, sargams) bendroji 
be. Tačiau sunku suprasti 
dėl ko pačių darbininkų ei
lėse dar randasi tokių lai- 
bagalvių vyrų, kurie to ne
mato. Regis, visa tai aišku.

•:-J^el intasis vyriškis, ypačiai 
Mfedarbo laikotarpiais, iš

drįs* paprašyti daugiau al- 
. gos, kuomet greta jo mo
nteris padaro tiek paf tokio 
^,pat darbo už mažesnę...m_Qr

*

y ■ - .

su apie 
atosto-

bendro-

alga siekė $1,975, 
dviemis savaitėmis
gų. • '

Tokios mokėta ‘ 
sios algos sudėjus aukštųjų 
valdininkų ir žemiaūsiųjų 
tarnautojų, algos. Aišku, 
mažiausios algos buvo daug 
mažesnės. •

Įdomu, kiek' bibliotekose 
randasi tokių knygų, kurių.

Stassenas, kaip žinoma,

Gali tapti senatorių, 
bet boso neišvengsi

Savaitinio Washingtone 
išeinančio laikraščio Labor 
kolumnistas Raymond Lo
nergan rašo: .

“Senatorius Margaret 
Chase Smith iš Maine tapo 
išskirta iš republikonų po
litinės komisijos praėjusį 
pirmadienį. Millikin iš Co
lorado sutinka imti atsako
mybę, bet už jo pečių stovi 
Taftas iš Ohio. Jis begai- 
lestingai siekiasi preziden
tūros 1952 metais.

“Jam nepatinka senatorė 
Smith. Prieš kiek laiko toji 
mandagi moteris iš Maine 
argumentavo, kad Kongre
so nariai, turėtų būti pir-ę 
miausia amerikonais ir kad 
nepateisinamų ‘bauginimų’, 
kaip McCarthy’o melai, 
vengtų ąbi partijos.

“Taftui tas nepatiko, tad 
Mrs. Smith atiteko šuns 
budon...”

Tai tau ir laisvė! Klau
syk partinio boso, neturėk 
olaSiltbieožšiP 
savo nuomonės, nieko ne
matyk,- negirdėk, nekalbėk,

401 tiktai paskui bosą ranką 
kelk. O jei ne, išęik iš va
dovybės.

Menkutė dalelytė Kon
greso narių tėra moterys. 
Rodos, turėtų, ’ • džiaugtis, 
kad esamosios ima atsako
mybę. Tačiau dviejų val
dančiosios klasės partijų 
kontroliuojamame^ Kongr. 
negalimas net menkutis sa- 
vystovumas, kokiu norėjo 
pasireikšti Mrs. Smith, pa
ti esanti republikonė ir 
konservatyvi moteris.

moteris negali lygiai taip 
pat pakelti? Kiek tokių į- 
rašų, kurių moteris, “nepa
keltų” įrašyti?

ras prasidėtų, jei Tarybų armija atsuktų savo ginklą 
Sąjunga būtų užpulta, tai prieš tarybinę valdžią ir ją 
jos žmonės sukiltų, nuvers- nuverstų.
tų tarybinę vyriausybę sir 
“išsilaisvintų,” o tuomet tai mas? 
jau būtų viskas (jo akimis 
žiūrint) pasiekta.

Stassenas sako: 
žmonės būtų sukilę prieš' 
tarybinę valdžią praėjusio i-----r;:’.“’T~7—
pasaulinio karo metu, jei! Tarybų valdžia, kaip ma- 
vokiškieji naciai nebūtų Smklavo 
žiauriai elgęsi su T. Sąjun- dziulę armijąj 
gos liaudimi srityse, kuriasi11* clvlJinius žmones, parti- 
jie užkariavo. z Vadinasi, ir miest^ gyventojus, 
jei Hitleris nebūtų buvęs J1 lėktuvais, gabeno ginklus 
žiaurus, tai jis būtų “išlais- uzfrontėn ir ten juos teike 
vinęs’* Rusijos liaudį. <

Generolas Guderian, ku
ris vadovavo armiją prieš; 
Tarybų Sąjungą, praėjusia- j

Bet ką gi parodė gyveni-

Jis parodė, kad tie eks- 
Į pertai buvo labai dideli 

Rusijos trumparegiai. Jie rašė ne 
taip, kaip jiems atrodė, bet 
tai, ko jie troško, kad būtų.

ne tik di- 
ji ginklavo

zanus ir miestų gyventojus.

žmonėms, kuriuos Hitleris 
buvo “išlaisvinęs.” O tie 

' žmonės tuos ginklus atsuko 
• prieš savo priešą, prieš hit-

me kare, kitaip į tai žiūri. I 
Šis generolas neseniai para
šė knygą .“Ar galima''ap
ginti Europą?,” kurioje, 
pasak Stone, jis įdėjo to
kią'nuomonę:

I “Nėra, jokios progos nu-. 
| versti Kremliaus vyriausy
bę iš Rusijos vidaus.' Ru
sijos karo pergalės tarybi
nę sistemą giliai įbrangino 
Rusijos liaudies širdyj *ir 
supopuliarino tos sistemos 
vadovus (vyriausybę).”

Kaip matome, Guderian 
nesutinka su Stassenu šiuo 
klausimu ,nors juodu pilnai 
sutinka, jog reikia prieš 
Tarybų Sąjungą kariauti.

Pats žurnalistas yra linr 
kęs daugiau tikėti Guderi- 
anu, o ne Stassenu. Stone 
šitaip samprotauja: Ge
rai, vokiečiai buvo žiaurūs 
ir dėl to, pagal Stasseną, 
Rusijos liaudis nesukilo 
prieš savo vyriausybę. Bet 
kas gi būtų sekamame ka
re,. jei Amerika jį paskelb
tų? Ar Amerika pasirody
tų kiek-nors švelnesne? Ar 
atomo bombos numetimas 
ant bet kurio Tarybų Są
jungos miesto, reikštų to 
krašto žmonėms palaimą? 
Žurnalistas prileidžia, jog 
T. Sąjungoje gali būti žmo
nių, kurie nepritaria tary
binei valdžiai, bet ar ameri
kinė atomo bpmba ,nuo i ku
rios1 žūtų daug . nekaltų 
žmonių, nepriverstų .kiek
vieną to krašto^ pilietį vie
nytis ir kovoti?

Daug tiesos pasakė žur
nalistas Stone. "

Mes labai gerai atsimena
me, ką tūli “ekspertai’ ra
šė prieš antrąjį pasaulinį 
karą apie busimuosius suki
limus Rusijoje.
Grigaitis per metų 
tą teoriją škiepino savo 
skaitytojų galvosna.

Atsimenu, berods

Naujienų 
metus

Kada nors, kai Lietuvos 
partizaninio judėjimo isto
rija bus parašyta, žmonės 
matys, kiek ginklų Tarybų 
Sąjungos vyriausybė iš 
lėktuvų nuleido Lietuvos 
anti7įąšistams . '. .

Tie, kurie dabar plepa 
apie busimuosius ^sukili
mus” T. Sąjungoje, jie ple
pa dėl to, kad nori matyti 

'juo greičiau pradėtą karą 
prieš tą šalį.

Kas žino ką nors apie T. 
Sąjungą, puikiai žino, kad, 
jei prieš ją būtų pradėtas 
karas, tai .nemažiau 99 pro
centų gyventojų ryžtingai 
gintu savo kraštą.

M. G—nis

Žinios iš Lietuvos

“Allied Labor News” ži
nių agentūra plačiai tyri
nėjo šių dienų Japonijos 
darbininku uždarbius ir gy
venimą . Pravartu su tomis 
svarbiomis informacijomis 
susipažinti ir mums.

Paimkime nelabai didelę 
“Mitsutaka” įmonę, kuri 
priklauso “Fuįisangy o” 
trustui ir kuri beveik išim- 

. tinai tegamina žemės ūkiui 
įrankius. Šioje įmonėje dir
ba 850 darbininkų.'

Vidutinė mėnesinė alga 
svyruoja tarpe 4,000 ir 5,- 
000 yenų. Aukščiausia al
ga siekia tarpe 8,000 ir 9,- 
000 yenų per mėnesį. Bet 
oficikliškoji. vyro švarko 
kaina yrą tarpe 6,000 ir 7,- 
000 yenų. Marškiniai kaš
tuoja daugiau kaip 1,000 
venų. 1 ’ į. '
V* . v » I I

Japonijos unijistai paima 
už, pavyzdį vieną šios įmo
nės transporto dalies dar
bininką, kuris turi pačią ir 
šešis vaikus. Per visą mė
nesį ši šeima iš aštuonių 
narių turi pragyventi iš 9,- 
000 yenų. Jo uždarbio ne
užtenka aprūpinimui šei
mos maistu. O kur rūbai 
ir kitos išlaidos?

Arba štai kitas, tik 18 
metų darbininkas. Jis už
dirba tik 3,500 yenų per 
mėnesį. Kadangi jo tėvas 
negauna darbo, tai jis turi 
užlaikyti ne tik pats save, 
bet ir tėvus ir šešis brolius 
rr seseris. Kas blogiausia, 
kad net šios algos kompani
ja jam neišmoka reguliariš- 
kai. Be to, darbininkas tu
ri užmokėti apie 700 yenų 
per mėnesį taksų.

Tai kaip šio fabriko dar
bininkai gali pragyventi ir 
išsiversti? Papildymui sa- 

, vo, uždarbio, kad nereikėtų 
badauti, jie užsitraukia pa
skolas. Rezultatas: “Mit
sutaka” 'įmonės kiekvienas 
darbininkas paskendęs sko
lose. Vidutinis darbininkas 
yra prasiskolinęs kam nors 
ant 10,000 yenų. Tie, ku
rie skolina pinigus, darbi
ninkus visiškai apiplėšia 
nesvietiškai aukštais pro
centais.

Japonijoje tebeveikia- 
maisto kortelės. Valdžia ne- j 
va suteikia ant korteliui 
tiek maisto, kiek reikia)

pragyvenimui . Bet faktai 
yra, kad to' maisto šeimai 
užtenka tik dėl dešimties 
dienu. Visą kita maistą 
darbininkas turi pirkt} 
juodojoje rinkoje 4r mokė- . 
ti dvigubą ar net trigubą 
kainą. Tuo labai puikiai 
pasinaudoja profitieriai ir 
sukčiai.

Labai dažnai darbinin
kas, sulaukęs sekmadienio^ 
atsikelia anksti ir iškeliau
ja iš. miesto į ūkius. Jis 
.ten ieško nors tai dienai 
darbo už saujele ryžių bei ‘ 
kitokia maisto. • i G

Dauguma Japonijos1 dar
bo žmonių šeimų tevalgo 
du sykiu į dieną.

Jų gyvennamiai pasigai
lėjimo verti. Tai laužynai' 
—ir vėjai per juos pučia, ir 
lietus per jųv stogus perewy

' - 1

News’'
.įmonės

jokia iš

na i vidų.
V t-

“Allied Labor 
agentūra priduria, kad ši
tie “Mitsutaka” f 
darbininkai nėra 
imtis. Panašioje padėtyje 
šiandien randasi beveik vi
si Japonijos darbininkai. , ’

Sa lietis.

Carais, Venezuela. — Iš 
Venezuelos žemės pernai 
buvo ištraukta po 1,497,985^ 
statinių žibalo per dien^ 
vidutiniai imant.

Richard Widmark fil- 
moje “Halls of Monte
zuma,” bandančioje pa
vaizduoti marinus, tik- { 
riau —paagituoti už ma- ‘ 
rinus. Antra savaitė ro
doma Roxy Teatre, New 
Yorke.

I

APIE LIETUVOS 
SPORTININKUS 

(Iš Lietuvos spaudos)
Variakojis ir Žilevičius '

MASKVA. XI. 27 1950. — 
•Vakar pasibaigė TSRS stip
riausiųjų stalo tenisininkų tur
nyras. Abu vyrų vieneto lyde
riai paskutinę dieną vėl iško
vojo po pergalę: Variakojis 
prieš Levitaną 3 :0 ir Duške- 
sas prieš M ak aro vąx 3:2. Tuo 
būdu jie abu nurinko po 1Q 
tašką .iš 11 galimų, bet' ka
dangi Variakojis buvo įveikęs 
Duškęšą 3:0, tai jam irxteko 
pergalė. Tuo būdu stipriausio 
TSRS stalo tenisininko vardą 
iškovojo Variakojis (Lietuvos 
TSR), antrą vietą užėmė Duš- 
kcsas (Maskva), trečią Dzin- 
dziliauskas (Lietuvos TSR). z

Moterų vięnete Žilevičiūtė 
ir paskutinį' savo susitikimą 
sužaidė su dideliu pakilimu, 
įveikdama šį kartą 
2:0 TSRS stipriausios 
tenisininkės' vardą 
Žilevičiūtė

19319 
metais, Čikagos klerikalų 
Draugas viename ‘ sayo edi- 
torialų šitaip daug maž sa
kė: Tarybų Sąjunga karo 
bijosi, nes Stalinas nedrįs 
apginkluoti kareivius. Kaip 
greit jis apginkluotų dides
nę., armiją,, taip greit' tojiIratjeya ,

Lisiciną 
stalo 

iškovojo 
(Lietuvos* TSR), 

antrą vietą užėmė Zost (Le
ningradas), trečią — Mittov 
(Estijos TSR).

Pasibaigė ir dvejetų susitikt 
mai.’ Moterų dvejete lemiamą 
žaidimą (laimėjo* Žilevičiūtė— 
Blalaišienė (Lietuvos TSR), 
įveikusios savo pagrindines 
varžoves Zost — Sosnovą 
(Leningradas) 2:0. Trečią 
vietą užėmė maskvietės Kond- I

Lisicįna. ; ..L 3 pM.vJUuaxe (Liberty,

Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį

"PROŠVAISTES”
’ I

“PROŠVAISTĖSE”'telpa arti 150 Jono 
Kaškaičio rinktinių eilių ir poemų.

“PROŠVAISTĖSE” telpa Jono Kaškaičio žy
miausieji poezijoje kūriniai, sukurti 50 metų 
bėgyje.

• “PROŠVAISTĖSE”, telpa'trumpa - Jono Kaškai
čio biografija ir jo darbų apžvalga. . • ‘

’ “PROŠVAISTĖS”* išleistos gražiatae popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

1 ' v #
Kiekvięųast kultūringas žmogus privalo įsigyti 
“Prošvaistes,”' jas perskaityti ir laikytis savo 
knygynėlyje.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50.

.Knygų platintojai prašomi užsisakyti “Pro
švaisčių” platinimui. .

1 y w
Rašykite ir pinigus siųskite:

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

•> ■».
*■> į .



Šiemet Dienraščio aisvės Bendrovės

Įvyks ŠEŠTADIENI

BUS GRAŽIOJE

(kampas llOth Street)110-06 ATLANTIC AVĖ

į savo didžiąją iškilmę. Atžymėkime Laisves 40 metų sukaktį stipria 
Už tikrinkime i

rti ir toli < rengkites ir traukite 
morale ir materiale parama.

Šokiams Gros Visų Mylima 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

/

Vientik- Šokiams Įžanga 60c.

Gyvavimo 40 metų Sukakties

ORIOM
. '.'■ ■ s n .j • > ‘ ' * • r • 1 •

RICHMOND HILL, N. Y

Anksčiau būdavo sekmadieniais. Šiemet bus šeštadienį. Nes dabar šeštadieniais nedirbama, tad duodama 
proga dalininkams ir. svečiams atvykti iš kitų miestų, nes ijeręikes skubintis grįžti namo.

Konvencija Prasidės 12 Valandą Dieną 
Vakariene Bus 7-tą Valandą Vakare 
Vakarienei ir Šokiams Bilietas $2.50

f
i .
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Miami, FlaA. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50

klausė jo

CLEVELAND© ŽINIOS

CHICAGOS ŽINIOS

ant

GARSINKITeS LAISVĖJ!
vyri augi a

sun

Ginger

Pirmos 
laikė 

nutarė

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

tiki- 
'augus 

uvo pa-

*x»
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daly- 
skūros

4įn 
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1113 Mt, Vernęn St. 
Philadelphia, Pa.

Tel Poplar 4UQ

sais įvairumais 1 valandą po 
vidurdienio ir trauksis iki vė
lumos. Turėsime gerą muziką 
šokiams ir kitokių pamargini-

♦MS 1-mos apskrities 
arbuotč y
Šiuorn kartu 1-mos

Gus Hali, 
ir Pauline 
neseniai iš

jimą, kad duoti jai pakanka
mai Uiko. prisirengti. įmigtą-

'k Nauja gatvė išaugo Nau
josios Vilnios mieste. .Joje pa
statyta 13 gyvenamųjų namų 
geležinkelininkams, dirban
tiems prie dizelinių traukinių.

V. Paulauskas

★ 25 traktorius vienu metu 
bus galima remontuoti naujo
se,' šiuo metu statomose Parie- 
munėlio MTS dirbtuvėse. Di
džiuliame mūriniame pastate 
bus įrengti dirbtuvių cechai, 
Sumontuoti didelio pajėgumo 
kranai, įvairių paskirčių stak
lės. P. Arūnas

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Rochester, N: Y. — Mirė 
negras kunigas Ąarop M. 
Kearney, metų amžiaus, 
htivęs Vergas.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAU8KA8)

9 d. LMS 
komitetas

— Kad ji ne mane puolė.
— 0, Donner Wetter, — susikeikė 

jomtūras Hermanas ir klausinėjo kitą 
lalyvį, brolį Henkę.

Brolis Henkė ir Hansas Zvibakas ro
lė kiekvienas kitaip. Taip ir liko neiš- 
dškinta, kieno ir kokiomis aplinkybė

mis buvo nukautas brolis Rudolfas. Visi.

cijos tyrinėtojas nukėlė tyrinė
jimą iki vasario 20.

Juozas Lukas yra auk^ pats 
savęs įkriminavimo, uz tai, 
kad jis investigatoriaus pa
kviestas laišku nuėjo pas jį 
nepasitaręs su savo advokatu.

A. Pilietis.

Liūdėaio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruoštą mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
pątenkintL • ’

Sausio 5 d. turėjom LLD 198 
kuopos susirinkimą pas drau
gus Markus.. Visi nariai pasi- 
mokėjo duokles už 1951 metus 
ir pasipirko 15 kalendorių. Du 
naciai persikėlė mūsų kuopon, 
tai drauge Taraška ir jų dur 
krelė — jauni ir pilni energi
jos. Būtų gerai, kad ir dau
giau mes tokių narių susilauk
tume į mūsų kuopą. Už už
leidimą susirinkimui patalpų ir 
pavaišinimą susirinkusių drau
gams Markams reikia tarti di
delis ačiū.

Nutarėm rengti parengimą 
su šokiais 'Oakląndo ir San 
Francisco lietuviai kartu. Par 
rengimas įvyks Serbian Hąll, 
225 Valencia St., San Francis
co, sausio 27 d., 7:30 vai. va- 

■ kare. Kviečiame visus lietuvius 
ibe skirtumo pažiūrų atsilanky
ti. Smagiai pasišoksim ir pa
dainuosim iki valios.

dėsds produkcija 
ius rekordinė
|”Mewš ‘ekspertai sakof^kad 
951 metais mėsos produkci- 
a bus Rekordinė, žymiai di- 
esnė už. pernykštę.

Stokjąrdų spoksmanas pa- 
eiškė, kąd produkcija duos 
uone 24 bilionus svarų. Bet 
as nei kiek neramina gaspa- 
inių, nes jos begėdiškai ap- 
jpamos. Už svarą mėsos da- 
ar mokama nuo 15 iki 30 
entų daugiau, negu pereitais 
Įįjįįį*.
/Mėsos trustas nenori . nei 

zshninti apie . kainų kontro-

Liūdnos buvo Kąlėdų šventes
Gruodžio 2 -d., 1950' m., 

staiga savo namuose mirė 
Charles Deksnes.

Velionis į šį jnięstą atvažia
vę iš Lietuvos 1907 metais ir 
čia visą laiką išgyveno. Dirbo 
čeverykų įšdirbystėję, pks- 
kiausiu laiku — Lietuvių'Ko
operacijoje.

Paliko jis’dideliame nuliū
dime savo mylimą.žmoną Ve
roniką, du sūnus Frank ir Al
bert, vieną dukterį Shirley įr 
penkis brolius. Antanas ir 
Juozai gyvena šiame mieste. 
Augūstipas Brazilijoje, '^onąš 
ir Mikolas Lietuvoje. Taipgi 
pąliko tris ąese.ris Lietuvoje— 
Amiliją, Kastanciją ir Pauli
ną. Jis paliko daug draugų, 
giminių ir pažystamų,.nes su 
visais gražiaj sugyveno.

Daug automobilių palydėjo 
į kapus. Palaidotas..su religi
nėmis apeigomis, žolynas.

Sausa ir šilta žiema
šią žiemą njęs čia esame 

labai išdžiūvę. Dar neprilij.o 
nei dviejų colių vandens. Vie
ną dieną oro biuras praneša, 
kad lietus atedna, kitą dieną 
vėl sako, kad nusisuko į šalį 
ir palieka laukti. '/ , '

Abelnai, žiema šiemet Pie-. 
tinėj Kalifornijoj labai graži. 
Kasdien saulė ir šilta. Pyčių 
augintojai susirūpinę, jei greit 
neužeis šaltesnio oro banga, 
tai būsiąs p’rastas pyčių derr 
liūs. Mat, pyčėms reikia, tam 
tikrą laiką išbūti šalnoje, kad 
iššaldyti tam tikrus vabalus.
Iš Lietuvių gyvenimo

Iš lietuvių gyvenimo tai tik 
tiek galima pasakyti, kad mes 
čia užbaigėm senus metus 
linksmai, su tam tikrais pa- 
rengimėliais ir Naujų , Metų 
rezoliucijomis.

Pradėdami Naujus Metus, 
pirmą parengimą turėsime 
LDS 35 kp.( 4 d. vasario. Bus 
duodami turkės pietūs su vi-

Mažai suklaidintų darbinin
kų susipranta, kad tas arklių 
lenktynių biznis taip subuda- 
votas, kad laimėt kuo dau- 
giaus. KAm dar ir pakaušį 
kvaršinti ? Apart to, randasi 
galybės agentų platinimui ir 
garsinimui šito gešefto. Pa
vyzdžiui, tūlas agentas, pa
vardę praleisiu, kiekvieną 
dieną per “Miami Herald” 
skelbiasi, kad kas atneš jam 
$10, tai jis pasakys, kuris ar
klys bus laimėtojas, bet jeigu 
tas arklys nelaimės, tai jis 
sugrąžins jums jūsų $10. Na 
ir suneša jam tų dešimkių 
šimtais. Kiekvienam, jis paski
ria skirtingą arklį. Bet di
džiuma buna pralaimėtojais, 
kurie nuo agento atgauna sa
vo dešimkes. Tačiau, jie vis 
tiek liekasi nemažais pralai
mėtojais, nes jiems* lėšavo 
įžanga ir laižybos ir dar 
kimas bilietų pas agentą 
to pasiūlyto arklio.

čia jau nieko negalima 
tinti, nes tas bizniš sutvarky
tas pagal yalstybinius įstaty
mus'ir tvarką. Daug darbinin
kų įsivelia su doleriu kitu, 
manydami šimtus tūkstančių 
laimėsią. Na, ir čia tas protas.

Patiriame, kad ir daug lie
tuvių dalyvauja, ir juos liečia 
ta pati laime' kaip ir kitus vi
sus darbo klasės brolius. / 

»• *

V. J. * Stankus. •

Atsidarė arklių lenktynės 
» i

Sausio 17 d. Miamės prie
miesčio Hialeah puošniame 
parke atsidarė arklių lenkty
nių laikas, kuris tęsis iki ko
vo 3 d. Į parką sugužėjo-pri- 
važiavo su brangiais limuzi
nais daugiau, kaip 23 tūks
tančiai publikos, kuri didžiu
moje buvo tikrai aristokratiška 
smetona. Diena pasitaikė vėsi, 
tai damos turėjo progos pasi
puošti brangiais kailiniais ir 
perlų karoliais, ,o minkštų 
rankelių dažytais nagučiais 
pirštelius apmaustyti deiman
tų sagstytais žiedais.

Pardavinėjimas laimėjimui 
bilietų, aiškų, buvo milijoni
nis. Tarpe 'skaitlingus publi
kos- maišėsi didelis nuošimtis 
ir dai’bo klasės žmonių ir šiaip 
visokio plauko gemblerių ir 
svieto padaužų, kurie bėgiojo 
prie langelių nusipirkdami pi
giausius laimėjimo bilietus. 
Mat tas arklių lenktynių biz
nis sutaisytas kaip bagotiems, 
taip ir biedniokams darbinin
kams, Buržujus, pralaimėjęs 
tūkstantį kitą tiktai nusispiaw- 
na ir jaučiasi turėjęs gerus 
laikus. Kas kita su darbinin
kų, kuris pralaimi'dvidešimkę 
ar penkinę, kuri pas jį buvo 
gal paskutinė, Pasitaiko, kad 
mažas nuošimtis išlaimi dolerį

Ponai kalbąsi./ronaą sako: dūšele, dabar sunkūs lai
kai, turime Visi pasiaukoti, Prisieis apseiti tik SU 
dviem šoferiais. \

jie kalbėjo apie miško dvasias, bet kiek 
jų buvo, kaip jos atrodė, kiekvienas pa
sakojo kitaip.

Kulgailio parodymus patvirtino ir ki
ti būrio' dalyviai, tik Hansas Zvibakas 
visą bėdą stengėsi suversti riteriui 
Drankūi, o riteris Drankas vis kaltino 
savo buvusį būrininką; jis teisinosi vo
kiečių ir lietuvių kalbos nemokėjimu. 
Taip pat nepasisekė išaiškinti, kokiu 
būdu buvo sudraskyti kelių kryžiuočių 
veidai, o vieno smakrt net tebebuvo dan
tų žymės. Sakėsi raiste šu^žeidę; pana
šiai aiškinosi ir kiti nukentėję. Mūke- 
lių deginimą patvirtino ir Kūlgailis; ši
toji šventvagystė nulėmė ir visą bylą. 
Nors komtūras Hermanas ir buvo teisin
gas ir geros širdies žmogus, bet pasi
piktino ir jis. Sudėjęs rankas ir pakėlęs 
į dangų akiš, jis tarė:

— Atleisk jiems, viešpatie, jie nežino
jo, ką daro! — su tais žodžiais jis ir 
pabaigė Paraisčių sodžiaus žudynių tar
dymą.

Bausmę kaltininkams, pasakė, pa
skirsiąs pats ordino maršalka.

Ne taip lengva buvo Hermanui išsprę
sti riterio Dranko skundą ant savo bu
vusio būrininko riterio Hanso Zvibako. 
Jei būrininkas buvo kaltas, neteisingai 
jam žinių teikdamas, melagingai vers
damas iš lietuvių ir vokiečių kalbų, tai 
vis dėlto neteisus buvo ir riteris, nes, 
kaip viršininkas, galėjo savo vėliavos 
kario neklausyti, o pamatęs ką nors ne
garbinga vykdant — sudrausti. Todėl 
komtūras Hermanas, pasitaręs su rite
riu Grieže, pavedė jiems patiems .bylą 
išspręsti ginklu, kad teisingojo dievo 
teismas nubąustų kaltininką nekaltojo 
kardu.

Grąsinamas deportacija
Michigano Sveturgimiams 

Ginti Komitetas praneša, kad 
sausio 10 dieną atsibuvo ap
klausinėjimas žinomo’ graįko- 
amerikiečio James Papandre
ou, kaltinamo pagal McCar- 
ran aktą.

Apklausinėjime prieš Pa
pandreou liudijo valdžios liu
dininkė Erma Emin, kuirį pasi
sakė, kad už tai ‘gaunanti at
lyginamo po $15 į dieną. Ji 
prieš Papandreou sakė, kad 1 
kuomet ji gyvenusi su savo 
vyru pirm divorso, tai Papan
dreou buvęs jų kaimynas, ir 
ji dalyvavus net trijuose Ko
munistų Partijos susirinkimuo
se pas jį namuose,. Tačiatu tuo 
metus kuomet ji priklausiusi 
Komunistų Partijai, nei ji, nei 
Partija, nei literatūra, kėrią 
ji skaičiusi, neagitavo jėga 
nuversti valdžią. , Gi Bąpan-. 
dreou, kaltihamas už priklau
symą Komunistų Partijai, vis 
dar grąsinagmis deportacija. ■

Papandreou yra vienas iš J 
48 hepiliečių nelegaliai su
areštuotų Teisingumo Depart- 
mento ir laikytų kalėjime be 
užstato. Papandreou po dvie
jų savaičių išbuvimo kalėji
me tapo paleistas, bet ■ byla 
dar neatmesta. Ona.

Turim ir nesmagių naujienų. 
Serga F. ir D. Machulių sūnus 
Raimanas.- Jis gavo antplūdį 
ant vidurių ir jau dvi savaitės 
guli ligoninėje San Pranciško
je. Girdėjom, kad jau eina 
geryn. Linkiu jam greit su- 
sveikti.

Draugė Jankauskienė irgi 
nesveikuoja, bet savo organiza
cijos darbą atlieka.

bus suvaidinta drama—“Karo 
Aukos”, pastangomis Lietuvių 
Liaudies Teatro narių ‘ir cho- 
riečių.

Veikalas — ‘‘‘Karo Aukos”, 
atvaizduoja karo laikų ir po
karinį žmonių gyvenimą. Pa
rodo, kokias pasekmes atneša 
karas, kas laike jo naudojasi, 
ypatingai, kai užeina okupan
tai. Atsilankę sausio 28-tą, 
Liuosybės svetainėn, sužinosi
te, kodėl žmonės nekenčia 
svetimos šalies valdžios pa
tvarkymų.

Šios dramos 
žvaigždutė bus Barbora 
binaitė, kurią vaizduos 
Batutis.

Barbutė jpergyvena 
kiaušį gyveninio, laikotarpį, 
kai jos tėvas žuvo karo lau
ke; ji mato okupantų rankose 
kankinamus ir x žūstančius sa
vo brolius ir, pagaliau, kaip 
jos motina suklumpa ir mirš
ta po nepakeliama vargo naš
ta; Toliau, kiek ji kenčia li
kusi našlaite. J. Misevičia.

Ne, iš kiekvieno gabalo pasidarė po 
įauyh dvasią ... ir pabėgo.
I — Na, o kokia gi dvasia pervėrė lėti
ni brolį* Rudolfą?

— O, tai buvo labai baisi dvasia.
— Tai kodėl gi tu jos neperkirtai kar-

Iš MŪSŲ VEIKIMO
Geros valioslietuvių būreli; 

turėjome puikų pažmonį prde 
jusio gruodžio Širmą p 
mui 1951 mėtų, pas d 
Karosus, šeiminink 
gaminę skanių valgių, o prie 
to turėjome ir gėrimų dėl drą
sos. Besilinksminant prisimi
nėm, kad reikia sudėti keletą 
centų spaudai, tai ir sumetėm 
“Vilniai”'$8.50.

Už savaitės laiko Karosai su- 
’silaukė viešnios—dukters Jeane 
ir josios sūnelio Roni, 4 mete
lių amžiaus. Atskrido jie or
laiviu iš New Jersey per pen- 
kioliką valandų.

(Tąsa)
—"Jūs keliese buvote? . . - 

komtūras.
—Keturiese.
-—O piktųjų dvasių kiek?’
—Daug.
-—Kiek daug?

*—Negalėjau visų suskaityt
Na, apie šimtą buvo?

— Daugiau.
— Apie du šimtu ?
— Daugiau.
—Na, tai kiek gi: trys, keturi šimtai?
— O, apie keturis buvo.
— Ir visos puolė?

. — Ne, ne visos.
—Na,i tave kelios puolė?

—r Gari koks šimtas. .
— Kuo jos tave puolė?..,, kardais?
—,Ne, su nagais, dantimis, iltimis...
— Tai kaip gi tu vienas visų atsigy-

*
— Aš visas peržegnojau, o paskutinę 

>erkirtau perpus kardu.
Na, ir ką gi — ji čia pat ir padvė-

.....Visus kuopos narius prašo
me ateiti ir ątsiveskite savo 
draugus. Užtikrinam, kad bū^ 
site patenkinti. Pasižymėkite; 
dieną, sekmadienį, vasario 
4-tą, Engineers Hall, 1438 S. 
Oak st., prie Venice' Blvd. 
Įžanga tik $1.50. Tikimės su 
visais pasimatyti vasario 4 
dieną. R-ka.

trmour pelnas $19,038,787
Armour & Co. paskelbė 

950 m. pelną—$19,038,787, 
•alyginuš su 1949 m. $558,- 
89. Ten pat sakoma, kad 
Uo maisto liko $7,911,439 
elno, o ngo kitų išdirbinių 
11,127,438.

Armour, be maisto, išdirba 
hemikalus, vaistinės 
us, muilą ir kitką ią

lyama — Karo Aukos
Ciceros Moterų Choro ruo 

iamam metiniam parengime

Dar vienas svecias-kalbetojas
Kaip jau matėme pirmes- 

niuiose pranešimuose, kad 
Ohio Teisių Bilįaus Gynimo 
Komiteto rengiamam masi
niam mitinge už. taiką ir civi- 
les teises visiems kalbės 3 žy
mūs kalbėtojai 
Hlenry Winston 
Taylor, grįžusi 
Antro Pasaulinio Taikos Kon
greso, kuris atsibuvū Varsa; 
voje. Ji-buvo ir kitose demo
kratinėse šalyse už “geležinės 
kurtinos” ir galės daug ko į? 
domaus papasakoti.

Dabar praneša, kad atvyks
ta dar viena kalbėtoja, Jose
phine Grayson, kuri yra žmo
na vieno iš 7-nių^ Martinsville 
nuteistųjų mirčia; Iš. fo 'gali
ma suprasti, kad Jai,bus vie
nos - iš įdomiausių'• * prakalbų, 
kokios čia yra kada buvę.

Prakalbos įvyks sekantį 
sekmadienį, sausio 28, Paradi
se Auditorij oj e, 2226 E. 55th 
St., tarpe Cedar ir Central 
gatvių. j
Naujas apkaltinimas prieš 
J. Luką.

1949 metais Juozas Lukas- 
Lukoševičius buvo’ areštuotas 
imigracijos viršininkų išdepor- 
tavimui, pasiremiant kaltini
mu, kad jis kartą - savo gyve
nime buvo nariui politinės par
tijos, kuri agituojanti nuvers
ti J. V. valdžią spėka-ir kad 
jis dirba spaustuvėje, kuri 
vieną kartą spauzdino litera
tūrą Komunistų Partijai, Lu
kas buvo paleistas po kaucija 
ir imigracijos departmento 
buvo tyrinėtas ir pertyrinėtas, 
ir jau laukė nuosprendžio iš 
Washingtono. Bet po priėmi
mui McCarran' įstatymo, vėl 
staiga Lukas tapo areštuotas 
ir įmestas 4 apskrities kalėji
mą ne'apribętann laikui,' \ neįsi
leidžiant po kaucija'. Ištyrinę*- 
jimui priežąsties tokio įkalini
mo (writ of habeas corpus) 
teismas jį paliuosavo,, > sulyg 
teisėjo nuosprendžio, kad ras 
McCarran įstatymo paragra
fas kuriuomi pasiremiant J. 
Lukas buvo neaprubežiuotam 
laikui įkalintas, esąs neapgal
votas.

šių metų sausio. 10-tą J. 
Lukas vėl buvo pašauktas ty
rinėjimui ir laike šio t-yj)fftėji- 
mo šalies prokuroro padėjė
jas pridavė naują skundą, 
pritaikytą prie McCarran įs
tatymo, kad J. Lukas privalo 
būti išdeportūotaš už tai, kad 
jis vieną kartą yra buvęs Ko
munistų Partijos nariu. Tokia-

apskri- 
ovystėje yra mokina- 
ikalas — “Gieda Gai- 
kuris bus suvaidintas 
svetainėj, dienraščio 
” pąrengime,. 18-tą 

leną vasario, vadovybėje J. 
tūtgaičio.
Sausio 

ipskrities 
Usirinkimą, kuriame
Uęalą “Gieda Gaideliai” pa- 
ąiioti vėliau savo apskrities 
atidai.
Taipgi nutarta LMS 1-mos 

Bcriiies konferenciją laiky- 
I gegužės mėnesį; Mokyklos 
Biusimas paliktas išspręsti 
tmferencijai.
J Svar styta kiti klausimai me
ti reikalais. Yra numatoma 
teinantį rudenį surengti Me- 
ininHų Festivalį Pirmos Aps- 
ritits ribose. J. D. B.

Linksmos vestuves
! Gruodžio 23 d. apsivedė 

Magdelena Venslovienė su 
Aleku Tirinausku. Jie buvo 
susiprašę savo draugus ir vi
sus iki soties pavaišino skanu
mynais ir gėrimais., Sukvies
tieji jaunąvędžianis linkėjo 
kuolaimingiausio gyvenimo.

Abu * jaunavedžiai laisvų 
pažiūrų ir veikia darbininkiš
kam. judėjime. Reikia pažy
mėti, kad per pastaruosius ke- 
turius.’.metus nebuvo tos suei
gos, kad d. Venslovienė ne
būtų 'užėmus vietos komisijo
se, virtuvėje ar už baro. Taip
gi niekuomet neatsisakė, auko
ti darbininkiškiems reika
lams. Tikiu, kad ir toliau, 
kartu su savo vyru, neatsisa
kys nuo judėjimo ir nepasi
gailės dolerį, kitą išmesti 
spaudos ir mūsų draugijų rei
kalams.

Nuo savęs linkiu jiems lai
mingai gyventi ir kartu • dar
buotis su mupūs. Abu jie yra 
uolūs LDS ir LLD nariai. ,

Dalyvis.

Washington. ■ Prezįcl.
Trumanas pakartojo, ‘ kac 
jis turi teisę be Kongreso 
lydimo siųst Amerikos ka- me nesitikėtame įvykyje, apsi 
riuęmenę. į bendrą Atlanto gynimo adv. Ann F.
kraštų armiją vakarų Eu-' pareikalavo pertraukti tyrinę 
rhpoj prieš Sovietų Sąjun

KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

Teko nugirsti-nuo Bųrdienės, 
kad bus viešnių parengime; bet 
laiko pąslaptyj, kas tokios. Tai 
ir lauksim.’ '

G. ir E. L-nai
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Palaidotas..su


LAISVOJI
SAKYKLA

. ' ■ '* • * V ■

I DEŠINĖ NEŽINO, KĄ 
DARO KAIRĖ

: z. i o * l * i sveikins Laisvės
I » I f M. * f « X b %Z> !z-v V « W W z-»^ į

(Motery Apšvietos Kl. Chicagiečiai sveikins Laisves 
dalininkų suvažiavimą su

lyje laikraščių nebuvo -, v. / . . 1 w. •
daugumas žmonių nei skai- dalininku suvažiavima stambia dovana dienraščiui 
tyti nei rašyti nemokėjo, T T
žinios labai pamažu iš lū
pų į lūpas keliaudavo. Da
bartiniais laikais, kada ko- svarstė artėjantį Laisvės dali-, 
inercinė spauda kalnus po- ninku suvažiavimą. Išrinko 1 
pierio kasdien išeikvoja, (delegatę ir paskyrė suvažiavi- 
žmonės, atrodo, yra nege- mui pasveikinti $5. Tai nedi- 
riau painformuoti. Viduti-■ dėlė suma, klubas dažnai pa- 
nis žmogus neturi laiko tų'sveil

Kelrodis į Laisvės 
iškilmes

Moterų Apšvtetos Klubas Chicagos lietuvių liaudies kas, K. Kairis, M. ir J. Mara- 
savo susirinkime sausio 18-tą I dienraštyje Vilnyje žymusis zai.

darbuotojas L. P. rašo:
Sveikinkime “Laisvės” 
Bendrovės Suvažiavimu

Sausio 27 d. New-Yorke
........................... kindavo suvažiavimą gau- vyks Laisvės bendrovės dali- 

nepaprasta i dideliu ir storų; siaut, bet kad šiuo tarpu pat- ninku nuvažiavimas. Chicagie- 
laikraščių peržiūrėti, nekal
bant jau apie perskaitymą. 
Be to, ne kiekvienas skai-' 
tytojas gali tarp eilučių tie
są perskaityti ,arba teisybę 
nuo melo išskirti. Kitaip sa-

sai ne labai turtingas, tad nu- čiai kiekvienais metais sveiki 
sprendė, kad ir maža dovana 
bus geriau; negu nieko.

Klubietės išklausė pirminin
kės K Petrikienės įraportus 
iš Kūčių vakaro ir prelekcijos 
popiečio, kurį turėjo Liberty

kant, jis pei medžius miško I Auditorijos patalpose. Prelek- 
nebemato.

Bet ir paprastam žmogui 
kartai^ tenka pakaušį pa
krapštyti, kada spaudoje 
paduodamos žinios aiškiai 
prieštarauja. Paimk i me, 
pavyzdžiui, Korėjos karą iri 
amerikinių karo lėktuvų į-j 
siveržimą Sovietų Sąjungos ■ 
teritorijon. Kada Sovietų 
valdžia įteikė mūsų val
džios atstovams protestą, 
tai tas protestas buvo su- atnešti dovanėlių, įteikti

daktaras Petras 
pasėkos ge- 
eilei darbų

(February) 
pietų laiku,

ciją • teikė
Gustaitis. Abiejų 
ros. Ir pasiruošė 
ateityje.

Pietūs vasario
25-tą, 1 valandą,
bus vienu/ iši pirmiausiųjų ir 
svarbių j ų veiksmų, kuriąm 

I klubietės prašo ir tikisi visų 
| nuoširdžios paramos. Įvyks 

“ Liberty Auditorijos patalpose.
Greta kitų įvairumų, turėsime 
“£rab bag,” narės prašomos 

i jas 
grąžintas, nurodant, jog Suzannos Kazokytės vardu, 
mūsų generolas McArthu- į kuri tai prižiūrės, 
’ras yra Jungtinių Tautų j Kitu nepaprastu 

yra laukiamoji Moterų 
tautinė Diena ir jos

veiksmu
Tarp- 
proga 
kurią 
teikti

na savo idėjos draugus lais- 
viečius jų metinio suvažiavi
mo pro^a. Ir šiemet mes pri
valome prisiminti savo parei
gą.

Kas po kiek gali sumeskime 
“Laisvei” kokius'tris ar ketu- 
rius šimtus dolerių. Nesileis
kit raginamu Savo auką galit 
priduot “Vilnies” pfisan ar 
bile kuriam personalo nariui.

Jau aukojo:,
Lietuvių Moterų Kultūros 

Klubas..............................$10.00
F. ir N. Pakalniškiai.... 5.0(L 
A. Butko............................. 5.00
LLD 19 kp......................... 5.00
LLD Pirma Apskr............. 5.00
A. šešelgis........................... 5.00
LLD 104 kuopa .v........... 5.00
F. Sagadinas......................4.00
A. Janutavičius..................3.00
J. Kaupas. .......... ............3.00

Klibienė..........................3.00
J. Stankus.......................... 3.00
Jančienė. ..........................3,00
Dauderis.............................. 3.00
F. Stasiukėlis......................3.00

Po du doleriu: J. Kamins-

Dienraščio Laisvės suvažia
vimas ir bankietas įvyks jau 
šį šeštadienį, • sausio 27-tą. 
Suvažiavimas prasidės, 12 vai. 
dieną. Vakarienė 7 valandą, 
Liberty Auditorijoje, ^kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Tiichmond Hill.

Vakarienės ir šokių bend
ras tikietas $2.50, vien tiktai 
šokiams 60 c. Gros Jurgio Ka
zakevičiaus Orkestras.*

KELRODIS

Stotyje išsipirkti ttasferą, im- Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7*2896 
ti Q-37 busą, važiuoti iki At
lantic Avė.

Atlantic- — 22 busas pato
gu brooklyniečiams atvažiuoti i Mcrąina ar moteris, 'siuv 
iš Williamsburg, Ridgewood. Įnisher)_ p!;5e...fuJTini?r pa!lu- 
East Now York, Woodhaven, 
Jamaica. Gaunalmas ant 
Broadway nuo Lafayette Ave. 
ikj Eastern'Parkway subways 
linijų mazgo, nuo Pennsylva
nia Ave. ant Atlantic Ave. iki 
Van Wyck Blvd, ųuo ten ant 
Jamaica Ave. iki Parsons 
Blvd.

Iš Williamsburgo imti 
R'alpb-Ivockway gatvekarj, 
duoda nemokamą transfėrą 
persėsti į 22-Atlantic busą. 
Busas eina pro pat Libert?/ 
Auditoriją.-

help wanted—female

mas nereikalingas., Mr. Sam^Shore,,
1153 W. 271 h St., N. Y. arba šaukite.
AL. 5-2353. ' (16-17)1

Namu darbininkė: guolis vietoje;j 
nėra virimo. Vięi elektriniai jtai-į 
symai. Paliūdijimai. Nuosavas kam-s 
baryš. radio, algd nenustatyta.
BE. 6-7747. (15-17)1

* Namų darbininkė; vienas vaikutis^ 
lankantis mokykla: nuosavas kam-; 
barys ir vana. Mažai virti; dirbantiį 
pora. HO. 4-5044. (16-17)’

f ... . ......................................... ■ ■■". ■ ■! 
Namų darbininkė, guolis nuosava-Į 

me kambaryje, geri namai; gera al
ga. Visi elektriniai įtaisymai. Pri
imame ir D. P. HO. 4-3331.

Iš bile kur klauskite tkelio į 
'Richmond Hill. Svarbu nepa
miršti to Hill, — mieste yra

Svarbus kriaučių 
mitingas

HELP WANTED—MALE

I ČIS y L et U unguiuų idULLĮ I 
karo pajėgų generalinio' 
štabo viršininkas, ir kaipo 
toks yra atsakomingas tik- rengiamoji prelekciją, 
tai prieš Jungtinių Tautų moterims 
Saugumo Tarybą. Čia yra 
klausimas, kurį tik diplo
matai gali išspręsti.

Bet kaip gi išaiškinti Ko- 
rėjos civilių,- neišskiriant 
moterų ir kūdikių, sušau
dymą? ► Pagal laikraščius,! esate prašotmi būti kvietėjais 
korėjiečiai tautininkai juos kitų į šiemetinę.
šaudo, gi amerikiečiai ir| Prelekciją įvyks kovo 
anglai mėgina juos išgfelbė-( (March) 11-tos popietį, taip 
ti. Iš pirmo žvilgsnio atro-;pa^ Liberty Auditorijos patal- 
do, jog mūsų kareiviai taLP°se-
• * j Klubietės turėjo svarbų už-

! kvietimą nuo amerikinių mo
terų, bet'kad supu olė tą pačią 
dieną su vienu lietuviškuoju 
svarbiu: veiksmu, tad turėjo to 
malonaus užkvietimo atsisa
kyti šį kartą..(Gal ateityje tai
kysis geresnė proga. Malonu

i pasižadėjo 
daktaras Jonas Stanislovaitis

i iš Waterbury, Conn. Atmena
me, kokią įspūdingą ir didžiai 
'naudingą prelekciją jis patei- 

j pernai moterų suruošta 
proga? Visi tie, kurie girdėjo
te daktaro prelekciją pernai,

jau yra žmoniškumo pavyz-' 
dys. Bet geriau į tai pažiū
rėjus, sunku yra su tuo su
tikti.

Korėjos tautininkai yra 
dalis Jungtinių Tautų ka
riuomenės ir generol. Mac
Arthur’as yra jų viršinin-į buvo kvietimą gauti ir žinoti, 
kas. Jis, todėl, yra atsako-!jog mes esąme ir kitatautėms 
mingas už jų veiksmus, žinomos, mūsų darbuotė įv^r- 
Bet komercinė spauda tai tinama, kad mes esame kv 

'čiamos pas jas.
Klubiete.

z.

\

Po du dolerius' įteikė: A. 
Mockienė, A. Janutavičius 
(plrmjau jis buVb davęs 
$3.00L K. Matukaitis, Dany- 
la, Grina, Kirstukas, Juodai- 
tienė, A. Kavaliauskas, Januš
ka, Yuriąi, Napoleonas, Doč- 
kienė, Klebonas.

Po dblerį: M. J^ryberg, A. 
Žebrauskas, A. Litvinas, V. 
Plečkaitis, J. Stulgis, P. Rim
kus/ V. Žilinskas.

Po doleri aukojo: J. Ra
šius/J. P., B. Gelgota, Jo*kub- kita sritis, vadinama Richmon- 
ka, A. Kubilius, Maziliauskas, 
P. šolotmskas, Kanapė, G. 
Šneideris, U. Andrulienė, P. 
Janušis, Montvila, Urmonas, 
A. Staškus, J. Blaškis, O, 
Straukas, A. Muralienė, E. 
Maziliauskienė, K. Kudukis, 
J./Klopman (latvys), J. šar- 
kiunas, K. Jokubauskas, J. 
Budris, P. Deveikis, M. Mozū
ra, K. Morkūnas, K. Julius.

Viso šioj sąskaitoj $96.00. 
Pirmiau paskelbtos aukos da
vė $34.00.

Viso turime $130.00. '
. Skubinkitės priduoti savo 

sveikinimą.
Beje, Kaziunė Veshienė 

užsisakė “Laisvę,” o 6 kiti 
prenumeratoriai atsinaujino. 
Bet tas nepriskaitoma prie 
aukų. Tai reguliaris biznis.

Didžiausia busy stotis
Amerikoje jau veikia

Lietu-

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

(14-18)

du.
Automobiliais

. A.C.W. of A., 54-to 
vių skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, sau- 
sid (Jan.) 24 d., Unijos salėje*, 
11-27 Arion Place, Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. /

Visi šio lokalo nariai būti- NINKT T REIK AL AVIMAI

Shipping Clerk (išsiuntinėjimui)f 
turi mokėti kaio kalbėti ir rašyti 
angliškai. MERCER SPRING CO J 
INC., 109 MERCER ST., New York 
City. (17-19)Iš Pennsylvania’os ir New 

Jersey įvažiavę . miestan Ho
lland Tuneliu važiuokite per 
Manhattan tiltą į Brooklyną. 
Ten klauskite kelio į Atlan
tic Avė , kuri priveda prie pat 
durų. x

Iš Naujosios Anglijos *pei‘ 
Whitestone tiltą, sekti Cross- 
Belt Parkway link Internatio
nal Airport, iš Belt Parkway 
pasukti ant Exit 16 į Lefferts 
Blvd ir tuo Boulevard u sekti 
iki Atlantic Avė.

Traukiniais
Iš New Yorko miesto cent

ro į -Richmond Hill patogu at
vykti vienu iš sekamų kelių :

13MT. Jamaica traukiniu 
(gaunamas New Yorke UMT 
linijų Canal St. stotyje, down
town) iki 111th St. stoties. Ei
ti du blokai (ilgieji).

Independent Jamaica trau
kiniu (gaunami miesto centre 
prie 6th ar 8th Avenues) iki 
Union Turnpike-Kcw Gardens.

nai dalyvaukite susirinkime 
ir eidami j susirinkimą atsi
neškite Unijos kortelę ir So
cial Security kortelę.

VALSTI.TOS DARBI-

NEBŪSIĄ PILNAI, v !
PATENKINTI w

Valstijos valdinių jsUd^ų 
j organizacija**-:

’ Civil Service Employes Asso-
Dar kartą pabriežiame, jog ’ darbininkų 

labai svarbu pribūti j ši susi- 
rinkimą. Tad visi nariai ir na-, ciation, Ine., pareikalavo, kad
rėš stengkitės pribūti.

J. S.
(16-17)

76,000 valstijos tarnautojų^ 
būtų suteiktas algos priedas. : 
Rėikalavo po 15 nuošimčiui 
priedo visiems bendrai.

Gubernatorius Dewey su 
republikonais Seimelio vadais 

.ouoicjv pi avj unį sekmadienįl
(pasitarti, kas daryti. Visai nu- 
I neigti reikalavimo, aišku, ne
galima. Tačiau ne'oficialiai 
teigiama, kad pakėlimai bū
sią ne vienodi ir mažesni, ne
gu reikalaujama — nuo 5 
nuošimčių vieniems, iki 15 ki
tiems.

Miesto valdiniams darbinin
kams pridės algos, bet kels 
ir taksus. Apie tai plačiau bus,susiėjo praėjusį 
sekamose laidose. .

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
I

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

New Yorko prokuroro raž-į 
tinę užareštavo Gaisrągesių 
Sąjungos knygas. Įtaria|b'|yus 
suktybių su finansais. i

kurios
kuria va-v

Gal but dar ne daug Di
džiojo Niujorko lietuvių matė 
naują didžiulę busų stotį, ku
rią miestas praėjusių • metų 
pabaigoje baigė statyti.

Tai milžiniškas pastatas, 
milžiniška stotis, užimanti vi
są bloką tarp 8-tos ir 9-tos 
Aveniu ir 41-mos ir 40-tos 
gatvių, Manhattane.

Stotis jau pilnai baigta. Ji 
buvo oficialiai atidaryta pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį. 
Nepaprastai erdvi stotis, trijų 
aukštų. Busai išeina iš visų 
aukštų ir, pirmą kartą atvy
kusiam, norinčiam busą gauti, 
reikia pasukti galvą, kaip jį 
surasti.

Tiesa, veikia geras informa
cijų biuras, kur išlavinti tar
nautojai žino kiekvieną bu$o 
judesį ir jie klausiamajam pa
sako.

šioje stotyje turi savo sky
rius daugybė busų kompanijų, 
bet dar ne visos! Neužilgo 
manoma sutraukti visos busų 
kompanijos, kurių busai eina 
už miesto ribų. ..

Į tūlus miestus eina keleto 
kompanijų' busai. žmogus, Sa
kysime, nori važiuoti į Eliza-
bethą ir jis priėjęs klausia in-:| GAFKIT laisvei skaitytoja ' 
foipnuotojo, kada išeis į Eli- 
zabethą busas. Informuotojas 
klausia: - '

-L, Kokios kompanijos busti 
tamsta norite ten vykti?

— Kurios kompanijos busas. 
geresnis? — klausįą, žmogus.

— Man nevalia sakyti, ku
rios kompanijos buisai geresni,

aš tik galiu- atsakyti, 
kompanijos busas 
landą .išeina.

Pasirodo, tokiai padėčiai 
esant, informuoto jas nepriva
lo sakyti, kuris busas geres
nis, —t- tai į būtų kenkimas 
kompanijoms. Jis negalįs būti 
šališkas-. • ; '

Iš šitos stoties išvestas vir
šum. miesto »kelias į Lincoln 
tunelį, taip, kad busai, einą į 
vakarus, visai nekliudo trafi- 
kui.

Visviena didelė -pažanga 
padaryta sui šios stoties pasta
tymu; ' Ks.e-

PRANEŠIMAS

Svečių turėjo daug vietinių 
ir iš visos apylinkės.

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 Ave.r 
Richmond Hill, N. Y.

Visokį Vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIgT, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

aprašo lyg Korėjos tauti
ninkai yra savarankiški ir 
atskiri, beveik nesuvaldo-
mi. Kada amerikiniai lėktų- BoStORC įvykt) labai 
vai įsiveržė į Sovietų Są- 5 .
jungą, generolas MacAr- I geras Laisvei 
thur’as buvo Jungtin. Tau-; 1 • ■
tų generalinio Štabo virsi- j paSVeiKHltl DailKietaS 
ninkas. Dabar, kada korė
jiečiai tautininkai civilius 
šaudo, jis yra tiktai Ameri
kos generolas, negalintis tų 
tautininkų suvaldyti.

Tuo pačiu metu yra labai 
sunku suprasti, kaip gene
rolas MacArthur’as taip ne
abejotinai žino, jog Korėjos 
tautininkai pirmieji neįsi
veržė į šiaurinę Korėją, tuo 
pradėdami karą;. Jeigu jie 
dabar yra nesuyaldomi ir 
šaudo moteris su kūdikiais 

zvystykluose, kurie neabejo
tinai yra dar be jokių poli
tinių pažiūrų, tai kuo re
miantis’ jis gali galvą gul
dyti, kad tie patys tauti
ninkai su alyvų šakelėmis 
prie 38-tos paralelės sėdė- 
JO? Z ' / ■

Tikrumoje, tas parodo 
Jungtinių Tautų kariuome
nės iaurėjimą.

ūrint iš kitos pusės, 
įėįgu jau Jungtinės Tautos 
^'tikrųjų ’ negali Korėjos 
tautininku suvaldyti, tai 
liūdna yra pasaulio padėtis. 
Tas išaiškina, kodėl nieko 
gero nenuveikia! tie visi 
diplomatų posėdžiai. Vis- 
kąs, mątyt. yra pakrikę ir

Sugrįžęs iš tenai Dominin
kas M. šolomskas praneša, 
jog bostoniečiai suruošė vai
šingą ir turtingą svečiais ban 
ketą praėjusį sekmadienį. Jis 
buvo ruoštas tikslu pasveikin
ti dienraščio Laisvės metinį 
suvažiavimą, įvyksiantį šį šeš
tadienį, sausio 27-tą, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill,

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 26 dieną, 7 
vai. 30 minučių vakare, Lietu
vių Am. Piliečių Klubo Name, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ateinanti turi turėti 
klubo narystės knygutę. Be 
knygutės nebus leidžiami j 
susirinkimą. ,

Sekr. J. Bikulčius.' 
(16-17)

išsiblaškę, žodžiu, dešinė 
ranka nežino, ką daro kai
rė.: Beržynas

VISUOMENES Ai YDAI! ]'
'Kada turite reikalą kreiptis j Laisvės įstaigą asmeniš- i 

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa-! 
ei jas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tds vai. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos< ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas i Virginia 9-1827. .
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti; 1 - • 

L A* DS Ve* * '
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooldyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu,' ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo hilą

meniškai ne- 
”4"' savo rei-1

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo gyrimas
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.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

I , 1

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų ' "

• )

Platintojams duodamą., nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
-110-12 ATLANTIC AVĖ., 
RICHMOND DILL 19, N. Y.

Kuribrų reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 
nes kainuoja persiuntimas

..... ____________________ ____
4

c

FzGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS .LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE• * /

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger'
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. I

TeL ST. 2-8S42

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS- 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos f

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO,- VYNO ar ALAUS

Savininkas • - ‘ 9

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir ‘ pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

1 Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas 
5 PALAIDO • z

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
3Ž TEN EYCK STREET* 

Brooklyn, N/Y.
s Telefonas: EVergrepn 4-81*4 •

Telefonas
EVergreen 4-8969
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