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Korėjos.
ši įstaiga klausė žmonių: 

ar Amerika turėtų ištraukti 
savo kariuomenę iš Korėjos?

66 . procentai užklaustųjų

AMERIKONAI VĖL UŽĖMĖ 
VONDŽU IR YONGVOL

Amerika Asas menesi netenka 
15,000 -savo kareivių Korėjoj

AZIJINIAI-ARABIŠKI KRAŠTAI 
RAGINA TARTIS SU KINIJA

atsakė: taip.
25 procentai atsakė: ne.
9 procentai užklaustųjų sa- 

- yo nuomonės nepasakė.
Kitas klausimas; ar Ameri

ka, gerai, teisėtai pasielgė, siųs
dama kariuomenę j Korėją?

49 procentai užklaustųjų 
atsakė, jog Amerika klaidą 
padarė, siųsdama kariuomenę 
į Korėją.

38 procentai užklaustųjų 
sakė, jog siuntimas mūsų ka
riuomenės 'Korėj on

(f ras dalykas.
13 procentų užklaustųjų 

-savo nuomonės nepasakė.
■T ★

žinokime tai: Gallup’o bal
savimas nėra darbininkų bal
savimas; ši įstaiga atsiklausia 
daugiausiai vidurinės ir tur- 

. čių klasės. Na, o ir ten, mato
te, kaip žmonės galvoja!

Jei būtų atsiklausta darbi
ninkų klasės, tai dar didesnis 

' procentas būtų buvęs už iš
traukimą mūsų kariuomenės 
iš Korėjos.

Mes didžiuojamės tuo fak- 
' tu, kad mūsų nuomonė supuo-

la su daugumos Amerikos 
t žmonių. nuomone!

Tuojau, kai tik . Amerika 
| pasiuntė savo kariuomenę į 

Korėją, mes sakėme: tai yra 
baisi klaida.

iAr ♦
4 k Pra®Jusi° penktadienio lai- 
*aoje Vilnies administracija 

praneša, kad ji turi keblumų^ 
su laikraštiniu popierium.: jis 

į buvo užsakytas prieš kelis 
o mėnesius, bet užsakymo dar 
L . vis negauna.

Dienraštis buvo pasiskoli- 
pr nęs popieriaus pas kitus žmo

nes, bet jis jaui baigiasi.
“Jei šeštadienio Vilnis ne

išeis, tai žinosite, kame prie- 
j žastis,” rašo - administracija. • 

/šeštadienio Vilnis išėjo, bet 
ten pat ir vėl pranešama, kad 
ji išėjo skolintame popieriuje.

Netenka nei sakyti, jog vi
sa tai deda ant laikraščio ne- 
paprastų išlaidų.

Nepaprastų išlaidų visur 
pasitaiko.

Kaip skaitytojai jau žino, 
praėjusią savaitę bdvo sulū- 

. žęs mūsų laikraštinis presas. 
’.’ Reikėjo jis taisyti; laikraštį 

spausdinome kitoje spaustuvė
je; o visa tai sudarė mums 
nemažiau penketo šimtų do- 

ekstravų išlaidų!
E šią savaitę laikraštį spaus- 
| diname jąu ir vėl nuosavame 

prese.

Senelis Dr. A. L. Graičiūnas, 
Šiuo metui yra Lake County 

f ligoninėje, Waukegan, Ill.
Per pastaruosius 'kelerius 

, . metus daktaro sveikata buvo 
silpna, o pastaruoju laiku ji 
buvo visai pašlijusi.

Atsiminkime i Dr. Graičiū-
♦ nas jau *80 metų amžiaus 

žmogus.
Niekųd jis negyveno raska- 

žiuje, visuomet trūkumuose, 
K o dirbo daug.

Mūsų linkėjimas daktarui: 
juo greičiau i ss veikite!

★
Detroitiškė Biruta Price 

(Palevičiūtė) Vilnies angliš
kajame skyriuje bėdavoja 
dėl Detroito Aido Choro.

L--, Choro mokytojas pasitrau- 
MįBI&ė, choras liovėsi laikęs repe

ticijas, nes į jas nesusirenka 
užtenkamai dainininkų.

V Tačiau Aido Choras visvien 
išrinko naują šiems metams 
valdybą, kuri rūpinais chorą 

į'-palaikyti, įtraukiant jin dau- 
C'W ’• (Tąsa 6-me pusi.)

Dienos laiku užima, miestus, 
o naktj pasitraukia iš jų

Koreja, saus. 24. —Ame
rikonai* vėl užėmė Vondžu. 
Taigi šis miestas jau 7 kar
tus per astuonias dienas ė- 
jo iš vienų rankų į kitas. 
Amerikonai dienos laiku

naktį apleidžia jį, vengdami 
naktinio Korėjos liaudinin
kų ir kinų užpuolimo.

Amerikinė kariuomenė 
vėl “atgriebė” Yongvolą, 
tungstėno kasyklų miestą į 
pietų rytus nuo Vondžu. 
Yongvol per kelias pasta
rąsias dienas taipgi karto
tinai ėjo iš vienų rankų į 
kitas.

Šiauriniai Kopėjos liaudi
ninkai, partizaniškai veik
dami, užpuldinėja ameriko

buvo ge-j paprastai paima Vondžu, o

Didinama Amerikos 
armija Vokietijoje

Washington. — Jungti
nių Valstijų "valdžia pratę
sė iki 4 metų, tarnybą , savo 
kareiviams ir oficiėriams 
vakarinėje Vokietijoje. Pir
miau jų tarnyba buvo pail
ginta 6 mėnesiais. 0 pradi
niai jiems buvo skirta ten 
tarnauti armijoj/tik treji 
metai.

Prez. Trumanas * siunčia 
daugiau kariuomenės kaip 
pastiprinimus amerikinei 
armijai vakarų Vokietijoj.

Senatas atsišaukė į 
J. Tautas prieš Kiniją

Washington. — Senatas 
vienbalsiai priėmė dvi re-* 
zoliucijas prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Viena 
rezoliucija šaukia Jungtin. 
Tautas pasmerkt Kiniją 
kaip užpuoliką, o kita — 
nepriimt jos į Jungtines 
Tautas.

Senatas, tačiaus, atidėjo 
trečią pasiūlymą, kuris ra- 
ginaf Jungtines Tautas už- 
blokuot Kiniją ir net pra
dėt atvirą karą prieš ją.

I

Kongreso Atstovų Re
inas jau pereitą penktadie
nį beveik " vienbalsiai atsi
šaukė į Jungtines Tautas, 
kad pasmerktų Kiniją kaip 
užpuoliką.

Tie Senato ir kongrešma- 
hų atsišaukimai nėra priva
lomi įsakymai Amerikos de
legatams Jungtinėse Tauto
se. . '

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 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

nų naudojamą geležinkelį ir. 
vieškelį prie Andongo, apie 
50 mylių į pietus nuo Yong- 
volo; stengiasi apsupti jan
kius viduriniame fronte.

Pranešama, kad trečia
dienį rakietiniai. amerikonų 
lėktuvai, “turbūt”', nušovė 
vieną rusišką rakietinį ki
nų lėktuvą virš Šiaurinės 
Korėjos.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 23. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies armija ir kinai 
savanoriai darė karinius 
žygius prieš amerikonus ir 
pietinius Korėjos tautinin
kus visuose frontuose.

Suklampintas pasiūlymas 
aprėžti Tnimanui galią 
siusti armiją užsienin

Washington. — Republi- 
konas senatorius Kenneth 
Wherry siūlė, nutart, kad 
'prezidentas tiktai su Kon
greso užgyrimu tegali sius
ti kariuomene užsienin. Se
natas perdavė ja pasiūlymą 
dviem senatinėm komisi
jom svarstyti. O komisijos 
gali duoti savo patarimus 
arba visiškai palaidoti 
Wherry’o- sumanymą. Tuo 
tarpu Trumanas gali lais
vai siųst jankius į vakarinę 
Europą.

Prez. Trumanas kartoti
nai tvirtino, kad jis turi tei
sę siusti amerikinę armiją, 
neatsiklausdamas Kongre
so, kur tik pats mato reika
lą., r

Trumanas įkūrė naują 
“ištikimybės” komisiją

x I Iii

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsteigė naują ko
misiją dėl “vidujinio šalies 
.saugumo.” Komisijos pir
mininku paskyrė admirolą 
Nimitzą. Komisija kvos 
valdžios tarnautojų ir kitų 
piliečių ištikimybę, žiūrės, 
kad būtų vykdomi saugumo 
įstatymai; sergės šalį nuo 
sabotažo ir t.t.

(Vienas tų įstatymų yra 
McCarrano įstatymas prieš 
komunistus, jų bendradar
bius ir taikos reikalauto- 
jus.) . z, .

46,400,000 amerikiečių 
dirba už algas

j Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 
skelbia, jog pereitą gruo
džio mėnesį 46 milionai, 
400 tūkstančių amerikiečių 
dirbo už algas, tai yra apie 
600 tūkstančių ■ daugiau 
kaip lapkričio mėnesį.

ORAS. — Giedra ir sal- 
čiau. ?

Washington. — Jungtin. 
Valstijų armija Korėjoje 
kas mėnesį praranda po 15 
tūkstančių kareivių ir ofi- 
cierių, skaitant užmuštus, 
sužeistus ir susirgusius, — 
sake apsigynimo sekreto
rius generolas Marshallas 
karinei kongresmanų komi
sijai.

Tiems nuostoliams papil
dyti Marshallas reikalavo 
draftuot kariuomenėn 18- 
metinius berniukus. Dabar 
gi Amerika nepaspėja gana

Azijiečiai nepasitiki Amerika, 
sako New York World-Telegram

New York. — Šiauriniai 
Korėjos liaudininkai' ir jų 
padėjėjai kinai, atmušda
mi amerikonus, pakėlė' visų 
Azijos tautų dvasią, — Tašo 
New York World-Teleg
ram, pasiremiant United 
Press ir Associated Press 
pranešimais. Sako, azijie
čiai, ;net dešinieji tautinin
kai, didžiuojasi, kad Azijos 
žmonės Korėjoje veda o- 
fensyvą, o amerikonai turi 
gintis.

World - Telėgram tęsia
Azijiečiai su nepasitikėji

mu žiūri į Jungtinių Vals-

Eisenhower vadina 
“draugais” buvusius 
nacių karius

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Eisenhower, vy
riausias tarptautinės At
lanto kraštų armijos ko- 
mandierius prieš Sovietų 
Sąjunga, sakė:

Vokiečiai, kariaudami 
nacių armijoje, tuom “ne
prarado savo garbės... nes 
dar ir šiandien gyvuoja pa
davimas (tradicija), kad 
profesionaliai visų kraštų 
kareiviai iš tikrųjų yra 
draugai po ginklais.”

Vėliausios Žinios
Washington. — Praneša

ma, kad gal jau šį .ketvirta
dienį prez. Trumanas pa
skelbs savo planus dėl algų 
užšaldymo ir kainų kontro
lės įvedimo. •

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas serga plaučių uždegi
mu, kuris išsivystė iš in- 
fluenzos. Bevinas yra apie 
70 metų amžiaus.

Korėja.—Amerikonai pa
siekė vietas už 10 mylių į

Čiangininkai sušaudė savo. > 
kapitoną kaip vagį

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai [su
šaudė savo armijos kapito
ną Tung - Hsing - chieną, 
kad jis vogė kariuomenei 
skiriamus pinigus.

Teismas buvo jį nuteisęs 
20 metų kalėti. Bet Ciangas 
liępė jį nužudyti. , j 

jankių pristatyti keturioms 
savo divizijoms, kurios nu
stojo apie pusę savo karių, 
tęsė gen. Marshallas. Ame
rikinė komanda todėl -užki
ša tą spfagą, imdama į sa
vo divizijas prastai išlavin
tus pietinius Korėjos tauti
ninkus.

Tokiu būdu tapo įjungta 
į amerikinę armiją jau 30 
tūkstančių pietinių tauti
ninkų tiktai po keturių sa
vaičių palavinimo, sakė 
Marshallas.

tijų siūlomą jiem pagalbą, 
o “mūsų (Amerikos) įtaka 
Indijoj, B'urmoj, Malajoj ir prieš ją. 
kitur Azijoj dabar yra Su tuo nesutinka aziji- 
nupuolus iki paties žemiau- j niai - arabiški kraštai:

I Afganistanas, Burma, • E-šio laipsnio.”
Indijos politikai sako: 

“Amerika per daug perde
da-savo propagandą, pasa
kodama, kad komunizmas 
pablogintų paprastųjų žmo
nių būklę, ši propaganda 
suklumpa todėl, kad viduti
nis Indijos gyventojas ne
gali įsivaizduot nieko blo
gesnio, kaip dabartinė jo 
padėtis— tiek vienas žings
nis nuo tikro bado.”

Marshall siūlė nukirst 
kareiviams algą viso 
iki $30 per mėnesį

V/ashington. — Valsty
bės sekretorius generolas 
George Marshall dėstė kon
gresiniam karinių jėgų ko
mitetui, kodėl reikėtų vers
tinai rekrutuot 18-metinius 
jaunuolius karinei tarnybai 
per 27 mėnesius.
- Atsakinėdamas į klausi

mus, Marshallas prisipaži
no, kad jis pats siūlė nu- 
mušt, pamatinę kareivių al
gą nuo dabartinių $75 viso 
iki $30 per mėnesį.

šiaurę nuo savo užimto 
Voųdžu miesto.

Washington.; — Jungtin. 
Valstijų politikai x bijo'di
dėjančio prieštaravimo tarp 
šios šalies ir angliškų kraš
tų bloko kas liečia Kiniją.

\ 1

Washington.— Amerikos 
kontroliuojamas, Pasaulinis 
Bankas paskolino 80 milio- 
nų dolerių Pietinei Afrikai, 
savi valdinei Anglijos impe-. 
rijos daliai.

Washington. — Republi- 
konai senatoriai kelia skan
dalą, kad Kanada pardavi
nėjo aliuminą ir kitas “ka
rines medžiagas” Lenkijai, 
Čechoslovakijai bei kitiems 
Sovietų Sąjungos drau
gams.

Venice, Florida.— Paskli
do gandai, kad pastebėtas 
kažkoks svetimas submari- 
nas netoli Floridos kran
tų.

Amerika reikalauja už girt jos 
rezoliucijų prieš Kiniją

, United Nations, N. Y.— 
Susirinkę dvylikos azijinių 
ir arabiškų kraštų atstovai 
planavo, kaip palaikyti de
rybas su Kinijos Liaudies 
Respublika kas liečia per- 
taiką Korėjoje. Jie gamina 
Jungtinėms Tautoms pasiū
lymą, siekiant sustabdyti 
amerikinę rezoliuciją, įteik
tą politiniam Jungtinių 
Tautų seimo komitetui 
prieš Kiniją. Ta rezoliucija 
reikalauja pasmerkt Kini-
jos Liaudies* Respubliką 
kaip užpuoliką ir planuoti 
baudžiamuosius veiksmus

Anglai-amerikonai planuoja 
karinį Viduržemio kraštą' 
sąryšį prieš komunizmą

Athenai, Graikija.— Pra
nešama, kad Jungt. Valsti
jos ir Anglija planuoja su
daryt karinį sąryšį esamų 
pali^LViduržemio Jūrą ša
lių prieš komunizmą, ypač 
Suezo 'karialui apginti. Vi
duržemio kraštų (Turkijos, 
Italijos ir kt.) sąryšis būtų 
suderintas su generolo Ei- 

jsenhowerio ruošiama tarp- 
I tautine Atlanto šalių armi.- I •ja.,

Tikimasi, kad Eisenhowe- 
ris tuoj ’gautų daugiau ka- 
kraštų, negu iš Francijos, 
Anglijos ir kitų vakarinės 
Europos valstybių.
... ----------------- r /

Attlee ragina dar 
nebaust Kinijos

1 ------------------------

London.— Anglijos prem
jeras Clement Attlee, kal
bėdamas savo seime, sakė:

Amerikos pasiūlymas 
Jungtinėms Tautoms prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką yra per aštrus. Anglija 
nesutinka su amerikiniu 
reikalavimu pasmerkti Ki
niją kaip tiesioginį užpuoli
ką ir planuoti bausmes 
prieš ją.

Anglų valdžia sutiktų 
smerkt Kiniją tiktai už įsi
kišimą į Korėjos karą, už 
kinų kariuomenės paramą 
“užpuolikui”, kaip kad Att
lee vadino Šiaurinės Korė
jos liaudininkus.
; Attlee pareiškė, kad Ang
lija dar neprarado vilties 
taikiai išspręsti Korėjos 
klausimą ir susitarti su Ki
nija.

Seimas skardžiais ploji
mais sveikino Attlee’o kal-

/

Sukilimas apėmė devynias 
Filipinų provincijas 

Manila. — Filipihų val
džia pranešė, kad ji pradė
jo “didžiausią iki šiol ofen- 
syyų” prieš valstiečius sukiį 
lėlius '(hukbalahapus) de
vyniose Filipinų provinci
jose.? L

giptas, Indija, Indonezija, 
Iranas, Irakas, Lebanas, 
Pakistanas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemenas.

Jie ragina plačiau nagri
nėti šitokį Kinijos pasiūly
mą:

feptynios valstybės (ta- 
skaičiuje Kinija, Ame

rika, Sovietų Sąjunga, Ang
lija ir kt.) pirmajame savo 
susirinkime dėl santaikos 
gali nutarti laikinai ' per
traukti Korėjos mūšius; už- 
tikrinti, kad bus atšaukta' 
visa svetimųjų kariuomenę 
iš Korėjos; priimti Kinijoj 
Liaudies Respubliką į Jung. 
Tautas; spręsti apie gink
luotų Amerikos Jėgų ištrau
kimą iš Formozos salos, ir 
t.t.

• V-VI

Lake Success, N. Y. -* 
Amerikos delegatas War
ren Austin griežtai reika
lauja tuojau svarstyt jo 
siūlymą, kad politinis Jung. 
Tautų komitetas pasmerk
tų Kiniją kaip užpuoliką ir 
planuotų tam tikrus ekono
minius, politinius , ir kari
nius veiksmus prieš ją.

MacArthuro planai 
ir pasiteisinimai / - - - - -

Tokio. — Generolui Mac- 
Arthurui šį penktadienį su
eina 71 metai amžiaus. Ko
respondentai užklausė Mac- 
Arthurą, ką jis planuoja 
daryti ateityje. Jis atsakė:' 
“Visą liekamą savo am
žiaus dalį aš pašvęsiu kovai 
prieš komunizmą, jeigu rei
kės.”

MacArthuras teisinosi, 
kad amerikonų pasitrauki
mas iš Šiaurinės Korėjos į 
Pietinę išėjęs jiems “ant 
naudos.” Sako, dabar ame
rikiniai lakūnai turi gana 
vietos atakuot siunčiamus 
iš Mandžurijos per .Šiauri
nę Korėją pastiprinimus 
kariaujantiems Pietinėje 
Korėjoje šiauriniams liau
dininkams ir kinams komu
nistams..., - •

'J--------f ‘... .........    .

Vulkano išsiveržimas 
pražudė 3,000 žmonių . 1

New Guinea. — Baisiu 
smarkumu išsiveržė La- 
mington kalno vulkanas - a 
ugniakalnis šioje saloje, ne
toli Australijos. Sudegino 
20 kaimų ir viską sunaiki
no per 10 mylių aplinkui;' 
pražudė 3 ikį 4 tūkstančių
žmonių. .

Ugniakalnio išsiveržimas 
prasidėjo tokiu trenksmin- 
gu sprogimu, kaip atom- 
bombos eksplozija, ir nu-1 
skėlė visą šiaurinę kalno * 
pusę. ; .

■'f

,)Barcelona, Ispanija. —- 
Traukinys sudduzė sunkve
žimį, važiavusį skersai ge
ležinkelio; užmušė 18 žmo-
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Kas Ką Rašo ir Salto Viltis dėl taikos
Azijoje dar neužblėso

ir Graikijos atstovai.
Balsuojama: už Indijos 

sumanymą paduota 27 bal-^ 
sai, prieš 23, o šešių vals* * 
tybių atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. ' Už Indijos su
manymą balsavo tarybinis 
blokas, Skandinavijos ir A- 
zijos krąštai. Nuo balsavi
mo susilaikė: Hollandija, 
Australija^ Ekvadorius, Le- 
banonas, Argentina ir Bel
gija- 1 ’ : . ‘

Taigi, šiuos žodžius ra
šant, politinio komiteto na
riai galvoja^ ką darys tre
čiadienį, suvykę į posėdį. Be 
abejojimo,, tūlų valstybių 
atstovai per šį “atodūsį” 
kreipsis į savo vyriausy
bes, reikalaudami nurody- , 
mų, ką daryti toliau.

Mūsų valstybės • depart- 
mentas, reikia priminti, su
tiko netikėtą pralaimėjimą 
— vieną didesniųjų pralai
mėjimų Jungtinėse Tauto- 

|Se.
Dabar kyla klausimas: 

kas bus

Kuo gali pasigįrti Tėvynes 
Mylėtojų Draugija? Niekuo. 
Ji gyva nabašninkė.

Toliau: ,
O vis tik mes pajėgiame iš

leisti gerų knygų* Neseniai vi- 
paduodasi džiaugiamės Literatūros 1*1 1 • v 1 "• i i £ £ _

.piežfiai ir Lietuvių Tauta.” Da
bar štai nauja dovana — Jono 
Kaškaičio “Prošvaistes,’ 
rią parūpino “Laisvė;”

Knygos, forma- ; patraukli.

POETAS RADAUSKAS .
APIE SAVE

Tūlas dipukas
------- - — -------  ..... -------------- --- - . , , Henrikas Radauskas išleido Į

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS SRVO eilėraščių rinkinį, pa- 
F S Editor, ROY MIZARA ‘ ‘
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SUBSCRIPTION RATES , , ,.
United States, per year .......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.(X ' įg poeto poezijos kai 1<U- Draugijos išleista Ijnyga “Po-
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 • ▼’*• r .4......... >>

$8.00 Foreign countries, per year $9.00 J
$4.00 Foreign countries, 6 months $4.50 taip

Queens Co., per year .............. $8.00
Queens Co., per six mos........... !

poetas

vadintą “Stręle danguje”: 
; Kunigų Draugas

Lake Success. — Praėju- bomš, pasitarimams, na, ir 
sį pirmadienį Jungtinių karo baigimui, Korėjoje. 
Tautų asemblėjos pirmaja
me politiniame komitete A- 
merika pralaimėjo didelį 
diplomatinį mūšį. Bet šį' buvo savotiška bomba, mes- 
pralaimėjimą tūli šitaip aiš
kina: “Amerikos diplomati

Savotiška bomba
Indijos atstovo siūlymas.

ta į‘ posėdį. Tai labai nepa
tiko mūsų atstovui, Mr.siForeign countries, per year $9.00 >'iuos POSmUS. ViejiaS JU 

j skamba:
“Aš jieškau, 
nieko nepametęs. ' 
Randu žodžius, 
randu rimus. 
Džiaugiuos, 
kaip geležėlę radęs. 
Aš vaikštau vienas, 
neramus, 
Neprijaukinamas, 
kaip katės”.

Kas nors kur nors 
ga!

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., J 
under the Act of March 3, 1879. ;
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475 milijoną žmonių ateitis
N Viskas buvo “gerai” ir “gražu”, kol skaitlingoji kinų 
tauta buvo atsilikus, vargo ir skurdo, kol užsienio impe- ; 

^rialistai galėjo ją visaip kaip prievartauti. Ji buvo “lai-' 
minga” ir Visi ją labai “mylėdavo”. ;

. Bet laikai pasikeitė. Dabar mes turime reikalą su nau-, 
ja Kinija. Tos 475 milijonų gyventojų šalies vadais pa-' 
sirodė rtauji žmonės. Kinija ieško atitinkamos vietos 
tautų’ šeimoje. Ji nebenori, nebesutinka būti stumdoma, 
ujama ir išnaudojama.

Visiškai naujas dalykas. Tai paliečia visą žmoniją. Nuo 
čia prasideda naujas istorijos lapas.

Yra žmonių, kurie tos tiesos negali įsisąmoninti, ku
rie tos tikrovės nenori pripažinti. Jie ilgisi to, kas buvo, 
nes tada jiems buvo gera ir laiminga. Jiems nesvarbu

• 475 milijonų žmonių gyvenimas, likimas ir ateitis.
• Žmonijos didžiausia nelaimė tame, kad kaip tik šitos 
rūšies žmonės stovi pryšakyje daugelio kapitalistinių ša
lių. Jie bando istorijos ratą sulaikyti, jie stengiasi pa
žangai pastoti kelią.

Niekas nedžiugina jų, kas šiandien ateina iš didžiosios 
Kinijos.- Nedžiugina nė aiškiausias žygis pirmyn į pažan
gą ir kultūrą. Pavyzdžiui, iš Peipingo pranešta, kad Ki
nijos vyriausybė labai susirūpino pakėlimu visų žmonių 
kultūrinio lygio. Bet tokiam krašte, kaip Kinija, juk tai 
milžiniškas darbas. Tam tikslui planuojamas radijo maz- 

tinklas. Dar labili toli tas laikas, kada Kinijos kiek- 
iena šeima galėtų įsigyti radiją savo namuose.. Tuo 

pu užteks, jeigu visam kaime arba miestelyje bus į- 
* tas radijo mazgas, iš. kurio programą galės girdėti 
gyventojai.

Juk tai- irgi didelė pažanga. Kitas žygis. Agitacijai ir 
pagandai'tuojau ruošiama šiaip Kinijoje 75 tūkstan- 
žmonių, o Mandžiurijoje 30 tūkstančių. Jie bus grei- 

pralavinti ir pasiųsti į kaimus ir miestelius moky- 
jaunus ir suaugusius žmones, kaip, pakelti kultūrinį 
fį, pagerinti sveikatingumą, kovoti skurdą, pakelti ga- 
bą. Nieko panašaus pirmiau, kai Kiniją valdė Čiango 
a, nebuvo sugalvota ir suplanuota., 
uos didelius Kinijos vyriausybės žygius reikėtų tik 
'tai pasveikinti ir palinkėti pasisekimo. Bet ne taip 
žiūri mūsų komercinė spauda. The N. Y. Times tuo- 

pasiskubino su pasmerkimu viso plano. Tas laikraš- 
teigia: “Ypatingas dalykas šioje programoje yra tas, 
šitie būdai bus panaudoti skleidimui puodų tarp pa-

“ ų ir mylimų žmonių.”’
vieta - kultūra yra nuodai! Gal ir taip. Tai ir bus 

ai tiems, kurie nori, kad 475 milijonų tauta amži- 
siliktų keno nors išnaudojimo objektu. Tif žmonių 
imas su naujomis idėjomi^ ir jų kultūrinio lygio 

limas, aišku, nesuderinamai su interesais tų, ku- 
475 milijonų paprastų ir mylimų žmonių tikrieji 

esai neapeina.

Hitlerinės idėjos
nėra galutinai susitarta, ‘ kokia ta Vakarų Euro- 

bus ir kęks joje vaidmuo bus vokiečių armi- 
akarinės Vokietijos premijas Adenauer sa- 

reikia kuogreičiausia ginklų ir armijos mū- 
moralės pakėlimui ir palaikymui!

iš Frankfurto korespondentas Drew Middle- 
pareiškę Adenauer ir jo pagelbininkai gene-

rmija

[ums 
onių

^karines 
valandos 
į dirbo t

Vokietijos valdovų kailis niežti. Jie tik lau- 
kada jie galės pradėti iš naujo tą darbą, 

Hitleris. Tik duokite jiems ginklų ir armi-

ku-

^įTechnika gera. R* MiZara pa-
CiJtifc,-; Ta,,,, TZ^XlzzliXJz. kizJvr.r,'

blo-

Jono Kaškąičio biogra- 
fij$> bruožus ir pošftiųs. Ge
rai, širdingai jis apibūdina 
Jono Kaškaičio metus ir dar
bus. .

J. Kaškaičio eilėraščių su
rinkta didelis glėbis. Jie pa
tiks poezijos mylėtojams.

Taigi, dvi geros knygos ir 
tai visai trumpu laiku. Vilnjes 
Kalendorius taip pat galima 
priskaityti prie knygų.

Pridėti prie to tenka dar 
ir tai: praėjusiais metais 
Laisvė išleido didžiulę ^py-

SUGRĄŽINO
Aną dieną Anglijos žinių 

agentūra Reuters paskelbė 
įdomų pranešimą,' būtent, 
kad Tarybų Sąjunga su
grąžino Kinijos Liaudies 'saką “Kelias į Laimę,” o Li- 
Respublikai visą nuosavy- į teratūros Draugijos Mote- 
bę, kurią tarybinė' valdžia i rų Komitetas — Dr. Jono 
buvo paėmusi iš japonų į Kaškiaučiaus knygą “Kaip 
Mandžiurijoje. ! būti jaunam riet ir senat-

Dėl tos nuosavybės, kaip! vėje.” ( / '
- - - . Kaip matome, iš penkių

triukšmo. Buvo sakyta, būk suminėtųjų knygų tik vie- 
T. Sąjung. “pavogė” tai, kas na , Y/® Pai^ašyta Liętuvoje 
teisėtai priklauso Kinijai 
Gi tas “pavogimas”

Dėl tos nuosavybės, kaip į vėje. 
jau žinome, buvo kelta daug

“ - kitos keturios mūsų pa
buvo čių, amerikiečių produktas, 

tokiš : T? Sąjungą laikė tą i Žinoma, mes tik tuo neT 
nuosavybę tol; kol Kinijoje galime tenkintis, privalome 
liaudis laimėjo pergalę ir'dirbti daugiau ir geriau,
tapo to krašto valdytoju.

ŽURNALAS“NEW
WORLD REVIEW” v

Per 19-ką metų Niujorke, 
ėjo žurnalas “Soviet Rus
sia Today”, paaukotas Ta
rybų Sąjungos gyvenimui 
nagrinėti, parodant 
•rikos žmonėms, kas iš tik-

Ame- •

privalome.1 kurti ir leisti 
daugiau knygų, brošiūrų.

Pas mus kažin kaip tapo 
pamiršta' Amerikos lietuvių 
istorija. Kartą ir kitą ,mes 
rodosi rimtai buvome pra
dėję ja rūpintis, bet ir vėl 
pamiršome. ...

Ar mes savo pajėgomis 
Į galėtume tokią istoriją iš
leisti? Mums rodosi yra vi-

rųjų, vten. dedasi, paduo- sos galimybes taį padaryti.

snkluoti

mai

yra siaurapročių, kurie įsivaizduoja, kad 
senųjų hitlerinių generolų-koman- 

visuomet? tik į Rytus žiūrės ir jiems gink- 
Jie labai gražiai vieną dieną gali prieiti tos 

kad pirmiausia vėl reikia apsidirbt su Francūzi- 
Jiė gali sau “įsikalbėti’^ kad Hitleris su

neš jis padarė klaidą, kai puolė Rytus, vietoje 
apsidirbti su Anglija. 1.

Masą jubiliejinis sąskridys

ja pralaimėjo, bet taika To- Austinui, kuris kritikavo šį 
limuosiuose Rytuose laimė
jo atodūsį.”

sumanymą ,be kitko, saky
damas, jog Kinijos vyriau-

Viskas šitaip vyko: poli-1 sybės siūlymas netgi nėra 
tinis. komitetas, , kurin įei-Į prisiųstas Jungtinėms Tau- 
na 60 valstybių atstovų, su- toms; jis įteiktas Indijos 
sirinko pirmadienį posėdin ambasadoriui, o ne politi- 
svarstyti Amerikos siūly- uiam komitetui, 
mą, kad Kinijos Liaudies > Mr. Austin sakė, jog ne- 
Respublika 'būtų apskelbta galima galvoti per 48 va- 
agresore, kad Jungtinės landas, kuomet mūsų sūnūs 
Tautos imtųsi žygių Kinijai žūsta Korėjos mūšių lauke, 
“suvaldyti”,— skelbti sank- , , Egypto atstovas, Mah- 
cijas arba- ją blokaduoti dėlj moud Fawzi Bey kitaip ma
to, kam ji, Kinija, siunčia j no: jis nurodė, jog yšian- 
Korėjon savanorius kąriau-1 dien, kai Kinija nėra Jung. 
ti prieš Jungtines Tautas. ! Tautų nare, ji negali siųsti

sumanymų šiai organizaci- Jungtines. . ■— « v n • • i •

Egypto atstovas, Mah-

dant žinias be iškraipymų.
Žurnalas leidžiamas ame

rikiečių. Jo redaktore' yra 
žymi žurnalistė Jessica 
Smith.

Tačiau, kaip prisipažįsta 
patys leidėjai, žurnalo var
das neatsakė jo turiniui. 
Tarybų Rusija, * nežiūrint,, 
kad ji pati didžiausia Ta
rybų Sąjungoje, bet vis gi 
tai tik viena 16-kos respub
likų. Nemažai žmonių išme
tinėjo leidėjams, kodėl jie 
nepakeičia žurnalo pavadi
nimo, kad jis geriau atitik
tų turinį, nes žurnale esti 
straipsnių, liečiančių ne tik 
Rusiją, o ir Ukrainą ir .Lie
tuvą ir kitas tarybines res
publikas. «

Pagaliau leidėjai paklau
sė to žmonių balso ir dabar, 
š. m. 1-majame “Soviet 
Russia Today” numeryje 
skelbia, jog sekamas šio 
žurnalo numeris jau išeis 
kitu pavadinimu, būtent: 
“New /World Review”, lie
tuviškai, atsieit būtų: 
“Naujojo Pasaulio Apžval
ga.”

Šio žurhalo adresas: 114 
E. 32nd St., New York 16, 
N.- Y. Suite 707.

APIE MŪSŲ
LITERATŪRĄ

* ’ » V J

L. Pruseika rašo Vilnyj:
Pereitą sekmadienį įvyko

Lietuvių Literatūros Draugi-
š.tadienį turėsime Laisvės šėrininkų suvažiavimą, jos.chicagiškės apskrities kuo- 

troškimas yra, kad suvažiavimas būtų skaitlingas^ pų konferencija, šioj apskri- 
entuziastiškas. Jis tokiu ir bus, jeigu visi šėrininkai, 

isi pažangiosios spaudos prietėliai savo pareigą atliks.
. Dar kartą raginame visus šėrininkus dalyvauti suva
žiavime. Tai bus jubiliejinis .suvažiavimas; Jame rimtai 
pasikalbėsime, kaip geriausia atžymėti Laisvės 40 metų 

\ gyvavimo sukaktį. Jame rimtai pasitarsime apie Laisvės
; sustiprinimą., Dienraščio išlaikymas ir stiprinimds yra

z- visos pažangiosios visuomenės pręblema.
Mes gyvename labai sunkius laikus. Visi turime susi

rūpinti pažangiosios spaudos ateitimi. TikfaU viėriihg’ai
ir energingai veikdami mes užtikrinsime dienraščiui ilgą 
ir šviesią ateitį.

tyj yra virš .800 narių.. Gražiai- 
jie darbuojasi.

O kiek, apskričių ir kuopų 
yra visoj šalyj, taip pat ir Ka
nadoj. Per 35 metus, nenu
traukiamu konvejeriu, eina 
knygų produkcija ir visoks ki
toks kultūrinis darbas. y

Per tuos visus metus knygų 
ir brošiūrų išleista gal, už ko
kius $400,000.

O; kuto' gali pasigirti .ponai 
socialdemokratai ? Niefrup.

1 ■—...... ąni.AiRi,. >:

! Istoriją galima parašyti 
bendromis pastangomis, sa
kysime: tegu penki ar še
ši asmenys stoja darban, 
kiekvienas lai pasibrėžia 
rašyti iš tam tikroj mūsų 
visuomeninio gyvenimo sri
ties, na, ir darbas būtų. ne 
toks sunkus, xkaip tūli įsi
vaizduoja.

Tik pagalvokime, kokį 
gražų 4ar^ą atlikome, iš
leisdami kolektyvio darbo 
knygą “Amerikos demokra
tijos steigėjai.” Kodėl ne
galima to paties padaryti 
su Amerikos lietuvių isto
rija.

Jeigu Literatūros Drau
gijos vadovybė rimtai to 
darbo imtųsi, jeigu praneš
tume Draugijos nariams, 
jog tokia knyga bus išleis
ta, koks tai būtų Draugijos 
nariams paakstinimas dau
giau darbuotis, traukti dau
giau naujų narių į organi
zaciją, padėti istoriją išleis
ti ! .

Beje, Laisvė šiemet išleis 
Dr. J. J. Kaškiąučiaus kny
gą — rinktinius jo patari
mus žmonių sveikatos rei
kale. . „ . ■ ;

Vienas dalykas, tačiau, 
nėra pas mus geras: ne vi
sur mūsų knygų platintojai 
šį darbą varo pirmyn. Kai 
kur knygų platinimas yra 
gerokai apleistas,, knyga 
pamiršta?! šį reikalą priva
lo kreipti dėmesį kiekvie
nas, kuriam rūpi mūsų kul
tūra, kuriam rūpi žmonių 
Švietimas!

baigb
Cvirkos 
namū'o- 
ir kino 
skaity- 

kamba-

★ Kultūros rūmai 
statyti Vilniuje, Petro 
gatvėj e. Tri j ų aukštų 
se yra sale su scena 
aparatūra, biblioteka, 
kla, sportinių žaidimų
riai, erdvūs vestibiuliai, kavi- 
nė'. ^aš^atul papuošti h&udo-1' 
tas marmuras, gipso lipdiniai, 
meno kūrinių reprodukcijos.

Atmosfera buvo įtempta, 
nes daugelis artimiausiųjų 
Amerikos šalininkų nenori 
Kiniją apskelbti agresore, 
kadangi tai reikštų karo 
praplėtimą Azijoje, .—pra
plėtimą, atsiminkit, o ne jo 
siaurinimą.

Indija kalba
Ir štai, einant debatams, 

pasiprašo balsę Indijos at
stovas Sir Benegal N. Rau. 
Kaip' ir visuomet, jis lėtai, 
atsargiai, profesoriškai, 
anglų kalboje, praneša, kad 
Indijos ambasadorius Peki
ne gavo iš Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybės 
kai kurių naujų žinių apie 
mūšių sulaikymą Korėjoje 
ir svarbiųjų ’ reikalų iš
sprendimą Tolimuosiuose 
Rytuęse.

Kas tos do žibios? Posė
džio dalyviai atidžiai klau
so Sir Benegalo kalbos. Jis 
skaito savo ambasadoriaus 
pranešimą, kuriame yra se
kamieji punktai:

1. Jei sutikta su tuo prin
cipu, kad > svetimų- kraštų 
kariuomenės iš Korėjos bū
tų ištrauktos, tai ir Kini
jos.Liaudies’ Respublika su
tiks ištraukti iš Korėjos sa
vo savanorius.

, 2. Karo baigimui Korėjo
je Kinija sutinka tuojau pa
skelbti mūšių sulaikymą, 
bet jis turįs būti apribotam 
laikui. Tuo pačiu kartu Ki
nijoj^ privalo vykti septy
nių valstybių atstovų —Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos, Didžiosios Bri
tanijos, Indijos, Francūzi- 
jos ir Egypto — konferen
cija. . ,į .

3. Konferencijoje turį bū
ti sprendžiami visi Tolimų
jų Rytų svarbieji klausi
mai, įskaitant, žinoma, Ko
rėjos klausimą; palikti &o- . 
rėjos žmonių valiai spręsti 
savo krašto vidujinius rei
kalus, ištraukiant įš Korė
jos, visas svetimas armijas; 
Amerika privalo ištraukti 
savo ginkluotąsias jėgas iš 
Formozūs (Taiwano), pa
liekant tą salą Kinijai, kaip 
buvo nutarta Kairo ir 
Potsdamo konferencijose,

4. Galutinai nutarti įsilei
sti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtines Tau
tas. ' ” '

Sir Benegal ragina, kad 
politinio kęmiteto' nariai 
gerai apgalvotų šį naująjį 
Kinijos vyriaušybės pasiū
lymą. Apgalvojimui reikia 
laiko, tad jis, Sir Benegal, 
duoda sumanymą nesusi
rinkti per 48 valandas, kad 
per tą laiką būtų galima 
kiekvienam pamąstyti.

Kitais žodžiais, . Indijos

jai; Indija ir Švedija—dvi 
šalys, nurodė, egyptietis, 
per kurias mes galime tar
tis su Kinija, mečios ..|a- 
lys abi neutrales: ’

Indijos sumanymui prita
rė Anglijos atstovas Sir 
Gladwyn Jebb, taipgi Izra
elio atstovas Abba Eban.

Prieš Indijos sumanymą 
kalbėjo Filipinų, Turkijos

toliaus? Jeigu
Tautos sutiks

Kinijos Liaudiestartis su
Respublika, ar Amerika jų 
.klausys? O jei nesutiks, ar 
dauguma valstybių priims . . |> 
Amerikos siūlymą skelbti <1 
Kiniją agresore ir plėsti A- 
zijoje karą?

Šitie yra įdomūs klausi
mai ir netolima ateitis duos 
jiems atsakymą.

Korespondentus.

I ’nikus Visuomenės
Įvertinimas Laisvės

, Jau matėme dienraštyje gražių linkėjimų Liet. Koop; 
Spaudos bendrovės suvažiavimui ir matėme, kaip gau- > 
šiai finansiniai organizacijos ir asmenys apdovanoja sa
vo dienraštį suvažiavimo proga. Štai stiprus draugišku
mo žodis iš tolimos kolonijos: . '

“Gerbiamieji ir gerbiamosios Liet. Koop. Spaudos r V 
bendrovės dalininkai! ’ • » v U -

Gyvenant tokiu momentu, kuriuom mes dabar gyve 
name, tai mes nieko jums negalime patarti. Tiktai*.siun- ' 
čiame jums linkėjimus turėti drąsos ir pasirįžimo išlai
kyti mūsų per daug metų mylimą dienraštį Laisvę.

Čia taipgi randate ir finansinę paramą Laisvei, 40 me
tų sukakties proga, $40.

^Draugiškai,
Los Angeles Laisves Patriotų Grupe 

per R-ką”.
Geras laisvietis Juozas Dainius, atėjo į Laisvės raštinę 

ir nusiskundė, kad sekmadienį dirbsiąs, abejoj'o ar galė
siąs būti Laisvės bankete. Jisai padėjo dešimtinę, tarda
mas: “Tai čia Laisvės reikalams. Jei nebūsiu bankete, tai 
nesijausiu skolingu.”

M. K. iš Richmond Hill, N. Y. taipgi įteikė dešimtinę 
dovanų dienraščiui suvažiavimo proga.
_ F. J. Repšys iš Hartford, Conn, prisiuntė $11.00 dien
raščiui nuo šių Laisvės patriotų:

1 A. Klimas $2, ir po dolerį: A. Kiškiūnas, A. Totorelis, 
F. J. Repšys, J. Yosos, V. Staugaitis, B. Mulerenka, J. 
Beržinis, C. Brazauskas ir J. žemaitis.

Iš kitų vietų dovanų dienraščiui atėjo: LA Bekešienė, 
Rochester, N. Y. $2, Mr. ir Mrs. Zurins, Brooklyn, N. 
Y. $2, ir J. Pabijanas, Rochester, N. Y. $1.

Graži parama, puikus visuomenės įvertinimas savo 
dienraščio! Širdingiausia dėkojam visiems, apdovanojusi 
siems dienraštį suvažiavimo proga.
• ' " Laisves Adininistracija

Portorikietis karys Gortiez Washingtone Walter Reed 
ligoninęje. Jis buvo sužeistas Korėjoje ir neteko abie
jų kojų. Labai abejotina, ar jis begalės vaikštinėti 

riet ir dirbtinomis kojoitriis. Abi jo kojos nupjautos
- aukščiau kelių.
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11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa) 
EB . xxvi

Rytojaus dieną už gilaitės sienų lauke 
abu riteriai pasirinko sau kautynėms 
vietą. Susitarė kautis kardais ant ristų 
savo žirgų. Kautynių žiūrėti išėjo ant 
pilaitės sienų visa įgula, visi kryžiuočiai 
ir atgavę laisvę dvariškiai. Komtūras 
Hermanas pakvietė ir bajorienę su du-v 
kra, kad ir jos pamatytų' ir įsitikintų, 
kaip paties dievo teismas nubaus kalti
ninką nekaltojo kardu. Be to, komtū- 

’ ras prašė jas būti liudininkėmis, kad 
’dvikova įvyks ordino papročiais ir įsta
tymais.

Bajorienė su dukra dar tebebuvo par
blokštos gedulo skausmo,* bet atsisakyt 
negalėjo. Iš Šarkos ir Kūlgailio jos dar 
sužinojo, kad svetimšalis anglų riteris 
Drąnkas, kaip nemokąs vokiečių kalbos 

* ir nesuprantąs lietuviškai, buvo savo bū- 
rininko Hanso Zvi^ako apgautas ir 
Įtrauktas į negarbingą žygį. Už tat da- 

Abar jie ir dvariškiai buvo palankūs an
glų riteriui ir neapkentė kryžiuočio. 
^’Laukti ilgai neteko. Kai tik užlipo 
ant sienų komtūras Hermanas su riteriu 
Grieže ir atsisėdo į savo vietą bajorienė 
su dukra ir mergomis, tuojau pro pilai
tės vartus išjojo ant savo ristų žirgų abu 

, riteriai. Jojo jie greta, prilaikydami sa
vo besikarščiuojančius žirgus, viens į ki
tą nežiūrėdami ir, tarytum, visai nė ne
matydami, kad nuo sienų tiek daug žmo
nių seka kiekvieną jų judesį. Kuris jų 
buvo’ kryžiuotis ir kuris anglas, nesunku 
buvo atskirti. Anglas visas kaip apkaus
tytas, metaliniais blizgančiais šarvais; 
jo skydas, papuoštas giminės herbu, liū
tu, ir greta laivas, plaukiąs putotomis 
bangomis, — žibėjo melsvu atspindžiu, 
ir atsimušę jame, kaip vandeny, saulės 
spinduliai žėrė, žiūrėtojams į akįs; iš 
šalmo skiauterės svyravo nematytų už
jūrio paukščių plunksnų kuokštą; ilgas 

_ę^tus brangiose makštyse kardas karo
jo iš šono ir, kai riteris staiga pasisuk- . 

. d#vo, čerškėjo į šarvus ir balno kilpą;
žirgo krūtinė taip pat buvo apsaugota . 
šarvais J o galva metaliniu nėriniu.

Kryžiuočių riteris Hansas Zvibakas 
atrodė daug kukliau; jis ant šarvų dė
vėjo baltu apsiaustu su dviem juodais 
kryžiais; kojos buvo aptemptos metali
nio nėrinio kelnėmis; šalmą puošė povo 
plunksnų pluoštas. Apsiaustu kryžiuotis 
buvo taip apsisiautęs, kad jis visas su- 

/ sibruko jam ant kairiojo šono, ir raukš
lės slėpė nuo žiūrovų kardą. Kardas bu
vo paprastame maukšlyje, o skydas pa
žymėtas vien dideliu juodu kryžium.

— Mes, kuklūs Marijos ordino bro
liai, ir gyvename, ir prieš dievo teismą 
stojame, kaip pritinka kariams vienuo
liams, be jokių papuošalų ir blizgučių, 
— atsikreipęs į bajorienę ir jos dukrą, 
tarė komtūras Hermanas ir ' dirbtinai 
atsiduso.

—Gerasis komtūre Hermanai ir tu 
riteri! Neteisingas būtų jūsų dievas, jei 
apsukrus žmogžudys užpuolikas nudėtų 

yo ranka nekaltą melagysčių auką, 
ūsų dievai tokius patys nubaudžia!— 

• atsakė bajorienė ir vėl žiūrėjo į išjoju
sius pro pilaitės vartus abu riteriu.

—- Bajoriene, teisybė yTa tik viena, ir 
męs, nuodėmingi žmonės, jos. nesuprasi-/ 
me; kartais'teisus žmonių akyse esti pa
smerktas dievo. Reikia tik jam vienam 

’ tikėti ir juo vienu pasikliauti, —• atsakė 
nepasukdamas į ją galvos komtūras.

Bajorienė nesuprato jo painių žodžių 
ir vėl kreipėsi į riterį,’ kaip vertėją; z

— Paklauskite garbingą komtūrą, gal 
mes, kaip nekrikščionės, galėtumėm iš 
čia ir pasišalinti? Mes nesuprantame 
tamstų dievo teisybės, nežinome ir krikš
čionių papročių.

Riteris Griežė persakė komtūrui ir 
tuojau bajorienei atsakė:

— O ne, mūsų gerbiamas komtūras 
labai jus prašo pasilikti iki galo, kad 
paskiau galėtumėte mums būti liudinin
kės. v '

Riteris Griežė dar nebuvo ištaręs į 
Laimą nė vieno žodžio, tačiau, kai susi
tikdavo jų akys, daug ką pasisakydavo 
vienas kitam. 'Riteris jautėsi greta,jos 
laimingas esąs, kilnus ir teisingas. Jo 
savijauta persidavė ir kilnioms, mote
rims, ir lyg kažkas bendra ir artima bu
vo jų žvilgsniuose.

Riteriai prijojo prie pirmos medžių 
šakelėmis paženklintos vietos, kur jų 
laukė du raiti kryžiuočiai, ir sustojo.

Nuo pilies sienų sutrimitavo. Tuomet 
riteris Brankas, kaipo iššaukėjas, ran
kos mostelėjimu pasiūlė savo priešinin
kui pasirinkti vietą. Kapsas Zvibakas 
paspaude pentinais savo žirgą ir šuoliais 
nujojo į kitą vietą, kuri taip pat buvo 
pažymėta medžių šakelėmis ir kur sto
vėjo kiti du raiti kryžiuočiai.

Nuo pilaitės sienų sutrimitavo antrą 
kartą.

Abu riteriai greit, tarytum, čia pat 
išvydę pavojų, išsitraukė iš makštų kar
dus ir apmirė vietoje. Nuo pilaitės sienų 
jie abu ir jų palydomai liudininkai atro
dė, kaip dirbtinės titės.

Komtūras Hermanas padavė ženklą. 
Trimitai prabilo trečią kartą.

Abu riteriai pamažėl, kaip to reika
lavo tradicijos, sujojo, sukryžiavo s’avo 
kardus ir vėl išsiskyrė. Sugrįžę į savo 
vietas, jie staiga, kaip įgelti, paspaudė 

' pentinais žirgus ir, kiek tik jie gali iš
šokti, pasileido viens prie kito. Vidury 
aikštės susitiko, kirto viens kitą kardu; 
žybtelėjo, blykstelėjo kibirkštys. Kai rai
teliai jau atsidūrė viens nuo kito už 
keleto pėdų, žiūrovų ausis pasiekė tik į 
riterių šarvus atsimušusių kardų sučerš
kė j imas. Abu riteriai apsuko ratą, su
grįžo atgal ir, jau su mažesniu smarku
mu, sukryžiavo kardus ir vėl išsiskyrė.

Nuo pilaitės sienų visi žiūrėjo, kaip 
žadą užkandę, tik kai riteriai visu 
smagumu susikirto aikštės viduryje ir 
žybtelėjo jų kardai, viena bajorienės 
merga riktelėjo ir griebėsi sau už šir
dies. Bet niekas į ją neatkreipė dėmesio.

Vakarų riteriams tokios dvikovos bu
vo labai įprastos, ir jie dažniausiai vi
sus tarpusavio ginčus išspręsdavo kar
dais; o žemaičiams buvo tai naujiena, 
nes jie sav’as bylas pavesdavo krivėms 
arba seniesiems vyrams. Panašias dvi
kovas, raitų ir pėsčių kautynes, žemai
čiai prasimanydavo sau tik per kokias 
šventes ar iškilmes, bet tai- buvo tik pra
moga, tik žaislas, kuris niekuomet ne
prieidavo iki kraujo praliejimo. Ypač 
tokios kautynės žemaičiams buvo nuos
tabios, kad mirtinai kovėsi ne priešai, o 
savieji. ' • . / •

Jau iš pirmo susikirtimo buvo aišku, 
kad kova truks ilgai: abu riteriai buvo 

A įgudę valdyti kardus ir užsigrūdinę ko
vose, ' Nei vienas, nei kitas nesikarščia- 
vo, iš pradžių nespaudė Savo priešo, o 
tik jį mėgino ir stengėsi ne tiek kirsti, 
kiek kirčius atmušti. Be to, reikėjo mo
kėti valdyti ir arkliai ir saugoti, kad 
jie nepasisuktų taip, kad juos sužeistų:

(Daugiau bus)

Garsusis New Yorko virėjas Paul Landry savo ska
niai iškeptus sūrinius pyragus padabino dviemis gra
žuolėmis patarnautojomis. Vis1! yra virėjų unijos na- 1 
riai ir veiklūs dąrbuotojai. “ ■ »

SKAB YK IR MOKYKIS
Instinktai paveldimi. Nuo 

sąmoningų veiksmų jie skiria
si tuo, kad, paprastai, jie 
greitai nekinta, pakitėjus gy
venimo sąlygoms. Su1 instink
tais gimstama, bet kai kurie 
iš jų gali pasireikšti po gana 
ilgo laiko nuo gimimo.

46. Tikslingumas gamtoje.

Vabzdžiai yra gausūs ir 
vairūs. Įvairi jų išorė, įvairus 
jų gyvenimo būdas, įvairūs jų 
instinktai. Ir visuomet ryškiai 
krinta į akis nuostabus šių 
vabzdžių prisitaikymas, arba, 
kaip sakoma, jų tikslingumas.

Iš sęnų senovės .religija nur 
rodinėdavo į gyvulių kūno 
sandaro bei veiksmų tikslin
gumą, kaip į geriausią “dievo 
buvimo” įrodymą. “Žiūrėkite,
— skelbė daugelį šimtų metų,
— kaip viskas protingai su-- 
tvarkyta. Kas galėjo leisti į 
pasaulį kad ir tas skruzdėles 
ir bites ? Tiktai kažkokia 
aukštesnė jėga, aukštesnis 
protas, dievas.” Ėrugys minta 
žiedų nektaru, ir jo burnos 
dalys p a virtusi b s į ilgą 
straublelį. Be straublelio nepa

sieksi nektaro, kuris paslėp
tas žiedo gilumoje. Kurklys 
kasasi gilius urvelius, ir jo 
priešakinės kojos beveik jau 
kastuvėliais pavirto. Darbi
ninkė bitė turi kojelėse ypa
tingus krepšelius žiedadul
kėms krauti.

Visa, ką tik matome gam
toje, “labai gerai sutvarkyta.” 

. Kas gi, jei ne “aukštesnė jė
ga,” kas gi, jei ne “protinga
sis dievas,” visa tai padarė?

Mokslas įrodė, kad jokie 
“dievai” čia niekuo nedėti. 
Niekas nieko netvarkė, niekas 
niekuo nesirūpino.

Visa, kas neprisitaiko, žū
na — toks jau gamtos dėsnis. 
Kovoje dėl būvio gąli išlikti 
geriausiai prisitaikiusieji, šio
je kovoje svarbi kiekviena 
smulkmena, kiekvienas atlie
kamas ūselio narelis, kiekvie
nas atliekamas kūno šerelis. 
Drugys, kuris labai panašus 
savo spalva 'į žievę, išsigelbsti 
nuo priešų. Bet jeigu jis bent 
truputį skiriasi nųio 
spalvos ir išvaizdos
pražus. Iš daugybės tūkstan
čių tos rūšies drugių išlikdavo 
tik tie, kurie, dėl to, kad visi 
organizmai nuolat kinta (tuo 
galite įsitikinti, palyginę kad 
ir keletą tos pačios rūšies 
drugių), savo sparnų spalva 
pasidarė- panašesni į žievę. 
Savo ypatybes jie perdavė pa- 
lįkuonims. Iš kartos į kartą 
ėjo’ atranka, žūdavo< tie dru
giai,. kurię netaip vykusiai 
buvo nuspalvinti, o išgyven
davo tinkamiau nuspalvintie
ji. Ir štai turime drugių, ku
rių ant žievės nepastebėsi. 
Btet tokių drugių spalva tinka
ma tiktai tam tikro medžio 
žievei. Vadinasi, spalva gera 

, tik sąlyginai. Kai tikt drugys 
nutupia ant kitokio medžio; 
jis jąu matomas iŠ 
naši, 
kad 
tani

i-

žieves
— jis

Vakarų Vokietijos darbinin
kai ruošiasi streikan

Orgilnizuotų darbininkų vadai pas Algų Stabilizacijos direktorių Ching. Is kaires j 
dešinę: Amerikos Darbo Federacijos atstovas George M. Harrison, CIO prezidentas 
Philip Murray, Cyrus Ching, ir International Association of Machinists A. J. Hayes. 
Jie direktoriui pareiškė, ha.d dąj*bp unijospriesingos algų užšaldymui, kol nieko, ne?, 

» • • padaryta su užšaldymu kainų, '«»«

ąu matomas iŠ tolo. Vadi- 
kiekviena^risitaikymas, 
ir geriausias, tinka tik 
tikroms sąlygoms, Kai tik

Virš 250,000 plieno pra
monės darbininkų'Vakarų 
Vokietijoje jau nubalsavo 
eiti streikan. Streiką pra
dėsią, jei nebus patenkinti 
jų reikalavimai, šių metų 
sausio mėnesio 31 d.

Spėjama, kad ir , arti- 
400,000 Vakarų Vokietijos 
angliakasių darys tą patį— 
eis streikan kartu su plieno 
pramonės darbininkais.

Jeigu tas streikas, strei
kas abiejų didžiųjų. pramo
nių darbininkų, bus paj 
skelbtas, tai galipia. įsivaiz
duoti, koks smūgis bus už
duotas tiems, kurie ruošia 
Vakarų Vokietiją 'karui.

Kodėl gi Vakarų Vokieti
jos darbininkai ryžtasi eiti 
didžiuliu streikan?

Todėl, kad jie dirba sun
kiai, o gyvena pusbadžiai.

Vakarų Vokietijos pra
monę valdo naciškieji kapi
talistai, buvusieji Hitlerio 
talkininkai. Vakar šitie 
darbininkų išnaudotojai ėjo 
išvien su Hitleriu, d šian
dien — su “demokratine 
valdžia”, palaikoma Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzi
jos. Bet jų, vokiečių kapi

talistų, tikslas tas pats J 
priešintis darbininkams or
ganizuotis, mokėti darbi
ninkams juo mažesnes • ai- ‘ 
gas ir plėšti sau juo dides
nius pelnus.

Aukštai techniniai išla- : 
vinti Vakarų Vokietijos 
darbininkai' apmokami la
bai “skųpiai”. Vidutinio la- ’ 
vinto darbininko alga $68 .. 
mėnesiui. Maisto ir kitokių 
gyvenimo produktų kainos 
aukštos; daugelis darbinin
kų neturi žmoniškesnių bu
tų, *— ' gyvena skiepuose, 
griuvėsiuose. Na, o kapita- * 
listai jau gyvena palociuo- ' 
se, kaip gyveno prieš karą.

Marshallo plano pinigais, . 
aišku,' naudojasi kapitalis
tai. Faktinai, Marshallo e 
planas padėjo kapitalistams • 
pralobti ir įstumti darbinin
kus į dar didesnį skurdą.

Todėl nenuostabu, kad 
darbininkai ryžtasi stoti di
džiuliu .streikan. Jei strei- - 
kas įvyks, veikiausiai ame- . 
rikinė komercinė spauda l 
skelbs, būk tai komunistų 
darbas. M. G-inis. t.

ŠYPSENOS ■■

augina, padare 
narviniais gyvūnais.
yra z daug ir kitų 

nemažiau mums
Bet ši nauda ne-

sąlygos bent kiek pakitėja, ir 
geriausias prisitaikymas pasi
daro niekam tikęs. .
47. Vabzdžių naudingumas 
ir žalingumas.

Vabzdžių naudingumas.

žmogus naudingais vabz
džiais laiko tuos, kurie jam 
duoda kurių nors produktų. 
Tokie yra: bitė, duodanti me
dų ir vašką, šilkaverpis, kuris 
pagamina mums šilką. šių 
vabzdžių naudingumas žmo
gui aiškus, todėl žmogus pats 
tyčia juos 
juos savo

Be jų, 
vabzdžių, 
naudingų,
taip jau aiškiai matoma, nes 
tie vabzdžiai neduoda mums 
jokių produktų. Ir todėl juos 
dažnai užmirštame. i

Daugelį kultūrinių1 augalų 
žiedadulkėmis apdulki na 
vabzdžiai. Visi tokie žiedų 
dulkintojai yra .mums aiškiai 
naudingi.

Daugelis vabzdžių ar jų 
vikšrų minta dvėseliena, pū
vančiais augalais, gyvulių iš
matomis. Misdami pūvančio
mis medžiagomis, jie dezinfe
kuoja dirvožemį ir vandenį, 
pagreitina pūvančių dalių iri
mą, padeda jiems pavirsti pu
venomis.

Labai didelė vabzdžių reikš
mė ir dirvožemiui. Skruzdėlės, 
rausdamos dirvožemyje ta
kus, jį purena, padeda ten įsi
skverbti orui. Skruzdėlynų 
TSRS būna kartais iki 25-28* 
tūkstančių viename kv. km. 
Tada skruzdėlynų užimtos že
mės plotas pasidaro ne ma
žesnis kaip 2500—2800 kūb. 
m. Ir visą šią žemę skruzdė
lės perdirba, pagerina. Skrūz-. 
dėlės naikina ir daugelį ža
lingų vabzdžių. Todėl kai ku
riose Vakarų Europos valsty
bėse griežtai uždrausta dras
kyti skruzdėlynus, rinkti 
“skruzdėlių kiaušinėlius.”

Naudingi ir visi ; plėšrieji 
vabzdžiai. Daugelis iš jų min
ta kitais, dažnai žalingais,' 
vabzdžiais. Tokie yra, pavyz
džiui, boružės, kurios sunaiki
na daugybę amarų, laumžir
giai, plėšrieji žirgeliai. Dau
gelis vyčių ir musių-tachinų 
vystosi misdami vabzdžių 
vikšrais ir lėliukėmis. Jie iš
naikina daugybę kenkėjų.

Iš nesuskaitomos daugybės 
vabzdžių žmogus padarė na
miniais‘tik du: bitę ir šilkver
pį. Bitininkystė ir šilko pra
monė kai kuriose šalyse yra 
gana žymios ūkio šakos.
Vabzdžių žalingumas. Daug 

vabzdžių rūšių minta auga
lais. Vabzdžiai ėda kiekvieną 
augalo dalį: šaknis, medieną, 
stiebus, lapus, vaisius., Kiek
vienas iš tokių vabzdžių šio
kiu ar tokiu būdu gadina aur 
galą, o kai kada ir visai jį sū- 
naikina. "Dažnai jmiatome 
vabzdžrą nuniokotus miškus.

, balose ši ža-

Du mūsų ekonominio 
gyvenimo diktato
riai: Charles E. Wilson, 
buvęs General Electric 
korporacijos ' prezidentas, 
ir William H. Harrison, 
American Telephone and 
Telegraph korporacijos 
direktorius. Jie dabar pa
skirti ekonominiais ša
lies apsigynimo ■ mobili
zacijos vedėjais.

Už keturis daiktus ’ 1
' draugiškumui 

Keiksmas, melavimas, vo
gimas, girtuokliavimas: •

Jei keiki, tai keik .savo 
šalį, o jei meluoji, tai me- r. 
luok apie gražią moteriškę. 
Jei vagi, tai vogkis iš prasto ‘ 
sambūrio; o jei girtuokliau- * 
ji, tai girtuokliauk su ma
nim .

šypsenų linkėjimai
Čionai gersirp už draugą, - 

■kuris niekados neturi sky- >' 
lės savo kišeniuje.

-------------  • y
Čionai gersim už meilės 

sparnus, kad nei viena 
plunksna nuo jų nenupultų, 
pakol mano sunkūs batai, / 
ir tavo lengvos kurpės po 
mūs lova būtų.

— r

0 čionai — už stoną mo
terystės, lyg už gilią ir aud
ringą jūrą, per kurią ke- •. 
liaujantiems dar kompasas, 
neišrastas.

I. U. > ,

Pievose, stepėse, balose ši ž; 
la ne taip aiškiai pastebima

telpa trumpa Jono Kaškai-

“PROŠVAISTĖSE’ 
miaūsieji poezijoje 
bėgyje.

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

telpa Jono Kaškaičio žy- 
kūriniai, sukurti 50 metų

“Pro-

; “Prošvaisčių” kaina tik $1.50.

Knygų platintojai prašomi užsisakyti 
švaisčių” platinimui.’ .

Rašykite ir pinigus siųskjte:

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

3 psl.—Laisvė( Liberty, Lith. Daily) Ketv., Saus.-Jari.

Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį

"PROŠVAISTES”

“PROŠVAISTĖSE”
čio biografija ir jo darbų apžvalga.

' “PROŠVAISTĖS” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

Kiekvienas • kultūringas žmogus privalo įsigyti 
“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo 
knygynėlyje.



isvės Bendrovės

RICHMOND HJLk N, ¥

traukite į savo didžiąją iškilmę. Atžymėkime Laisves 40 melą sukaktį stipria 
materiale parama. Lžlikrinkime jos gyvavimą dar ilgiems metams.

LIBERTY AUDI
1104)6 ATLANTIC AVĘ,. (kampas llOtR Street)

Iš arti ir toli ren 
iai ’ mbrale

torjuM.iiMfe. ■ ii.......
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Įvyks ŠEŠTADIENĮ
. . , r ■ • ' , i
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Sausio January 27-tą d.

BUS GRAŽIOJE

t , ‘ x ,

Konvencija Prasidės 12 Valandą Dieną 
.Vakariene Bus 7-tą Vąląndą Vakare 

1 • I

Vakarienei ir Šokiams Bilietas $2.50

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

, ' ' Y

e

Šokiąms Gros Visą Mylima
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Vientik Šokiams Įžanga 60c. \

¥ ’

t < ’ > • ;• j ‘ A

i - h • < ;r f-
f • * * 4 - ’< . M i V
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Bus Pradžia Atžymfjimo Laisvės
Gyvavimo 40 metą Sukakties
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Laisvoji Sakykla
DETROIT, MICH.

Sekmadienį, 1950 metų lap
kričio 19 dieną, dar prieš 
pusdienį, įvyko incidentas, ne- 
pageidaujamas incidentas, 
cuoris sukėlė kuoplačiausius 
ginčus tarpe visokių sluoks
nių, o labiausiai įteikė įrankį 
zisokiem K K K ir’ žmonėms, 
kurie, per savo nežinojimą, 
ibelnai neapkenčia negrų ra- 
<ės žmonių, kaltindami juos 
zisokiose blogybėse, ir rasda- 
ni visokių priežasčių jų ne- 
ipkentimui, kaip “property” 
/Upuolimas ir tt.

Bet šis nuotikis, lapkričio 
.9 dienos, yra surištas su 300 
netų negrų vergijos palaiky
to!. Dar ir šiandien visur pieti- 
lėse valstijose praktikuoja
ma, kad jeigu užmuši negrą 
rba jį savo automobilium ant 
;elio suvažinėsi-užmuši, tai ir 
oks pietinių valstijų teismas norantai ir hipokritai, manyč 
Uvęš neteis už žmogžudystę > darni, kad tai geriausia išeitis, 
rba linčą. ' | nes politinės “žvaigždes” taip
•*Bet ir šiaurinėse valstijose i daro. Reikia juos sektN 
a netolerancija yra labai gi-i Anksčiau ar vėliau gana

tų, kurie savo dievo mokymo 
nepildo, arba neprisilaiko 
abelnai tikrosios savo sąžinės, 
kad “nedaryk artimui to, ko 
nenori, kaU jis tau darytų.”

Bet gyvenime, kuris pagrįs
tas ypatišku pelnu, kur kiek
vienas tik žiūri, kad tik jam 
būtų gerai, o kitą—“lai vel
nias traukia,” liekasi pamirš

it! tie tikinčiųjų dievo įsaky
mai, o tarpe netikinčiųjų — 
paprastoji dora, moralybė.

Labiausiai kalti mūsų renka- 
,mi valdininkai, kurie prieš 
rinkimus, kad būti išrinktais, 
nprs ypatiškai negrų neap
kenčia, lando po jų bažnyčias 
ir svetaines, prižadėdami vi
sokių gerovių. Bet po rinki
mų sau akis užsidaro ir būk 
nieko nebeatmena, ką priža
dėjo.

Pagal juos seka ir kiti ig-

žmonės nie 
teroro, už

savo proti-
Ir dar po to,

nuovadas.
Sveiko proto 

kad nepateisina 
mušimų arba žmogžudystės.

Bet šiame nuotikyje polici
jos pastovus persekiojimas jo 
vaiko privedė senąjį Gordy 
prie praradimo 
nes lygsvaros.
kaip man teko kalbėtis su to 
nuotikio liudininkais, policis- 
tas paleido šūvį į namą, ves
damas jo vaiką į kalėjimą, ir 
jis, praradęs lygsvarą, paleido 
šūvį į tą šaunančią policiją. 
Vieną ant vietos nušovė, o 
kitą sužeidė.

Dabar kyla klausimas, kas 
randasi kaltininku, ar tas 
Gordy, kuris neteko nuo pa
stovaus policijos persekiojimo 
savo lygsvaros, ar tie du po- 
licistai, kurie privedė jį prie 
to, pagal liudininkų matymą, 
paleisdami šūvį'į senąjį Gor-

St. Petersburg, Fla
Viskas brangu; patinka

iai įsišaknijusi, ne vien tarpe j griežta kova turi būt pakelia- 
5 {Jotinių valstijų čia apsigy- ma prieš tokį hipokritizmą ir

primetinėjimus, kaip ir 
kad, va: “jie 

’ “kur jie 
tai ‘preperty’

daugiau visokių

laikai, kada tie

enusių kukluksų, bet ir tarpe 
vef^fimių. * Ir jie daro tuos 
>ači 
ie kutkluksai, 
ižima mūsų darbus, 
apsigyvena, 
mpuola,” ir 
icsąmonių.

Buvo tam
iegrai užimdavo darbą baltų- 
ų, kada jie išeidavo į streiką 
dieno, geležies, mėsos ir au- 
omobilių įmonėse.

Bet Čia kalti ne negrai, ku- 
ie gyvendami pietinėse vals- 
ijose nė žinoti nežinojo apie 
iros streikus, bet baltieji plie- 
io, anglių, mėsos ir automo- 
»ilių magnatai, kurie su mies- 
ų ir valstijų viršininkų pagal
ia pilnus traukinius prikimšę 
ų negrų privarydavo dirbti.

Pennsylvanijos kazokų po- 
icijžT, stockyard ų Chicagos 
lolictja ir mūsų Fordo kara- 
ystės, Detroito ir Dearborno, 
lęlicija tada daužė ir žudė 
uos baltuosius streikierius.

Laimė, kad kada kilo pa- 
jarsėjęs “sitdown” streikas 
Michigan valstijoj prieš išnau- 
lotojus ir mes,' automobilių 
larbininkaų užsibarikadavo- 
ne dirbtuvėse, negrai irgi sy- 
:iu kentė su baltaisiais dirb

ir 
netoleranciją vieno Ketvirta
dalio Amerikos piliečių, jei
gu' mes nenorime palikti ir ant 
toliau pasaulio akyse veid
mainiais su mūsų skelbiamąja 
demokratija.

Išeities kitokios nėra.' Būk 
veidmainiu savo tikėjimui ir 
savo žmoniškai dorovei, arba 
pakelsi kovą prieš neteisybes 
ir atsidursi kovotojų eilėse.
Ant tvoros negalima sėdėti!

Dabar 
kričio 19

kaip 
pa- 

ran- 
būk 

” o
kitokių

apie tą nuotikį lap-

Teisių Kongresas
neves kovos nė už

Civilių
nevedė ir 
vienų kriminalistą.

Bet šį sykį CTK prisideda 
prie apgynimo Chas. M. Gor
dy, juodveidžio-negro, kuris 
pastoviai buvo persekiojamas 
Detroito policijos iš vienos 
stoties-puovados.

Taip CTK šiandien, sykiu 
visa sąmoninga visuomene, 
visais baptistų, metodis- 

ir kitų protestoniškų tiky- 
kunigais, eina apgynimui

Tą aš palieku jums, skai
tytoja/ su savo tikra, nesutep
ta sąžine spręsti. \

Bet po visų tyrinėjimų "per 
kunigus ir CRC, likosi suras
ta ir nuosprendis išnešta, kad 
senąjį Gordy reikalas apgin
ti, kaipo netekusį lygsva 
ros nuo pastovių policiojs per
sekiojimų, ir kad jo vaikas 
jaunasis Gordy nėra jokiu kri
minalistu arba vagim, 
komercinė spauda * buvo 
minėjus, bet jis šiandien 
dasi laikomas policijos, 
kaip “material witness, 
prieš jį nėra jokių 
kaltinimų.

O kad policija nėra šven
ta, tas parodo, kad per pa
staruosius metus keli inspek
toriai turėjo prasišalinti iš 
policijos darbo už visokias 
suktybes, surištas su visokiais“ 
žmogžudžiais ir gcmbleriais.

Kad neiškelti per daug tą 
Gordy nuotikį, tai rado rei
kalą iškelti apie inspektorių 
\Visockį, kuris, kad policijos 
rankas numazgojus, galėjo 
pasiimti sau “retire” su pen- 

nors jo darbai aiš- 
parodė susirišimą su blo-l 

žmonėmis. |
ki.ęk saržentų. ir kitų po- [ 

yra n u,si- 1 
eilė labai d i- ■

sija, 
kiai 
gaiš

te 1 pa anglų 
visi lietuviai

Waukegon, Ill

Tarnas tarnaitei, ponui girtam grįžus: “Kai mums 
nebemoka viršlaikio, jis nebepaiso, kada jis namo 

pareina.”

KANADOS ŽINIOS

nė/kad turėjome, amžinų at- 
Ufį, gubernatorių Frank Mur- 
>hy, kuris ne tik kad nešau- 
;ė policijos ir valstybinės mi- 
icijos išžudyti streikierius, 
>et pristatė valstybinę milici- 
ą prie dirbtuvių, kad kompa- 
rijos nevežtų skebų į jas.

kokia tauta ar rasė, 
laikoma ver- 

paniekinime ir negau- 
žmoniškų teisių, nors, 

katalikų pasakymų, 
visi dievo vaikai,” 

nepalaikomi, įsigyjaais

jų kaltė — tai kalfcė

su 
su 
tų 
bų 
Gordy. f

Nesitikime nieko iš katali
kų kunigų, nes jų popiežius 
jiems neleidžia.

Policija atėjo iš naujo į 
Charles M. Gordy namų, kad 
paimti jo sūnų, be waranto, 
nors jis buvo po kaucija už 
“reckless” važiavimų. Jį no
rėjo išvežti tyrinėjimui, būk 
tai už vagystę, kurios kaltės 
jis nėra papildęs 
laiku jis buvo nuo 
nimo per policijų 
nes nerado kaltu..

Kadangi tokie
•per tos stotie^ policijų pasi
darė
tų sykį jaunasis Gordy buvo 
suimamas. Tai senajam Gor
dy toks policijos elgesys buvo 
nepanešamas, kad jo vaikų 
pastoviai tampo* po policijos

laiku seno įsakymo, 
buvusio policijos virši- 
Harry Toy, kad “pirma 
o paskui tyrinėk.” Ar

Aukso baronai verkia, 
kad maža pelno gaunama

TORONTO; — Aukso ka
syklų baronai verkia, kad 
daug .miestelių aukso kasyklų 
apylinkėse pavirs dvasių mies
tais, jeigu aukso kaina nebus 
pakelta. Į $9,200,000.

Jie sako, kad produkcijos | ;
kaina pakilo virš 30 nuošim-!ir v .
cių, o aukso kaina nupuolusi 
nuo $38.50 iki $36.00 už un
ciją.

Jeigu aukso kaina nebū
sianti atatinkamai pakelta, 

i tai pusė aukso kasyklų Kve- 
[ beko provincijoj užsidarysią. 
[Jie reikalauja, kad Kanados 
i valdžia reikalautų iš Pasau- 
ilinio Valiutos i Fondo aukso [ 
kainos pakėlimo. 1

Kaip atrodo, tai ir čia vis- ( 
j kas priklauso nuo- Jungtinių | 
Valstijų. Jeigu jos tam prie
šinsis, aukso kaina negalės 
būti pakelta. - Tuo tarpu jos 
priešingos aukso pabrangini
mui.

pri-
nu-

šiuo metu Cla oras nakti
mis šaltokas. Todėl ir darbi
ninkų stubelės šaltos. Tūli 
dar pasišildo vakarais. Bet 
visi taupo dolerį. Nes visiems 
jis yra reikalingas. Maistas 
labai brangus. Pabrango dar- 
žovėg ir kiti dalykai, tai neži
nai nei ką bepirkti. Pereitų 
žiemų čia daržovės buvo pi
gesnės.

Šių žiemų kambariai yra 
brangesni. Ųž mažų \ kamba
riukų reikia mokėti $10 į sa
vaitę. O važinėjimas? Nors 
šiemet turistų mažiau, bet dėl 
brangumo negalima įsigyti 
tinkamo kambario. Mat, geri 
kambariai tenka tiems, kurie 
turi daug pinigų, — stambūs 
biznieriai.

Tai patartina su mažai pi
nigų nevažiuoti Florid on, nes 
teks tik privargti.

Man čia patinka žali suo
lai šaligatviais. Jie daug pa
daro draugiškumo ir pažin
ties. Tūli turistai, čia atvykę 
našliais, apsiveda, ant tų suo
lų besėdėdami susidraugavę 
su našlėmis, čia esti gerų pro
gų sui turistais pasikalbėti.

Tik atvykusi į šį >miestų ir 
eidama gatve, kiek pavargusi 
prisėdau. Senyvas žmogus 
taipgi prisėdo ir pradėjo klau
sinėti, iš kur atvažiavusi ir tt. 
Jįs aiškina, kad čia nemažai 
žmonii/ atvažiuoja gydytis. 
Tūli, tačiau, ^grąžinami namo 
grabuose. Jis pasisakė atvy
kęs iš New Yorko ir laukia,

i grįš iš Korė
jos. (Riupinasi, ar nebus sužeis
tas, nes sveikų dabar nelei
džia namo.

Aplankiau Masonų

Dr. A. Graičtūnas ligoninėj

Daktaras A. Graičiūnas iš
vežtas į Lake apskrities ligo
ninę.

Daktaras smarkiai sunega- 
lėjo.

Skaitlingi daktaro draugai 
ir ■ pažįstami linki jam kuo 
veikiausiai pasveikti.

Praeityje jie visuomet tei
raudavosi apie daktaro Grai- 
čiūno sveikatos stovį.

Suraminkit daktarų atlanky- 
mu ir laiškais. V.

Cicero, III

drau- 
Lukšto 
rodos,

ir vėlesniu 
to apkalti- 

paleistas,

užpuolimai
os stotieą policijų pasi- 
pastovūs, nes jau septin-

New Blood Program Poster

BLOOB

licijos tarnautojų 
kaitusių, tai jų 
dėlė.

Tas, žinoma, 
•spaudoj, bet ne
patėmija, arba atkreipia aty- 
dų.

Daugelis jų prisilaiko pasta
ruoju 
duoto 
ninko 
šauk,
tu kaltas ar ne, gali gauti kūli
kų į kaktų! i

Pagal čia gimusių ameriko
nų patarlę, o labiausiai dar 
unijistų, kad “policmanu yra 
tas, kuris tingi dirbti, o proto 
neturi 'kaip kitaip gyvenimų 
pasidaryti.” Randasi daug 
tokių, kurie neapkenčia negrų 
iš savo baltojo nusistatymo, o 
labiausiai \ pastaruoju laiku 
daug tokių randasi policijos 
departmente, kurie linkę prie 
kukluksų, ir gieda sau, 
naikinti negrus. •

• Tų ne vieną sykį ir man 
teko girdėti?

Kaltinimai prieš policijos 
žiaurų elgesį' su negrais jau 
eina per kelius metus laikoj 
ir jip nenustoja, bet eina di
dyn. \

Kada buvo, po tyrinėjimo, 
išleistas lapelis per Komunis
tų Partijų apie tokį policijos 
žiaurumų, tai Detroito Free 
Press radę reįkalą duoti atsa
kymų ant to lapelio. Bet, ne
paisant kaip norėjo iškraipyti, 
kaip norėjo paneigt/ padary
tus užmetimus, vistiek pasi
rodė, kad užmetimai ir kalti
nimai radosi teisingais.

- Kada buvo' šauta į brolius 
Rleuterius, tai policijos veikė
jai puolė pirmutiniais apie 30 
negrų, daugelį jų išlaikė net 
po tris savaites laiko, neduo
dant žinoti nė vienam, kad 
jie randasi suimtais, ir neduo
dant jiems tos kiekvieno pilie
čio . teisės pasišaukti advoka-

Farmerių pajamos 
nupuolė $330,000,000

OTTAWA. — Kanados far- 
meriai už savo gaminius šiais 
metais surinko $1,467,000,000 
arba $330,000,000 .mažiau, 
negu *1949 metais. Tas sudaro 
apie 18 nuošimčių. •

Yra manoma, kad tas žy
miai palies visos Kanados 
ekonomija.
, Skaudžiai paliesti vakarai, 

kur ankstyvos šalnos nema-
kadi^a* ^a^os Pridarė kviečių der

liui.

Bet po kelių mėnesių laiko 
negrai jau buvo paleisti, o jų 
vardai,- paveikslai ir pirštų 
nuospaudos su rekordais ir

Prie farmerių nuostolių 
sidėjo ir kviečių kainos 
puolimas nuo $1.75 iki $1.40 ! 
už bušelį.

Sausros paliestiems farme- kada jo sūnūs 
[riams* valdžia davė pašalpos i 
sumoje $13,700,000. 1949
metais ta pašalpa siekė tik.

Tautiškų seserų draugystė

Sausio 14 įvyko šios 
gystės susirinkimas 
salėje, ši draugystė,
mažai, girdėta. Ji yra pašai
pūnę, vienų moterų draugys
tė. Narės priimamos be skir
tumo pažiūrų.

Po susirinkimo duota “tur
kių” vakarienė, žinoma, .na
rės mokėjo po viena dolerį, 
bet Makarienė buvo kuir kas 
vertesnė dolerio.

Vakaro pirmininkė Ainie- 
nė padėkojo atsilankiusiems 
ir nupiešė draugystės stovį, 
kad jau 36 metus gyvuoja. 
Turi virš 40 narių, arti $4,000' 
ižde. Gelbsti narėms ligoje ir 
išmoka pomirtinę.'

Draugijos prezidentė yra 
Ona Skridulienė, maloni ir vi
sų narių įmylima moteriškė, 
jau “žilaplaukė,” bet širdyje 
jauna.

Į pabaigų, pakviesti iš Red 
Rose ir Namų savininkų klubų 
žymūs veikėjai pakalbėti, 
linkėjo šiai draugystei 
riausio pasisekimo.

Po vakarienės ir kalbų
šokiai, grojant musų naujaku
rių (dipukų) orkestrai lietu
viškus šokius. Ten buvęs A.

Jie 
gena

mų, kuriame per pereitų karų 
dirbau prie Raudonojo’ Kry
žiaus. Pažįstamų neradau.

Paėjusi kelis ♦ blokus, vėl 
atsisėdau ant žalio suolo. 
Ateina jauna mergina, vaikų 
nešina. Atsisėda. Pasirodo la
bai susibupinusi. Pradėjau su 
ja kalbėtis, 
iš Chicagos. 
ti vakacijas, 
bėdoje. To
mazgodama kambarius, 3 die
nos atgal mirė. Daktaras pri-

infliacijos pavojų
OTTAWA. — Prekybos ir 

pramonės m misteris Rt. H on. 
C. D. Howe pareiškė, kad 
stoka kai kurių kritiškų me
džiagų palaikys aukštas kai
nas ir sumažins nekuriu ci- 

į vilinių prekių kiekį. 
! Jis džiaugiasi, kad 
; Kanados ekonomija 
i prekyba su užsieniu 
i bet infliaciją sudarys dar di
desnį pavojų, negu iki šiol, [pažino, kad mirė nuo persi- 

“Gerlaikio” varykliu, kaip , dirbimo ir sunkaus gyvenimo.
atrodo, bus kariniai prisiren-Įgu savo vyru persiskyrusi. Vy- 
gimai. . , [ras buvęs pereito karo vetera-

★ nas ir sužeistas. Dabar šiai
mergaitei tenka rūpintis sve
timu kūdikiu. Eva Simans

aplamai 
plėsis, 
plėsis,

Paaiškina esanti 
Atvykusi praleis- 
o dabar esanti 

vaiko motina,

ėjo

Kanados korporacijos /1950 
metais turėjo $496,000,000 
gryno pelno, arba 7.48 nuoš. 
daugiau, negu 1949 me
tais. L. B.

Medžiaga apie revoliucinį 
judėjimų Lietuvoje 1919 m.

PANEVĖŽYS. —Šiomis- die
nomis Panevėžio muzikos mo
kyklos mokytojas Karka per
davė vietos kraštotyros muzie
jui du laikračio “žinios” nu
merius. Tai — reti vertingi 
eksponatai, “žinias” 1919 me
tais leido Panevėžio miesto 
darbo žmonių deputatų tary
ba. Laikraštis ėjo 3 kartus į 
savaitę. Minėti egzemplioriai 
datuoti 1919 m. gegužės 4 
ir 9 d.d. J. Arlauskas

Chicago, III

Prekybinė Egipto sutartis 
su Sovietu Sąjunga

Kairo. — Egiptas pasi
rašė prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjungd. Susitarta,Brolių ir seserų draugija _

Brolių *ir Seserų Tautiška [ kad Sovietai parduos Egip- 
Draugija gerai gyvuoja aštuo-ftui 50,000 tonų kviečių po

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

šiandien tebeguli policijos 
nuovadoje, kaipo areštubtų 
“už žmogžudystę.”

Nebuvo net man iki šiol' ži
noma, kad galima tuos rekor
dus po tam. tikro laiko panai
kinti, tai gal! krikščioniška są
žinė' pradėjo ėsti “The Detroit 
News,” kad įdėjo to policijos 
viršininko paaiškinimų. ,

O gal policijos departmen
ts bandys apsivalyti nuo ne
geistino elemento, kuris pasi
rodė perdaug žiaurus su ata
komis, kurios išveda žmogų 
iš proto?

Gal tie kunigų protestai pa
veikė tiek tą špaudą, tiek po
liciją?

, Gyvenimas parodys. , 
Bet netolerancija turi mir

ti I J. Danta
i Redakcijos pastaba: Atlei

site, kad dėl vietos stokos jū
sų korespondenciją turėjome 
vietomis truputį sutrumpinti. 
Taipgi dėl tos pačios priežas
ties neįdėjome prisiųstų iš ko
mercinės spaudos ilgų ištrau*- 
kų anglų kalba. Mums atro
do,- kad" 'korespondencija •'Miš ki 
ir be tų pridėčkų.

nioliktos' gatvės apylinkėje. 
Narių ji turi daugiau kaip d U 
šįmtus. Ižde, yra virš $7,000. 
Draugija išmoka $200 pomir
tinėm.

Draugijos pirmininko parei
gas eina-A. ZalagėnaS, vice
pirmininko Barščius. .

Iždininku yra M. Bankevh 
čius, fin. sekretorium G. Jo- 
kubauskas, prot. sekr. W. 
Penkauskas. . Narys.

Rioselandiečių svetainė 
b a i g t a

Buvo rašyta, kad Roselan- 
ęlo Lietuvių Kultūros svetainė
je vyksta kapitalinis ' remon
tas. Sienos, lubos, ventiliacija 
ir kiti patogumai buvo pertai
somi pagal valdžios inspekto* 
rių reikalavimų. Darbų vedė 
lietuvis kontraktorius Varia- 
kojis. šiomis dienomis remon
to darbas jaui užbaigtas.

Svetainė ' ir visa patalpa 
dabar išrodo visaip kitaip.

Susivienys dvi draugijos
Simano Daukanto Draugija 

vienijasi, su Teisybes Mylėto
jų Draugija. Oficialis Susivie
nijimas įvyks vasario 1.1 d o 
Lietuvių Auditorijoj atsibus 
bendras susirinkimas su ata- 
tinkaTi^pmis ceremonijomis. ■

Teisybės Mylėtpjų. D-ja turi

104 dolerius ir 78 centus už 
tonų: Sovietai gaus iš E- 
gipto tam tikrus kiekius 
medvilnės (boVelnos).

500 narių, o Simano Daukan
to Dr-ja turi apie 200 narių.

M. S.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

. 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar’ 
naktį, gręit suteiksime 
modernišką patarnavimu. 
Patogiai ir gražiai mb- 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernofl St 
Philadelphia, Pa.
'TeL Poplar 4110

K

5 psi.--Laiivfc( Liberty, Lith. Daily) Ketv., Saus.* J an. 25, 1951



Žiluos iš Lietuvos
Dailininkų kūriniai į 
visasąjunginę parodą

VILNIUS. 1950 m. lapkr. 
, 25 d. — šiomis dienomis buvo 

atrinkti ir pasiųsti į Visasą
junginę dailės parodą Tarybų 
Lietuvos dailininkų kūriniai.

Parinktas gausus skaičius 
skulptorių darbų, jų tarpe 
Vaivados kūrinys — kompozi
torius J. Tallat - Kelpša (gip
se), Aleksandravičiaus — J. 
žemaitės figūra (bronzoje), 
Na’rkevičiaus — traktorininke 
ir kolūkio brigadininke (gip
se), žuklio — V. Kapsuko- 
Mickevičiaus figūra (medy
je), Mikėno — M. Melnikai-1 
tės figūra (bronzoje) ir eilė 
kitų.

Į Maskvą pasiųstas stambus 
dailininko Dilkos darbas dro
bėje —- “Kolūkio steigiama
sis susirinkimas.”

Grafika bus atstovaujama 
Tarabildienės, Tulienės, Gal
diko, Makūnaitės ir kitų me
nininkų iliustracijomis, sukur- 

, tomis grožinės literatūros lei
dyklos leidiniams.

Brooklyno lietuviai 
namų savininkai

Lietuvių Namų Savininkų— 
Brooklyn & Queens Home 
Owners, Inc. — metinis narių 
susirinkimas įvyko sausio 19, 
1951, RepUblikonų Klubo pa
talpose, Jamaica Ave.

Narių atsilankė apie 20. Iš 
metinio < raporto paaiškėjo, 
kad pilnai duokles pasimokė- 
jusių ikį 1951 metų narių yra 
apie 40. Pinigų, ižde 'randasi 
apįe 40 dolerių. Per metus 
įplaukų buvo apie s$60, o išlai
dų virš 100 dolerių.

Metinė nario duoklė — $2 
metams.

ši draugija narių turėjo 
apie tris šimtus. Vis laipsniš
kai mažėjo. Paskutiniais 
jais metais daug narių 
traukė, kuomet valdyba 
nai pasuko į vienpusišką

tre- 
pa'si- 
gry- 
poli-

PRAŠOME ĮSITĖMYTI!
Susitikę draugas draugą, 

senu įpratimu, klausia:
— Ar ateisi į Laisvės ban

ketą sekmadienį?
Užklaustasis atsako 

ginančiai, nepastebėjęs 
pataisęs klaidos.

Visi esate prašomi užmiršti 
įprastą sekmadienį, o ateiti 
šeštadienį, šiemet pirmu kar-

p atvir
ai' ne-

literatūros leidyk- 
rašytojo - revoliu- 
A. M a g i n s k o 
kuri greitu laiku

A. Maginsko “Rinktinė”
Grožinės 

la parengė 
cionieriaus 
“Rinktinę,”
išeis iš,spaudos.

Į leidinį įtraukti A. Magins
ko prozos ir poezijos kūriniai, 
kritika ir publicistika. Me
džiaga, iš kurios sudarytas 
rinkinys, buržuazijos valdy
mo metais buvo spaudinama 
pogrindžio partinėje spaudo- j 
je ir eilėje leidinių, išleistų ; 
tuo metu Tarybų Sąjungoje. 
Plačiai pasireiškė A. Magins- 
kas 1940-41 metais Tarybų 
Lietuvos periodinėje spaudo
je, ypač “Tiesoje”.

7lnloi Nuteisė kalėti kaipo 
testamento sukčių

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Nutarta susirinkmnus laiky
ti kas antras mėnuo, kad su
taupyti lėšas.

S. Karvelis aukavo $10 pa
vaišinti susirinkime buvusius 
narius. Narys.

Kolūkiečių ir mokslininkų 
draugyste

DOTNUVA. 1950 m. lapkr. 
25 d. — Pastaruoju metu ra
jone įvyko dvi mokslinės kon
ferencijos. Karolio Požėlos' 
vardo kolūkį aplankė Veteri
narijos mokslinės tyrinėjimo 
stoties ekspedicija. Jos tiks
las — atlikti tyrimus, liečian
čius kovą sh įvairiomis ligo
mis. šalia tiesioginio savo dar
bo, moksliniai bendradarbiai 
suteikė kolūkiečiams konsul
tacijas veterinarijos ir gyvuli
ninkystės klausimais.

Veterinarijos akademija 
taip pat organizavo rajone 
mokslinę konferenciją. Doc. 
Tijūnovas padarė pranešimą 
“Kolūkių kelias — vieninte
lis teisingas kelias į kultūrin
gą ir pasiturintį gyvenimą.” 

. Buvo taip pat padaryti prane
šimai apie priešakinius gyvu
lių auginimo metodus, gyvuli-į 
ninkystės patalpų paruošimą 
žiemai, statybos darbus. Pra
nešimus skaitė akademijos 
dėstytojai — moksliniai dar
buotojai. P. Švedas

Mokslinė konferencija
ŠIAULIAI, 1950 m. lapkr.

26 d.—Tris dienas truko mo
kytojų institute surengtoji 
mokslinė konferencija,' skirta 
didžiosioms komunizmo sta
tyboms. Buvo perskaitytą ei
lė pranešimų apie statomas 
Kuibiševo, Stalingrado, Kr 
chovkos hidroelektrines, Svar
biausiąjį Turkmėnijos ir šiau
rės Krimo kanalus, pade
monstruoti gausūs brėžiniai, 
diagramos, foto nuotraukos, 
žemėlapiai. Konferencijoje 
aktyviai dalyvavo dėstytojai 
ir studentai, o ją ruošiant pri
sidėjo dalykiniai* būreliai — 
gamtos, geografijos, istorijos, 
fizikos ir kt^_

H. Paulauskas

t 
tu pakerista diena. Pakeista 
tikslu teikti progą atvykti iš 
toliau.
f Ir suvažiavimas, ir banke
tas, ir šokiai < įvyks šeštadienį, 
sausio 27-tą, Liberty Auditori“ į 
joje, kampas Atlantic Avenue 
ir 110th St., Richmond

ienatinė komisija pradės 
tyrinėti narkotikų sritį

Hill,

Rudolph Hjalley, senatinei 
komisijai patarėjas, jau atsi
darė savo patalpas federal ių 

’ Į teismų rūmuose ir paskelbė, 
|jog senatinė komisija ne už 
ilgo mieste pradės veikti. Ji 
tyrinės pasklidusius

Bronx teisme nuteisė 
keriems iki 10 metų • 
Joseph A. Fusel la, 32 
nejudomų turtų prekiautoją. 
Jį kaltino, kad jis pats sau 
'pasigamintu testamentu norė
jo pasisavinti mirusio asmens 
turtą, vertės $250,000.

Fusellai įteikus savo testa- 
jmentą teisėjui, kad užtvirtin
tų jam turtą, atsirado mirusio-

narkoti- jo asmens dvi seserys ir kitas 
kų ir gembleriavimo raketūs.^ testamentas. Seserys Fuisellos

pen- 
k alėti 
metų,

IMMIGRATION & NATŲ
• TION KONSULTANT 

Mr. Adcock,' 258 Broadway,®
ar skambinkite Rector 2-

A<

Y.C.

(8-

Geri Darbai Namų Darbininkams 
ABELNAS DARBAS 

PRIŽIŪRĖTI VAIKUS. $40.
Virėjos-Kambarių tarnaitės ir Pa
tarnautojos. Geri darbai. 4 Poros f 
$350. Taipgi reikalingi ir darbinin
kai Restaurante. Kreipkitės dabar.

BUGARIN EMPLOYMENT 
AGENCY < 

Laisniuoti ir Apdrausti
145 W. 451h ST. PLAZA 7-35S&

Su važiavimo 'pradžia 
vai. Vakarienė 7-tą.

Koki tie siūlomieji 
naujieji taksai?

Alan Ladd vaidina* va
dovaujančią rolę Vakarų 
išdykūnus vaizduojančio
je filmoje “Branded,” ro
domoje New Yorko Pa
ramount Teatre.

Brangiausieji čeverykai
Bėgiu dviejų dienų šią sa

kaitę f e d e r a i ia i agentai 
Brooklyne suėmė dvejus čeve- 
rykus, su kuriais, priedams, 
suėmė ir tų č e very k ų savinin
kus.

Praėjusį pirmadienį buvo 
suimta Mrs. Eta Hoffman, gi
musi čechoslovakijoje, šiuo 
tarpu atvykstanti iš Belgijos. 
Jos batelių aukštuose kulnu- 
kuose atradę* 1,450 karatų 
deimantų, kurių vertė turguje 
skaitoma iki 500 tūkstančių 
dolerių. Ji iš International 
Airport tapo nugabenta į ka
lėjimą ir ten pasiliko nakvoti, 
nes neturėjo $150,000 užstato.

Gale praėjusios savaitės bu
vo suimtas atvykstantis iš Eu
ropos Leiser Weitman, 31 me- 

(tų. Muitinės inspektoriai pa
stebėjo; kad jo kulnai nemad- 
niai aukšti. Juose radę $180,- 
000 vertės deimantų, kuriuos 
norėjo įsivežti be muito.

KRISLAI

★ Plytas kolūkio statyboms 
tieks nauja plytinė, kurią 
sparčiai statosi Užvenčio rajo
no “Tiesos” kolūkis.

A. Grigalius
★ Kino teatras “Romuva” 

baigiamas statyti ‘ Šiauliuose, 
šiemet perduoti eksploataci
jon Žagarės, Dotnuvos ir Obe
lių kinai. Naujas kino teatras 
statomas Biržuose,

New Yorko miestinės bur
ei ž et o tarybos komisija, kuri 
susideda iš majoro I.mpellitte- 
ri, iždininko (Controller) Jo
seph ir budžeto direktoriaus 
Patterson, praėjusį pirrrtadie- 
nį pasiųle tokius priedinius 
taksus:

Po $5 ant lengvųjų keleivi-; 
nių ir po- $10 ant sunkesniųjų 
auto ir sunkvežimių. Tie tak
sai buyo leisti seniau, bet per
nai, rinkimų motais, nepatogu 
buvo jų reikalauti, nerinko.

Pakelti taksus ant pirkinių 
nuo esamųjų 2 iki 
čių.

Primintina, kad 
pirkinių originaliai

nuošim-

taksai ant 
buvo įves-

Kelrodis į Laisvės 
iškilmes

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 llOth St., 
Richmond Hill.

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

KELRODIS

Ka-

Iš bile kur klauskite kelio į 
Richmond Hill. Svarbu nepa
miršti to Hill, — mieste yra 
kita sritis, vadinama Richmon- 
du. ' .

X

ti bedarbių pašalpai, kol dar
bininkai dar nebuvo išsikovo
ję nedarbo apdraudos čekių. 
Dabar bedarbiai gauna čekius 
iš savo sumokėtos apdraudos. 
Pasiruošimas karui vienus be
darbius ištraukė į militariškas 
kempes, Jdtus į karo darbus, 
beveik visiškai neliko pilnalai- 
kių bedarbių. Tačiau; tie tak
sai ne tiktai nepanaikinami, 
bet dar siūloma didinti.

Takšnoti kožną bankinį če
kį ar bile perlaidą po 2 cen
tus.

Pakelti 25 nuošimčiais tak
sus ant leidimų alkoholiniams 
gėrimams.

Pakelti nuo 2 iki 3 nuošim
čių gaso, elektros ir kitų bū
tiniausių namuose ir biznyje 
patarnavimų taksus.

Uždėti po $25 ant juke 
boxes ir kitų panašių • pasi
linksminimui taikomų įrankių.

Uždėti po 5 nuošimčius ant 
įžangų į teatrus , ir kitas pasi
linksminimo vietas. Tai būtų 
virš mokamųjų federalei ir 
valstijos valdžioms, priedi- 
niai taksai.

Didžiumą tų naujųjų taksų 
pradėtų rinkti liepos 1-mą, 
kitute pagal nuožiūrą, anks
čiau, ar vėliau. Taksai dar nė
ra nutarti, tiktai pasiūlyti'. 
Daug kas priklausys nuo to, 
ką pasakys’.miesto gyventojai.

T-as.

Komisija sieksianti ir gel
mių, tai yra. nesitenkinsianti 
patyrinėti vieną kitą jau žino
mą prekiautoją. Ji vyriausia 
norėsianti patirti ryšius tarp 
narkotikais prekiautojų su' po
litikieriais, kurie galėję koo
peruoti su vaikų nuodytojais. 
Gal esą tokių, kurie galėję 
užsimerkti prieš faktus, blog- 
darių nekliudę.

Senatorius Estes Kefauver 
iš Tennessee, vienas vadovau
jančiųjų komisijoje, paskelbė, 
paėmęs seniau buvusį La- 
G u ar d i j os a d m i n i strac i j oje
D-avid I. Shivitz į patarėjų 
štabą. Ir paėmęs tyrinėtojais 
Louis Yavn'er ir .Reuben Laza
rus, abu dirbę toje
prie majoro LaGuardia, 
kurio taip dūkdavo visos 
dosios spėkos.

testamentą užprotestavo. Tei
sėjas pripažino joms turtą ir 
tuo pat'sykiu pradėjo tyrinėti 
ta antrąjį testamentą.

Dėl to 
traukta 
motina, 
įnamis, 65 metų. Tačiau teis
mas tuodu' išteisino, sakyda
mas, kad jie nesuprato, ką 
daro. ■ ' •

testamento buvo į- 
bylon ir teisiamojo 
62 (metų, taipgi jų

Gemblerystės .teisme liudi
jo, kad gemblerių tūzas Ha
rry Gross iš Brooklyno savo 
centrą buvęs iškraustęs į Na
ssau apskritį dėl to, kad ne
begalėjęs prisotinti vietinės 
policijos.

PAŠTAS PRANEŠA

srity j e 
ant

HELP WANTEQ—FEMALE
KAMBARIŲ VALYTOJAS

Ž Dienų — ,40 valandų savaitė — 
$31.40 į savaitę ir arbatpinigiai. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės j ve
dėją (housekeeper).

FIFTH AVE. HOTEL 
5th Ave. & 9th Street 

New York City

Namų darbininkė; guolis ant vie- 
i tos; nuosavas kambarys ir vana. 
i Nėra virimo. Nuolat. Linksma ap

linka. ESplanade 2-2766.

San Francisco. — Fede- 
racin. Laikraščių Pardavi-

I
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, nėtojų Unijos vadai čia ra-

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša 
Laisvei, jog planuoja įsteigti 
prie centrinio pašto priedą, 
kuris rūpihsis, ' kuriame bus 
sujungta visų Brooklynui pun- 
delinių siuntinių paskirsty
mas ir išnešiojimas. Atsikrei
pė į galinčius išnuomoti ar 
pastatyti tam. tinkamą pastatą 
su apie 175,000 pėdų tal
pos.

r

REIKALAVIMAI
REIKALINGA KNYGVEDfi

Reikalinga knygvedė Laisvės įstai 
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.

HELP WANTED-MALE
Reikalingas patyręs turret lathe 

operatorius, mokantis sustatyti, Ge
ra alga. WILLIAM E. WILLIAMS

gina narius atsisakyti par- 
davinėt darbininkišką laik
raštį People’s Daily World.

Unijos susirinkimas kitą 
mėnesį spręs, ar boikotuot 
šį laikraštį.

4 ______

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Shipping Clerk (išsiuntinėj’Jhj); 
turi mokėti kaip kalbėti ir J^pyti 
angliškai. Puikioš darbo sąlygos. 
Labai maloni vieta.

MERCER SPRING CO., INC. ' 
109 MERCER ST., New York City 

(17-19)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Gross prisipažino 
kaltu geniblerystėje

Vis didesniam skaičiui bu
vusių jo leitenantų išstojant 

i liudyti jo nenaudai, skaito- 
Įmasis gemblerių karaliuku 
Harry Gross praėjusį antra
dienį prisipažino kaltu.

Jeigu norikų jį bausti pilna 
bausme, galėtų teisti 68 me
tus kalėti ir 33,500 dolerių pi
niginės pabaudos. Galėtų 
skirti trejus ųietus ir $1,000 
už vieną kaltinimų penktą, 
ir po vienerius metus if $500 
už kitus, kurių viso jam pris- 
kaityti 65 punktai.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283 -

Automobiliais
Iš Pennsylvanijos 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.

Iš Naujosios Anglijos per 
Whitestone tiltą, sekti Cross- 
Bolt Parkway link Internatio
nal Airport, iš Belt Parkway 
pasukti ant Exit 16 į Lefferts 
Blvd ir tuo Boulevardu 
iki Atlantic Avė.

Traukiniais

Iš New Yorko miesto

Saugodama vienų,1 vos 
neprarado kitą vaiką

sekti

Užsidogus dviejų aukštų na
mukui 1060 72nd St., Brook- 
lyne, atvyko gaisragesiai. Prie 
namuko parbėgo ' išsigandusi 
jo gyventoja. Išvesdama 6 
metų sūnelį mokyklon, 10 mė
nesių dukrytę ji paljkusi mie
gančią vygėje antrame aukš
te. Namas jau visas * 
ir vietomis ugnies 
draikėsi aplink.

Gaisragesys Peter ęassidy 
leidosi į nurodytą kambarį ir 
išnešė kūdikį sveiką.

Dr M. Maišei
Staiglds ir įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

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

New York City
VALANDOS: ’

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists 
394-398 BROADWAY . 
BROOKLYN, N. Y. j

TeL ST. 2-8342

d ūmavo 
liežuviai

■---------------------------------------------------------- *------------------------------------- 1..................................................................................................... .....

Nassau apskrities x valdžia 
■suėmė brooklyniečio proku
roro atsiųstus periminėtojris 

I pasikalbėjimų, telefonu. I

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

, Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas :

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
giau’ dainininkų.

Biruta pateikia Lai kurias 
priežastis dėl šio nemalonaus 
įvykio ir.klausiu l<itų, ką.jie 
patars dėl chpfo ant, kojų pa
statymo.

Man rodosi, Detroito Aido 
Choras neprivalo remtis tik 
čia augusiu jaunimu1; jin turė
tų' stoti ir senieji dainininkai, 
tėvai ir motinos. Tai galima 
padaryti, nes taip daroma, 
pavyždžiuį, Brooklyno Aido 
Chore. >’

Detroito pažangiajai lietu
vių visuomenei Aido .Choras 
yra labai reikalingas ir ji ga
li, jei tik ryšis, jį išlaikyti 
delį ir gerą!

Darban, d etro Riečiai!

di-

cent
ro į Richmond Hill patogu at
vykti viėnu iš sekamų kelių: 

BMT Jamaica traukiniu 
(gaunamas New Yorke BMT 
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 Turnpįke-Kew Gardens, i 
Stotyje išsipirkti trasferą, im
ti Q-37 busą, važiuoti iki At- | 
lantic Avė.

Atlantic — 22 busas pato- ’ 
gu brooklyriiečiams atvažiuoti 
iš Williamsburg,‘Ridgewood, 
East New York, Woodhaven, 
Jamaica’ GaunaĮmas ant 
Broadway nuo Lafayette Ave. 
iki Eastern. ParkwAy subways 
linijų mazgo, nuo Pennsylva- I 
nia Ave. ant Atlantic Ave. įki 
Van Wyck Blvd, nuo ten ant | 
Jamaica Ave. ikį Parsons. 
Blvd. , ., ■ . ’ I

Is Williamjburgo imti 
Rialpb.-Rockway gatvekarį, | 
duoda nemokamą transferą.j
persėsti į 22-Atlantic >busą. ! 
Busas eina pro pat Liberty 
Auditoriją,

LIKERIO, VYNO , ar ALAUS

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

I z •

■f S ,J / **

Turiningas įvairiom informacijoj, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

> ’ KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų

' . Platintojams duodama nuolaidų
f <■ iv. V “

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

A laisve
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

< RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60' c., 

ųiesk ainuojapersiuntimas^ . .

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969
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