
“Mest laukan...” I
Kinijos krikščionys.
Jeigu neklausysite, 

badausite.
I Vasario 18-toji.

Dainos ir muzika.
'Neišsilaiko be didelių aukų.

Rašo A. BIMBA

reakcionieriaiMūsų šalies 
jau norėtų apsidirbti su Jung
tinėmis Tautomis. Negalimas 
daiktas, girdi, kad jos kartais 
nebenori mūsų, klausyti ir mū
sų prisakymus priimti.

Jau keliamas šūkis: “Mes- 
kipne Jungtines Tautas lau
kan.”

Gali visko būti. Jeigu tie 
fašistiniai gaivalai pilnai įsi
galėtų, gal Jungtinės Tautos 
ir turėtų išsikraustyti iš Ame
rikos.

Tarpe daugelio, milijonų Ki
nijos gyventojų, palyginti, tik 
saujelė' tėra krikščionių. Dau
gelio metų misijonierių pas
tangos kinus atversti prie 
Ąaujo tikėjimo nepavyko.

Pačiu didžiausiu laimėjimu 
■įskaitoma atvertimas ' prie 
įdrikščionybčs diktatoriaus 
Čiang Kai-šeko.

Čiangas istorijon įeis vienu 
pačių didžiausių skerdikų.

Labai mažai Kinijoje tėra 
katalikų. Sakoma, kad dabar 
tarpe jų prasidėjo smarkus 
patriotinis judėjimas atsikra
tyti nuo Vatikano popiežiaus. 
Jie mano, kad jie gali būti 
katalikai ir be Vatikano pa
laiminimo. i

Kinijos katalikams geriau 
seksis, kai jie atsikratys po
piežiaus įtakos.

Mūsų Senato Užsienio Rei
kalų Komisija patvarkė taip, 

' kad Indija negaus, iš Amerikos 
grūdų, jeigu jinai Jungtinėse 
Taftose nešoks pagal mūsų 
muzikų.

< >. Tai sakoma viešai. Nehru 
ir Rau reikalavimai taikos To
limuosiuose Rytuose ir užbai
gimo konflikto Korėjoje mū- 

vsų sotiems senatoriams nepa-
I kenčiamas dalykas.

h Gal pastebėjote pakeitimą.

I
 Buvo pranešta, kad vasario 18 

. dieną Kultūrinio Centro Au
ditorijoje bus suvaidinta šau- 

*nioji opera “La Traviata.’’ Bet 
pasirodė, kad tą dieną yra 
ruošiamas toje pačioje vietoje 
labai gražus operinis koncer
tas grupės artistų, kurioje 
dalyvauja ir mūsų gabioji dai- 
nininkė Amilija Jeskevičiutė.

Todėl operos “La Travia
ta” vaidinimas atidėtas į ko- 

/ vo 18 dieną. Reikia tai įsitė- 
myti.

Tuo tarpui reikia visiems 
smarkiai pasidarbuoti, kad 
tasai vasario 18 dienos operi
nis koncertas gerai pavyktų.

Bus proga išgirsti aukščiau- 
Aps klasės dainų ir muzikos.

» Labai puiku, kad šiame 
?sezone turėsime n>et du nepa- 
vprastus, didelius ir gražius 
. parengimus. Tai parodo pa

žangiosios visuomenės, aukštą
I kultūrinį lygį.
t ; ★ .
.4; Pastebėjau, kad didžioji ir 

* garsioji New Yorko Metropo
litan Operą House nebegali 

'išsiversti. Nepaisant to, kad 
! už pamatymą operų imamos 

nesvietiškos įžangos, bet ar
tistai taip brangūs, perstaty
mai tiek: daug kaštuoja, jog 
organizacija negali galo su 
galu sudurti. Prašo paramos 
aukomis. Ar žinote, kiek per

- vienus metus nori gauti aukų ? 
Ogi $750,000!

Tas tik parodo, ką reiškia 
didžiųjų operų vaidinimas. 
Štai kodėl bus tokia nepapras- 

,?;fh Brooklyno ir apylinkės lie
tuviams proga pamatyti išti
sai pirkios klasės artistų su
vaidintą didžiąją operą “La 

' Traviata” tik už paprastą, 
. pusantro dolerio ar < 

. ^dolerių, įžangą,' 

iM- '
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JANKIAI IR TALKININKAI Lietuviu Kooperat
PAĖMĖ VIETAS UŽ 10 
MYLIŲ NUO SEOULO
Gen. MacArthur ketina kovot už 
“visos Azijos išlaisvinimą”

Spaudos Bendrovės 
suvažiavimas 
gerai pavyko

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji*

ALGOS UŽŠALDYTOS,
KAINOS DALINAI 
APRIBOTOS

Korėja, saus. 29.— Ame
rikonai su savo talkininkais 
vakariniame fronte užėmė 
pozicijas tik už 10 mylių į 
pietus nuo Seoulo, pietinės 
Korėjos sostinės. Mūšiuose 
amerikonams talkauja an
glai, turkai, graikai ir por- 
torikiečiai.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai kontr-atakavo ameri
konus už kelių mylių į šiau
rę nuo Ičono, Suwono ir 
Kumyangdžango. Jankių 
talkininkai buvo priversti 
kai kur laikinai pasitraukt 
atgal.

Korespondentai praneša, 
kad amerikonai atkirto 
tūkstančius korejinių liau
dininkų Yongvol-Tanyang

srityje, viduriniai-rytinia- 
me fronte.

Amerikonu komandierius 
gen. Mat. Ridgway sakė at
silankiusiam generol. Mac- 
Arthurui, kad šį mėnesį 
buvę užmušta 40,000 kinų ir 
korejinių liaudininkų ir su
žeista 120,000.

MacArthuras pareiškė, 1 
kad jankiai kariauja ne tik 
už Korėją, bet už “visos A- niai. 
zijos paliuosavimą”.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 28. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai veikliai kovo
jo visuose frontuose.

Francuos premjeras Išsprogdinta dar 3
pas Trumaną atominės bombos»

Dalyvavo apie 200 šerininkų; 
gauta arti $1,800 aukų; 
norima pasiekti $2,000

Pereitą šeštadienį įvyko 
Lietuvių K b o p e r a tyvės 
Spaudos Bendrovės suva
žiavimas Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, N. Y. 
Suvažiavimas gerai pasise
kė dvasiniai ir medžiagi-

Nepaisant blogo oro ir 
slidžių vieškelių ir gatvių, 
suvažiavo apie 200 šėrinin- 
kų - delegatų, ne tik vieti
nių, bet ir iš Marylando, 
Massachusetts, Pensylva- 
nijos ir Connecticut valsti
jų. Būtų buvę daugiau, jei 
ne tie slidūs keliai ir snie
gine dargana. Žymėtina, 
jog blogas oras tą dieną pa- 
krikdė net politinio Jungti
niu Tautu komiteto susirin- C- 
kima.

Jie pareiškė daug

Daugelis maisto produktų dar , 
gales būti pabranginta • • ’

Washington. — Valdžia 
pereitą penktadienį užšaldė 
visas algas ir daugumą kai
nų, užtvirtindama jas to
kiame pat laipsnyje, kaip 
buvo nuo 1950 metų gruo
džio 19 d. iki 1951 m. sau
sio 25 d.

Kainos tame laikotarpy
je buvo kuo aukščiausiai 
pakilusios.

Maisto dalykai nuo kore
jinio karo pradžios pabran
ginti bent šešiais iki kelio
likos procentų.

Sugaišta puspenkto 
menesio

Jungt. Valstijų Kongre
sas jau pernai rugsėjo mė
nesį įgalino prez. Trumaną 
kontroliuoti kainas ir algas, 
bet prezidentas, sugaišo ke-

Washington. — Atvyko 
Francijos premjeras Rene 
Pleven ir generolas Pierre 
A. Juin tartis su prez. Tru- 
manu.

Jiedu prašys daugiau pi
niginės paspirties Franci- 
jai, ypač karinės paramos 
francūzų karui prieš Viet
namo liaudininkus, Indo-' 
Kinoje.

Influenza-pneumonija 
pasmaugė 6,750 angly

London. — Pereitą savai
tę pietinėje Anglijos pusė
je 1,009 žmonės mirė nuo 
influenzos ir 843 nuo plau
čių uždegimo - pneumoni
jos. Iš influenzos dažniau
siai išsivysto plaučių užde
gimas.

Per keturias paskutines 
savaites pati influenza pa
smaugė 2,698 anglus, • o 
plaučių uždegimas—4,052.

Valdžia neskelbia, kiek 
tos ligos numarina šiauri
nėje Anglijos pusėje.

Gydytojai’ sako, bloga mi
tyba Anglijoj per 10 pasta
rųjų metų taip nusilpnino 
žmones, kad paruošė plačią 
dirvą influenzai ir pneumo
nijai.

Las Vegas, Nevada.—Pe
reitą trečiadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį buvo išsprog
dinta po vieną naujesnę a- 
tominę bombą karinių pra
timų plote, turinčiame 5,000 
ketvirtainių mylių, pietinė
je Nevados valstijos daly
je. Atominės eksplozijos bu
vo girdimos -bei matomos 
per 200 mylių aplinkui.

Neleista jokiem kores
pondentam stebėti šiuos a- 
tominius bandymus.

Suprantama, kad A-bom
bos dabar buvo mėtomos iš 
mažesnių bombanešių, ne
gu B-29 ar B-36. Taipgi bu
vę ar būsią išbandyta šau
dymas atominiais sprogi
mais iš. tam tikrų patrankų 
ant žemės.

Aukų su sveikinimais 
dienraščiui r Laisvei buvo 
gauta arti $1,800. Suvažia
vimas pageidavo davaryti 
aukų sumą iki $2,000.

Kai kurie pavėlavo su 
aukomis, kiti nebuvo prisi
rengę. Todėl prašoma da
bar atsiminti šį reikalą.

Diskusijas
Suvažiavime spindėjo 

draugiška sutartinė, pasi
ryžimas išlaikyti Laisvės 
dienraštį ir padidint jį, kai 
tik bus galima.
Diskusijose apie medžiagi

nį dienraščio palaikymą, jo 
skleidimą ir turinį dalvavo 
daugiau kaip 20 delegatų.

Anglams numušta mėsa iki 
ketvirtadalio svaro 
per savaitę iš viso

20

per 
apie

Amerika reikalauja, kad 
Sovietai sugrąžintų skolin

tus karui laivus
Washington. — Jungtin. 

Valstijos pareikalavo, kad 
.Sovietų Sąjunga sugrąžintų 
670 kąrinių ir prekinių lai
vų, kurie buvo Sovietam 
pervesti pagal karinių pa
skolų įstatymą 1942 m. va
sarą. •

Amerikos vyriausybė 
1946 m. siūlė tuos laivus 
Sovietam parduoti, bet da
bar atsisako.

Anglijos valdžia dar 
procentų numušė mėsos 
naudojimą savo gyvento
jams, taip kad dabar anglui 
leidžiama pirkt tiktai už 16 
centų paprastos „mėsos ir 
už 4 centus “kenuotos” 
(konservuotos) mėsos 
savaitę, tai yra viso 
ketvirtadalį svaro.

Valdžia teisinasi, kad ne
gali įpirkt per brangios 
mėsos iš Argentinos.

Kiaušinių vartojimas 
taip aprėžtas, kad žmogui 
per dvi savaites tik vieną 
kiaušinį teleidžiama pirkti.

Šeimininkės rengia pro
testo susirinkimus; smerkia 
“socialistų” valdžią už al
kio politiką.

Valdžia skiria 14 bilionų 
dolerių padidintam ginkla
vimuisi per trejus metus, o 
negali įpirkt, sako, “per 
brangios mėsos” iš užsienio.

Washington.— Darbo u- 
priešdviejų nijų va^ai protestuoja p 

algų užšaldymą.

New York. —■> Algų už? 
šaldymas smarkiai pakėlė 
Wall S try to serus.

turis mėnesius ir pusę, iki, 
pagaliaus, paskelbė dar ne
pilną kontrolę kainoms, sy
kiu užšaldydamas algas.

Per tuos puspenkto me- f 
nėšio kainos nuolat būva 
keliamos, o daugumos dar
bininkų algos pasiliko toj 
pačioj vietoj, kur jos dabai! 
ir užšaldytos.

Algų pakėlimus 
tiktai tūlos stiprios 
ninku unijos.

Žymėtina; j o g

Jie pareiškė daug nuošir
džių minčių, nurodymų ir 
davė praktinių patarimų.

Ne tik administracija, bet 
ir visa eilė šėrininkų paste
bėjo, kaip lietuviški kryžio
kai ir reakcija stengiasi pa
kenkti mūsų dienraščiui. Iš 
antros pusės, todėl, juo su
lydžiau susijungia jo drau- 
gų-rėmėjų gretos.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė direktorių tarybos, 
administracijos ir redakci
jos raportus ir oficialiai pa
tikrintą finansinę apyskai
tą.'

Tapo perrinkta direkto
rių taryba.
Jubilėjus ir finansų vajus

Vienas svarbiųjų suva
žiavimo darbų buvo ap
svarstymas ir pagaminimas 
planui tinkamai paminėti 
Laisvės 40-metinį jubilėjų 
ir sukelti jai $10,000 para
mos. Tam finansiniam va
jui tapo paskirtas puspenk
to mėnesio laikotarpis, pra
dedant nuo kovo 1 d. ir bai
giant liepos 15 d.

Skaitykite tuo 
rezoliuciją, kuri bus įtal
pinta Laisvėje. Taip pat 
bus išspausdintos ištraukos 
iš redakcijos raporto.

Gautos su sveikinimais 
aukos bus paskelbtos. .___ __ ______

Suvažiavimas buvo nepa- i gal pripažins Mainierių U- 
nijos išsidergtą algos pakė
limą ..po 20 centų valandai, 
pradedant nuo vasario 1 d. 
Tuomet Valdžia leistų pa
kelt ir anglies kainą.

Tokius “gal ir gal” karto
ja United Press ir Associa
ted Press pranešimai.

Žada taisyt įsakymą 
dėl kainų ir algų

reikalu

prastai konkretus, prakti 
niai ryžtingas.

Rep.

Indija sako, Amerikos planas 
sudaro skerspainę taikai

Lake Success, N. Y.— 
Indijos atstovas Benegal 
Rau sakė, jeigu Jungtinių 
Tautų seimas užgirtų ame
rikinį pasiūlymą, tatai už
darytų duris susitaikymui 
su Kinijos Liaudies Respub
lika kas liečia korejinio ka
ro baigimą. Tokią žinią 
Rau gavo iš Kinijos.

Amerika siūlo pasmerkt 
Kiniją kaip užpuolikę ir 
planuot bendrus Jungt. 
Tautų žygius prieš ją. A

Dvylika azijinių - arabiš
kų tautų ragina suruošt 
septynių valstybių sueigą

išgava 
darbi-

Washington.—Vald. kainų 
kontroliuotojas Michael Di
Salle, besikalbėdamas su 
korespondentais sekmadie
nį, ketino tūlas kainas “žy
miai atmušti atgal.”

•Tik 48 valandomis pir
miau jis užšaldė algas ir 
daugumai produktų-dirbi- 
nių nustatė tokias kainas, 
kaip buvo sausio 25 d.

DiSalle taipgi sakė, gal 
bus “atšildytos” ir kai ku
rios algos. Kainų valdyba

spręsti ginčams dėl Kini- A . L
jos - Korėjos; sako, sueigoj į Otonai dolerių DUS 
privalo dalyvauti Kidijos išleista tankam ir 
Liaudies Respublika, Jung. šarvuotiem automobiliam 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir kt.

I'

Kanada davė “pataisy
mą”, reikalaujant, kad su
eiga visųpirm turėtų spręst 
apie pertaiką (paliaubas) 
Korėjoje.

Politiniame Jungt. Tautų 
seimo komitete pirmadienį 
buvo ginčijamasi, ką pir
miau svarstyt — ar ameri
kinį planą ar azijinių-ara- 
biškų kraštų pasiūlymą.

Eisenhower—republikonų 
kandidatas į prezidentus? nepaiso užgynimo streikuot

Washington. — Daugelis 
Republikonų Partijos vadų 
geidauja, kad generolas Ei
senhower būtų jų kandida
tas į prezidentus 1952 me
tų rinkimams.

' Įtakingasis republikonų 
senatorius Tąftas pats no- 
rėtų kapdidątuoti į prezi
dentus.C^et jų partijos va-

Australijos angliakasiai

Melbourne, Australija.— 
Australijos Mainierių Uni- 
įa pareiškė, jog laužys val
džios įsakymą, kuris baus
tinai uždraudžia jiem strei
kuoti.

■-" "j;■ ......................................

dai tikisi, kad Eisenhowe- 
ris gautų daugiau balsų, 
negu Tai tas. (.

Detroit. — Automobilių 
fabrikantai jau gavo iš val
džios užsakymus pristatyt 
tankų ir karinių automobi
lių už 2 bilionus dolerių.

Be to, šiemet dar bus už
sakyta tankų ir šarvuotų 
automobiliu už du kitus bi- 
lionus dolerių.

General Motors, Chrysler 
ir Ford auto, fabrikai da
bar pertvarkomi' karinėms 
mašinoms statyti.

Civilinių automobilių sta
tymas tuo tarpu sumažin
tas, 20 iki 40 procentų, da
linau todėl, kad jiems trūk
stą aliumino, plieno ir kitų 
metalu. Valdžia tuos meta
lus pirmiausiai skiria kari- 
niains darbams.

Apie 20,000 auto, darbi
ninkų tapę bedarbiais per 
fabrikų ir medžiagų pritai
kymų' kariniams tikslams.

ORAS, —r. ar snie
gas; daug šalčiau. \

Žymėtina; j o g dabai! • 
Jungtinėse Valstijose 61 
milionų žmonių dirba už al
gas, “ o unijoms priklauso 
tiktai 16 milionų.

Kompanijų pelnai nuo 
Korėjos karo pradžios pa
šoko aukštyn beveik 22 
procentais, arba daugiau 
kaip 14 bilionų, 200 milio- • 
nų dolerių.
DAUGELIO PRODUKTŲ 
KAINOS DAR BUS PA

BRANGINTOS
Valdinis kainų direkto—- 

rius Michael V. DiSalle pa
skelbė, jog tik kai kurių 
farmiškų produktų kainos 
lieka užšaldytos, kaip kad 
jautienos, veršienos, avie
nos, kiaulienos ir ryžių. Neš 
farmos jau dabar gauna už 
tuos produktus vadinamas 
“teisingas” arba dar auk
štesnes kainas.

Daugelis kitų produktų, 
sakoma, dar nepasiekė tei
singos kainos' farmeriams, 
būtent: kviečiai, kukurū
zai (komai), dauguma vai
sių ir daržovių, sviestas,- 
pienas, taboka.

DiSalle todėl nepilnai
užšaldė šių produktų kai- . 
nas galutiniesiems pirki- 
kams - vartotojams, ir leis 
jąsias lengvai pakelti, pa
vyzdžiui, šitokiu būdu:

Štai farmeris, parduoda
mas vištas, dabar gauna pa 
5 centus daugiau už svarą, 
negu iki sausio 25 d. Tad 
urminis (wholesale) vištų 
supirkinėtojas galės reika
lauti po penktuką už svarą 
daugiau iš mešininko-buče- 
rio, o mėsininkas galės 
penktuku pabrangint viš
tienos svarą galutinajam 
pirkikui - vartotojui.

Bet numatoma, jog .vai- • 
džia, pagal “lanksčiąsias” Į 
savo taisykles, leis dar ke
liais procentais parbanginti 
ir tokius valgius, kurių kai
nos dabar “pilnai užšaldy
tos.” ’ •

Už -laužymą valdinių pa- - 
tvarkymų dėl algų užšaldy
mo ir kainų kontrolės gre
sia bausmė iki 1 metų ka
lėjimo ir $10,000.

KAS YRA VĄDINAMA 
“TEISINGĄ KAINA”? A 
Prasidėjus Korėjos ka

rui, kompanijos ir versli
ninkai tuojau ėmė branpn- 1 
ti fabrikinius dirbinius. 
Tarp kitko, pakilo kainos / 
plūgų, traktorių, akečių,

(Teta 4-me pvl.)
• t i
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SUVAŽIAVIMO PROG.A
smulkintuvai, kitos naujos ma
šinos žemės ūkiui. O trakto
rių parkas rrtašinų-traktorių 
stotyse padidėjo 2 kartus pa
lyginti su 1949 m.

čiau antikomunistinės tautos 
maniusios, jog JAV technikos 
stebuklai galį atgrąsinti So
vietų Rusiją. Bet dabar du 
dalykai šį > manymą visiškai 
sugriovę: prezidento Truma-

, jog Rusija 
turinti atominę bombą, ir pa
liškėj imas, jog pėstininkų, di
delės masės galinčios sumuš
ti mechanizuotą jėgą.

rėjos į Chicagą ir atvirai, be no pareiškimas,
cenzūros varžtų pareiškė savo 
nuomonę dėl Korėjos karo ir 
Amerikos santykių su Sovietų 
Sąjunga.

Sparks nuomone, amerikie
čiai turėtų pasitraukti iš Ko-

Korėjojė 
nesąs lė

“Kruvinoji nosis”... .rėjos nes frontas
J i dabartiniame kare

Po visą platųjį pasaulį nuskambėjo generolo MacAr- miamas.
• thuro pasigyrimas, kad jis duos “kinams raudoną nosį” g Sparks pareiškė, jog JAV 
ir kad “manęš kinai jūron* nesuvarys.” Spauda daug apie dabar esančios daug blogesnė- 
tai rašo. MacArthur pats vienas viską padarys. Nieko ne- .ie padėtyje negu praeitų 2 
fėišlda drrhija.- Nieko nereiškia žmonės. Jis “raudoną kard metais. Komunizmas lai- 

. nosį” padaryą, jis nesiduos išmetamu į jūrą...
Daug kas stebisi ir klausia, iš kur šis tnūsų aukštas 

generolas mokėsi tokios kalbos, tokio pasipūtimo ir pa- 
sididžiaviino ? Jie taipgi klausia, kodėl MacArthur pa
miršta# kad tokiais savo išsišokimais, neapgalvojimais, 
pasigyrimais jis diskredituoja ir pats save ir visą Ame-

Labai daugeliui šis gen. MacArthuro pareiškimas tar
nauja tik dar vienu ryškiausiu įrodymu# kad jis randa
si ne savo vietoje.

(No.

Prašoftie pasiskaityti gtslžių pasveikinimų:
Laisvės Bendrovės .

Dalininkų Suvažiavimui.
Gerbiami Draugai! t
Jūsų suvažiavimo proga siunčiame iš Chicagos didelį 

glėbį širdingiausių sveikinimų. Esame įsitikinę, kad Lais
vės bendrovės dalininkų suvažiavimas nustatys tinka
mas gaires tolimesniam veikimui už dienraščio stipHni- 
ntą< šiais metais sueina 40 mėtį nuo Laisvės įsjkūrimo. 
Kiek darbo, kiek žygių per tuos ilgus metus atliko visų 
progrėsyviį lietuvių mylimoji “Laisvė!” Kaip žavėja mus 
ta praeitis ir kokiuo ryžtingūmu ir pasitikėjimu nlės 
žiūrim į ateitį;

Šiuo kartu mes sveikiname “Laisvę” ne sū tokia stam
bia auka, kokią norėjome pasiųst. Dalykas tame, kad pėr 
keturias šios savaitės dienas Vilnis neišėjo. Mes negavo
me į laiką pOpiėrio, ktirį senai buvom užsakę. Popieris 
gautas tik man rašant šiuos žodžius. Dėl tos priežasties 
šia savaitę mes negalėjom vesti per “Vilnį” agitaciją už 
aukų rinkimą. O juk aukos - sveikinimai, paprastai, ir 
suplaukia paskutinę savaitę., Todėl šiuo žygiu siunčiu 
Jums tik $175.00. Bet pirm to aš pasiunčiau kelis šimtus 
už naujus ir senus Laisvės skaitytojus.

Tikiuosi, kad dar gausime kiek aukų, bet jas prisiųsiu 
jau po Jūsų suvažiavimo.

Laimingiausios kloties, draugai ir draugės.
Su geriaušiais linkėjimais '

L. Pruseika.

NAUJIEJI “IMIGRAN
TAI” KANADOJE

Kanadiškis J. Kardelio 
laikraštis spausdiną tokią 
žinią:

Didesnis skaičius tremtinių, ku
rie po paskutinio Pdsdulinio 
karo imigravo į JAV, dabar, 
daugiausia, tai jauni vyrai, ke
liasi į Kanadą. Kaip žihoma 
JAV šaukią registruotis gin
kluotosioms pajėgoms ir netu
rinčius JAV pilietybės gyven
tojos. Kanadoje privalomos 
karo, tarnybos įstatymo nėra ir 
čia tokios prievolės hera. N- 
matomas skaitlingesnis iš JAV 
į Kanadą persikėlimas.

Pasirodo, jog dalis dipu* 
tai

Lietuvos pramonė
TEBEKYLA

“Tėvynės Balse” 
48) skaitome:

Lietuvos TSR pramones 
bendroji produkcija jaw 1948 

> m, viršijo prieškarinį lygį 
■daugiau kaip 30 procentų, o 
1949 m. šis lygis pralenktas 
net 67 procentais.

Respublikoje sukurta ir to
liau vysto,m a statybinių me
džiagų pramone, Šiauliuose 
jau gaminaiųas alebastras, 
sparčiai statomas rišamųjų 
medžiagų fabrikas. 1949 m. 
kalkių gamyba viršijo 1939 
m. lygį daugiau kaip 3,5 kar
to. Vien tik Akmenės gamyk
la duoda per metus apie 20,- 
000 tonų kalkių.'

žyhniai išplėsta medžio ap- 
Jonavoje 
stambaus 

vuoti taikoje, kaip kadaise i baldų fabriko pajėgumas bus 
sakė Rooseveltas, Willkie Vlsų respublikos baldų 
ir kaip sako Tarybų Sajun- !abr,ky Pa’e8urau> kal'tu pa- 
gos vadovai.

Toliau Sparks sakęs:
Amerikos vardas nukentė

jęs Azijoje ir pasauly. Anks-

mėjęs beveik kiekvieną mūšį. • 
; Amerika turinti apsigalvoti 
ir aiškiai suprasti, jog jos tiks
las turėtų būti sunaikinti Sov, 
Sąjungą. Čia kito pasirink irti o‘ 
nesą.

Kitais žodžiais, Sparks 
nori, kad karas Korėjoje 
būtų baigtas, bet kitas ka
ras turėtų būti pradėtas—j 

prieš T. Sąjungą.

IS’ įsų nenori kariauti, ria 
,ųrjie bėga Kariaddn.

t

Kas atstovaus Kiniją?
Kinijos reikalas Jungtinėse Tautose kasdien aštrėja. 

Tuo klausimu pasidalinimas tarpe tautų darosi platesnis 
ir aiškesnis.

Paskutinėmis dienomis .iškilo labai įdomus ir daug 
reiškiąs klausimas. Kai Jungtinių Valstybių Kongresas 
priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad mūsų vy
riausybė griežtai priešintųsi priėmimui naujosios Kinijos 
į Jungtines Tautas, pasaulio diplomatai Susirūpino ir 
pradėjo klausti: Kokią teisę kas nors turi iš viso tokį 
klausimą statyti arba reikalavimą tiekti? Kas ir kada 
Kiniją išmetė iš Jungtinių Tautų, jeigu dabar jos pri
ėmimas, arba nepriėmimas diskusuojamas?

Kinija visuomet būva ir tebėra Jungtinių Tautų nariu. 
Niekas jos neišmetė. Niekas nė nereikalavo ją išmesti. 
Todėl dabar nėra ir negali būti jokio klausimo apie jos 
priėmimą ar nepriėmimą.

Visas dalykas eina tik apie tai, kas ją atstovauja, kas 
už ją ir jds vardu Jungtinėse Tautose kalba?

“» • Tilo klapsimu vertas dėmesio Anglijos delegato Sir 
Gladwyn Jėbb pareiškimas. Jis pasakė:

“Kinija jau yra Jungtinių Tautų nare. Nėra jokio 
klausimo apie Peipihgo valdžios priėmimą į Jungtines 
Tautas# dėl ko įvairiuose rateliuose tiek daug karščiuo- 

- jamasi.- Peipingo valdžia skaito save, teisingai ar klai
dingai (ir mano valdžios paskutiniais visais metais buvo 
tokia nuomonė# kad teisingai) Kfriijos atstove ir tuo 
būdu turi teise būti Jungtinėse Tautose, o ne kuri kita 
valdžia, kuri sdkosi atstovaujanti Kiniją.

“Kinija yęa kraštas, kuris turi virš 400,000,000 gyven- 
to.jų< Kokia nauda šio krašto problemas diskusuoti 
Jungtinėse Tautose su atstovais valdžios, kuri valdo tik
tai mažytę salą? Kokia nauda būtų diskusuoti Jungtinių 
Valstybių problemas su Jungtinių Valstybių'valdžia, ku- 
M tevaldytų tik Hawaii?”

Viskas- rodo^ kad tarpe Jungtinių Valstybių vyriausy
bės* ir Anglijos vyriausybės požiūrio į Kiniją skirtumas 

L' vis didėja ir didėja; Visi ženklai rodo, kad mūsų valdžios 
atsinežimas linkui Kinijos atstovybės Jungtinėse Tauto- 

I* se turės būti pakeistas. Iš tikrųjų reikia sutikti su Sir 
į Jebb, kad tiesiog juokinga diskusuoti Kinijos reikalus

ne- 
lai-

arba problemas su Čiang Kai-šeku, kuris jau seniai 
bevaikytu nė FormoZOs# jeigu Jungtinių Valstybių 
•Vyn&s jo režimo nesaugotų ir negintų.

h'
- Ą: ■A-.

"tc A' ' I » •

. . jitfįotiijoš Utilitarizmo atkūrimas
Šiuo tarpti Japonijos yra nuvykus Amerikos komisija, 

Jai vadovauja John Foster Dulles, valstybės sekretoriaus 
Dean Ąeheson pavaduotojas. Valstybės departmentas 

.komisiją pasiuntė paruošti dirvą taikai su Japonija.

. Bet visiems taip pat aišku, kad Dulles komisijos misi
ja turi dar ir- kitą tikslą. Jo net neslepia nė pats Dul- 
les/ Komisija rūpinasi Japonijos atsteigimu į galingą 
valstybę su galinga ekonomika ir militatine jėga.

Ši aritroji komisijos misija, matyt, smarkiai pajudino 
ir pačius japdniečius. Daugelis jų viešai reiškia susirū
pinimą. Net Japonijos premjeras Shigeru Yoshida atvi
rai paabejojo^ ar toks’ Amerikos skubinimasis su atkū
rimu Japonijos milifarinės galios nesudarytų rimčiausio 
pavojaus/ Yoshida tiesiog klausia: Ar Japonijos mili- 
tarinių jėgų atkūrimas neatneštų Japonijai militarinės 
diktatūrom, sunaikiriimo demokratijos, atgijimo imperia
lizmo dvasio/7

Mūsų vy/ialtsybčs, politika Japonijoje yra tokia pat, 
kaip ir V 
lią atkurifi ihllitarizmą.
• Šita wlitika pagrįsta ta, mūsų supratimu, perdėm pa- 
vojingu filozofija.' jog militariniai atkurta ir dar dau
giau sustiprinta Japonija bus Amerikos ištikimas talki
ninkas ir tik patarnaus tvirtove prje’š Kiniją ir Tarybų

sūrinėje Vokietijoje: net prieš jos žfnoųių va

karas ]
Kam? Kodėl? Ką reiškia 
“kito
Argi kapitalizmas negali

pasirinkimo nesą.”

gyvuoti greta komunizmo? dirbimo pramonė. 
Žinoma, kad gali, gali gy- baigiamo statyti

fabrikų pajėgumui kartu pa
ėmus.

Tarybų Lietuvoje jau pra
dėti gaminti traktoriniai plū
gai su priešplūgiais, pašarų 
šutintuvai, stambiųjų pašarų

ANYKŠČIAI AUGA
“Tėvynės Balse” skaito

me:
Plačiai vykdortii statybos dar

bai Anykščių miešte. Pėr pa
skutinius 11 mėnesių mieste iš
augo liauja Pušyno-gatvė. Abi
pus jos iškilo namai mokyto
jams. Šiais metais darbinin
kams ir tarnautojams Anykš
čiuose pastatyta 148 namai.

Vadinasi, poeto Bara
nausko ir rašytojo. Vienuo
lio - Žukausko miestas au
ga!

San Francisco, Calif.
Sausio 22 d; 1051

Kultūros paminklų
Y ♦ . ♦ restauruoti bei apsaugotiapsauga Lietuvoje

į Skiriamos didžiulės lėšos
i

Paminklams Lietuvoje 
restauruoti bei apsaugoti

6rangus drauge.
Ler mūsų pasidarbavimą, teko surinkti aukų dėl Lais

vės Bendrovės suvažiavimo, ir Laisvės 40 metinio Jubi
liejaus sveikinimui.

Sanfranciskiečiai# kuriuos tik teko matyti, visi entu
ziastiškai remia dienraštį Laisvę finansiniai, ir visų pa
geidavimai yra, kad dienraštis Laisvė herojiškai kovotų 
už darbo žmonių reikalus, ir laikraštis gyvuotų daug 
daug metų.
* Prie aukų prisidėjo šios ypatos, arba Laisvės patrio
tai: ■ -

• J. ir M. Alvinas ... 
Tilda King’ienė ... 
Marie Šaltūlioniūtė 
K. B. Karosietiė ... 
Jonas Kazlauskus 
E. Vilkaitė

$10.00
5.00
5.00

. 5.00
8.00
1.00--------------- jkotarpiu nuo 1945 ligi 1950 

Rašo V. GIRDŽIUS įmetu įskaitytinai tam tiks-
Lietuvos respublikoje yra tūros paminklam^ padarė hii buVo paskirta apie 20 

apsčiai istorinių pamink- vokiečių okupacija. Fašis-, milijonų - rublių. Jau rėš
iu. Jie pasakoja apie lietu- tai sugriovė daug istorinių tauruota 50 kultūros pa- 
vių tautos praeitį, nušvie-* paminklų, jų tarpe nuken-.minklų# jų tarpe Gedimino 
čia istorinę Lietuvos praei- tejo: Gedimino pilis Vilnių-! pilis Vilniuje, Oginskių rū- 
tį. |je, Trakų — Lietuvos seno-jmai, Mykolo bažnyčia. Prie

Tai milžinkapiui, seno-,vines sostinės — kunigaikš-į Architektūros reikalų val
ves miestai, senovinės kapi-’čių pilis, daug milžinkapių, J dybos sudarytos mokslinio 
nės, kurie yra labai įdomūs [senovinių kapinių, architek-'r e s t auraVimo dirbtuvės, 

kurios jau pradėjo festau- 
ruoti Trakų ir Kaunp pilis, 
Zapyškiu bažnyčią, Biržų 
pilį ir daugelį kitų pamink
lu.
Mokslihis tiriamasis darbas

Metai po metų plečiasi 
mokslinis tiriamasis dar
bas kultūros paminklams 
išstudijuoti. Mokslų Aka
demijos Istorijos iiistitūtas, 
Vilniaus valstybinio univer
siteto filologijos fakulteto 
istorijos skyrius^ Mokslų 
Aka demijOs etnografijds 
muziejus ir gaūsūs krašto
tyros muziejai jau ištyrė 
daugiau kaip 300 archėolo^ 
ginių ir istorinių paminklų. 
Ištirti Ipilties, Gondingos, 
Apuolės milžinkapiai, seno
vinės Laivių, JŲinksmučiū 
bei kitos kapinės.

Mokslų Akademijos Isto
rijos Institutas ir Vilniaus 
valstybinis uniVėrsit etas 
paruošė eilę stambių moks-? 
lipių darbų archeologijos 
istorijos siūtyje. Istorijos 
mokslų kandidatas Kuli
kauskas parašėveikalą 
“Kurmaičių arė heologijos 
paminklai,” mokslinis ben
dradarbis Jonynas —“Bau
džiauninkų kova prieš feor 
dalus Lietuvoje,” mokslinė 
bendradarbė Kulikauskienė 
—‘Vėlybo geležies amžiaus 
kultūra VIII - X šimtmečių 
Lietuvoje,” mokslinis ben-. 
dradarbis ČeTniauSkas —' 
“Lietuvos milžinkapiai.” Su 
dideliū susidomčjimU Lietu- 
Vos jauriimas studijUOja sa* 
vo šalies praeitį. Respubli
koje suorganizuota daugiau

archeologijai, tai įstabi ar-, tūros ir meno paminklų. > 
ehitektūra, Įkūnijanti lietu-J n d Tarvbn Lietu
viu architektūros liaudį-1 išvadavus^ tarybų,Lietu 
ūiūs bruožus, tai puikiau- ?s vokiškųjų grobikų, 
šieji meno, kūriniai. Zapyš-'kartu su darbais liaudies 
kiti bažnyčia, Raudonės pi- U^1U1 ^ei kultūrai atkurti, 
lis,' Sluškiu rūmai, Sapiegų>v0 griebtasi priemonių 
sale Vilniuje, Petro ir Po-!istoriniams paminklams
vilo bažnyčia bei eilė kitų!apsaugoti. Kultūros - švie- 
paminklų yra didžiausi lie- timo įstaigų reikalų komite- 
tuvių tautos lobiai. |tas, Architektūros reikalų

Vyriausybės žygiai [valdyba, respublikos Moks-
Todėl vyriaušybė nuo patilų Akademija ir mūziejai 

.valdžios vyriausybės pavesti, pradė-
, saugoti ir 
istorinius pa

minklus. t
1949 metais Lietuvos Mi

nistrų Taryba priėmė Speci
alų nutarimą “Dėl priemo-

pirmųjų tarybų
iįsikūramo Lietuvoje dienų jo registruoti 
ėmėsi priemonių jiems ap-irestaūruoti
saugoti. 1940 metais buvo 
išleistas įstatymas ir suda
ryta speciali istorinių pa
minklų apsaugos įstaiga.
Jau tuomet buvo užregis- njų kultūros paminklų ap- 
truota apie ,4,000 objektų, j saugai pagerinti.” Valsty-
turinčių labai didėlę isto
rinę ir meninę Vertę.

Senojoje Lietuvoje 
paminklų likimas

Buržuazinėje 
valdžios organai 
neskyrė deipesio 
paminklų apsaugai. Per' vi
są buržūažijos viešpatavi
mo laikotarpį nebuvo išleis
tas nė vienas įstatymas, ne
buvo priimtas ne’ vienas nu
tarimas tų paminklų ap
saugos srityje. Kultūros pa
minklai suirdavo# iš istori
nių vietų — pilių, milžiri-

Lietuvoje 
ne kiek 

sėrioVės

bė paėmė, apsaugon dauge
lį vertingų architdktūros 
kūrinių: senovinių pastatų, 
bažnyčių, cerkvių, vienuoly
nų, rūmų; meno kūrinių; 
archeologijos paminklų: se- 
novin. milžinkapių, miestų, 
polinių trobesių, senovi
nių stovėjimo vi e tų, 
kaimų bei m i. estų 
likučių, senovinių ‘ kapinių ; 
istorinių paminklų: pastatų 
bei vietų, susijusių sU svar
biausiais istoriniais įvy
kiais TSR Sąjungos tautų 
gyvenime, ■ su revoliuciniu

,kapių, kapinių buvo grobs- judėjimu, su pilietiniu ka- 
tomos plytos, išvežama ru ir su Didžiuoju Tėvynėstomos plytos, i 
skalda. Taip nukentėjo karu ; memorialinės reikš-ii birt lietus uviituvc pi/co imhijq n T<^llnn T iškiovrva w - • rt •

Sąjungą, taip ir sakoriia, kad mūsii “ajteigyriimo” liniją u"° P * ' “es paminklų, susijusių su
ttiri eiti per Japoniją, Formozą it Filipinus.

Jau nekalbant apie tai, kad Japonijos militarinis at- 
steigimas sudaro rimtą pavojų taikai Tolimuosiuose Ry
tuose, kur užtikrinimas, kad Japonijos naujasis mili- 
tarizmas būs geresnis už senąjį ir kad jis nepakartos 
Pearl Harbor istorijos? _ .

lies ruinos. Daugelį milžin
kapių bei senovinių įapiriiį 
suardė, o akmenys buvo iš
vežti keliams tiesti.

Okupantų padaryta žala
Didelę žalą lietuvių kul-

įžymių valstybės ir visuo- 
mėniės veikėjų gyvenimu ir 
veikla. Jau yra užregis
truoti ir apsaugodama 5480 
kultūros paminklų. Tas dar
bas tęsiamas toliau.

Viso aukų .. $29.00

Mes, grupė Hartfordo draugų, sveikiname Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimą. Linkime jums visiems sveikatos, 
laimės ir taikos. Mes pasitikim,, kad jūs padarysit gerus 
planus mūsų mylimos Laisvės ateičiai.

Lai gyvuoja mūsų Laisvutė per amžius!
Jbnas Lukstoj .. ., 
Felix itąmahauskas 
O. ir J. šilkai .... 
J. Širvidai .......
J. Saurusaitis .....
K. Brazauskas .... 
O. Kresrieckieriė ... 
M. Janson ....... 
M. Kazlauskas

$5.0(1 
5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

$20.00 (
O. šilkieriė.

Sausio 23, 1951 
Randolph, Mass.

Gerbiami: 
t '1

Frbgą keturiašdeširht metų Laisvės gyvavimo, sveiki
nu: Dalininką Suvažiavimą# Laisvės Št&bą ir Laisvės 
patrijdtus. Per keturiasdešimt metų nuveikta daūg pi’A- 
kilnaus džirbo. Laisvės Steigėjams gal nei į galvą neatė
jo, jog ttip į trumpą laiką mūsų Tėvynė bus LAISVA!

Meldžiu pHitnti mano linkėjimus ir šią metiką dovanė
lę, $20.0’0. Jaunulis. ■ |

Dar turime gražų pluoštelį pasveikinimų, kiirie tilps 
vėliau. Širdingai dėkojhmė visiems už gerus linkėjimus 
ir už puikias dovanas. Laisvės Administracija.

NEŽINIA, KAS Dedasi 
KORĖJOJ, SAKO MICH.

LAIKRAŠTIS
Patoskey, MichPatoskey. Mich. — Čid- 

naitiniš laikraštis Evening 
News rašo:

Amerikos kžtfihihkai Ko
rėjoje įvedė tekią griežtą 
žinių cėhzūfą,- jog nežinia, 
kas tėti ded&sL

Evening News todėl tik 
mažais antgalviais it trum
pai spausdina pranešimus 
apie Korėjos karą.

kaip 400 kraštotyros rate
lių, Kultūros vertybių, ku
rias lietuvių tūUtū amžius 
kūrė, apsauga ir ištyrimas 
—didelis iiidėlis i mokslą 
bei kultūrą.

Kinija kaltina Ameriką
už Japonijos ginklavimą j

I

Peking. — Kinijos radi
jas tvirtino, kad Amerika 
paverčia Japoniją karine j 
Stovykla ūžpudiimartis da
ryti Tolimuosiuose Rytuo
se. Sako, generolas Mac- 
Arthur atgaivina japohų.^ 
armiją, vadindamas ją ; 
“Valstybine policija.”

Pekingo radijas priminį 
haūiosios Kinijo'š sųtaftįftu 
SOviėtig Sąjuhga. Sūtūftis 
ūžtikriria šių dviejtį šalių 
Veikihhą išVieh, jeigu japo
nai ar jų talkininkai ma
gintų vėl ttŽpttlt Kiniją.

i :
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KRYŽKELĖS
(Istorinis RoiiiariaS)

11-28-50

(Tąsa)
Komtūras Hermanas iš pradžių del 

naujų kautynių buvo labai nusiminęs, 
nepatenkintas ir bijojo atsakomybės; bet 
vėliau, kai sugrįžęs į pilaitę visa tai ge
rai apgalvojo ir iš visų pusių apsvarstė, 
pasirodė jam, kad antroji dvikova ne tik 
Viską gali atitaisyti, bet galų gale pasi
baigti ad majorem Dei gloriam ir viso 
ordino garbei. Ir iš tikrųjų: jei abu ne
lemto žygio dalyviai ir nuosavios bajoro 
Knystauto pilaitės pagrobėjai bus nebe
gyvi, tai ir ordinui nebereikės rausti ir 
aiškintis nei svetimšaliams riteriams, 
nei kunigaikščiui Vytautui. Be to, gali
ma bus, kur reikia, paaiškinti, kad tokia 
didelė auka ištiko juos ordino nutarimu, 
kaip bausmė. Čia komtūras Hermanas 
nematė nieko bloga ir nejautė jokios 
nuodėmės, nes šventai tikėjo, kad visi žy
giai, visi įvykiai, klasta ir vylius, net ir 
žmogžudystė, nėra jokia nuodėmė pa
naudoti ten, kur liečia ordino garbę ar 
laimę . . . Tiesa, brolis Hansas Zviba- 
kas, Vokiečių kraujo būdamas, vis dėlto 
ordinui buvo artimesnis už riterį Griežę, 
bei riteris Griežė buvo reikalingesnis 
jiems dėl jo dvarų, turtų ir įtakos ki
tiems pavergtiems Prūsų kilmės bajo
rams. Ir jei dvikovoje kristų Griežė, o' 
ne brolis Hansas, tai ordino padėtis ir ge
rovė gal ir pašlytų . . . Bet tuo tarpu 
komtūras Hermanas galėjo būti ramus, 
nes gerai žinojo riterio Griežės smagią 
ranką ir aštrų kardą.

Dvikova įvyko pavakary, toje pačioje 
vietoje. Kovėsi kirviais, nes taip pasi
rinko Hansas Zvibakas. Dvikovos žiūrėti 
Vėl išsipylė ant pilaitės sienų Visa įgu
la ir visi dvariškiai; tik bajorienė Su 
Laima nebebuvo pakviestos. Laimutė, 
sužinojusi, kad riteris Griežė kausis su 

'Hansu Zvibaku, vėl pasidarė kaip nege
ro vėjo užpūsta: ji vėl išblyško, nerimas- 
tavo ir vis siuntinėjo, mergas ant pilies 
sienų pažiūrėti, kaiį) vyksta dvikova. Vi
si Nekantriai lapkė, kuo pasibaigs kova, 
ir visi pilaitėje kryžiuočiai ir dvariškiai 
buvo susirūpinę. Susirūpinusi buvo ir 
bajorienė. Riteris Griežė, nors buvo 
pasikrikštijęs ir tarnavo kryžiuočiams, 
bet vis dėlto buvo artimesnis žmogus, ne
gu komtūras Hermanas ar kiti. Gerą 
apie save* atsiminimą jis paliko ne tik iš 
pirmo atsilankymo, bet ir dabar. Gal 
tik jis vienas, be pilaitės žmonių, nuo
širdžiai liūdėjo su jomis dėl bajoro mir
ties ir. nuoširdžiai norėjo joms padėti. 

' Dabar, jei jį ištiktų nelaimė, tai bajo
rienė su dukra' ir visais savo dvariškiais

vėl atsridurtų kryžiuočių ųelaisvėj. Užtat, 
kai prabilo nuo sienų kovos trimitai, ir 
motiną, ir duktė užsidengė rankdmis sa
vo Veidus ir ėmė šnabždėti maldeles, 
kad karo dievaitis Kovas nulemtų mūšį 
riterio Griežės naudai.

Po trečių trimitų ilgai nieko nebuvo 
girdėti. Veltui bajofiehė ramino Laimą, 
siuntė savo tarnus pasiteirauti pas kry
žiuočius, bet niekas nieko nepasakė. Pa
galiau trimitai pranešė, kad koVa baig
ta. Nuo pilaitės sienų nulipę kryžiuo
čiai vieni1 nubėgo į lauką pažiūrėti la
vono; o kiti suklaupė pilaitės kieme ir 
pradėjo melstis.

Netrukus atnešė j pilaitę Hanso Zvi- 
b'ako lavoną. Jam buvo sukapotas šal
mas ir kruvina galva pasvirusi dnt šono. 
Kartu atjojo riteris Griežė ir, kaip to 
reikalavo įstatai ir papročiai, jis visą 
naktį išstovėjo raitas ir su šarvais pi
laitės kieme prie trobos, kurioje buvo 
paguldyti abiejų nukautųjų lavonai. Kai 
iki ryto neatsirado norinčiųjų su juo 
kautis, riteris Griežė nusėdo nuo arklio 
ir, pasimeldęs pfie lavonų, nusiėmė šar
vus.

Palaidojo abi dvikovos aukas pilaitės 
kieme. Palaidojo su pritinkančiomis ri- 
teriatns iškilmėmis ir pamaldomis. Ant 
kiekvieno kapo pastatė po kryžių ir už
dėjo Velioniu riterių skydus ir-šalmus.

XXVII '
Po laidotuvių komtūras Hermanas 

pranešė bajorienei, kad ji su dukra ruoš
tųsi kelionėn į Marienburgą ir kad ga
linti su savimi pasiimti, kiek norinti, 
mergų ir dvariškių. Bajorienė pasiėmė 
Visimantą, Šarką, keletą •dvariškių, ke
letą totorių ir tris mergas. Kartu iške
liavo į savo gimtinį sodžių ir Kūlgailis. 
Visirhanto vieton prižiūrėti pilaitės tur
tui ir šiaip ūkininkauti, kiek leis kry
žiuočiai, bajorienė paliko ištikimą vyrą 
Rugelį.

Komtūras Hermanas pilaitės viršinin
ku, nukautojo brolio Hanso Zvibako vie
ton, paskyrė brolį riterį Maksą Linden- 
blatą.

Ketvirtą diedą, anksti rytą, kryžiuočių 
ir žemaičių būrys su garbingomis įkai
tėmis išjojo iš Užubalių pilaitės į tolimą 
kelionę, į kryžiuočiu sostinę Marienbur
gą. Nelinksmi išlydėjo būrį dvariškiai; 
juo labiau nelinksmi, kad dar prie bajo- 
rienės jiems naujo pilaitės viršininko bu
vo pranešta, jog jie visi turėsią pasi
krikštyti, išsižadėti savo senųjų dievų ir 
būti paklusnūs naujieins pilies valdyto
jams.

KANADOS ŽINIOS
* Kanados žmonių tarpe jun- 

. tarnas didelis nepasitenkini- 
3Has premjero St. Laurento li
nija Britų Commonwealth 
konferencijoj Londone, Angli
joj.

Indija ir Britanija užėmė 
neblogą liniją, bet Kanada su- 
s^dėjo su Pietų Afrika, Aus
tralija ir kitomis mažutėmis

• reakcinėmis dominijomis.
r Darbo Progresyvė Partija 
sako, kad St. Laurent atsto
vavo Trumano ir MacArthuro 
politiką.

Indijos premjeras Nehru 
pasiūlė, kad Jungtinės Tautos 
priimtų Kiniją, užtikrintų jai 

'Sugrąžinimą Taivano ir pasi
sakytų už laipsnišką ištrauki
mą svetimų jėgų iš Korėjos. 
Tai praktiškiausias pasiūly
mas. Britanija pritarė tokiai 
linijai. Bet Kanada išstojo 
prieš.

tymas parodė, kad Brophey 
buvo neteisingai užėmęs 
joro vietą.

Pasibaigus rinkimams 
paskelbta, kad Brophey 
38 balsais daugiau 
me. Perskaičius balsus rasta, 
kad Reaume yra gavęs. 16 
balsų daugiau.

Reaume buvo Windsoro ma
joru visą eilę metų. Jj palai
kė unijistai.

ma-

buvo 
gavo 

už Reau-

So. Boston, Mass
Laisvei rengtas banketas

• puikiai pavyko
Banketą rengė Lietuvių Li

teratūros Draugijos 2 kp. Mo
terų Klubas. Įvyko sekmadie
nį, sausio 21 .d., 1951 m. Lie
tuvių Piliečių Klube, 318 
Broadway. Klubas buvo pri
pildytas kimštinai. So. bosto- 
nietėš davė puikią vakarienę 
už dviejų dolerių tikietą. 
D. M. Sholomskas iš Laisvės 
štabo pasakė gyvą-įspūdingą 
prakalbą. J. M. Karsonas pa
prašė Laisvės šėrininkų suva
žiavimą pasveikinti su atiko- 
mis. Dainų programą prave
dė St. Paura ir Bob Niaura su 
H. Repšiene, masiniu dainavi
mu. Banketas tikrai buvo ma
lonus.'

Seka Laisvės sveikintojų 
vardai. Aukavo po $5 :

Rėmėjai, P. Niukai, Dr. J. 
Repšys, M. Kazlauskas, Rė
mėjai, N. Grigaliūniene, 
Beniulis, V. G. Kvietkai,

Jis1 taipgi aiškinasi, kodėl 
apleido Kanadą ir apsigyve
no Lenkijoj. Jis sako, kad jis 
buvo persekiojamas ir trUik- 
dorųas. Net šeimą terorizuo
davo. Lenkijoje jis ir šeima 
esą laimingi. Jis turįs pilniau
sią laisvę vystyti savo moksli
nį ir politinį darbą.

jaunų 
gauti

į Kanados Taikos Kongresas 
.šaukiasi į visus taikos mylėto
jus, kad stotų į talką paskleis
ti tarp kanadiečių Varšuvos 
Taikos Kongreso tarimus tai
kai gelbėti. Jis nori bent 20,- 

HwOO taikos idėjos platintojų.
sako, kad Kanados žmo-

daug tvirčiau stovėtų už 
, jeigu būtų plačiau in- 
otį apie taikos judėji- 

apiė jo pasiūlymus.

James Muir, didžiausio ban
ko Kanadoj, Royal Bank of 
Canada, prezidentas, turi ge
rą planą infliacijai išvengti.

Jis sako: reikia sumažinti 
nuo taksų paliuosuojamą šta
mą individualams, bet nelies-4 
ti korporacijų pelnų.

Kuo/net žmonės mažiau pi
nigų turėsią, mažiau pirksią.

Kas liečią korporacijas, vi
sai kita istorija. Girdi/ kuo 
daugiau jas taksuosi, tuo dau
giau jos išlėis it infliacija kils.

Taigi, nekliudykit korpora
cijų pelnų if bus viskas gerai.

ragin'davo dirbti' stiprinimui 
lietuviškos spaudos, “Laisvės,” 
“Vilnies” ir . “Liaudies Balso” 
Kanadoje. Ji^ džiaugėsi Lietu
vos. ėsamąja sistema, kuri lik
vidavo .ponus-išnaudotojus ir 
niekšiškus fašistus.

Justinas paėjo iš Lietuvos- 
Meiliškių kaimo, Šiaulių aps
krities, Kauno rėdybos. Mes, 
Philadelphijos pažangieji lie
tuviai, reiškiame simpatingą 
užuojautą duki^rims, sūnui, 
jo broliui, O Justinui Butvilai 
linkime ramiai ilsėtis Oaklan- 
do kapinyne. Draugas.

Lawrence. Mass

M. won, 
Stašienė, Ch. ir P. Žukauskai, Kalendorius 
K. Kalašiūs, St. ir M. Paurai.
M. Vasiliauskaitė $3, Rėmė
jas $2.50.

Po $2 aukavo:
J. Barris, J. Egeris, J. Bla- 

žionis, J. M. Karsonas, 
Trakimavičienė, 
čius, J. 
bulienė, 
leskaitė, 
Grybas.

Po $1 
neikienė, 
Valančiauskas, ! 
Misievičienė, 
kaitienė, 
donienė, 
voliunas, 
Rėmėjas, 
kauskas, 
Lal is, J.

M.
J. Senkevi- 

Matulevičius, A. Sa- 
O. Klimienė, U. Za-
M. Kazlauskienė, J.

Toronte yra 2,000 
moterų, kurios negali 
apdraudoš nuo nedarbo, nors 
jos neturi darbo.

Yrą išleistas įstatymas, kįirs 
uždraudžia duoti . apdtaudą 
toms moterims, kurios pakei
čia šeimyninį stovį,’ per du 
metus, kad vedūsios

negalėtų imti ap- 
faklinai nustojusios 
apsivedimb priežas-

j'aunos

ŽINIOS IS LIETUVOS

moterys 
draudos, 
dirbti iš 
ties.

Gal viena kita it pabandė 
taip daryti, bet dabar dėl to 
kenčia tūkstančiai 
kaltų moterų.

visai ne-

kariška 
padidėjo,

Geras Vilnies kalendorius

Gavau Vilnies kalendorių. 
Tai labai įdomus ir geras.' 
Yra gorų straipsnių ir eilių.

Kiekvienam lietuviui reikė
tų jį įsigyti. Nes jame yra at
spausdintas naujas Lietuvos 
pertvarkymas pagal rajonus. 
Norint laiškus rašyti Lietu- 

nereikės niekė klausti, 
nurodo, kur ir 

kaip rašyti.
Kurie norite tą kalendorių 

gauti, tai 
Sukacką, 
kęs jų ir 
kopiją.
vertas' $1.50. Kuirie dar uotu 
rite, tai įsigykite. Galite pa 
klausti per telefoną 33653 
Sukackas jums patarnaus.

kreipkitės pas d. D. 
kuris turi parsitrAu- 
pard avinėj a po 50c. 
Kalendorius tikrai

L.P. Klubas rengiaaukavo: K. Mi-
Ciuberlticnė, J. Į parę vasario 11 

Šukiene, i 
X. Ku-

S. Einigis, M. Dovi-
J. Guligauskas, Ka-

A. Dambrauskas, 
Š. Družas, V. Vil-
F. Kvietkauskas, A. 
Usevičia

Tjarę 
name,

Agita'cinių punktų 
vedėjų seminaras .

PLUNGE, 1950 m. lapkr. 
30 d. — Lietuvos KP Plungės 
rajono komitetas surengė agi
tacinių punktų vedėjų vienos 
dienos seminarą. Seminaro 
dalyviai išklausė Urbono pas
kaitą tema “Tarybinė rinki
minė sistema — demokratiš
kiausia pasaulyje.” Lektorius 
B'altuko’nis papasakojo apie 
tarptautinę padėtį.

“Gondingos” sustambinto 
kolūkio agitacinis punktas 
(vedėja Goštautienė) yra to 
paties pavadinimo apylinkės 
masinio-agitacinio darbo cent
ras. 20 agitatorių dirba didelį 
aiškinamąjį darbą. Regulia
riai rengiami pasikalbėjimai 
ir pranešimai, į kuriuos ateina 
daug kolūkiečių. Leidžiamas 
sieninis laikraštis “Tiesos va
ga,” kuris atspindi pasjrengi-

valdyba iš- 
prez. J. Uor-j

Mikolaitis, |
f in. sekr. |

Reikia daugiau 
rašinėti į Laisvę

Neseniai Laisvėje tilpo d. J. 
Sirvidos korespondencija iš 
Hartford, Conn., kurioje bu
vo, tarp kitko, patėmyta, kad 
reikia daugiau, žinių iš Hart
fordo.

Redakcija tada priminė 
tam pačiam, korespondentui 
dažniau rašinėti.

Dabar jis duoda į tai seka
mą atsakymą:

Jūsų laiškutį gavau, širdin
gai ačiū, kad priėmėte mano 
korespondenciją ir taipgi no
rite, kad daugiau rašinėčiau. •

Myliu rašinėti ir draugijinį 
darbą dirbti. Bet kad nėra 
man laiko nei progų. Nuolati
nį darbą ttiriū naktimis Hart
forde. Be to, turiu mažą far- 
mukę. žmona viena negali ap
sidirbti, tai reikia ir mano 
rankų. Oi vasaros metu for
mos darbų dar daugiau būna, mo rinkimams į vietines tary- 
Taip, kad liuoso laiko nebe- bas eigą. Agitacinis punktas 
lieka. Vis užimtas savo triusu. j papuoštas plakatais ir lozuh-

Nuolatiniai miesto gyvento
jai, man rodosi, turi daugiau 
liuoso laiko. Bet tūli, buvę 
kada nors darbštūs darbinin
kų organizacijose veikėjai 
rodosi veltui praleidžia daug 
laiko tai prie kazyrių, tai prie 
stikliuko. Jie galėtų nors ret-

. karčiais parašinėti į Laisvę.
Kada 

gyveno 
rašinėjo į Laisvę koresponden- 

Įcijas, tai rodosi ir pati Laisvė 
buvo meilesnė, skaityti. Dabar 
to nebėra.

Tie draugai, kurie stovi ar
čiau visų organizacijų darbų, 
turi daugiau susitikimo, pa
žinčių ir medžiagos. Jie

Į tų dažniau parašyti.
Kadangi paskiausiais 

•kais Hartfordo žinios
Laisvėje sumažėjusios, tai 
to ir pastabą padariau.

J. Sirvida.

Walteris Brazauskas
Hartforde • ir nuolat

galė-

L.P. Klubas rengia 
vasario 11 d., savame 
41 Berkeley St.

Šiems metams 
rinkta sekama:
bon, vice p re z. It, 
ižd. A. Tataronis,

J. Butkus, | P. Penkus, užrašų sekr. A. 
Vaškienė, Barisienė, Traupys, j Večkys, trustisai W> V. Kau-
Elinora Belekevičiene. Micke-j pinas, J. Kibildis; board d:

i ai: 
bus | Andrew, K. Begonis, /

cius, K. .Paltanavičius, 
Suslin, V. V id imas.

Kurie norite dalyvauti ban-1 žus kūdikius ant gatvių bėgi- 
kete, įsigykite tikietus iš anks- i nėti.
to. Galite gauti pas dženito- | 
rių P. Aleksį.

jcjUHULči jovicnt:viuiviiv. nuvnc-> pmao, , boai d di-
vičius 50c. Viso- sudėta $1.12. Į. rektoriai: V. Akstinas, Ch. 
O nuo vakarienės pelno 
apie kitas šimtas dolerių.

širdingai dėkui So. Bostono 
vakarienės gamintojoms - ren
gėjoms ir ačiū 4 už skaitlingą 
atsilankymą. •

Lai gyvuoja dienraštis Lais
vė! J. G.

Cfi.

gaiš.

★ Ignalinos rajono cėfttras 
gavo elektros šviesą: čia pas
tatyta nauja jėgainė.

P. Bernotavičius
- - -----

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Kapinių Draugijos meti
nis mitingas jvyks nedčlioj, 4 d. va
sario, 1951 m., 2 vai. po pietų, 
L. M. D. Svetainėj, 142 Orr St. Vi
si kapinių šėrininkai ir lotų savi
ninkai malonėkite pribūti laiku. 
Yra- daug svarbių reikalų. Yrd jau 
gautas dytas nuo West View parko 
kompanijos. Kapinės yra daug pa
gerintos 1950 metais. — J. Urbonas, 
Sekr. ' (20-21)

Philadelphia, Pa

savoj

jo 
įvairios

Charles
Kadan-

lai- 
yra 
dėl

buvo nuvežta Į ligoninę. At
rodo sveika.

Motinos turėtų neleisti ma-

lidėn Zujac, 17 Boxford 
St., pasiskundė policijai, kad 
kas nors jos piniginę pavogė 
su $8- iš automobilio. Kągi

Daugiau taksu už arkliu 
lenktynių vietą

Concord, N. H., valdininkaj j pOljcija galės padaryti, jeigu 
nori gauti daugiau taksų išlįų dolerių nesuras? 
Rockingham Parko už arklių! 
lenktynes. Reikalauja $o25,- 
000 daugiau taksų. Taksai bus 
uždėti ant 

žinoma, 
sumokėti 
lenktynėse 
lių savininkai iš savo kišenių 
nemokės. Vis iš tų žiopsotojų 
daugiausia iškrapštys.

kiekvieno arklio, 
tuos taksus turės 
tie, kurie arklių
dalyvaus. Juk ark

Reikėtų nepalikti pinigų 
automobiliuose. Tai ir vagiliai 
negalės paimti. Taipgi savo 
automobilių nerakintų nerei
kėtų palikti gatvėse.

S. Penkauskas.

HARRISON, N. J. |
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą sekmadieni po pietų, 3 vai., 
Vasario 4 d. toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti ko- 
skaitlingiausia. Turime svarbių rei
kalų aptarti. — Kviečia Valdyba.

(20-21)
------------------------------------------------- 1— ----------- ;—

/

Matthew A. 
BUTUS 

(BtJYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

P. & K. BAKERY
Mokytojų algos keliamos

Andover, Mass., mokyto
jams algos pakeliamos iki 
$260 į mėnesį.

Nuosavybių savininkai ir 
biznieriai tuo nepasitenkinę, 
nes jie žino, kad reikės dau
giau taksų mokėti. Mat iš 
dangaus niekas 'negaus. Rei-, 
kės kaip nors tą sumą pinigų ■ 
sirkelti. Todėl kiti jau protus- i 
tudja prieš algų kėlimą.

Man atrodo, kad' mokytojų 
algos nėra didelės. Gauna 
$2,900 į metus, o darbas at- 
sakomingas.

Gijo. KUDIRKA, sav.

Ntio pi finos vasario perkeliu savo keptuvę į naują 
modernišką vietą.

60 — 4th Street
Elizabeth, New Jersey

Mirė Justinas Butvilą

Mirė Justinas Butvilą 13.d. 
sausio ir tapo palaidotas 17 d. 
saitsio, Oakland kapinėse, 
greta savo pirmiau mirusios 
žtnonos. Paliko dideliame nu»- 
liūdime dvi dukteris — Eleo
norą, Frances, sūnų Stasį ir 
brolį Vladą. Jis paliko nuliū
dime daug draugų, draugių ir 
simpatingų jam lietuvių, kurio 
didingai apkaišė jo karstą gė
lėmis: Frankfordo Pašelpine 
Draugyste suteikė jam pagar
bą ir leido pašarvoti
patalpoj. Nuo Lietuvių Litera
tūros Draugijos 10 kp. gėlės, 
nuo F. Paš. Draugystes gėlės 
ir nuo giminių, draugų 
prietelių mirgėjo 
spalvos gėlės.

Laidojo graborius 
Ramailauskas-Roman.
gi jis liko sužeistas automobi
lio nelaimėje, tai jo pareigas 
ėjo jo žmona Genavaitė ir ji
nai atliko laidotuvių ceremo
nijas puikiai.

Apie Butvilą reikalinga pa
sakyti daugiau. Jis irgi bitvo 
Argentinoje,. Brazilijoje, ir 
atvykęs į šią šalį išgyveno net 
40 metų. Sukako jam 62 me
tai arrtžiaus. Jig veik visą lai
ką sunkiai išdirbo Diston lic- 
j yk 1 o j-fandrė j. Pastaruoj u
laikti per 3 metus jau negalė-, 
jo dirbti dėlei širdies negala
vimo. Gi paskutinėmis dieno
mis prisimetė plaučių uždegi
mas ir mirė.

Justinas visą savo gyveni-' 
mą buvo pažangus darbinin
kiškam judėjime. Jis per eilę 
mietų priklausė Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 149 kp. ir 
'šioj miesto dalyj būdamas 
kuopos valdyboj ne tik sėk
mingai darbavosi, bet ir koo
peravo su; bendru pažangiųjų 
Veikimų. ,/t Nuęlatiniait ,,dirbo 
“Laisvės” piknikuose ir kitus

Miesto darbininkų taksai
Visų miesto' departamentų 

darbininkai sumokėjo 1950 
metais $347,579 taksų. Tiek 
užrekordavo miesto iždinin
kas Alfred Courtenamche.

Nuosavybių savininkų 
taksai keliami 

Methuen miesto 
savininkai turės 
met. $2 daugiau1

|< CHARLES J. ROMAN-*
LAIDOTUVIŲ 
DlREKtOfitUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęę dieną at 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

Nežiūrint to, kad 
gąmyba smarkiai 
vistik Kanadoje gruodžio vi
duryje buvo 207,400 bedar
bių, ieškančių darbo per sami- 
dos biurus.

Šis skaičius, reikia žinoti 
atstovauja tuos, kurie oficia
liai užsiregistfavo' samdos 
biuruose. Daugelis bedarbių 
ieško dar6o*be samdos biurų 
'pagalbos......

nuosavybių 
mokėti šie- 
taksų ant 

tūkstančio x dolerių nuosavy
bes vertės.

Pasirodė, ' taksai keliami 
visomis pusėmis. Darbininkai 
iš savo algos tuojau) nebega
lės iššitnokėti.

Profesorius Leopold irtfeld/ 
kurs dabar profesoriauja Len
kijoj, rašo < buvusiems savo 
studentams Toronto universi
tete ir sako, kad Kanados stu
dentai neturi aiškaus suprati
mo apie gyvenimą, ir mokslą 
už tariamosios geležinės sie
nos. Jejgu jie pabūtų Lenki
joj, sako' profesorius, jie ki
taip manytų.

miestas turi jau 
majorą. Balsų pęrskai- Kanadietis

Mergaitė išliko nesužeista •
Augusta S. Parisi, gyvenan

ti 176 Tenney St.; MethUen, 
5 metų mergaitė, tiktai buvo 
pavojuje, neš iš abiejų šonų 
automobiliai Važiavo. Tuoj

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. <

Tel. Poplar 4110
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Algos užšaldytos, 
kainos dalinai 
apribotos
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Policijos sudaužytam 
priteisė $60,000

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

(Tąsa nuo T-mo pusi.)

dalgių, indų ir kitų dirbi
nių, kuriuos farmeriai turi 
pirkti iš miestų. Taigi, pa
gal Kongreso nutarimą 
1950 m., buvo leista farme- 
riams kelti savo produktų 
kainas, kad jos pasivytų 
fabrikinių pirkinių lėšas. 
Tuomet jos ir būtų “teisin
gos kainos”.

Nuo kainų kontrolės yra 
laisvi gydytojai, advokatai, 
įvairūs kiti* profesionalai, 
nekilnojamojo turto versli
ninkai, knygos, laikraščiai, 
radijo stotys ir kompanijų 
serai.

Darbo partijos vadai 
protestavo prieš 
kėlimą taksą

Laisvės iškilmės pavyko

Atidavė išvežti negrą 
j retežius

Arthur Schutzer, American 
Labor Party sekretorius šioje 
valstijoje, pasmerkę pasimoji- 
mą kelti taksus ant pirkinių 
iki 3 nuošimčių.

Darbiečių lyderis sakė, jog 
dėl to .menkučio algos priedo 
miesto darbininkams uždėji
mas ant tų pačių darbininkų 
ir biednuomenės naujų taksų 
yra nepateisinamas. Jis sakė, 
jog tai įrodo, kad “Impellitt.e- 
ri administracija tęsia politinį 
romansą su Dewey, kaip kad 
jis bujojo prie majoro O’Dwy- 
er’io.”

Dienraščio Laisvės metinės 
iškilmės — suvažiavimas 
banketas — gražiai 
Nežiūrint nepatogaus 
kryžiokų gadinimo 
kaip suvažiavimas,
banketas buvo gausiai atlan
kyti brooklyniečių ir atvyko

ir 
pavyko, 
oro ir 
pikietu, 
taip ir

svečių iš toliau.
Pasveikinimais dienraščiui 

sudėta daug finansinės para
mos.

Apie abiejas iškilmes pla
čiau matysite sekamose laido
se.

Miesto Taryba nieko 
neveikė prašalinti 
diskriminaciją

THOMSONUS IŠTIKO 
NELAIMĖ

Telefonų firma nori kito 
kainų pakėlimo

dvejais metais 
du) kartus kelti 

tuomi laimėjusi

Praėjusį penktadienį Mies
to Taryboje buvo paimtas 
svarstyti Brown-Issacs bilius, 
reikalaująs sustabdyti diskri
minaciją Stuyvesant Town ir 
kituose žmonių pinigais remia
muose namų projektuose. Ta
čiau paliko nebalsuotą, nes 
Queens blokas pakišo pataisą. 
Pataisa siūlo, kad nuostatas 
nepalietų mažų namų sa
vininkų.

Pilietinės ir darbininkų or
ganizacijos prašė gubernato
riaus Dewey neišsiųsti negrą 
James Wilson į South Caroli- 
ną, kur jam gręsia retežiais 
surakinto kalinio likimas. Ta
čiau gubernatorius negrą iš
siuntė.

Civilinių Teisių Kongresas, 
kurjs gynė Wilsoną per pas
taruosius dvejus metus po jo 
ištrūkimo iš kalėjimo ir atvy
kimo čionai, gins jį ir toliau. 
Žadėjo tuojau pasamdyti toje 
valstijoje advokatą ir stengtis 
Wilsoną išlaisvinti. Taipgi 
smerkia Dewey, kaipo “pie
tinės chain gang sistemos tal
kininką.” c

Wilsonas buvo nuteistas 
kaipo užmušėjas balto vyriš
kio, kuris kėsinosi išprievar
tauti jo žmoną. Po to jį teise 
vienų baltųjų džiūrė, jam ne
leido turėti net advokato. Dėl 
to Civilinių Teisių Kongresas 
pripažino jį diskriminacijos 
auka, ėmėsi jį ginti.

Joną ir Sophie Thomsonus 
ištiko nelaimė ant kelio netoli 
East Hampton, Conn., užpraė- 
jusį šeštadienį. Važiuojant le- 
duotu keliu, miglotą rytą, jų 
auto pašildo, staiga metėsi į 
šoną ir apvirto šalę kelio.

Abu Thomsonai išliko gyvi 
ir jų kaulai čieli, taipgi nesu
raižyti. Patsai Thomsonas išė
jo iš nelaimės tik su gūželiu 
galvoje ir skausmais šone ir 
sprande nuo aptrankymo. Ji
sai 24-tą sugrįžo narąo.

Thomsonienė nukentėjo 
daug sunkiau.. Ji buvo suspau
sta mašinoje, tik atvykusi ke
lių policija ją iš ten tegalėjo 
išimti. Policijos ligonvežimiu 
leitenantas Robert Rundle ją 
nuvežė į Middlesex ligoninę, 
kur ji.dar pasiliko. Jos kūne 
atvirų žaizdų taipgi nepada
ryta, tačiau ji taip su maigyta, 
jog ir pasijudinti iš karto ne
galėjo, skausmai varstė spran
dą, krūtinę, nugarkaulį.

Jų Nash taip susimąigė, 
kad turėjo parduoti į 
už $60.

Pastaraisiais 
gavusi leidimą 
kainas ir 
$48,490,000 priedinių pajamų,
New York Telefonų firma pa
reikalavo kito pakėlimo.

Jeigu valdinė Public Servi
ce Commission tą leis, New 
Yorko miesto ribose reziden
cinio telefono mažiausią kainą 
pakeltų nuo $4.75 iki $5.25 
mėnesiui ir nuo $7 iki $8.50 
pamatinę biznio įstaigos tele
fono mokestį. Pašaukimai virš 
75 pirmųjų taipgi būtų bran
gesni.

Užmiestyje rezidenciniams 
telefonams dar užkeltų po 50 
centų daugiau, o užmiesti
niams bizniškiems po $1.50 
iki $2.(į0 daugiau per mėnesį, 
priklausant nuo vietos. 

/
“Biedna” kompanija

Gal firmą spaudžia bankro
tas, gręsia nedatekliai? No. 
Prašo leisti kainas kelti dėl 
to, kad tikisi tokį leidimą iš 
valdžios gauti. Valdinė komi
sija gubernatoriaus Dewey 
yra sudaryta iš žymių turčių. 
“Varnas varnui akies nekirs,” 
sako lietuvių patarlė. Tik dar
bininkai,- turčių paskaidyti 'į

grupes, sutinka valdomi sveti
mo luomo žmonių. Turčiai to
kios klaidos niekad nepada
rys.

Neseniai buvo paskelbta, 
kad' New York Telephone Co. 
bėgiu 12-kos mėnesių, , pasi
baigusių rugsėjo 30-tą, paja
mos buvo $42,541/510 (apie 
42 ir pusė milijonų dolerių). 
Buvo $17,149,609 daugiau, 
negu pirmesniais metais. Fir
ma-išmokėjo po $8 dividendo 
už kožną serą ir dar pasiliko 
stambią sumelę atsargai.
' šiemetiniai kompanijos pel
nai dar daugiau padidės dėl 
jau suteikto leidimo pakelti 
nuo 5 iki 10 centų šaukian
tiems iš viešųjų stotelių. Tais 
priediniąis nikeliais firma 
gaus apie 10 milijonų dolerių 
daugiau kas metai.

šios firmos vyriausia savi
ninkė, American Telephone & 
Telegraph Co., turinti skyrius 
ir kituose miestuose, numato
ma šiemet turėsiant didžiau
sius pelnus visoje firmos gyva
vimo istorijoje. Jos pelnai per
nai buvo po $12.44 dividendo 
nuo šėro, aukščiausieji nuo 
1930 metų.

Menama, kad federalės val
dinės agentūros leistasis pa
kėlimas New Haven gelžkelio 
kainų įeigas galion vasario 
1-mą, nes nesudaryta tam 
rimto pasipriešinimo,

IŠGĄSDINO SU NEBU
VĖLĖS “BOMBOS”

BAUBU

Į centralinę civilinių gyny
bos raštinę kas nors atsiuntė 
pundelį, adresuotą pulkinin
kui Lawrence Wilkinsonui, 
valstijiniam direktoriui. Bet 
raštinėje jo nebuvo. Pavaduo
tojas pašaukė jį į. namus ir 
sužinojo, kad jis jokio siunti
nio nelaukiąs. Tuomet skam
bino 
m as 
mos, 
visai

į New Jersey ieškoda- 
pundelio siuntėjos fir- 
bet sužinojo, kad tokios 
nėra.

— Bus bomba, išsigandę 
samprotavo jie. Išvežtas į 
laukus pundelis buvo sušau
dytas, tačiau jame radę ko
kios nesprogstančios pudros.

laužą
“Uždrausto vaisiaus” 
pasėkoje

Kuriąs nayją akią 
muilinto ją

Miesto Taryba nevaržys 
policijos Veteranui vis dar 

negavo teisėtumo
New Yorko Miesto Tarybai 

buvo įteiktas pasiūlymas pa
keisti policijos atleidimo ant 
pensijos įstatą. Dabartiniu į- 
statu einant, išbuvęs atitinka
mą laiką pareigose, įteikęs 
prašymą paliuosuoti, policis- 
tas nebesiskaito atsakingu 
tarnautoju. Naujasis pasiūly
mas reikalauja, kad tarp pra
šymo atleisti ir tarp paliuosa- 
vimo praeitų 30 dienų.

Praėjusį penktadienį tary
ba tą klausimą svarstė, bet 
nepriėmė, kaip paduotas. Vie
ton to priimta pataisa, kad 
tas laukimo laikotarpis nepą- 
liestų tų policistų, kurie pirm 
įteikimo- prašymo atleisti ne
buvo jokios oficialės įstaigos 
“įsakyti stoti į tardymą ari 

, teismą.”.
Pasiūlymas pakeisti įstatą 

buvo kilęs po to, kai, proku
ratūrai pradėjus tyrinėti graf- 
tą ir pradėjus šaukti policis- 
tus liūdyti, virs 40 policistų 
įteikė prašymus atleisti ant 
pensijos ir tuomi pasiliuosavo 
nuo privalumo stoti liūdyti.

Už pakaitą įstato ir prieš 
tą jos pataisą kalbėjo ir bal
savo mažumos narys Stanley 
Isaacs, taipgi didžiumos lyde
ris bronxietis Keegan ir vyk
dantysis prezidentas brookly- 
nietis Sharkey, viso 11 narių. 
Prieš pakaitą, už pataisą bal- 

irsavo visi tajnmaniečiai
Queens demokratų blokas.

zmoAmerikinė kitaspalvių 
nių teisėms ginti organizacija 
paskelbė viešą protestą New 
Yorko prokuratūrai, kad ji 
lig šiol vis nepasistengė pris
tatyti grand džiūrei veterano 
John Derrick bylos.

Organizacijos viršininkas 
Lindsay White sako, kad dis- 
trikto prokuratūra turi dvigu
bą mierą policijos brutalumui 
mieruoti — vieną baltiesiems, 
kitą kitaspalviams žmonėms.

White nurodė į faktą, kad; 
kuomet buvo parodyta, jog 
vartota brutalumas prieš bal
tą jaunuolį Cox, kuris buvo 
policisto Tierney bereikalin
gai sumuštas, prokuratūra ma
tė reikalą tuojau pradėti by- 

jlą. O kad negras veteranas 
John Derrick be priežasties 
tapo nušautas gatvėje, ta by
la vis atidėliojama.'

Derrick buvo nušautas už 
keliolikos valandų po paliuo- 
savimo iš armijos, išėjęs su sa
vo draugais Zack Milline ir 
kariškiu Oscar Farley pasi
džiaugti sugrįžimu. 

> . . ■ ................... .

Ruošia margumynų 
popietį

Edgar Van Blohm, vedėjas 
Paris Teatro, kur rodoma'gin
čijamoji filmą “The Miracle,” 
miestiniame teisme pasimokė- 
jo $100 pabaudos už leidimą 
35 asmenims stovėti teatre. 
Teatras dažnai būna perpil
dytas, stokuoja sėdynių.

New Yorke apiplėšta kelei
vių agentūra ir joje tuomet 
buvę užeiviai. Pastarosiomis 
keliomis savaitėmis apiplėš
tos kelios tokios agentūros.

įdomų 
Liberty 

Įvyks

AFL Candy and Confectio
nary Workers Lokalo 452-ro 
nariai gavo po 5 centus valan
dai kaipo pragyvenimo 
gurno priedą. Paliečia 
darbininkų.

bran-
3,000

Darbininkų Komitetas mies
te paskleidė 25,000 atviručių, 
protestuojančių prieš atgink- 
Javįpąą Vokietijos.

LLD kuopa ruošia 
margumynų popietį ( 
Auditorijos patalpose, 
vasario 11-tą. Programoje bus 
dainų ir kai ko daugiau. O 
apie tai plačiau praneš komi
sija sekamose laidose. O po 
programos, kas norės, galės 
sykiu ir vakarieniauti, komisi
ja priruoš bufetą su gerais 
užkandžiais.

Popietis rengiama draugiš
ko pobūdžio, įžanga nemoka
ma.

UžraSyklt Laisvę S&vo Draugui.

O. John Rogge skelbiasi 
kuriąs naują “taikos” judėji
mą, kuris nieko bendro netu- 
rėsiąs su tikrai pageidaujan
čiaisiais taikos. Stebėtojai sa
ko, kad jo peršamoji taika 
būsianti tokia, kaip Trumano.

Louis Zerda'n vienos firmos 
knygvedis New Yorke atsisa
kė atidaryti plėšikams savo 
darbo kamaraitės duris. Ne
galėdami įeiti pasipinigauti 
jie iš pykčio iššovė į grindis 
ir išėjo. Dar apiplėšė parei
nantį vieną salesmaną.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Croton Lake, žymiausias 
toje- srityje rezervuaras, po 
paskiausioj o lietaus tapo per
pildytas, vanduo liejasi per 
krantus į Hudson. Tiek 
dens suplaukė pirmu1 
nuo 1949 metų birželio 
d žios.

Adomas Misevičius, jau il
gas laikas sirginėjęs, sausio 
23 pergyveno pavojingą ope
raciją plaučiuose. Už savaitės 
po operacijos pradėjo rodyti 
požymius gerėjimo, bet vis 
dar tebebuvo silpnas.

Bene 6 kartus Micevičiui ■ 
perleista kraujo. Pirmąsias 
dvi skolas kraujo ligoninei, po 
pųskvortę, atidavė Marijonos 
Micevičienės švogeris Klemen
sas Briedis ir Viktoras Simo- 
kaitis. * i

Už. kraują šeima norėjo Ii-1 
goninei sumokėti, bet ligoninė 
pinigais nenori , imti. “Kur 
mes gausime kitam ligoniui 
kraujo,” sako jie, “jeigu visi 
atsįteis pinigais. Pinigų neį- j 
leisi į gyslas žmogaus gyvybei 
gelbėti.”
, Jeigu šeimos prieteliai ir. 
pažįstami galėtų atmokėti už 1 
pagalbą Misevičiui puskvorte 1 
kraujo, šeima būtų labai dė
kinga.

Misevičius jau apie trejetą 
savaičių randasi Kings Coun
ty ligoninės A-41 skyriuje, 
šiuos žodžius rašant buvo ga
lima lankyti kas dieną. Jeigu 
perkeltų į kitą skyrių, lanky
mo valandos būtų trečiadie
niais ir sekmadieniais nuo 2 
iki 4 po'pietų.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

va li
lt artu

pra-

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas. 
Kraujo ir Šlapumo Tyrimas 

Ištyrimas $3.00.
. 107 East 17th Street 

(arti 4th Avę.—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. '

Prekyba kompanijų Šerais 
Wall gatves biržoje buvo lėta 
praėjusį antradienį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda elektrinis šaldytuvas 

Crosley Shevador 1946 model, gera
me stovyje, taip kaip naujas, kaina 
•žema, pamatę tą šaldytuvą patys 
suprasite,' kad pigiai nusipirksite. 
Prašome kreintis: P. Babarskas, 
1356 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: EV. 2-4484.

(21-23)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais. ♦

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų 

\ •
Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ.,

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

nes kainuoja persiuntimas.

John . Harvey Brown, 31 
metų, brooklyniečiųi negrui, 
tapo priteista iš miesto iždo 
$60,000 atpildo už tai, kad 
du policistai jį sumušė.

Džiūrės teismo Brownas, 4 
vaikų tėvas, liudijo, kad jis 
rugsėjo 2-ros rytą, 1949 me
tais, 4 valandą ryto ėjo į dar
bą popieros rišti. Du policis
tai civiliniuose išėjo iš taver
nos, įsakė jam iškelti rankas 
ir iškrėtė jam kišenes (radę 
80 centų).

Po to policistai pradėję tar
pusavyje diskusuoti, ką su 
juo daryti. Vienas siūlęs leisti 
bėgti ir bėgantį “užkišti.” O 
kitas siūlęs “sutaisyti čia pat.” 
Ir “taisę” taip, kad jis tik po ■ 
keturių dienų atsipeikėjo Be
llevue ligoninėje. Po to chi
rurgai turėjo jam pritaikyti 
plieninę galvos kiaušo dalį 
vieton išmušto kaulo.

Policistai John Tyson ir 
Jerry E. Hogan aiškino džiū
rei, būk jiedu iš karčiamoš 
išėjusiu1 blaivutėliai. Kad jie 
girdėję dvi moteris spiegiant 
ir matę Browna pradedant 
bėgti, įsakę jam sustoti ir tik 
kumščiu su d avę per žandą 
kada jis pasikėsinęs ant jų 
peiliu. Bet tokių išgązdintų 
moterų nesirado. Džiūrė ir 
teisėjas netikėjo jų Pūdy
mams. '

Pinigai, žinoma, ateis iš 
miesto iždo, iš taksų mokėtojų 
kišenės. Iš to pat iždo tebemo
kama ir algos tiems policis- 
tams, kurie dar nebuvo su
spend uoti nei atstatyti iš dar
bo.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S1 &
UP-TO-DATE

BARBER SIIOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
30G UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

IMMIGRATION & NATURALIZA
TION KONSULTANTAS

Mr. Adcock, *258 Broadway, ^N.Y.C. 
ar skambinkite Rector 2-6R&

/8-10)

HELP WANTED—FEMALE 
'-------- U 1111 '

KAMBARIŲ VALYTOJOS
5 Dienu — 40 valandų savaitė — 
$31.40 j savaite ir arbatpinigiai. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės į ve
dėją (housekeeper).

IQFTU AVE. HOTEL 
5fh Avė. & 9th Street 

New York City

Namų darbininkė. Suaugusi mo
teriškė. Nuosavas kambarys ir va- 
na. Mylinti vaikus (2). Paliudijimai. 
Sekmadieniais laisva ir daug liuos- 
laikio. Linksma aplinka.
Plaza 7-2896. (19-21)

Namų darbininkė; tinkanti prie 
vaikų. D. P. priimama, mokanti 
biskutį angliškai. Nuosavas kamba
rys ir vana. $25 į savaitę. Šaukite; 
Roslyn 3-3596. (21-23)

Hilliard atsteigęs į 
darbus dešimti 
atstatytųjų

Miestinės labdarybės virši
ninkas Hilliard sugrąžinęs į 
darbus 10 iš 16-kos asmenų, 
kuriuos buvo atstatydins iš 
darbo sausio 16-tą. Jie buvo 
atstatyti dėl “nekooperajuno 
su civilinių gynybos progra
ma.” Taip buvo sakoma pa
skelbime, kad jie atstatyti.

Einant Hilliardo įsaku, vi
siems departmento tarnauto
jam civilinių gynyba yra pri
valoma. O kad būtų kvalifi
kuotais joje veikti, privalu 
pasirašyti specialę priesaiką, 
kurioje įsakoma sužymėti vi
sas organizacijas, kurios yra 
ar būtų tariamos esant sub- 
versyvėmis. Ypačiai reikalavo 
atsisakyti unijos — United 
Public Workers.

Tarnautojai buvo atsisakę 
tokią priesaiką pasirašyti, 
argumentuodami, kad jie į- 
stodami valdinės įstaigos tar
nautojais jau pareiškė būti iš
tikimais savo valstybei. , -

Menama, kad sugrąžantieji 
tik atlikimu ausinės galėję at
gauti darbus.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

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

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GU1II.
• Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET A 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174
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