
Smetoniniai ginklai.
Mtelas po melo!
Kriminalybes.
Naciai kriminalistai—laisvi.

Rašo R. MIZARA

Prieš kurį laiką tūlas dipu- 
kiškas profesorius sakė vie
nam brooklyniečiui:

— žinote, ponas, Korėjos 
šiauriečiai kariauja “nepri
klausomos Lietuvos” gink
lais?

— Smetoninė Lietuva nie
kad savo ginklų negamino,— 
atsakė brooklynietis. — Ji 
pirkosi ginklus iš čechoslova- 

. kijos, Anglijos, Amerikos.
Profesorius nuleido nosį, 

patylėjo valandžiukę, paskui 
tyliai išsitarė:

— Propaganduoti neken
kia...

Šioįmis dienomis Čikagos 
Marijonų Drauge tūlas asmuo 
rašo, būk indokinieeiai ka
riaują smetoninės Lietuvos 
ginklais!..

Matot, kokias kvailybes 
žmonės skleidžia!

,z -Kad meluoti, tai jau. meluo
ti!

Aną dieną vienas kriaučius 
manęs klausė:

. — Ar gali būti tiesa, kad 
rusai iš Lietuvos jau išvežė 
Sibiran penkis milijonus lie
tuvių ?

— Kur tai girdėjote?
— Man sakė dipukas, ma

no giminaitis.
— Tiek lietuvių nėra visa

me pasaulyje, — atsakiau 
žmogui.

Jis nustebo, pagalvojo, pas
kui :

— Gerai tamsta sakai; man 
tai neatėjo nei į galvą. Dabar 
aš jam pasakysiu!

— Nieko tai nepadės — jis 
visvien pliaukš.

Lietuvos duona vežama Ru- 
sijon, Lietuvos miskas veža
mas Rusijon, Lietuvoje stato
mi fabrikiniai namai vežami 
Rusijon; Lietuvos darbininkai 
vežami Rusijon elektrinėms 
jėgainėms statyti ant Volgos; 
Lietuvos mechanikai vežami 
Rusijon; Rusijos miestuose 
badas.

Ir taip melas po melo, klas
ta po klastos — diena iš die
nos kišama kryžiokiškos spau
dos nelaimingam skaitytojui.

Nežiūrint visko, anot to vi; 
duramžių kunigijos kankinto 
mokslininko: o žemė vis tik 
sukasi!

Lietuvių tauta, kaip gyveno, 
taip tebegyvena Lietuvoje.

Ji ten persitvarko žemę 
naujaip pagrindais; ji žygiuo
ja pirmyn ir pirmyn su visu 

t progresyviu pasauliu, nepai
sydama, kad prieš ją auksi 
kryžiokiški, nesveiki liliputai. C- 'S • > T*
į Aną dieną Brooklyne įsikū- 
re^špecialus komitetas kovai 
prieš vis besiplečiantį krimi- ■ 
nalizmą.
< Komitetas sako: valdiniai 

. organai nebepajėgią krimina
listų suvaldyti, tai pati visuo
menė turėtų stoti darban.

Komitetas renka ’ aukas ir 
jomis palaikys kai kuriuos 
agentus, kurie vesią kovą 
prieš kriminalistus.

Taip, Didžiajame Niujorke 
įvairių rūšių krtminalybės 
skaitlingėja.

Kyšystės, prasiradimas, len- 
kimąsis prieš dolerį — kas
dieniškas reiškinys.

Prieš keletą dienų viename 
miesto teismabutyj suimta jo 
tarnautoja (derk), kuri1 pri
imdavo iš žmonių pinigus ark
linėms lažyboms.

Ji buvo “bukis”...
Tame pačiame teismabutyj, 

kur'bukiai teisiami, tarnauto
ją užsiimdinėja ta pačia “pro- 
feeįja”!

į Amerikos vyriausybė išlei
do iš kalėjimo didžiuosius Vo
kieti jos kriminalistus: Kruppą, 
Poperį, Stimlę ir kitus.
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Kinija sako, amerikine 
rezoliucija visai užkirto 
kelią taikos deryboms *
Kinijos valdžia todėl atmeta 
taikančiąją J. Tautų komisiją

Lake Success, N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
ka atmetė taikymo komisi
ją, kurią Jungtinių Tautų 
seimas paskyrė deryboms 
dėl Korėjos karo baigimo.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Čou En-lai, kal
bėdamas per radiją, vadino 
tą komisiją monu.

Taikymo komisija suda
ryta pagal amerikinę rezo
liuciją, kurią užgyrė Jungt.

Senatorius perša gana 
daug jankių Europai

Washington. — Demok
ratas senatorius Paul Dou
glas siūlė tiek padaugint 
amerikonų kariuomenę va
karinėje Europoje, kad at
sieitų po vieną jankių divi
ziją kiekvienam trejetui eu
ropiečių armijos divizijų— 
anglų, francūzų, belgų ir 
kitų Atlanto tautų.

Douglas, be to, sakė, ne
labai galima pasitikėti, kad 
vakarų Europos kraštai 
pristatytų tiek kariuome
nės, kiek žada, kovai prieš 
komunizmą. Todėl reikią 
ten laikyti gana didelis jan
kių skaičius.

Gal pakels algą dar 
negavusiems pakėlimo

Washington. — Valdinė 
algų komisija svarsto pla
ną pakelti algas 10 procen
tų tiem darbininkam, kurie 
negavo jokio priedo nuo 
Korėjos karo pradžios.

Kainų kontroliuotojas Di- 
Salle įgalino kasyklų kom
panijas pabranginti anglį 
tiek, kad padengų algos pa
kėlimą mainieriams po $1.- 
60 per dieną.

Streikuoja eiliniai 
Anglijos hivakroviai

Liverpool, Anglija. — 
Laivakrovių streikas su
stabdė 34 laivų prikųovimą 
bei iškrovimą.

Streikuoja 5,500 darbi
ninkų; protestuoja, kad 
valdžia nutarė pakelti algą 
tiktai 28 centais per dieną. 
Jie reikalavo 84 centų prie
do.

Tai eilinių darbininkų 
streikas, be unijos vadų už
gynimo.

Vadai smerkia streiką 
kaip “komunistų sąmokslą 
prieš demokratiją.”

žudė amerikiečius beginklius 
karo belaisvius Belgijoje.

Išleisti iŠ kalėjimo tie, ku
rie buvo baisiai nusikaltę ne 
tik prieš Ameriką, o ir prieš 
visą žmoniją.

Ar jūs manote, jog šis pa
rodytas naciams “mielaširdin- 
gumas” nepaakstins ktyus at
likti didesnių kriminalybių ?!

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Vasario-Feb. 6, 1951

Tautų seimas.
Ta rezoliucija pasmerkė 

Kiniją kaip užpuolikę Ko
rėjoje, ^reikalavo atsaukt 
kinų kariuomenę iš Korėjos 
ir paskyrė komitetą baus
mėm planuoti prieš Kiniją.

Čou En-lai pareiškė, jog 
Kinija nesiskaitys su tai
kančiąja komisija todėl, 
kad ta rezoliucija “visai 
užkirto kelią” deryboms dėl 
taikos.

Šalčiai padarė 100 
milionu dol. nuostoliu

St Augustine, Florida.— 
Pereitos savaitės pabaigoje 
snigo ir šalo daugelyje vie
tų šiltojoj Floridos valsti
joj. Šaltis kai kur siekė net 
nulį (zero).

Šalčiai ir sniegai Florido
je, Californijoje, Kentu
cky, Louisįanoj įr kitose 
šiltosiose pietinėse valstijo
se padarėv iki 100 milionų 
dolerių nuostolių, sužaloda
mi daugybę daržovių ir vai
siu laukuose.

Vidurvakarinėse Wiscon- 
sino ir Indianos valstijose 
termometras kai kur rodė 
39 iki 42 laipsnių šalčio že
miau nulio.

Massachusetts ir tūlose 
kitose Naujosios Anglijos 
valstijose prisnigo iki 14 
colių.

Berlyne suimta 40 žmonių 
minint oro bombų aukas

Berlin. —1 Policija • vaka
rinėje Berlyno dalyje areš
tavo 40 asmenų kaip įtaria
mų komunistų Hėl to, kad 
jie dėjo vainikus ant griu
vėsių, kur Amerikos lėktu
vai užmušė daug žmonių 
per didžiąją ataką 1945 m. 
vasario 3 d.

Prie vainikų buvę priseg
ti kaspinai su smerkiančiais 
amerikonus užrašais.

Vakarinis Berlyno ruož
tas yra užimtas amerikonų, 
anglų ir francūzų.

ANGLIJA DAR APRežė 
LAIKRAŠČIUS

London. — Anglijos val
džia dar'5 procentais suma
žino popierio naudojimą 
laikraščiams. O jau ir pirm 
to laikraščiai buvo aprėžti 
viso iki 6 puslapių.

} /

Washington. — Karinin
kai spėja, kad šiauriniai 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai ruošiasi dideliam pava
sario ofensyvui.

Peking. — Kinijos .užsie
nio reikalų ministras Čou 
En-lai sakė per, radiją, “A- 
merika nori karo, o ne tai
kos.”

ORAS. — Giedra ir šal
čiau.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

KORĖJOS LIAUDININKAI
KONTRATAKUOJA JANKIUS
Bando išvystyt naują ofensyvą

Valdžia vis dar bando 
sustabdyt plintantį 
gelžkel iečių streiką

i

Korėja, vas, 5. —Šiauri
niai Korėjos liaudininkai, ir 
kinai karštai atakavo ame
rikonus ir jų talkininkus 55 
mylių ilgio fronte vakari
nėje ir vidurinėje Korėjo
je. Jankiai, turkai ii* fran- 
cūzai atmušinėjo liaudinin
kus ir darė atakas iš savo 
pusės. ( 1

Kalnų pozicijos už 9 iki 
12 mylių į pietus nuo Seou- 
lo, Pietinės Korėjos sosti
nės, kartotinai ėjo iš vienų 
rankų į kitas.

Didžiausias iki šiol būrys 
amerikinių tankų buvo pra
siveržęs iki 5 mylių į pietus 
nuo Seoulo, bet vengiant 
apsupimo sugrįžo atgal.

Ičono srityje amerikonai, 
po 10 valandų mūšio ,pasi
traukė mylią atgal.

Korejiniai liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai bando 
apsupt amerikonus ties A- 
nyangų, apie 9 mylios į pie
tus nuo Seoulo.

Liaudininkai turi ir daug 
pagrobtų didžiųjų ameriki
nių patrankų, kurios pleš
kino jankių linijas, — rašo 
Phil Newsom, United Press 
korespondentas.

Dažnai ■ buvo kaujamasi 
durtuvais.

Pietinės Korėjos tauti

Taisomas fašistų naudai 
McCarrano įstatymas

Washington. — - Demok
ratas senatorius Pat Mc- 
Cairan ir generalis proku
roras ,J. Howard McGrath 
susitarė įnešti Kongresui 
bilių, kuris aiškiai pasaky
tų, jog bus Amer’kon įlei
džiami ' tūkstančiai buvusių 
nacių -ir Italijos* ir Ispani
jos fašistų. Tas bilius tai 
pataisymas McCarrano į- 
statymo, kurį Kongresas 
pernai išleido prieš komu
nistus ir -kitus vadinamus 
“neištikimuosius.”

Pataisytas sako, galima 
įsileisti šion šalin tokius vo
kiečius, italus ir ispanus, 
kurie “ne iš savo noro, bet 
per prievartą” priklausė

Vėliausios Žinios
Richmond, Va. — Elekt

ros kėdėje pirmadienį tapo 
numarinti dar trys Martin
sville negrai, sakoma, už 
baltos moteriškės “išprie
vartavimą”. O pereitą sa
vaitę už tai buvo elektros 
kėdėje nužudyti keturi jų 
draugai, taip pat Martihs- 
ville negrai.

Washington.— Republi- 
konas senatorius H. Alex
ander Smith ketina duoti 
Kongresui pasiūlymą, kad 
paskirtų du milionu tonų 
grūdų alkaniems Indijos 
žmonėms.

Kai kurie senatoriai ir 
kongresamanai tam prieši- 

'nasi todėl, kad Indija nerė
mė amerikinės poji tikos 
Jungtinėse Tautose prieš 

ninkai susikirto su šiauri
niais liaudininkais arti 
Kangnungo, rytiniame pa
jūryje.

Liaudininku mina , su
sprogdino karini Amerikos 
laivuką, graibiusį minas 
ties Kangnungu. Žuvo 11 
jankiu . jūreiviu. Tai jau 
ketvirtas amerikinis minu 
graibytuvas • sunaikintas 
Korėjos vandenyse.

Be to, buvo sužaloti, bet 
nenuskandinti du kiti kari
niai Amerikos -laivai-nai- 
kintuvai.

Amerikos, Anglijos ir 
Kanados karo laivai vėl 
bombardavo Inčon uostą, 
vakariniame Korėjos pajū
ryje.

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 4. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies armija drauge 
su kinais savanoriai Suvo- 
no srityje vedė mūšius prieš 
dideles amerikonų ir jų tal
kininkų jėgas, mėginančias 
išvystyti ofensyvą iš savo 
pusės. i

Liaudininkai per ryžtin
gas atakas daro didelius 
nuostolius priešams.

nacių bei fašistų partijoms.
McCarrano įstatymas, 

kaip jis pradiniai paga
mintas, reikalauja nepriimt 
Amerikon komunistų “ir ki
tų totalitarinių partijų” 
narių. Generalis prokuroras 
McGrath todėl ir buvo su
laikęs kai kuriuos atplau
kusius fašistus.
. Sen. McCarran protes
tavo jų kliudymą; sakė, kad 
jo įstatymas iš tikrųjų ne
turi tikslo uždaryt Ameri
kos duris “nekaltiem” na
ciam - fašistam.

Taip dabar ir susitarė 
McCarran su McGrathu pa
taisyt minimą įstatymą.

Kinijos Liaudies Respubli
ką.

Maskva. — Sovietų ko- 
muinstų laikraštis Pravda 
vadina prez. Trumaną ir 
gen. Eisenhowerį “kurstan
čiu karą duetu.”

Pittsburgh. — Čionaiti- 
nis dienraštis Pittsburgh 
Press išspausdino saržento 
L. H. Kinsey pranešimą, 
kad Japonijos kareiviai 
dalyvauja korejiniame ka
re prieš šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Sužeistas Kinsey parga
bentas ir dabar gydomas 
Atlantos, Ga., ligoninėje.
Anglai sako, rakietiniai 
Sovietų lėktuvai greitesni 

už amerikinius

Kartu grūmoja streikieriams 
teismais ir bausmėmis

Washington. — Valdinė 
tarpininkavimų komisija 
tęsė derybas su Traukinių 
Darbininkų Brolijos va
dais; ragino juos dėti visas' 
pastangas, kad tuojau su
grąžintų darban 10,000 
“svičmanų” (gelžkelinių bė
gių su junginėto jų).

Svičmanai streikuoja, ap
simesdami “sergančiais.” 
Vadai šaukė juos dąrban, 
bet streikieriai neklausė.

Keliamos kainos dėl 
gelžkeliečiy streiko

New York. — Kompani
jos, pasinaudodamos gele
žinkeliečių streiku, dar pa
brangina maistą, kurą ir 
kitus reikmenis., Nes strei
kas sumažino tų dalykų 
pristatymą miestams.

Atominėmis dulkėmis 
apnuodytas sniegas

Rochester, N. Y..— Snie
gas čia ir Syracuse, New 
Yorko valstijoje, buvo už
terštas nuodingomis ato
minėmis dulkėmis. Jas at
nešė vėjai iš Ne vados vals
tijos, kur bandymuose iš
sprogdinta bent 4 atom- 
bombos.

Ottawoy, Kanadoj, taipgi 
snigo apnuodytu atominė
mis šiukšlėmis sniegu.

Karui skiriama dauguma, 
aliumino ir gumos

Washington. — Valdžia 
griežtai aprėžė aliumino ir 
natūralės gumos (robo) 
naudojimą civiliniams dir
biniams gaminti, pradedant 
nuo balandžio 1 d.

60 procentų aliumino ir 
dauguma gamtinės gumos 
yra skiriama kariniams Ą- 
rengimams.

Uždraudžiama varto t a- 
liuminą dviem šimtam įvai
rių dirbinių, “be kurių ga
lima apsieiti.” Bet dar bus 
leidžiama daryt iš aliumino 
puodus - indus ir kitus tik
rai rekalingus daiktus.

Automobiliams labai nu
mažinta natūralės gumos 
vartojimas. Ją pavaduos 
dirbtinė guma.

Miesto susirinkimas ragina 
pasitraukt iš Korėjos

Henderson, Kentucky. — 
Bendras šio miesto piliečių 
susirinkimas atsišaukė į 
majorą O. A. Bentoną, kad 
pasiųstų Washing tono val
džiai prašymą atšaukt A- 
merikos kariuomenę iš Ko
rėjos. 11. ->

Pats miesto majoras sa
kė, amerikiečiai Korėjoje 
“žūva bergždžiuose mūšiuo
se.” ; /
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Tuo tarpu streikas plito, 
suparalyžiuodamas 52 ilgas 
geležinkelių linijas, aptar
naujančias 100 miestų viso
se valstijose.

Streikas taip tramdo 
medžiagų pristatymą fabri- z 
kam, kad dėl to laikinai pa
leista 180,000 darbininkų*.

Valdžia kreipėsi į federa- 
lį teismą Chicagoj, reika
laudama bausti streikierius 
už paniekinimą teismo in- 
džionkšino, kuris įsakė 
dirbti. Unijai-Brolijai grę- 
sią pusė miliono dolerių 
baudos už kiekvieną streiko 
dieną. Sakoma, galėtų būti J 
baudžiami ir patys strei
kieriai. e

Valdžia sielojasi, kad 
streikas trukdo ginklų ir 
amunicijos gabenimą Korė
jos karui.
Streikieriai reikalauja su- 

trumpint darbo savaitę nuo 
dabartinių 48 valandų iki 
40 vai. per savaitę ir’mokė
ti tokią pkt algą, kaip už 
48 valandas.

Pavaryti 146 senieji 
čechoslovakų valdininkai

Praga. — United Press 
praneša, kad čechoslovaki- 
jos valdžia pavarė 146 pa
reigūnus iš užsieninės pre
kybos ministerijos.

Jie buvo užsilikę nuo se
nosios buržuazinės » val
džios. Naujoji demokratinė 
valdžia surado, kad negali
ma jais pasitikėti.

Phila. koplyčia keturiems 
kapelionams pagerbti -

■
Philadelphia. — Prezid. 

Trumanas pereitą šeštadie
nį dalyvavo atidaryme kop
lyčios Temple Universitete 
pagerbti keturiem žuvu- 
siem su Dorchester laivu 
kapelionam Antrajame pa- ' 
sauliniame kare'— katalikų 
kunigui, dviem protestantų 
kunigam ir rabinui.

Kuomet torpeduotas lai
vas skendo, jie atidavė ka
reiviams plaukiamuosius J 
savo apvalkus, ir patys žu
vo.

Trumanas, girdamas ka
pelionų pasiaukojimą, tvir
tino, kad Amerika turi va
dovauti “laisvajam pasau
liui kovoj prieš komunis
tus”, kuriuos jis vadino 
“užpuolikais.”

Neapolis, Italija. — “Į 
svečius” atplaukė 22 Ame- . 
rikos karo laivai.

Bedford, Mass. — Miesto 
piliečių susirinkimas atme
tė miestinės tarybos pir
mininko Al. W. Cliffordo 
siūlymą paskirti $4,100 ci
viliniam apsigynimui.

Todėl Cliffordas pareiš
kė': “Jūs balsavote už Sta
linį.”’ ,' ,
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Kas Ką Rašo ir Sako Mūsų laikraščio padėtis;
jo 40 metų sukakties atžymėsimas“Komunistinės bandos 

mus siausdavo iš visų pu
sių, o kartais tiesiog iš pa
čios žemės nelauktai išdyg
davo”, rašo jis.

Svarbu 'priminti, kad 
Mindaugas sakosi kariavęs 
“prieš bolševikus už Lietu
vos laisvę”, bet nuvyko In- 
dokinijon kariauti prieš In- 
dokinijos žmonių laisvę ir 
nepriklausomybę! Tai bent 
gaivalas! Jis didžiuojasi, 
kad vieną kartą jie, legio
nieriai, “išklojo” apie 200 
indokiniečių!... Bet ir pats 
gavo kulką į šlaunį. “Mane 
parnešė ant neštuvų”, skun
džiasi balamūtas žmogus.

Mindaugas T. Indokinijo
je sutikęs apie 7 lietuvius, 
tokius pat žiopliškus nedo
rėlius, kaip iv jis pats,, vy
kusius Indokinijon dėl lais
vės kovojančių žmonių 
mušti.

Marselyj jis sutikęs dar 
vieną lietuvį, parvežtą iš 
Indokinijos, bet jau tik su 

legionierių. Lovų viena koja, 
viso gyvendami 
legionieriai to-! užklaustas, ; 
prabangos kaip | nąs kariauti, 

Miego- į klausėjui

LEGIJONIERIUS MIN
DAUGAS T. APIE 
INDOKINIJA

Kunigų Drauge tūlas V. 
Indrajis paduoda pasikal
bėjimą su Mindaugu T., lie
tuviu, grįžusiu iš Indokini- 
jos. Mindaugas T., matyt, 
pirmiau kariavo nacių ar
mijoje prieš T. Sąjunga, o 
po karo įstojo į Prancūzų 
legijoną ir buvo nuvežtas į 
Indo' Kiniją kariauti prieš 
to krašto kylančiąja liaudį, 
— liaudį, kovojančią už sa
vo krašto nepriklausomybę 
ir laisvę.

Pasirodo, jog Mindaugas 
T. buvo sužeistas, prarado 
80 procentų darbingumą, 
na, ir po to buvo grąžintas 
Marseliu, Francūzijon, kur 
ir dabar gyvena.

Kaip jam vyko kelionė į 
Indokiniją ? Pasiskaitykit:

Kelionė iš Afrikos į Indo
kiniją laivui truko 15 dienų.

f

Karstovi Anglija?
\

Anglijos premjeras Attlee vėl kalbėjo parlamente ir 
teisino savo vyriausybės užsilaikymą Jungtinėse Tauto
se. Anglijos delegatas Jungtinėse Tautose balsavęs už 
Jungtinių Valstybių rezoliuciją todėl, kad toji rezoliuci
ja buvusi “smarkiai pataisyta”. Nobs joje Kinija paskel
biama agresoriumi, bet sankcijų klausimas esąs atidė
tas. Originalėje rezoliucijoje buvo pasakyta, kad Kinija 
atmetė Jungtinių Tautų paliaubų pasiūlymą, bet patai
sytoje rezoliucijoje sakoma tik tiek, kad Kinija nepriė
mė to pasiūlymo. Kai šitaip rezoliucija buvusi “sušvel
ninta”, jinai pasidarius priimtina Anglijos vyriausybei.

Šis Attlee pasiteisinimas yra tikrai naiviškas. Jis tik 
parodo, kad Anglija bando taip gudravoti, jog ji taip jau 
baisiai i
tuose ir tuo patim kartu palaikytų vienybę su Amerika. 
Juk aišku, kad tie rezoliucijos pataisymai nepakeitė jos 
esmės. Tik politiniai nesubrendusiems žmonėms Attlee 
gali įkalbėti, jog yra koks nors esminis skirtumas tarpe 
nepriėmimo ir atmetimo. Tai niekas daugiau, kaip tik 
lošimas žodžiais. Be galo silpna turi būti Anglijos diplo
matų pozicija, jeigu jiems tenka griebtis tokio lošimo žo
džiais.

Šių dienų tikrovė yra tokia, kad Anglijos valdovai ne-1
galį pilnai atsistoti ant savo kojų. Nors kartais jie pa- 50 kilometrų. Po to 
zurza prieš mūsų vyriausybės jiems duotas instrukcijas, specialias adatas nuo tropinių 
bet kaip tik prieina prie tos vietos, kur reikia aiškiai, pa- kurios, pasirodo, tikrai 
rodyti savo nusistatymą, jie pakelia ranką taip, kaip lie- buvo labai reikalingos. Kai 
pia mūsų šalies delegatas Austin.

Ar anglai pajėgs iš tos priklausomybės išsilaisvinti, 
dabar labai sunku pasakyti. Kaip atrodo, tai priėmimas 
rezoliucijos, paskelbiančios Kiniją agresoriumi, toli gra
žu nereiškia, karo pabaigos Korėjoje. Mūsų spauda ir 
diplomatai jau daro' spaudimą ant Jungtinių Tautų dau-

nenusidėtų savo interesams Tolimuosiuose Ry-1 Viename laive važiavome 12,-
000 karių 
nebuvo ir iš 
Indokinijoje 
kios didelės 
lova jau1 nebežinojo, 
davome beveik visada ant 
grindų laive, miškuose, karei
vinėse, džiunglėse ar laukuo- j 

'se. ' ’
Išlipę Saigone pėsti ėjome 

gavome

gumos, kad jinai nebedelsiamai darytų kitą žygį ir pra-į ia? 
dėtų Kiniją bausti ekonominiai. Ar Anglija pasipriešins 
Šiam žygiui? Abejotina. Gal priešinsis iš sykio, kaip kad 
iš sykio kalbėjo prieš Amer. siūlomą rezoliuciją, bet kaip 
tik Jungtinėse Tautose bus iš Amerikos pusės griežtai 
pareikalauta prieš Kiniją sankcijų, Anglijos atstovybė 
pasiduos, žinoma, su pasiteisinimais.

Panašioje padėtyje randasi Francūzija. Tų dviejų ša
lių valdančiosios klasės atsižadėjo nepriklausomybės. 
Tai jaiv seniai aišku. Be reikalo premjeras Attlee gai
šuoja laiką savo pasiteisinimams.

---------------- ^_i—/-----------------

Generolo Dwight D. Eiienhowerio pranešimas
Praėjusį ketvirtadienį bendrame abiejų Kongreso būtų 

susirinkime gen. Eisenhower padarė pranešimą iš savo 
'kelionės po Vakarų Europą. Pasakė ilgą prakalbą. Ga
vo nuo Kongreso narių smarkių aplodismentų. Beveik vi
siems jo pranešimas labai patiko, nes jame generolas Ei
senhower nieko nepranešė. Kalbėjo jis abelnomis, ne
aiškiomis frazėmis. Europoje jis suradęs visko: vietomis 
labai didelio pesimižmč; nusiminimo, bet kitur—labai 
aukšto optimizmo, pilniausio pasitikėjimo savimi ir Ame
rika.

Ei&nhower pasakė, kad šiandien (Europai labiausia 
įteikia ne tiek Aiūeritds kareivių, kiek įvairiausių gink
lų. Visoje trylikoje šalių jis girdėjęs tą patį reikalavi
mą. Pav., Francūzija f porą metų duotų Vakarų Europos 
armijai net dvidešimt penkias divizijas, jei tik Amerika 
sutiktų jas apgihkluofi. Todėl Eisenhower ir pasakė, kad 
mūsų šalis turi paskubinti gaminimą ginklų. Turime 
pasiaukoti, turirtie nukentėti, bet europiečius apginkluo
ti, r

Gen. Eisenhower pakartotinai reikalavo, kad Ameri
ka, taptų' tikriausiu Visų “laisvųjų tautų” vadu. Be mū
sų vadovybės Vakarų Europa pražūsianti.

Bet visi šitie siekimai ir norai jau seniai Amerikos 
Žmonėms pasakojami. Geri. Eisenhower tik pakartojo. 
Jis tik tiek pridėjo, kad karui pasiruošimo laikotarpis 
gali būti labai, labai ilgas. Tai nesanti tik laikina fenome
ną, bet labai ilgas procesas/ galįs užsitęsti net iki poros 
ar trejeto desėtkų rpetų! \

O kaip su taikos reikalu ? Tai visa, žinoma, mes dary-. 
Sime “taikos išlaikymui” ir apsaugojimui “mūsų gyve- 
nimo būdo.” Generolas Ėisenhower nė neprisiminė tai, 
kad krašto šumilitariz'avimas/ užgniaužimas civilinių 
laisvių ir demokratinių teisių, užkrovimas ant žfnonų 
negirdėtos taksų naštos iš vidaus tą mūsų “gyvenimo 
būdą” jau baigia sunaikinti.

, tikrai
i reikalingos. Kai 

i vienas jaunas legionierius po 
to užvalgė lašinių (buvo įsa
kyta dvi dienas po skiepijimo 
nieko nevalgyti), tuojau susir
go ir numirė.

O kaip atrodo Indokini-

Ji turtinga, tik vandens 
trūksta. Netrūksta “nuo
dingų bambalų ir gyvačių.” 
Na, o legionierių gyveni
mas “įdomus tiktai knygo
se”. Prancūzai duodavo le
gionieriams prasčiausius 
ginklus ir kitus karinius 
reikmenis.

Kai Mindaugas T. buvo 
ar jis dar ma- 

, tai 
atsakė: 

vau ir kariausiu”.
Girdi, jis kariausiąs “Lie- 

I tuvos armijoje”, kai ten bus 
'atkurta fašistų valdžia!

Mes drąsiai galime “did- 
’ vyriui” Mindaugui T. pasa
kyti: tu, nelaimingasis, gal 
būt dar kariausi, 'bet ka
riausi tik su blakėmis ir u- 
tėlėmis.

Tokia tavo lemtis.
Beje, galimas daiktas, 

jog apie Mindaugo T. “bu
simąjį kariavimą” sugalvo
jo pats V. Indrajis, kuris, 
matyt/ taipgi ne pėsčias: 
pradžioje pasikalbėjimo jis 
rašo, būk pas indokiniečius 
“randasi mūsų kariuomenės 
ginklų, bolševikų atgabentų 
iš Lietuvos...”

Pagalvok, skaitytojau, 
kokia nesąmonė čia iškep
ta ! ■ . ■

jis už- 
“karia-

TAIP ATRODO
Gyvename baisiai įtemp

tų nervų laikotarpį. Labai 
sparčiu tempu skleidžiami 
visokios rūšies melai, nieki
nimas, įžeidimas vieni ki
tų, kad tik ant savo pasta
čius. Taip daroma tautų 
tarpe, taip daroma ir pa-, 
vieniu asmenų, v v

Žinoma, kaltininkais yra7 t/

anie, o ne mes; ans, o ne 
aš! Ir taip einama vis aukš
tyn ir aukštyn. Pasekmės: 
vieni kitų žudymas!

Vieną kartą, beskaityda
mas tūlo rašytojo išreikš
tas mintis, štai ką užtikau’: 
Girdi, Washingtone taip 
dabar viskas susimaišė, kad 
žmogus daugiąu;' nieko ne
gali suprasti, kaip tik pa
kvaišimą. Dar silpnapročių 
įstaigose daugiau rastum 
tinkamesnių asmenų, negu 
Washingtone. Ir jis surin
ka': “Let’s all go crazy, like 
in Washington!” — Visi 
bukini darniais, kaip’ Wa
shingtone!

KAUNAS, 1950 m. lapkr. imą ir padarė visą eilę konkre-
30 d. Pastaraisiais metais vi- !čių išvadų 
sa eilė Kauno Valstybinio uni
versiteto mokslo darbuotojų 
apgynė technikos mokslų kan- niais metais

praktiškai šiam 
klausimui išspręsti. Jaunas 
mpkslo darbuotojas, ' pokari- 

b&igęs Kauno 
Valstybinį universitetą, vyr., 
dėstytojas K. Bieliūnas diser- 1 
tacijoje "Kūginių krumplia
račių drožimas ir tąm reika
linga aparatūra” paru’ošė teo- 

LTSR įmonėse” retinį klausimo išsprendimą ir 
išnagrinėjo šią pateikė konkretų būdą bei sa

vo sukonstruotą aparatūrą

didato disertacijas labai aktu- I • aliomis praktiniu požiūriui te
momis. Katedros vedėjas do
centas L. Kumpikas ’savo ‘ di
sertacijoje “^rankinio plieno 
parinkimas 
moksliškai 
taip svarbiu praktinę problc

Mūsų šalis yra turtin
giausia visam pasauly. Muš 
valdonai duoda pinigų 
tiems, kurie daro taip, kaip 
jiems patinka.

Taip dalykams susidėjus, 
daugelis nenaudėlių' tuom 
pasinaudoja. Ir pasinaudo
ja gana gausiai.

Bet reikia žinoti ir turėti 
gerą skymą, kad’ patapus tų 
tarpe, kuriems skiriąma di
delės sumos pinigų. Net bu-

kūginiams -krumpliaračiams 
pagaminti,

vę “marksistai”, Tito ir jo 
draugai, surado būdą, kaip 
gauti iš turtingo Dėdės Ša
mo pinigų.

Pradžia \ parodyk špygą 
Tarybų valdžiai, tu jau 
gausi keletą dešimčių mili
jonų. Jei reikia daugiau pi
nigų, sugalvok dar ■ smar
kesnį išjuokimą, gausi dau
giau'.

Ir taip įvyko. Jugoslavi
jos Tito valdžia pirmą kar
tą gavo 20' milijonų dolerių 
pagalbos iš Dėdės Šamo. 
Bet jis pirmiaus turėjo pa
sitraukti iš socialistinių ša
lių šeimos. Ir, ;žinoma> paro
dyt špygą Maskvai.

Kada gavo taip lengvai 
20 nlilij'čnų dolerių, tai 
pradėjo darbuotis ’ dar 
smarkiau, kad gavus dar 
daugiąu. Ir štai pereitų’ me
tų spalio men. Jugoslavijos 
laikrašty Omladina tilpo 
smarkus pajuokimas Višin
skio’. Paklausykite:

“Jis prišii*ma? kad Mask
va ’ yra' centru pasaulio.

“Jo1 mokslininkai, kūrie 
pastaruoju laiku pasekmin
gai išrado viską, be abejo
nės, pareikš, kad Jėzus 
Kristus gimė . Maskvoj; 
taip'gi, kad Ėva apgavo A- 
domą Maskvos parke, kurį: 
pievas buvo huskyręs to
jumi.”.

Žinoma, tuojau neužilgo' 
Dėdė Samas dar sušelpė 
Jugoslaviją su 3Š milijonais 
dolerių.

Pasauly yra daug progų 
ir pinigų, tik. reikia’ žinoti; 
kaip’prie jų prieiti.

Pranas

iš redakcijos pranešimo akcininkiį suVažiavimui, kantrybės, privalome nenu- 
įvykusiam 1951 m'efų sausio Ė7 d. kicAmond Hill, N. leisti rankų, bet dirbti ir 

dirbti vis daugiau.
Praėjusiais metais mes 

ei ja siautėja, žmonės yra laikinai netekome^ uolaus 
visaip gąsdinami,- kiekvie- bendradarbio ir Jėjnėjo 
,nas pažangesnis žmogus ap- Kaškiaučiaus;
skelbiamas komunistu. Žo- Jam, kaip žinoma, atsitiko 
dis, tartas dėl taikos, ban- Profesinė nelaimė ir jis la
idomas paversti šubversy-,P° tūlam laikui nuo mūs 
viu žodžiu. j atskirtas. _

Šiemet mes švęsime 40 \ _ 
metų jubiliejų — 40 metų laiškų1, nušviesdamas 
sukaktį nuo to, kai Laisvė būklę ir prašydamas, 
pradėjo išeidinėti. !mes perduotume visiems jo .

Mes norime, kad suvažia- prietėliams ir draugams 
vimo' dalyviai duotų suma- giltus linkėjimus. Į
nymų, kaip geriausiai su-l Dr> Kaškiaučius ir nėlais- 
kaktį atžymėti. Mes turime vėje iaik0 neleidžia veltui; 
pagarbinę tam tikrus ’siūly- atliekamomis nuo darbo va
rnus, kurie čia bus skaity-1 landomis ir minutėmis jis’ I 
ti ir diskusuoti jubiliejaus rašo; jis ryžosi rašvti atsi- j 
mifiėjimo reikalu. L ; ;___

40 nietų ilgokas laiko-.gavo gyvenimo, 
tarpte, ypatingai ilgokas; labai jdomus.

i Jums jau žinoma, 
--------- j praėjusiais metais mes

N. Y., diskusijos ir rezoliucija.
Redakcijos pranešimas®-----

bus trumpas, nes mes nori
me, kad suvažiavimo daly
viai patys galėtų daugiau 
kalbėti, teikiant mums pa
tarimų.

Laikraščio turinio čia ne
liesim, — kiekvienam jis ži
nomas.

Praėjusieji mėtai mums 
buvo sunkūs metai dėl to, 
kad mes praėjusiais metais 
įsikūrėme naujoje vietoje. 
Tam reikėjo darbo, didžiu
lių pastangų ir daug lėšų.

Visa tai privertė mus at
sišaukti’ į skaitytojus me
džiaginės paramos, kurios 
jie nepašykštėjo.

>Mes atsikreipėme į lais- 
viečius, prašydami sukelti 
$10,000; ir tai buvo pa-

: atskirtas.
Jis yra Trentono kalėji

me; jis rašė mums keletą 
savo 
kad

minimus (memuarus) 
, kuris

įis 
yra

•_ * r baiuio, ypatingai
daryta trumpu, palyginti, la.ikotarpis lietuviškam dar.j
laiku. bininkiškam laikr ašč i u i.;

Laikams sunkėjant-jie g ptisiminti kad dar
nelengves, - mes turėsime tebgi,a ^,vf ; L_y-JleK10me Ur- 
ir ateityje tos paramos pra- įkūfgjai; sma u tai kad nirri v’iric’ I-tittiita ' o 7 1 ““z ~

neįmano- dar.dau? yragyyų tų mūs.ų i Pa jo biografiniai bruo- 
,skaitytojų, kurie pradėjo,gak Tai 50-ties metų to 

. mes Laisrę skaityti_ su pirmuoju darbštaus žmogaus grožinė- 
kaip"žinote, pradėjome Lai-’ J0S numeriu ir tebeskaitau literatūroje atliktas dar- 
svę leisti sumažintą pusią- I £ L... ____ ...., bas — žinoma, ne visas, o
pių skaičiumi — tris kar-1 
tus mažesnę, o du kartus 
per savaitę didesnę, šešių 
puslapių. Skelbimų mes 
gauname mažai, tuo būdu 
ir keturių puslapių laikraš
tyj - galima užtenkamai 
daug pasakyti — parašy-

syti, nes kitaip dienraščio 
išleidimas bus
mas.

Taupydami lėšas, mes,

Laisvės jįjgiį eįbų jr poemų rinlju- 
l|nį “Prošvaistes.” Ten tel- 

, __ __ o_______ ___ >-
kurie pradėjO|žap ^ai 50-ties metų to

ir tebeskaito

Šia proga, drauge pirmi- tik rinktinis.
ninke, aš siūlau, kad šuva- ąj raginu visus suvažia- 
žiavimo dalyviai atsistoji-|vįmo dalyvius šią knygą 
mu pagerbtų įnirusiuosius skleisti juo plačiau.

Literatūros D r a u g i j os 
i Moterų Komitetas išleido

Aš raginu visus suvažia- 
> šią knygą

mūsų laikraščio kūrėjus, j 
mirusiuosius bend radar-!
bius, vajininkus ir skaityto-,Kaškiaučiaus brošiūrą —.
T’"' (Pirmininkui papra-' 3_Mūsų laikraščio padėtis

ti. Nemanome, kad skaity-■Slu®’ ,suvaziavimas minutei labai įdomią — "Kaip būti
1 sustojo.)

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet, lietuvių tau-' 
tos priešai, kryžiokai, pikie- 
tuoja mūsų suvažiavimą.

tojas jaustųsi, nuskriaustas.
Visa tai mes darėme su

sitarę su direktorių tary
ba; visa tai darėme kolek

Faktinai, mūsų redakci-J4 tik keletas. Jų p-
jai tenka redaguot ir “Švie
sa”, skaityti jos korektū
ros. Praėjusiais metais mū
sų spaustuvė išleido tris 
stambias knygas, kurios 
teko ne. tik mums patiems 
redaguoti, (vieną teko ir 
parašyti), o^ ir korektūros 
skaityti.

Be to, tenka redakcijos 
nariams čia ir ten išvykti 
su organizaciniais reika
lais į provincijas. Tiesa, pa
staruoju metu išvykimai 
buvo retesni, bet ateityj 
manom’ė, jie teks pądažhin- 
ti.

Redaguoti darbininkišką 
laikraštį šiuo metu nėra 
lengva. Jei mes stovėtume 
už karą, jei mes pūstume į 
vieną dūdą, į kurią pučia 
karo troškėjai, žinoma^ bū
tų daug lengviau. Bet gi 
mūsų laikraštis stoja už 
taiką, mes ‘priešingi trečia
jam pasaulinįam karui. 
Mes nepritarėme įsikišimui 
į Korėją, mes raginūme ir 
raginame mūsų vyriaūsybę 
ištraukti iš Korėjos mūsų 
kariuomenę, paliekant to 
krašto reikalus tvarkytis jo 
žmonėms.

Iš karto, tenka pasakyti, 
mažai būVo balsų, reikalaut 
j ančių ištraukti kariuome
nę iš Korėjos, bet šiuo me
tu tie žmčnių balsai vis 
škaitlingėja. Tai liudija net 
ir neseniai paskelbti davi
niai Gallupo Publikos Opi
nijos balsavimo, kur milži
niškas užklaustųjų žmonių 
daugumas pasisakė už ką-! 
riuomenės iš Korėjos iš-l 
traukimą.

Vadinasi, taikos šalinin
kų balsai’ vis skaitlingąja' ir 
mes galime didžiuotis, kad 
laikomės taikos obalsio, katf 
piTešinaihėŠ naujam pasau
liniam karui. Mes, vadina
si, stovime su Amerikos 
žmonių dauguma.

Laikraščio padėtis daV ir 
dėl to. yra sunkų kad rea^

kietas dar kartą parodo, 
kokį svarbų ir kokį naudin
gą darbą lietuvių visuome
nei atlieka mūsų laikraštis.

Tai, beje; sakyte sako, 
jog mes, kiekvienas iš mū
sų, privalome daugiau dirb
ti savo laikraščiui, tvirtinti 
jį visomis jėgomis. Kryžio
kams nieko nebūtų mieles- 
nio, kaip mūsų laikraščio 
susilpnėjimas.

Šis pikieta’s, beje, dar 
kartą atžymi; jog ne visi di
pukai eina' išvien su kryžio
kais. Sū kryžiokais išvien 
ėina tik tie, kurių rankos 
kruvinos nuo Lietuvos žmo
nių skėrd'imo. Jų yra ma
žuma.

' Yra dipukų, kurie praėju
siais metais jau' bendradar
biavo • mūsų laikraščiui; ži
noma, jie rašė po slapyvar
džiais. Atsiras ir daugiau 
tokių, nes gyvenimo rykštė 
plaka juos lygiai, kaip ir 
kitus darbo žnionęs.

Mes privalome turėti

jaunam net ir senatvėje.”
O šiemet mes ruošiamės 

išleisti kitą jo veikalą, kuris 
bus bene pavadintas “Svei
katos Saryu.” Tai bus'J’in— 
kiltys M Dr. Kaškiaučiaus 
klausinių ir jiems atsaky- 
mų apie žmonių sveikatą.

Šią knygą redaguoja An
tanas Bimba, ir aš manau, 
kad jis, prie progos, smul
kiau apie tai pasakys.
LAISVĖS JUBILIEJAUS 

ATŽYMĖJ1MAS
t Šia proga mes pateikia

me sėkamą siūlymą dėl 
Laisvės jubiliejaus atžymė- 
jimo; siūlymas yra nuo viso 
Laisvės personalo . . .

Kai redaktorius perskaitė 
siūlymus, tuomet suvažiavi
mo dalyviai pradėjo juos 
diskusuoti.

Diskusijos buvo gyvos ir 
įdomios.

Iš viso diskusijose balsą 
ėmė virš’ 30 suvažiavimo 
dalyvių. Buvo daryta pa
taisymų prie pateiktų siūly
mų. Kiekvienam buvo svar
bu, kad jubiliejus būtų 
Pravestas ryškiai, kad mū
sų laikraštis būtų sutvir-

4-me pusi.)

(Generolas Omai- N. Bradley (kairėje), bendrojo 
stabo pi^miAiMčas, kalbasi su sen. Lyndon B. Johnson, 
Senato ginkluotą pajėgą komisijos pirmininku, apie 
draftd^imą aVtftfjoū ( 1S metą jaunublią. Jie negalį 
supranti, kocfel taip; aštriai prieš tokį žygi kovoja Ame 
riko# rhotihbs!



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES —50—
(Istorinis RoiVianas)

(Tąsa)
Kai susitikdavo su Knystautaite aki

nis, tarytum, sakydavo:
—Gražuole,'UŽ vieną tavo žvilgsnį, už 

/ieną tavo nusišypsojimą savo gyvybę 
itiduosiu!

Pq iškilmingų vaišių visi gerai nusitei
kę nuvažiavo į Marienburgo laukus, kur 
luvo parengta vieta riterių turnyrams. 
Ordino maršalka, kunigaikštis Vytautas 
;u kunigaikštiene ir visi didikai ir di- 
likės užėmė savo vietas tam tikroje gale
rijoje, iš kurios viskas patogu buvo ma
nyti. Čia pat buvo sudėtos dovanos ri- 
leriams, kurie pasižymės per turnyrus. 
3ovanos susidėjo iš brangių kailių, 
skrandų, brangių audinių, šarvų, iečių, 
kardų, žalvario sagčių ...
i Dar neprasidėjus turnyrams, vienas 
prancūzų riteris išėjo į vidurį arenos, 
nusilenkė prieš didikų galeriją, kur sė
dėjo ir naujai pakrikštyta Margarita 
Knystautaite, ir, paskelbęs ją savo šir-

još^arbę ir gražumą.
—kas su tuQ nesutinka,—atsikreipė 

jis į i’iterius,—tą šaukiu clvikovon!
Nesutinkančių neatsirado; bet čia išė

jo iš būrio karių riteris Griežė ir užpro- 
:estavęs pareiškė, kad jis jau seniai pa
skelbęs bajoro Knystauto dukterį savo 
iirdies dama ir prisiekęs kardu ginti jos 
*arbę ir gražumą, o todėl, be kraujo pra- 
iejimo, niekam negalįs užleisti tos pir
menybės I

Jo žodžius galvos linktelėjimu patvir
tino'ir kuunigaikštis Vytautas.

į—-Atleiskite man, šviesiausias viešpa- 
:ie,—nusilenkė Vytautui prancūzų ritė
ms ir, pridėjęs prie krūtinės savo meta- 
ine pirštine apmautą ranką, tarė: — 
inkšto bajoro Knystauto duktė tik šian
dien, visų mūsų akyse, taipo krikščio- 
lė, o todėl nei vakar, nei seniau, ‘iki 
krikšto švento, niekas iš krikščionių ri- 
;erių^negalėjo paskelbti jos savo širdies 
lama; ir negalėjo ginti kardu jos gar
bės ir gražumo; jei tai yra padaręs ri
teris Griežė, tai jis yra Sulaužęs ordino 
status, riterių tradicijas ir sutepęs sa
vo vardą!

—Kaipgi taip? Ar ji nekrikščionies 
majoro duktė? — užsidegė riteris Griežė 
ir, taukštelėjęs pirštų galais į savo kar
do rankeną, įsisiurbė akimis į savo rung- 
tininką.

—Taip, gal ji ir krikščionies bajoro 
iuktė, bet gimusi ir augusi pagonystėje 
r tik šiandien po krikšto švento įgijusi

palaimą, sielą ir tapusi lygi visiems 
krikščionims,—visai ramiai atsakė pran
cūzų riteris ir taip pat ėmė ryti savo są- 
varžininką akimis.

Žemaičių bajorams labai nepatiko tas 
prancūzų riterio išsišokimas. Jie pra
dėjo savo tarpe murmėti ir bruzdėti. Ta
čiau, nežinodami ordino įstatymų ir su
varžyti visokių riteriškų ceremonijų, 
nutilo, bet kiekvieno jų širdyje degė 
kerštas ir neapykanta savo niekinto
jams ir tam kryžiui, kuris tik vienas 
duoda' teisę žmogumi vadintis. Ir jei tik 
kas būtų užkabinęs juos, tai jie būtų už
miršę svečiai esą ir visi stoję į kovą su 
savo niekintojais. Tai pastebėjo ir Vy
tautas, bet apsimetė nieko nematąs -ir 
negirdįs.

Ne mažiau pasipiktino prancūzų rite
rio žodžiais ir riteris Griežė. Susijaudi
nęs jis metė jam po kojų pirštinę. Ri
teris ją pakėlė. • ,

Galerijoje didikų ir riterių tarpe kilo 
sambrūzdis. Ordino maršalka kažką 
gyvai pradėjo kalbėti kunigaikščiui, ku
nigaikštis daužė ranka į savo kardo ran
keną ir šypsojos bajorui Rambaudai. 
Kažką karštai dėstė viens kitam ir įrodi
nėjo riteriai, 
smalsuolių bei 
pasakė į ausį 
Knystaųtienė.

Pagaliau ordino maršalka atsistojo, 
padarė ranka mostą ir, kai visi nutilo, 

. pareiškė, kad jis Įeisiąs kautis abiem ri
teriam tik iki kraujo!

Riterių ir smalsuolių tarpe vėl pasida
rė gvaru, ir sunku buvo suprasti, ar jie 
pritaria, ar nesutinka.

Prancūzų riteris pasirinko’ kautis k'a- 
ląvijais, pėstiems ant išlygintos žemės. 
Jų ginklanešiai tuojau padavė savo rite
riams skydus, palaikė kalavijus; ir, kai 
abu prisirengė, iš galerijos sutrimitavo. 
Po ,trečio trimito abu riteriai pamažėl, 
dideliais žingsniais, pradėjo artintis 
viens po kito. Susiėjo, sukryžiavo kar
dus ir vėl išsiskyrė. Visi sekė kiekvieną 
jų žingsnį, kiekvieną judesį. Kuris nuga
lės, sunku buvo atspėti. Griežė už pran
cūzą buvo aukštesnis, bet laibesnis; 
prancūzas—žemo ūgio, petingas ir žen
gė plačiai išsižergęs. Šarvai abiejų buvo 
vienoki brangūs, blizgą ir geriausių šalt
kalvių darbo; skydai — riterio Griežės 
pažymėtas vien juodu kryžiumi, o pran- 
cūzo-Lsavo giminės herbu ir su švento 
grabo relikvija.

(Bus daugiau)

sau už priedermę tą parengi
mą paskųsti, kad pardavinė
jama gėrimai Be tain tikrų 
leidimų.

LLD 133 kp. buvo paskųs- 
ta už laikymą vakarienės sek
madienio vakare ir su tvir
tais gėrimais. Bet bausmės ne
buvo uždėtos.

Šventos Onos Moterų Drau
gija turėjo tokią pat vakarie
nę šeštadienio vakare. Buvo 
apskųsta ir turėjo pasimokėti 
$50 pabaudos.

Sunkiai serga P. Kavaliūnas
P. Kavaliūnas, 1177 Jack- 

son St., seniai jau serga, ne
valdo abiejų kojų. Daktarai 
sako, kad jie negali suteikti 
jam jokios pagelbos. Liga 
yra sunki ir ilga.

Nors minėtas ligonis nepri
klauso prie mūsų organizaci
jų, bet yra senas Laisvės skai
tytojas. Todėl draugai, ir 
draugės, kuriems laikas lei
džia, malonėkite jį aplankyti. 
Jis bus dėkingas.

Camdenietis.

Great Neck, N. Y

Al ma

Lawrence, Mass.
Įvairios žinutės
"šio miesto gazolino pardavi

nėtojai '(dyleriai) protestavo 
gubernatoriui už pakėlimą 1 
ir pusės Cento taksų, ant galio
no, kartu nusivežė 10,000 pa
rašų surinkę.

Ne tik federate valdžia, bet 
ir valstijų valdžios kelia tak
sus. Prezidentas ir gubernato
riai ir sapnuoja apie taksų kė
limą. Mat jiems nieko nekai
nuoja. Jie taksų nemoka. O 
darbininkus tai iš visų pusių 
kad skuta, tai skuta, negalima 
nei pasijudinti.

Gazolino dyleriams irgi at
sibodo mokėti taksus, tai da
bar ir jie protestuoja.

įrengiama piknikai atskirai 
kiekvienos apskrities. Draūh 
gai ir draugės turėdavo kan
kintis per visą vasarą su' ma
žais piknikais. O vis tenka 
tiems patiems draugams ir 
draugėms visuose piknikuose 
dirbti. Tie, kurie yra'įšitraU- 
kę į veikimą, vasarbs laiku 
nebeturi nei vieno liuoso sek
madienio nuvažiuoti* kur hbrs 
į pavandenį ir pasilsėti.

Dabar draugai ir draugės 
turėtų pagalvoti, kad sudaryti 
planus dėl abiejų didžiulių 
piknikų. Minimas pasitarimas 
įvyks vasario 25' d., So. Bos
tone. S. Penkaiiskas.

ŠYPSENOS
Linksma Filosofija

Geriau būti mylėtam' ir
■ mylėjus pamesti/ 

Negu apsivedus ir ant 
visados laisvę prarasti.

Čionai gersim už ašaras, 
kurios kaip krištolas puola 
ir bus nešiojamos kaip per
lai tų, kurias mes mylime.

nore-Juokingas žmogelis, 
damas pasilsėti, gerai išsigėrė 
ir nuėjo policijos stotin ir pra
šė, kad jį areštuotų už girtu
mą, nepaduodamas savo gy
venimo vietos.

Policija jį uždarė į kalėji
mą. Laikė kelias dienas. Teis
me jis prisipažino kaltu už 
girtavimą. Būvo * nuteistas 
dviem menesiais ir pasiųstas į 
pataisos namus.

. Jo vardas — Antonio Bai- 
llargean, 44 metų amžiaus.

Cleveland, Ohio

Kad mes turėtumėm' dau
giau ir daugiau draugų, bet 
kad jie mu*ms mažiau ir 
mažiau būtų reikalingi.

Pasigirdo klegesys ir 
žiūrėtojų tarpe. , Kažką 
savo dukteriai bajorienė

KANADOS ŽINIOS Camden, N. J
IŠ LLD 162 kuopos metinio 
susirinkimo

TORONTO. — Sausio 21 d. 
ivyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 162 kuopos metinis 
susirinkimas, kurs, reikia pri
pažinti, neatrodė į metinį su- 
nrinkSmą. Kuopa didelė, bet 
susirinkime dalyvavo nedide
lis »ąpų skaičius. Atrodo, kad 
su visomis mūsų organizacijo
mis ta pati bėda: nariai pa
miršta ateiti į susirinkimus. O 
?al aptingę? , I
z Nežiūrint to, kad susirinki
mas buvo nedidelis, jis paro 
dė, kad organizacija gyva. Ji 
Varo kultūros ir apšvietos 
darbą pirmyn. Ji skleidžia li- 
te^atūrą, rūpinasi svarbiai
siais dienos klausimais ir di
džiuoju visuomenės rūpesčiu 
— taika. Ji išrinko komisiją 
iš trijų narių, kuriems paves
ta rūpintis taikos reikalais 
tarp Tėronto lietuvių.

Pasirodė, kad gražiai dar
buojasi naujų narių gavimo 
komitetas. ,Jo nariai pridavė 
pusę tuzino naujų narių. Jie 
nusistatę tęsti darbą toliau.

Gabi valdyba sutiko pasilik
ti ir Šiems metams, išskyrus 
finansų sekretorių A. Karosą, 
kurtį. prašė atleisti dėl blogos 
sveikatos.

Susirinkųne , sėdint atrodė 
vj&as puikiai, tiktai nemalo- 

kad nariai nepilnai įverti- 
®jj^piUsiriiikimų svarbą. Reikia 
jBjjgiiifl. kad ateityje ir tas issi-

Narys.

MONTREAL, QUE.—
Ligoniai

Pora savaičių atgal, besi
ruošiant eiti į darbą, smarkiai 
liga pakirto Šlekį. Koks jo 
sveikatos stovis, rašant šiuos 
žodžius, neteko sužinoti.

Susirgo Pranė Jonikienė.' 
Ligonė randasi savo namuose.

Susirgo Irena Rimkuvienė. 
Ji randasi ligoninėje, bet ne
teko sužinoti, kurioj. •

Susilaukė Sūnaus
B. J. Bijūnai (buvusi J.'Ver- 

byliūtė), pora savaičių atgal 
susilaukė sūnaus.

Linkiu jaunai motinai svei
katos, o naujagimiui vešliai 
augti.

Dubeltavas Paminėjimas
Sausio 20 d., lietuvių para

pijos svetainėje įvyko dubel
tavas • vedybinis paminėjimas, 
surengtas dėl M. Kirkų ir J. 
Milaknių. Kas jiems tą parti
ją surengė — neteko sužinoti.

Svečiavosi Fas Mus
Čia gana ilgą laiką svečia

vosi O. Martelienės sesutė 
savo dukrele.

Korespondentas

Kiek Sumoka Medžiotojai
Pereitais metąis Amerikos 

medžiotojai sumokėjo už lais- 
nius 37 milionus dolerių. Tai 
daugiau, negu kada nors pra
eityje.

♦ Michigano valstijoj medžio
tojai sumokėjo $1,031,000.

su

veiki-

Veikimas apmiręs; 
skundžia parengimus

Pas mus pažangusis 
mas šiuo tarpu labai apmiręs.
Priežasčių tam randasi Utėlė
tas. Vieni veikėjai išmirė, ki
ti išsikėlė į kitus miestus. O 
dar kiti taip sau aptingo ir 
nenori, prisidėti prie jokio vei
kimo.

Paminėta Kasmoęių 
vedybinė sukaktis

Sausio 27 d: dukrelė 
su Karvelių ir Bozų pagelba
suruošė Antanui ir Juozafinai 
Kasmočiams sUprizo parę, 
kad paminėti 25 metų jų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Pa
re įvyko jų pačių salėje, 89-91 
Steamboat Rd.

Vakaro vedėjas buvo S. 
Karvelis, svočia — Alice Kar- 
velienė, svotas — W. Boza. 
Svečių buvo pilna salė — net 
iš trijų valstijų: New Yorko, 
New Jersey ir Massachussets.

Paprašyti kalbėtojai palin
kėjo jubiliantams ilgo ir links
mo gyvenimo, šampaną atida
rinėjo Andy Matulis, Stanley 
Patrash,' William Buck, Al
fred Koski ir Anthony Zors- 
kis.

Alma Kasrtidčiufė padaina
vo savo tėveliams tam momen
tui atatinkama daina. Dau
giau' dainų padainavo Violet 
Cypliauskaitė.

Dovaną suteikė Dining setą 
nuo visos publikos. Pavieniai 
pridavė dovanas: Helen Kas- 
močienė iš Edgewater, N. J.; 
Alfred Koski, Edgewater, N. 
J.; Mr. ir Mrs. Mike Gros, 
Brocton, jMass.; S. Karveliai, 
Ludžiai, Mr. ir Mrs. L.\Denas, 
Mr. ir Mrs. J. Casgrow, Eva 
Zorskienė, Mr. ir Mrp. J. Zig- 
ler, W. Bozai, Mr. 1 ir Mrs. 
Zack, Anthony Savage ir Jo
seph Alexis. O jo,s sūnus Je
rry nupirko motinai General 
Electric Television set.

“Apgavikais’’ buvo Macio- 
nienė iš JefseyCity ir William 
Buck iš Sheepshead Bay. Gas- 
padinės: Eva 'Zorskienė, Kat
kienė, Purliene ir Mary Ales- 
kewich. Buvęs.

nukirto 
rankos

Lawrence Mill, Inc, dirbtu
vėje, So. Canal St., 
Carles Nutty kairės 
pirštus. Jis čia dirba. Yra 59
metų amžiaus. Nugabentas li
goninėn. *

Sakosi jis, kad visai nežino, 
kaip jam ten pirštus nukirto. 
Apdrapdos agentai dabar 
darbuojasi, klausinėja, kad 
kaip nors kaltę suversti ant 
sužeisto darbininko.

Vėl Moterims “Proga”
»’ y .. ■ •Industrijose

Cleveland Illuminating Co. 
pareigūnas Frank Ryan, kal
bėdamas indūštrialistų susi
rinkime, pareiškė, jog mūsų 
miesto ’ industrijos 1 esaiięios 
kebliame padėjime su išpildy
mu karinių užsakymų ir gami
nimu namams reikmenų, dėl 
stokos darbo rankų.

Jis siūlė imtis greito žings
nio įtraukimui moterų. Prie 
dabartinio 69,000 dirbančių 
skaičiaus, sakė Ryan, reikia 
dar įtraukti mažiausiai 35,000 
naujų moterų.

Tiek moterų įtraukus Cle- 
velando industrijose, jos bus 
saugioj padėtyje išpildyme 
karinių šalies užsakymų. Ka
da sūnūs randasi karo fronte, 
motinos yra reikalingos indus
trijoje. *

Niekam tikęs toks drau
gas, kuris už butelį' drau
gauja,

Tegul d'raūgiškumo žibu
rys užsižiėbila ištikimybės 
kūfcu.

Kad niekados nedraugau- 
tumėm su tokiais draugais, 
kurie/ lyg šešėliai ,saulėkai
toj' artinas prie mūs, ir kuo 
veikiausiai apleidžia mus 
debesiuotoj dienoj.

ATITAISYMAS

Draugas C. M. Bakšas buvo 
pirmiau darbštus veikėjas. 
Bet pereitą vasarą jis patiko 
nelaimę, bedirbant dirbtuvėje, 
jam. mašina nutraukė ranką. 
To. pasėkoje jis atsisako nuo 
bent kokio veikimo.

P. Navalinskas pardavė sa-į 
vo namą ir išsikėlė į Pliila- 
delphiją gyventi. Taigi, tos 
ir panašios priežastys apšilp- 
nino progresyvį veikimą.

Seniau buvo galima sureng
ti kokį nors parengimą ir tuo- 
mi padidinti Organizacijos iž
dą. Bet paskutitiiais laikais ir 
tas pasidarė neįmanomas da7 
Iykas. [

Mūsų miesto karčiamninkai 
susikūrė tam tikrą organizaci
ją, vadinamą Camden County 
Licensed Beverage Associa
tion. šita draugija ar unija tu
ri savo konstitucijoje pažymė
jusi, kad dirba kartu su New. 
Jersey Dępartment of Alcoho 
lie Beverage Control, 1060 
Broad St., Newark, N. J. Tai
gi, kaip tik karčiamninkas 
dažino, kad yra rengiamas 
koks parengimas su alkoholi
niais gėrimais, tai jis laiko rw

šeštadienio, vasario 3 d., 
Laisvėje, ketvirtame pūsi, 
liko' neištaisyta klaida 
straipsnyje “Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus Kreivoji Išpa
žintis.” Straipsnio’ pabaigo
je, septintoji eilute nuo pa
baigęs skaitosi: “pakeitė tą 
visą saftt^arką”. Reikia 
skaityti: “prakeikė tą visą * 
santvarką.”

Atsiprašome skaitytoją 
už tą nefemtą klaidą.

susidariusi mūsų 
komisija technikos 
plėtimo - reikalais 

Buvo
Geras nutarimas

Teko dalyvauti' 
Apskrities konferencijoje sau
sio 28 d., So. Bostone. Nutar
ta gerų dalykų. Nutarta šauk
ti platų posėdį visų keturių 
apskričių, būtent, LLD, LDS, 
Meno Sąjungos ir LLD Mote
rų Sąryšio ir pasitarti, kaip 
sėkmingiau vasaros laiku su
rengti du didelius piknikus 
Naujojoje Anglijoje. Vienas j « ....... —
bus dienraščio Laisvės naudai, i imtasi šioje srityje dar- 

'bo ir dedama pastangų, tai už 
ICT-ties metų pajusime didelį 
trūkumą technikų ir inžinierių 
Amerikoje.. Ypatingai, kai 
jaunimas imamas į karo tar
nybą pirm užbaigsiant moks
lą. . ■ .

Tas pats Illuminating atsto
vas Ryan > pastebėjo, girdi, 
mūsų e šalis ant visko turtinga,
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kitas — apskričių naudai.
Man atrodo, kad tai svei

kas sumanymas. Iki šiol buvo

Torrington, Conn
Parėmė Laisvę

Geros valios .draugai sūme-

Esam Atsilikę Technikos 
Moksle

Naujai 
valstijoje 
mokslo
laikė čionai posėdžius, 
kalbama, kad yra reikalas pa
našūs darbas išplėšti šalies 
plotme.

Komisijos užduotis rūpintis, 
kad technikinis mokslas pirš
tųsi tarpe mūsų jaunuomenės. 
Posėdžiuose dalyvavo ^ofė- 
soriai, technikai, inžinieriai ir - 

; ihdūstrialistai. ■
Jie visi sutiko, jeigu' rimtai

Hong Kortg. — Kinų ko
munistai tvirtina, kad 1946 
metais, pagal gėnerėlo Geo. 
Marshallo įsakymą, buvo 
sušaudyti keli kairieji ki
nai.

iš miesto visuomenės komite
to gavo leidimą pakelti kainą 
elektrai. Taipgi ir Ohio Bell 
Telephone Co. leista tas pat 
padaryti.
Pernykšti metai abiem aukš

čiau suminėtom kompanijom 
buvo pelningi. Gi 1951 metai 
jom bus dar pelningesnį. Ka
da bus nietai pelningi jų* kos- 
tumeriams-publikai ? V.Nf.D.

, • 111 dJLlv V JLOIYU U Vii Vinge*;

temo, kas kiėk. galėjom, kad ]afoaį biedna mokslo šako- 
pasveikmti- Laisvės Bendrovės je Jis ten pridėjo: Mes tttri- 
suvažiavimą. Nors biskutį vė-)me pasekti Sovietų Sąjungą, 
lokai, bet geriau, negu nieko. ,kurį mus pralenkia jaunimo 

Juozas Stanulis aukavo
$5. Po $1: Fraliaš Kemežis,
Antanas Maršalaitis, Vincas
Burinsllas ir Andrius Mažei
ka'.. Viso $9.

Frarik Kemežis.

MONTELLO, MASS.

išmokslinime technikoje ir in- 
žinieryštėje.

“Sovįetų Sąjunga kas me
tai išleidžia virš 180,000 aukš
tai išmokslintų inžinierių ir 
kitokių aukštuos niokslūš bai
gusių jaunų vyrų ir moterų,” 
pabrėžė Ryan. ,

Matthew A 
BUYUS 

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

BARN DANCE
AND

CONCERT
Rengia , . .

LIUOSYĖĖS CHORAS 
Įvyks šeštadienį

VASARIO tt FEBRUARY
Lietuviy Tautiško Namo Apatinėje Svetainėje

North Main ir Vine Streets, Montello, Mass.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE,
t Subscription 75c.

PROGRAMĄ PILDYS:
Litiosybes Choras, vadovaujamas AI. Potsius, 
Montello Vyrų GrupS ir Moterų Grupe, 
Solo ir duetus duos: Paulina Kundrotas ir sūnūs 

Vincėittaš, Rožė Stripinis (Merkeliūtėj ir Aldona Wal* 
lan. j

Taipgi bus fr kitų talentų. Tad kviečiainė skaitlin
gai atšilankyti į sį gražų pasilinksminfiwU.

426 Lafayette St, 
Newark 5, N. J* 

MArket 2-5172
Už Ėlektrą, Telefoną'
Mokėsime Brangiau

Cleveland Illuminating' Co.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie, manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel: Poplar 4110

...........................      r '.i .i.J,

3 psi.—lath. Daily) -Ah^r.,Vas.-Feb. 6,



Mūsų dienraščio 
padėtis

AsMsaggsMBaagasaaB Help Wanted Agcy Tel. Plata 7-28?

** (Tąsa nuo 2-ro pu«1.) 

tintas. Kiekvienas diskusi
jų dalyvis suprato, jog gy
vename sunkius laikus, jog 
priešas bando užgniaužti 
kiekvieną pažangesnį, ištar
tą už taiką žodį, todėl tasai 
žodis, todėl tasai laikraštis, 
kuris neša tą. žodį darbo 
žmonėms, yra dar mieles
nis, dar brangesnis, dar rei
kalingesnis ir jis privalo 
būti visaip tvirtinamas.

Po diskusijų rezoliucijų 
komisija pateikė sekamą re-( 
zoliuciją, kuri tapo vienbal
siai užgirta:
REZOLIUCIJA LAISVĖS 

REIKALAIS
Laisviečiai akcininkai, su- 

vykę savo metinin suvažia- 
viman, Ii951 m. sausio 27 
dieną, Richmond Hill, N. 
Y., išklausę administracijos 
ir redakcijos ’ pranešimų 
apie mūsų dienraščio būklę, 
taria:

1. Mes, su visa progresy
via Amerikos lietuvių vi
suomene, didžiuojamės tuo 
faktu, kad Laisvė šiemet 
švenčia savo 40 metų gyva
vimo sukaktį ir kad mes 
dalyvausirųe tos sukakties 
arba jubiliejaus atžymėji- 
me. Ištikimai tarnavusi A- 
merikos lietuviams per 40 
metų, švietusi juos ir infor
mavusi, Laisvė šiandien yra 
dar reikalingesnė negu ka
da nors buvo. Dėl to Lais
vė reikia tvirtinti, rūpintis1 
josios finansais ir turiniu 
labiau negu kada nors.

2. Mes nuoširdžiai užgi
name pateiktus pasiūly
mus jubiliejui atžymėti, bū
tent,—

(a) Išleisti specialų Lais
vės jubiliejinį numerį s. m. 
liepos mėnesio 15 dieną.

(b) Per tą laiką smarkiai 
darbuotis gavimui naujų 
prenumeratorių.

(c) Sukelti Laisvei $10,- 
000 fondą; talkon kviesti; 
visus skaitytojus ir bendrai atžymėti Laisvės 40 metų 
pažangiąją visuomenę.

•• (d) Rinkti Laisvei svei- lui parengimus, 
kinimus.

Amerikos lietuvių visuo- auka, 
menė visuomet nuoširdžiai 
atsiliepė į gyvybinius Lais
vės reikalus, atsilieps ji ir 
šiemet, ir ateityje, nes mū
sų laikraštis leidžiamas ne mui. 
pelnui, o apšvietei.

Šia -proga

Kelionė į Laisvės 
Suvažiavimą

daly-Iš anksto rengėmės 
vauti Laisvės Bendrovės suva
žiavime. Sausio 27 d., kaip 8 j Laisvės bankietas, praėjo. Iki 
vai. ryte, pasileidome į vaka
rus, į New Yorko didmiestį, 
manydami p a s i m a tyti su 
draugais, pažįstamais ir links
mai laiką praleisti. z

Pas mus oras buvo gana 
šaltas. Bet sėdome į automo-

I bilį ir važiuojame. Iš pradžių 
atrodė, kad tikslą pasieksime,, 
davažiuosime iki Lietuvių 
Kultūrinio Centro be didelio 
keblumo. Bet pavažiavę pus
valandį, sutinkame galingą 
vėją sn sniegu. Kalbamės su 
žjmona ir vis giliau lendame į 
sniego 
pradėjo 
puses.

Nors 
ūpe, visgi nusprendėme pa
siekti tikslą, atvykti į Laisvės 
suvažiavimą. Jau beliko tik 22 
mylios iki New Yorko, o Kul
tūrinis Centras dar arčiau, j

šturmą, 
slidinėti

esamo

Automobilis 
į visas kelio

nesmagiame

į Grand

LLD Pirmoji Kuopa kviečia 
į draugingą pobūvį

Didžioji lietuvių iškilmė,

ateis didieji koncertai, 
turime progą kuopų 
viams. Ne tik progą, 
reikalą. Jei nebūtų tų 

jkų, neturėtume pagrindo nei 
tiems didiesiems suruošti.

Mūsų metinis draugiškas 
margumynų popietis įvyks

opera, 
pobu- 
bet ir 

mažiu-

Vestuvės vos nepavirto 
i laidotuves

abiejų 
jaunojo 
Gagas, 

Grand St.,

■ Frank Gagas, marinin- 
kas, ruošėsi vestis su našle 
Mrs. Helen Nancencius. Pasi
ruošiant vestuvėms, 
šeimos susirinko pas 
motiną Mrs. B'eatrice 
gyvenančią 396 
Williamsburge.

Grupei suaugusiųjų išvykus 
Apsireiškimo bažnyčion ruoš- 

Tpvim tis apeigoms, namie buvo Ii- U1 1U (I I
Central i^ęsi Mrs. Gagas sūnus John ir 
važiuoti i duktė Adelė pridaboti nuota-

kalną.
automobiliaus ra
il’ slysdami apsu-

Ant syk
Parkway, 
biskį prieš 
paskutiniai 
tai paslydo
ko automobilį. Tik per aguo
nos grūdą neapsivertėme.

žinoma, tas suteikė mums 
didelio nesmagumo. Važiuoja
me čiaužydami link namų. 
Važiuojant buvo matyti daug 
susikulusių automobilių.

Tai tokie dalykai 
Long Islande sausio 27

cl ėjosi

IRT motormanas Frank E. 
Marmier, 69 metų, eidamaš į 
darbą tapo užmuštas trauki
nio, kurį jisai pats būtų vai
ravęs už keletos minučių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

atsišaukia į visą pažangiąją 
Amerikos lietuviu visuo- 

, menę iškilmingai, gražiai

jubiliejų, rengiant tam tiks- 
renkant 

sveikinimus, prisidedant su

Suvažiavimas įpareigoja 
busimąją direktorių tarybą 
daryti visus žygius ryškes
niam jubiliejaus atžjimėji-

Tegyvuoja mūsų dien- 
suvažiavimas raštis Laisvė!

Sveturgimių Gynėjai
Atskaita aukų Ne\V Yorko 

ir Apylinkės Liet. Komitetui 
Sveturgimiams Ginti nuo 24 d. 
rugsėjo iki 31 d. gruodžio 
1950:

Šiam .komitetui organizuotis 
konferencijoje, rugsėjo 24 d., 
sudėjo (vardai tilpo se
niau’) ........ '......... i ...$75.75

Brboklynietis . .U. . . 25.00 
Brooklynietė....................2.00
P. Kukenis, ..................5.00
Mary Kreivėnas, ....5.00 

Miller, New Haven, 
..................... 2.00 

ž'eĮmaitis, Hartford, 
... .................5.00 

Svinkūnas, Waterbury, 
.....................3.00 

Vinslamas, Tamaqua, 
................ .3.00 
Koranosky, Scranton, 
..................1.00
Daugirdas, Paterson, 

N. J............ '........................ 2.00
Moterų Kliubas, Philadel

phia, Pa..........................10.00
LLD 136 kuopa, Kearney, 

N. J. per V. Žilinską .... 5.00
ALDLD. Mass. Apskr.35.00 
Trečioji Apskritis ......27.00 
Surinkta per O. K. ... 8.20 
Draugas ..................... 0.50
L. K. G. S. blanka .. .8.25 
Referatas, spalių 

20-tą ...........'.................. 14.00
Sveikino konferenciją gruo-

Cčnn.

Conn.
M.

Conn.

džio 2-3 dienomis:
LLD Antr. Apskr. ...$3.00
Iš New Kensington, Pa. per

C. Stashinsky, ...t... 11.50
Iš Brooklyn, N. Y. per 

M. Stakovą, ..................12.00
Newarkieciai per zV. J. 

Kasper, ...................... 5.00
Brooklyniečiai per J. E. 

Gužas, ............................ 16.00
K. Milenkevičius su L. K.

G. S. blanka pridavė:
Grupė So. brookly-čių. 5.00
K. ir Wj. Milenkevičiai, 5.00
K. ir Julia Anskey,
O. Walmus, ..........
Julia Šimkienė,. ....
W. Kūlikas, ........ .
Džiovenas, .......... .
Meškėnas, ...............

. Rosevičius, ............
Tamm, .....................
P. ^Šatkauskas, ........
J. Anzel, ..........
V. Malinauskas,
K. Briedis, ...............
W'. Mikelėnas, ....
Širdingai ačiū visiems čia 

minėtiems ir anksčiau prisidė- 
jusiems šiam svarbiam reika
lui. Jūsų paramą aukštai įver
tinsime ir ateityje.

Aukas ar money order ra
šykite: V. Globich ir'pasiųski- 
te P. Venta, 112 Eagle St., 
Brooklyn, N. Y,

Komitetas

5.00
. .0.50
. .0.25
. .1.00
. .0.50
. .0.50
. .1.00
. .1.00
. .1.00
. .0.50
. .2.00 
. .1.00 
. .1.00

Planuojami miestui 
penki namų projektai

vasario (Feb.) 11-tą, 3 vai. 
po pietų. Tikimės dainų, 
trumpų pranešimų iš įvairumų 
srities. O užbaigai bus.ir bu
fetas su gerais užkandžiais ir 
viskuo, kas reikalinga. Kvie
čiame visus. Kuopos narius 
ypačiai prašome būti kvietė
jais kitų.

Įvyks Liberty Auditorijoje.

Medikalei pagalbai ieško 
300,000 savanorių

kos mažą sūnelį. Raymond ir 
iš Bostono atvykusio į vestu
ves brolio Petro ir brolienės 
Margaretos sūnelį Charles.

N(* už ilgo po išėjimo kitų 
namiškių, Adelė staiga susir
go ir neteko sąmonės. Netru
kus taip pat susirgo 
John 
pirm 
spėjo 
sukti 
jos nepaprastosios 
grupė, .
sas. Visus ‘pavyko atgaivinti, 
vestuvės tebeįvyko linksmos.

Virtuvėje kūrenęsis gasinis 
pečius, išvartojęs visą deguo
nį, buvo priežastimi jų pridu- 
simo, apsinuodijimo carbon 
monoxide.

Mrs. Gagas taipgi tuo tarpu 
buvo namie, tačiau ji triūsėsi 
toliam nuo virtuvės esančiame 
kambaryje, tad 
nepaliesta.

vaikai, 
irgi pasijuto keistai, bet 

netekimo sąmonės jis 
atidaryti langą ir siir- 

policijos. Atvyko polici- 
pagalbos 

pribuvo ir ambulan-

Mirė nukritęs su 
auto į ravą

ligos
R.

t Schiff, 
nukrito 

ravą ties 
First Avė. ir

, Harvey > Gladstone 
medicinos studentas, 
su auto j 10 pėdų 
25th St.' tarp 
East River, Nėw Yorke.

Mačiusioji nelaimę netoli 
esamos ligoninės slaugė sakė 
girdėjusi jo šauksmą. Ji pa
šaukė ambulansą ir policiją. 
Pirm spėjimo policijai pribūti, 
koks jaunas praeivis bandė jį 
išgelbėti. Tačiau jisai kovojęs 
prieš gelbėtoją, nesileido iške
liamas iš mašinos. Jis taip pat 
kovojo ir prieš policiją. Kuo
met už arti valandos po nelai
mės jį ištraukė iš mašinos be
veik nuogą, nuplėšytais dra
bužiais, ir nuvežė ligoninėn, 
jis jau buvo miręs.

Ligoninėje tyrinės, nuo ko 
jis mirė — nuo sužeidimo ne
laimėje ar nuo tos kovos su 
14 policistų.

Padidins pajūrio 
rezortą

Miesto medikalįškai maši
nerijai reikėsią apie trijų 
šimtų tūkstančių savanorių vi
sokiausioms sužeistųjų gelbė
jimo pareigoms, sako savano
rių verbuotojas Grover Wha
len as.

Ieškoma 41,460 slaugių ir 
25,840 joms padėjėjų, taipgi 
224,600 kitų asmenų gelbėti 
sužalotus ir laidoti nužudy
tus kuomet užsitrauksime, jei
gu' užsitrauksime, ' atomines 
bombas ant miešto.

New Yorko vertelgos 
ragino Trumaną veikti 
sustabdyti kainas

pre-Atvežamoms į miestą 
kėms sumažėjus dėl gelžke- 
liečių streiko, mieste turimo
sioms prekėms staiga pradėjo 
kelti kainas. Dėl to mažme- 
niškai pardavinėtojai vaisių ir 
daržovių kreipėsi į preziden
tą Trumaną, kad jis ką nors 
darytų sustabdyti kėlimą kai
nų.

Pard avinėj antie j i vartoto
jams valgomų daiktų sako, 
kad jie stengiasi prilaikyti 
kainas tokiomis, kokiomis jos 
buvo pirm streiko. Bet kada 
jie, išbaigę turėtąsias nuo se
niau, nuvyksta į sandėlius pas 
daugmeniškai • pardavinėjan- 
Čiuosius vėl gauti tų prekių, 
randa kainas jau daug užkel
tas. Tad ' neišvengiamai turi 
vartotojams prekes parduoti 
aukštesnėmis kainomis arba 
visai užsidaryti krautuves.

Iš Fort Tilden laikinojo na
mų projekto prašalinama 300 
veteranų šeimų. Fortas reika
lingas ruošti jaunesnius už 
juos vyrus karui.

Sausio 31-mą dėl apledyto 
orlaivių stoties ploto iš La
Guardia stoties negalėjo 
Skristi 207 lėktuvai.

iš-

Atsimušus automobiliui į 
piliorių ties Rbckaway Beach, 
tapo užmuštas toje mašinoje 
buvęs keleiviu Meyer Cohen, 
63 metų. Auto vairuotojas Sol 
Geisęr tik biskį apraižytas.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Miestiečiams silkių ankštu
mu susibrukant į Coney Island 
ir gretimus rezortus vasaros 
karščių metu/miestinis parkų 
departmentas pradėjo planus 
tą populiarų rezortą praplės
ti.

Miestinis parkų komisijo- 
nierius sako, jog jau prašė 
valstijos valdžios perleisti tam 
tikslui 17 ir pusės akrų plotą 
tarp Manhattan Beach ir 
Brighton Beach. To ploto vie
noje pusėje įrengtų parkutį 
sU žaismaviėtėmis vaikams ir 
jaunimo lengvąjam sportui.*

Į parkutį, jeigu jisai ten 
stosis, atvestų lentinį taką iš 
Coney Island,.

Valstijinis gyvenamiems na
mams komisijonierius Her
man T. Stichman skelbia, jog 
jis užgyrė miestinio namams 
autoriteto pasiūlymą statyti 
Didžiajame New Yorke pen
kis naujus projektus. Jie visi 
bendrai kainuotų. $75,685,000.

Trys tų naujųjų projektų 
būtų Brboklyne, vienas New 
Yorko downtown ir vienas 
Bronx’e.

LaGuardia projektas New 
Yorke numatoma statyti 9 
akrų plote prie Chinatown, 
tarp Baxter, Broome, Mott ir 
Canal Sts. Talpintų 1,000 šei
mų.

Sumner Houses, Brooklyne, 
tūkstančiui ir šimtui šeimų, 
užimtų 22 akrų plotą tarp 
Park, Throop, Myrtle ir Le
wis Avenues ir Broadway.

Howard Houses, 800 šeimų, 
statys 15 akrų plote tarp East 
New York, Stone ir Glenmore 
Avės, ir Watkins St., Brook
lyne.

Cypress Hills Houses užims 
29 akrų plotą prie Fountain, 
Sutter, Euclid Avės, if Linden 
Boulevard. Talpins 1,425 šei
mas.

Soundview Houses, Bronxe, 
talpins 1,250 šeimų. Užims 25 
akrų plotą tarp Seward, Met
calf, Bronx River, Lacombe ir 
Rosedale Avenues.

Kad galėtų pastatyti tuos 
projektams pastatus ir užvesti 
numatytus sodelius ir žaisma- 
vietes, turės-nugriauti tuose 
plotuose 1,700 tebestovinčių 
pastatų. Tūli tų pastatų visai 
nebetinkami gyvepti, kiti dar 
pakenčiami, tačiaui, dabartinė
je stokoje namų, veik Visi te
bėra gyvenami. Ten gyvenan
tieji turės didžiausių sunkumų 
susirasti kita butą dabartiniu *. c. x
laiku.

Eliza Sims, 23 metų, tapo 
apraižyta peiliu ant subway 
laiptų. Ją apraižęs buvęs jos 
mylėtinis, šui kuriuo jinai nu
traukusi ryšius.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

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

New York City X
VALANDOS:

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

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

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
i patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų

/ Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE 
no-12 Atlantic avė., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

Jerry Lewis vaidina vy
riausią rolę filmoje “At 

' War With the Army.” ,
Rodoma New Yorko Pa

ramount Teatre prie Ti
mes Square.

Murphy pageidaująs 
policistams 30 
dienų laikotarpio

Mur-

IMMIGRATION & NATURALIZE
TION KONSULTANTE~

Mr. Adcock, 258 Broadway!
ar skambinkite Rector 24

Policijos viršininkas 
phy pareiškė pageidavimą, 
kad Miesto Taryba priimtų jai 
pateiktą bilių dėl policijos pa
sitraukimo iš veiklios tarny
bos. Lig šiol visi senesnieji 
policistai galėjo pasitraukti iš 
veiklios tarnybos ir pasiliuo- 
suoti -nuo tarnybinės atsako
mybės su ta diena, kuomet jie 
įteikė prašysią atleisti ant 
pensijos. Tik jaunesnieji, įsto
jusieji policijon po 1940 metų 
turėdavo laukti 30 dienų.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Qor. Howes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

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

UP-TO-DATE 2

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

52YX: 
8-1 oi

HELP WANTED—FEMALE
MOTERYS - IŠKINKYTOS 

PATYRUSIOS ' 
PRIE SVETERIŲ KAVALKŲ 

LINKSMA APLINKA 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
J. ĖISENBERG INC.

173 HUDSON ST., N. Y. C.
(24-2*

Motinai pagelbininke; guolis viet< 
je. $100 į mėnesį. 1 kūdikis lanka: 
tis mokyklą; labai geras darba 
Pilna priežiūra namų; nieko nami« 
je dienos laiku. TR. 4-1219.

(24-2f

Namų darbininkė; guolis nuos 
varne kambaryje su television. Tu 
mylėti vaikučius (2). 6 kambar
ūkininkiška stuba. Paliudijimai. P 
tyrusi. $130 j mėnesį. Fielctstcfr 
7-4215. (24-21

Namų ruošėja. Mylinti vaiku 
Guolis vietoje. Geri namai tink 
mai darbininkei. D. P. priimam 
mokanti biskutj kalbėti angliški 
AXtel 7-0206. z (25-27

HELP WANTED—M
Prosytojas, ranka prie 

šies vyrų paltų. Labai 
geras darbas. Gera alga.

S. Markowitz, 17 Eas^ 
New York City.

PASIRANDAVOJA

269 — 14th St.. B’klyn, N. Į 
Didelis, gražus priešakinis miegkan 
barys; galime virti. $12, arba jeig 
norite, 
ruošos, mažiau mokėsite. 
8-1188.

galite pagelbėti motinai pr 
STerlir 
(23-251

Brangiai pasivažinėjo
John Makahon, 33 m., S< 

Ozone Park gyventojas, sula 
kytas kvotimui. Jis su sav 
auto įvažiavo į Majestic Rea 
Furniture Co. krautuvės lanj 
gą, Rego Parke, praėjusio šeŠ 
tadienio vakarą. Išsigandę^ 
jis mašiną paliko, o pats pa
bėgo pėsčias. ,

Krautuvės savininkas sake 
kad jam padaryta j$5,00l 
nuostolio.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS » 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas . >3

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS *
32 TEN EYCK STREET^

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

“—’---------------------------------------—---------- r ■■— —  ■ . ■ .
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