
■I

Praėjusi savaitė buvo pilna 
stambiu Įvykiu.

Darbo Žmoni* 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE So

čia, va, visai arti nuo mūsą 
būstinės Įvyko tragedija ant 
geležinkelio, kur žuvo arti 80 
žmonių, o šimtai buvo sužeis
ti.

Padėką dienos nuotaika bu
vo sugadinta visiems, nekal
bant jau apie tuos, kuriuos 
nelaimė palietė tiesiogiai.

Kas kaltas?
Kaltininkai ieškomi. Bet 

kiekvienam aišku, jog kal
čiausias bus geležinelio kom
panijos pelnagrobiškumas, 
neįruošimas geležinkelyj bū
tinai reikalingu priemonių 
žmonių gyvybei apsaugoti.

Tačiau... ar tie, kurie ieškos 
kaltininku, juos apčiuops? Ar 
varnas varnui i aki kirs?

Matysime’ <
★

Pagaliau -atvyko Kinijos 
Liaudies Respublikos delega
cija, vadovaujama Wu Hsiu- 
chuan’o.

Penktadienio ankstąjį rytą 
delegaciją aerodrome pasiti
ko T. Sąjungos atstovas Sau
gumo Taryboje Malikas.

Ir ką gi? Wu Hsiu-chuan, 
šiltai pasispaudęs rankas su 
Maliku, pradėjo kalbėtis ru-* 
siškai!

Nustebo komercinės spau
dos korespondentai. Bet' ar 
yra kuo stebėtis? Tai rodo 
Kinijos delegacijos vadovo iš
simokslinimą.

Wu Ilsiu-chuan taipgi pasa
kė : revoliucinei Kinijai rūpi 
palaikyti draugiškus ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Matysime, kaip delegacija 
čia bus priimta.

Kova dėl Kinijos Liaudies 
Respublikos Įsileidimo Į Jung
tines Ta'utas padidės.

★
šeštadienį įvyko Lietuviu 

Namo Bendrovės akcininku 
suvažiavimas. Po jo buvo gra
žus ban kietas.

Praėjusią savaitę teisėtumo 
departmento galva, J. Ho
ward McGrath, įteikė Subver- 
syvią Veiksmų Kontrolės Tary
bai peticiją, reikalaujant, kad 
pastaroji suregistruotų Ame
rikos komunistus, kuriems 
kaltinimų tikrai nesigailėta.

ši partija kovoja už taiką; 
ši partija remia liaudiškas 
respublikas; ši partija remia 
Tarybų Sąjungos politiką; ši 
partija veikia išvien su kitų 
kraštų komunistais; ši partija 
stoja už tai, kad Dardanelių 
kontroliavime turėtų balsą ir 
Tarybų Sąjunga; ši partija 
rėmė Kinijos liaudies kovas 
prieš čiang Kai-šeką; ši parti
ja remia liaudies judėjimus 
Indo-Kinijoje, Burmoje, Fili- [ 
pinuose...

Tai tik dalis kaltinimų, į- 
kergtų McGrath o peticijoje.

Teisėtumo departmentas be 
kitko, turėtų saugoti Jungti
nių Valstijų konstituciją, tei
kiančią teisę, kiekvienam Ame
rikos piliečiui laisvai pareikš
ti savo nuomo-nę visokiais 
tarptautiniais ir naminiais 
reikalais, bet... matome, jog 
tas pats departmentas reika
lauja užgniaužti žodį, jei jis 
yra nukreiptas prieš išnaudo
tojų interesus, nežiūrint kons
titucijoje teikiamų garantijų!

Pats prezidentas Trumanas 
pripažino, jog McCarrario į- 
Statymas yra prieškonstituci- 
nis, o jo sekretorius štai, ką 
daro.

Su šiuo Mac G rath o mostu 
prasidės griežtesnė kova prieš 
patį McCarrano įstatymą, už 
pagrindinius šalies konstituci
jos dėsnius, jų išlaikymą.

Praėjusią savaitę Varšavoje 
baigėsi didžiulis taikos šali
ninkų kongresas.
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Per smarkiausią audrą 
su sniegu bei lietum

G7

žuvo 205 amerikiečiai
Audra padarė $100,000,000 žalos] 
ir išvijo tūkstančius iš namų

New York. — Viesuliška 
audra su sniegu bei lietum 
pereitą šeštadienį ir sekma
dienį pražudė 205 žmones 
vidurvakarinėse ir šiauri-' 
niai-rytinėse valstijose.

Audra šėlo iki 103 mylių 
smarkumo per valandą ir 
padarė daugiau kaip 100 
milionų doleriu nuostolių 
įvairiose valstijose.

Įsiūbuoti jūrų vandenys, 
ir ištvinusios upės tuo tar-[ 
pu apsėmė tūkstančius pa-i 
krantinių namų ir išvijo 
dešimtis tūkstančių žmonių 
iš pastogių.

Tai buvo smarkiausia is
torijoj audra šiauriniai-ry-
tinėje Amerikos dalyje.

(Apie audrą New Yorke 
skaitykite vietinėse žinio-
se.)

Cleveland, Ohio. — Per 
dieną čia prisnigo 20 colių. 
Sniego audra uždarė fabri-j 
kus, mokyklas ir sustabdė! 
miestinę važiuotę Clevelan- 
de, Akrone, Youngstowne ir 
kituose Ohio valstijos mies
tuose.

Clevelande kilo plėšimai. 
Įsakyta milicijai šaudyti 
plėšikus.

Pittsburgh. — Prisnigo! 
iki 27 colių Pittsburghe ir 
kituose vakarinės Pennsyl- 
vanijos miestuose. Užsidarė 
fabrikai ir mokyklos. O vi
durinėje ir rytinėje Penn- 
sylvanijoje 3,000 žmonių 
pabėgo iš namų nuo potvi- 
nių. Pašaukta milicija pri-

Susirinko “Šluba” 
Kongreso Sesija

Washington. — Pirma
dienį susirinko paskutinė, 
“šluba” 81-mo Kongreso^ 
sesija, kuri tęsis trejetą sa
vaičių.

Prez. Trumanas siūlo šiai 
Kongreso sesijai įvesti tak
sus už korporacijų, viršpel
nius, pratęsti rendų kont
rolę trims mėnesiams po 
naujųjų metų ir užgirti 
$85,000,000 paramą Jugo
slavijai.

Republikonai priešinasi 
aptaksavimui viršpelnių; to 
vieton jie perša dar tiek pa
kelti taksus paprastoms pa
jamoms ir algoms, kad val
džia gautų 4 bilionus dole
rių daugiau- įplaukų • kari
niams tikslams per metus.

Naujasis 82-ras Kongre
sas susirinks 1951 m. sau
sio 3 d.

Jis priėmė programą, pagal 
kurį bus tęsiama pagyvinta 
kova už taiką; jis išrinko 208 
asmenis į prezidiumą, k ari n 
Įeina 15 amerikiečių; jis pri
ėmė atsišaukimą į viso pasau
lio taiką mylinčiuosius žmo
nes, raginant juos stoti į tai
kos partizanų frontą.

Tokie didžiulės , reikšmės 
dalykai įvyko praėjusią sa
vaitę.

Truman žada $85,000,000 Titui 
stiprinti prieš Sovietų Sąjungą
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žiūri tvarką Pittsburghe ir 
kitur.

Audra smarkiai kliudė ir 
West Virginijos valstiją.

Boston. — Viesuliškai 
smarkios liūtys padarė 
daug nuostolių Concorde, 
N. H., Pittsfielde, Mass., 
Bridgeporte, Hartforde, 
Conn., ir kituose Naujosios 
Anglijos miestuose. Connec-

Washington. — Preziden
tas Trumanas ant greitųjų 
paskyrė dar 16 milionų do
lerių del Jugoslavijos armi
jos maitinimo. Pinigai bus 
imami iš amerikinio fondo 
atlantiniams kraštams gin
kluoti.

Kartu prezidentas rapor
tavo, kad reikės viso 85 mi
lionų dolerių paremti Ju
goslavijos Tito valdžiai kai
po talkininkui prieš Sovie
tų Sąjungą. Trumanas sa
kė, stipri Jugoslavijos ar
mija padės “apginti” Aus
triją, Italiją, Graikiją, vi
sus europinius Atlanto kra
štus ir pačias -Jungtines

įspėja, kad jugoslavų bruz
dėjimas dėl maisto stokos 
ir kitų vargų gal parblokš
tų Titą, jeigu Amerika ne
duotų jam gana paramos. 
Jie ragina ypač stiprinti 
Jugoslavijos armiją, turin
čią virš 500,000 kareivių, 
tai daugiau, negu visų va
karinės Europos kraštų ar
mijos, sykiu jas skaitant.

Jugoslavija duoda Ame
rikai karinių medžiagų

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia pasirašė savitar
pinio apsigynimo sutartį su 
Amerika. •

Korėjos liaudininkai ir 
kinai atmetė amerikonus 
ir jų talkininkus atgal 
Pralaužė jankių frontą per 25 
mylias; apsupo dalį amerikonų '

Korėja, lapkr. 27.—Šiau-[jų talkininkų laimėjimus 
rinės Korėjos liaudininkai pasiektus per dvi dienas va- 
ir kinai vakariniame fron- kariniame fronte.

ticut valstijos gubernato- Valstijas.
rius dėl to paskelbė beveik Amerika jau pirmiau da- 
karinį varžos stovį tūluose j vė 17 milionų, 500 tūkstąn- 
miestuose, kuriuos audra ,čiu doleriu Tito valdžiai, vis 
aršiausiai kliudė. sakydama, tai “tik mais-

Miami, Florida. — Kuo- tui.”
met kitur siautėjo audra, Washington© politikieriai 
tai Floridos oras atšalo iki

Jugoslavijos valdžia pa
sižada ne tik “gintis nuo 
Sovietų,” bet ir siųsti Ame
rikai daugumą pagamina
mų Jugoslavijoj vario, švi
no ir kitu- kariniu medžia
gą.

te atmetė amerikonus 5 
mylias atgal, o pietinius 

’Korėjos tautininkus jie nu
bloškė 19 mylių atgal. Pie
tiniai tautininkai yra ame
rikonu talkininkai.

Liaudininkai pramušė 25 
mylių pločio spragą šiame 
jankių ir jų talkininkų 
fronte, atgriebė Tokčon

Generolas MacArthuras, 
vyriausias amerikonų ko- 
mandierius, praeitą savaitę 
išjudino visuotiną ofensy- 
vą prieš šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir pareiškė, 
jog amerikonai greit nu
šluos priešus, taip kad “per 
kalėdas jau bus namie.”

Bet dabartinis korejinių

32 ir 26 laipsnių virš zero 
įvairiose vietose.

Šalčiai palietė ir šiltąją
pietinę Kentucky valstiją.

Sovietai nesutinka su 
Amerikos planu dėl 
taikos su Japonija

Washington. — Sovietų 
Sąjunga mandagiai atmetė 
Amerikos pasiūlymus dėl 
taikos sutarties darymo su 
Japonija.

Pamatiniai Amerikos pa
siūlymai yra. šie:

Perimt • japonų Ryukyu 
ir Bonin salas į Jungtinių 
Tautų globą, bet palaikyti 
amerikonų valdybą tose sa
lose.

Sutikt su nutarimu, kurį 
padarys Anglija, Amerika, 
Sovietų Sąjunga ir Kinija 
kas liečia pietinę Sachalino 
salos pusę, Kurilu salas ir 
Formozos ir Pescadores sa
las.

Po taikos sutarties pasi
rašymo taipgi pavest jė
goms japonų, amerikonų ir 
gal tūlų kitų palaikyti Ja
ponijoje taiką ir saugumą.

Sovietų atsakymas
Sovietų vyriausybė atsa

kė: ’■
Jau Kairo ir Potsdamo 

konferencijos nusprendė 
sugrąžinti Kini
jai F o r m o z o s ir Pe
scadores salas. Panašiai 
Jaltos konferenciją tarp A- 
merikos, Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos nutarė sugrą
žinti Sovietų Sąjungai pie
tinę Sachalino salos dalį ir 
pervesti Sovietams Kurilų 
salas.

Nei Kairo nei Potsdamo 
konferencija nesutiko, kad 
Ryukyu ir Bonin salos būtų 
atimtos iš Japonijos vy-, 
riausybės.

Talkininkų Komisija To
limiesiems Rytams 1947 m. 
uždraudė atgaivinti gink
luotas Japonijos jėgas, o A- 
merika dabar kalba apie to
kių Japonijos jėgų atgaivi
nimą, esą, tvarkai bei tai
kai palaikyti su ameriko
nais ir gal dar su tūlais ki
tais. d u '

Vėliausios Žinios
Kpreja, lapkr. 27. — 

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai stumia ame
rikonus ir jų talkininkus 
vis tolyn atgal į pietus. Grę- 
sia visiškas . dabartinio a- 
merikonų fronto sulūžimas, 
kaip teigė fronto korespon
dentai pirmadienį.

Amerikonai ir jų talki
ninkai, Pietinės Korėjos 
tautininkai, jau tiktai gina
si bei traukiasi atgal išti
same fronte. » 

i Vakarinėje fronto daly
je, jankiai jau antrą kartą 
šį mėnesį tapo priversti pa
sitraukti iš Čongdžu mies-

I to. • **
Šauriniai .. liaudininkai 

pamuše pietinius tautinin
kus atgal ir .rytiniame Ko
rėjos pajūryje. .

Labai daug bavarų 
balsavo prieš karų

Frankfurt, Vokietija. — 
Bavarijos seimelio rinki
muose sekmadienį socialis
tai gavo bent 27 procentus 
visų balsų, o katalikai- 
krikščionys demokratai 30 
procentų. Socialistai prieši
nasi siūlymams greitai at
gaivinti vokiečių armiją 
vakariu. Vokietijoje. Krik
ščionys demokratai remia 
anglų-amer ikonų peršamą 
vakarinės Vokietijos atgin- 
klavimą. Komunistai prieši
nasi vokiečių armijos atkū
rimui.

Dar nepilnai suskaičiuoti 
balsai rodo, jog kai kur Ba
varijos didmiesčiuose už 
socialistus paduota dau
giau balsų, negu už klerika
lus. _

Amerikonų užimtą -Bava
rija yra katalikiškiausia 
Vokietijos provincija su 8,- 
223,000 gyventojų.

Lapkričio 19 d. rinkikuo
se Hesse ir Wuerttemberg- 
Baden provincijose, tąip 
pat amerikonų užimtame 
ruožte, socialistai viršijo 
krikščionis demokratus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

Amerikonai, vengdami 
apsupimo, traukiasi atgal į- 
vairiose fronto dalyse.

Korėja. — Petinės Korė
jos tautininkai sušaudė dar 
322 politinius kalinius — 
liaudininkus karo belais
vius ir tariamus komunis
tus bei partizanų rėmėjus.

Maskva. — Sovietu radi
jas tvirtino, kad gen. Mac- 
Arthur jau atginkluoja ja
ponus ir naudoja juos karui 
Korėjoje.

Praga, čechoslovakija.— 
Prasidėjo teismas prieš vie
ną čechoslovakų vyskupą ir 
septynis įžymius kunigus. 
Jie kaltinami kaip Ameri
kos šnipai.

Apeliacijų teismas grąžina 
L. Angeles rendų kontrolę \ - - - -

Washington. — Los An
geles miesto valdyba buvo 
nutarus panaikint rendų 
kontrolę, ir federalis aps
krities teismas buvo užgy- 
ręs tą- nutarimą. Bet dabar 
Jungtinių Valstijų apelia
cijų teisinas atmetė Los 
Angeles valdybos nutarimą 
ir liepė sugrąžinti valdinę 
rendų kontrolę.

Los Angeles valdyba bu
vo suktai, ant greitųjų nu
sprendus panaikint rendų 
kontrolę, kaip surado ape
liacijų teismas Washingto
ne.

Pasaulinis fašistų jaunimo 
suvažiavimas Romoje
• «

Roma. — Po “Šventųjų 
metų” priedanga Romoje 
susirinko pasaulinis fašistų 
jaunimo suvažiavimas. Da
lyvauja Ispanijos fašistai, 
naciški Vokietijos studen
tai, fašistiinai Švedijos jau
nuoliai ir kt.

Suvažiaviman atsilankė 
ir Mussolinio duktė Anna 
Maria.' Fašistukai karštai 
sveikino ją kaip “garbės 
viešnią.”

miestą, geležinkelio ir vieš
kelių mazgą, ir apsupo bent 
vieną kuopą amerikonų ka
riuomenės. Šiauriniai liau
dininkai gręsia dar plates
niais apsupimais jankiams 

I ir pietiniams Korėjos tauti- 
i n inkams.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai per dieną sunaikino 
faktinai visus amerikonų ir

Kinijos delegatai 
į skundžia Ameriką 
Jungt. Tautoms

Lake Success, N. Y. — 
j Kinijos Liaudies Respubli- 
! kos pasiuntiniai pirmadie
nį įteikė skundus Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai ir 
politiniam Jungtim Tautų 

j seimo komitetui prieš Ame- 
I rika. Jie sako, karinis Ame- 
Į rikos laivynas neteisėtai į- 
I siveržė į Kinijos salą For- 
mozą, o amerikiniai lėktu
vai laužė Kinijos sieną — 
skraidė per Mandžūriją ir 
bombardavo bei apšaudė 
jos gyventojus.

. Vyriausias Amerikos at
stovas Saugumo Taryboje, 
Warrenas Austin paruošė 
20 klausimų,- kuriuos statys 
Kinijos pasiuntiniams, kal
tindamas ją už kinų ka
riuomenės talkavimą Šiau
rinės Korėjos liaudinin- 
ninkams prieš amerikonus.

Tuzinai ginkluotų 
vyrą saugo Trumaną

Washington. — Keli tu
zinai detektyvų ir policinin
kų saugo prezidento , Tru- 
mano. butą Blair House die
ną ir naktį po to, kai buvo 
padarytas bandymas nu
šaut prezidentą.

Nuo Blair House iki pre
zidento raštinės Baltuosiuo
se Rūmuose yra tiktai 200 
jardų, bet Trumanas jau 
nedrįsta pėsčias eiti, į raš
tinę. Jis važiuoja dideliu 
stipriu automobiliu. O jį ly
di šarvuotas slaptosios poli
cijos automobilis, kuriame 
sėdi devyni ginkluoti valdi
niai detektyvai.

Grįžtant prezidentui į 
Blair House pavalgyti, jį 
taip pat saugo 30 važiuotų 
ir pėsčių detektyvų ir poli
cininkų.

liaudininkų ir kinų žygis' 
gali sulaužyt MacArthuro 
prižadą, kaip sako praneši
mai iš fronto.

(Tie pranešimai daugiau
sia pabrėžia kinų kariuo
menę ir beveik užtyli Korė
jos liaudininkus/ Kinijos 
valdžia pakartojo, kad ki
nai tik kaip savanoriai pa
deda korejiniams liaudi
ninkams gintis. Sako, jog 
tie savanoriai kovoja tiktai 
po Korėjos liaudininkų ko
manda.)

Kitur amerikonai laimi
Šiauriniai rytiniame 

fronte amęrikonai užėmė 
Samsu ir Posong mieste
lius, arti Hyesandžin mies
to, prie Yalu upės, plau
kiančios Tubežium tarp 
Šiaurinės Korėjos ir Man* 
džūrijos.

Amerikiniai marinai pa
ėmė Yudam, į vakarus nuo 
didžiojo Čangdžin tvenki
nio, viduriniame fronte. 
Dabar jie varžiasi link va
karų į talką saviškiams, ku-, 
riuos kinai ir korejiniai 
liaudininkai stumia atgal.

Pietiniai Korėjos tauti
ninkai rytiniame pajūryje . 
užėmė Čongdžiną, kurį- 
liaudininkai buvo jau aplei
dę.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė:

Liaudies Armija sėkmin
gai atmušė priešų atakas į 
žiemius nuo Andžu ir Tuk
seno.

Lakūnai urmu lavinami 
mėtyt atom-bombas

Washington. — Jau šim
tai Amerikos lakūnų yra 
išlavinta mėtyti atomines 
bombas į priešus, praneša . 
United Press.
Lavinama dar tūkstančiai 

lakūnų, kaip nutaikyti 
atom-bombas į priešų mies
tus, fabrikus ir kitus taiki
nius. >

Jau^iš anksto sužymėti 
taikiniai, kur būtų mėto
mos atominės bombos, jeigu 
kiltų Amerikds karas su 
Sovietais ar jų draugais.

....................................   ■ 1 y

New City, N. Y. — Mirė 
Emma M. Pangborn, 101 
metų amžiaus.
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LIETUVOS DARBI
NINKAI IŠRADĖJAI

Vilniškis Tėvynės Balsas 
rašo:

Šių metų pradžioje Lietuvo
je įvyko išradimų ir gamybos 
racionalizacijoj konkursas. Jis 
davė puikius rezultatus: įvai
rių fabrikų darbininkai, meis- Į 

i trai, technikai, i 
j siūlė daugiau kaip 
i išradimų ir darbo patobulini
mų .

Konkursas jau seniai pasi
baigė. Bet išradėjai ir racio- 
I nalizatoriai nesustojo vietoje,

-■-v-*'--- ■■

čiūno surastą būdą dirbti prie 
} dvigubo staklių komplekto. .
|jau sekančią savaitę į fabri-| ta.
ką atėjo dešimtys laiškų, ad
resuotų Petrui Vaičiūnui. Bu
vo ant vokų Leningrado, Iva
novo, ir kitų miestų antspau
dai, Įvairių Tarybų Sąjungos

i tekstilės fabrikų specialistai
Į domėjosi Petro Vaičiūno pa- žmonių skerdynės troš- 

inžinieriai pa- Įsiūlymu, prašė jį smulkiai apie Į }<a gį pasakys do-
tūkstantį'tai parašyti.

i nedideliuose karuose, reikia 
! pradėti didelis, na, ii’ baig-

“Lietuviškieji kryžiokai, 
■ kurie taip labai ištroškę 
karo prieš Trybų Sąjungą, 
— trečiojo pasaulinio ka
ro, — veikiausiai sveikins

Taip Vaičiūnas
Į įgijo daugybę pasekėjų, ka- 
• dangi daug kur jau naudoja- i 
(mas jo metodas.Kur reikia ieškoti kriminalistų?

Vėl baisi nelaimė ant Long Island geležinkelio. Šį 
sykį praryta septyniasdešimt septynios gyvybės,ii’ su-1 
žeista per tris šimtus, žmonių. Tai New Yorko žmonėms l0 pateikia vis naujų pasiūly- 
“padėka” Padėkos Dienos išvakarėje. jmy.

Šių pačių metų vasario 17 dieną ąnt to paties gele-! g 
žinkelio nelaimėje žuvo trisdešimt du žmonės. Į ‘

Šis geležinkelis tapo žmonių skerdykla. Ir visi “tyri-į (Panevėžio cukraus i 
nėja” ir “ieško” nelaimių priežasties. Kaltininkų ieško, vardą. JL V---L .. . . •. i . . i. r i .•
įvairios komisijos, prakaituoja majoras ir gubernatorius, j matą, rišantį šiaudų pynes, naują <aią apeis, ™10 
LoUvUt; na/valLuoc nJvnnlrA iv ^LvMa prisiminti, kiek daug SIU redaktorium yi’H De CoUl’-

ir j cy.

Šiomis dienomis visa re$pub- 
ilika išgirdo Juozo Malinsko

“TUOJAU SMOGTI!...” ! ue,
Anglijoje ir Amerikoje 

yra skleidžiamas i 
mėnesinis laikraštukas

ri žmones, taikos trokštą! 
žmonės?

Turime atsiminti, jog
I šiandien pasaulyje milžiniš' j 
jka dauguma žmonių nori ne j 

, bet taikos. Karo

Greitu 
peklą 
vietos

jiems vizą j peklą, 
laiku jis užpildys visą 
kunigais ir nepasiliks 
bedieviams.

Kunigų “Draugas” rašo, kad 
! lietuviai bėgliai turi įsteigę 
| “Vilniaus gynimo” komitetą. 
Lenkai bėgliai ’ taipgi turi 
įsteigę “Vilniaus -atėmimo” 
komitetą. Kad nelabieji len
kai neužgrobtų Vilniaus ir 
lietuviai bėgliai nepasjliktų 
už jo sienų, 1 tai “Draugas” 
sako, . . . “kad jis (tas lietu
vių komitetas) visuomet bu
dės Vilniaus sargyboje. Jis 

j kviečia visus’ lietuvius, nežiū
rint politinių skirtumų, jung
tis į kovą dėl tokios Lietuvos, 
kurios sostinė be jokių kom
promisų būtų Vilnius.”

’ Kadangi dabar jau yra to
kia Lietuva su sostine Vilniu
mi, tai už ją jau kovos šimu-

, Tysliavos ir 
visi jų segėjai. Bravo, vy
rai ! Ginkite dabartinę Lie
tuvą nuo lenkų, kad ji ne
liktų be Vilniaus.

mažytis trokšta tik saujele tų, kurie čia’i(, Grjgaijiai

....................  fabrikas) diligence Digest”, - u.
. Jis išrado naują auto- bjaurus, propaganduojąs Į ls^a™e"*

j Pastarieji net vakacijas pertraukė ir atskrido nelaimės 
pasižiūrėti.

Begėdiškumas toks atviras, teks ciniškas, kad net ne
begalima ant prasikaltėlių pykti. Prasikaltėliai ieško 
prasikaltėlių! _ . įduoti, kiek laiko ir darbo su-

menesį New Yorko ^taupys naujasis automatas.
Antanas Sargelis — laivo

jn_ iš karo darosi pelnus; karo 
įaį trokšta ir saujelė visokių 

[, amunicijos ir 
ginklų dirbėjų šalininkų.

Ten pat:
De Courcy skundėsi, jogpynių panaudoja Lietuvos

kitų respublikų cukraus fabri- i Aną dieną šis De Courcy |daugumas britų atomo fizikų 
ikai, spirito varyklos, daržovių saĮ^ kalbą Čikagoje, kur,’.esą prokomunistai...
i sandėliai ir tt., galima įsivaiz-! anoį Naujienų, jis pasakė:! ya ka(j norįt!

■■
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Po didžiosios tragedijos vasario 
valstijos seimelin buvo įnešta keletas gerų sumanymų 
panašioms tragedijoms išvengti. Vienus sumanymus re- mechanikas. Pavasarį apie jo 
publikonų dauguma atmetė, kitus gubernatorius Dewey išradimą sužinojo visi Nemu- 
vetavo. Bile kuris iš tų sumanymų būtų padaręs gero no upeiviai, 0 dabar 
žmonėms, kurie tuo geležinkelių beveik kasdien važinėja kalba Volgos, Dono, 
darban ir iš darbo, bet geležinkelio kompanijai būtu kaš- iVOs laivuose. Lietuvis 
tavę keletas dolerių. .patobulino greitojo

Pavyzdžiui, vienas pigus ir lengvas įdėti mechanizmas į£“besitrinaXs tarpusa- 
automatiskai sustabdytų trauklių, jeigu jo nors vienas: je deta|6s daug. |6čiau dyla 
ratas persiristų per raudoną šviesą. Toks mechanizmas įr to (lėka greitasis dizelis ga- 
veikia požeminiuose traukiniuose. Valstijos seimelin bu- jj tarnauti du kartus daugiau 
vo įnešimas, kad tokia apsauga būtų tuojau įvesta viso-Tuko, 
je Long Island geležinkelio sistemoje.
nepraėjo, nes jo nenorėjo gubernatorius ir jo kolegos sei- iliu modeliai, 
melyje. !Ū‘ Vlado sargelio racionaliza-

Štai kur kaltininkai tų baisiųjų nelaimių. Jie sėdi Al- cija.
bany ir valdo penkiolikos milijonų gyventojų valstiją. | Maskvoje leidžiamame prof- 
Jie tik vėl laimėjo rinkimus, tuo būdu jie vėl keletą me-|sąjungų laikraštyje “Trud” 
tų mus valdys. į (“Darbas”) buvo išspausdin-

Šitie Padėkos Dienos išvakarėje žuvę desėtkai nekaltų tas TASS’o pranešimas apie 
' “Kauno audinių” fabriko 

meistro padėjėjo Petro Vai-

apie jį 
Daugur 
upeivis 
d iželio 

sistemą.

Jog Amerika ir jos sąjungi
ninkai, norėdami išvengti ei- 

i lės ilgų varginančių ir čiul
piančių mažų karų, turi tuo
jau smogti Sovietams.

Tarybų Sąjungą sunai
kinti, De Courcy nuomone, 
yra lengviausias darbelis. 
Girdi:

lueikia atominėmis bombo
mis sunaikinti Rusijos naftos 
šaltinius, kurie sukoncentruo- 

______ negu ligi šiol, šiuo metu ti nedideliame plote aplink 
Bet sumanymas I Maskvoje kuriami nauji dize- Juodąją jūrą. O tai lengva pa- 

pasinaudojant Įdaryti per vieną savaitę. O be

POPIEŽIAUS PALAIMA 
IR KATASTROFA

L. Pruseika rašo Vilnyje:
Lėktuvo katastrofoj tragiš

kai žuvo 50 katalikų maldi
ninkų, jų tarpe ir 10 kunigų. 
Jie skrido iš Romos namo, sa- 
von Kanadon. Romoj juos lai
mino pats popiežius, net mi
šias atnašavo už jų laimingą 
grįžimą. Romoj jie prisikolek- 
tavo tiek ir tiek malonių jr 
atlaidų.

Marijonų “Draugas”,
nešdamas apie jų tragišką 
vimą, užtyli ir popiežiaus 
laiminimą, ir mišias.

Kodėl? Ai- “Draugas” 
netiki į galybę popiežiško 
laiminimo ?

Gera Marijonų laikraščiui

x Gabaliausko ‘'Lietuvių ži
nios” per tūlą laiką gulėjo 
mirties patale ir laukė “pa
skutinio patepimo.” Bet kuo
met jos atgavo kvapą ir pra
dėjo alsuoti, tuomet Gaba- 
liauskas pareiškė:

“Kol Lietuva svetimųjų ver
gijoje, nevalia uždaryti arba 
kaip kitaip sunaikinti bent 
kurią mūsų tautos kultūrinę 
įstaigą, o ypač laikraštį”...

Gabaliauskas išleido ukazą, 
kad niekam nevalia jo laik
raštį uždaryti, bet 
pavapi jonai paliaus jį skaityti, 
tai pats Gabaliauskas užda
rys.

h
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virsi-New Yorko policijos 
ninkas pasiuntė 850 policis- 
tų į “mokyklą,” kaip veikti 
tarpe gemblerių. '

Užbaigę tą “mokyklą” ar 
tik neužsimanys savo gemb- 
lerystės įstaigą atidaryti?

Sovietų Sąjungoje numirė 
pasižymėjęs generolas A. N. 
Babkinas, sulaukęs . 44 metų 
amžiaus.

Dabar, veikiausiai, vėl gel
tonoji spauda rašys, kad jį 
Stalinas nužudė, nes kitaip 
Sovietų Sąjungon mirtis ne
gali įsiskverbti pep geležinę 
uždangą.

Ispanijos diktatorius ETan- 
co širdingai dėkoja Tautų Są
jungai už priėmimą savo šei- 
mon Ispanijos.

Jeigu dabar gyvi būtų Fran
co bičiuliai Hitleris su Mus- 
soliniu, gal ir jie dėkotų Tau
tų Sąjungai...

Grigaičio organas, leidžia
mas Chicagoje, deda ve kokį 
šūkį:

“ ‘Naujienos’ — neišsemia
mas žinyno ir išminties šalti
nis” . . . Bet kuomet perskai
tai' “Naujienas,” tai surandi 

kuomet‘Įneišsemiamą purvų ir šmeižtų 
šaltinį, kuris jau iš tolo dvo
kia . . .

I

žmonių nebegali protestuoti prieš savo nelemtuosius vaL 
dovus, bet mes, gyvieji, neturime pamiršti šios baisios 
tragedijos.

naftos nieko nebereikš Rusi
jos 50,000 tankų, 175 kariuo
menės divizijos, 350 povande- 
niijiių laivų, kurių skaičius iki i 

11952 m. manoma padidinti 
[iki 500.

Kaip matome, darbas vį-
'sai lengvas. ..Užuot kariavus pastaba.

pra-
žu-
pa-

jau
pa-

• - iMacArthuras skubiai pa- 
liuosuoja iš kalėjimų Japoni
jos . karinius kriminalistus, 
so jis jau pal i nesavo 127 
ro kriminalistus.

Mat, dabar jau jie ne 
mihalistai, bet bičiuliai ir 
simi bendradarbiai.

ka-*
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Pranešimas su pamoka iš Vokietijos
Mūsų okupacinė vyriausybė praneša iš Vakarinės Vo-I 

kietijos, kad jinai pasigailėjo ir iš kalėjimo paleido ke-! 
turioliką naciškų karo, kriminalistų. Septyni jų buvo* nu- j čIANGKAIŠEKININKAM 
teisti visam gyvenimui kalėti. • Į

Pamoka: Kasdien didėja pavojus atsteigimo hitleriz-

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

Komercinė spauda rašo, 
minint 33-jų metu 
Sąjungos gyvavimo,

kad 
Sovietų 
Raudo-

“Naujienose” tūlas Pakruo- 
jietis sako, kad “Susipratę 
lietuvybę išlaikysime.” Bet 
ar įspėsite, kas tie “susipra
tę”? Tik paklausykite:

“Lietuviškai kalbančių bus. 
Dabar turime perviršį iš Eu
ropos atvykusių kunigų gerų 
tėvynainių, puikiai lietuviškai 
kalbančių ir gerbiančių lietu
vybę. O tokių kunigų reikia 
kuodaugiausia!”

Išrodo, kad lietuviškieji so-

mo.

SMŪGIS
Lake Success.—Aną die

ną rašiau, jog Kinijos Kuo
mintango atstovas Jungti
nėse Tautose Dr. Tsiang 
įteikė prieš Tarybų Sąjun
gą skundą; jis reikalavo 

.. kuri jo.

Kinijos delegacija
Į Lake Success pribuvo naujosios Kinijos delegacija iš 

septynių Vyrų ir dviejų moterų. Jos misija apginti Kini
jos kaltinimus prieš Ameriką. Kinai sako, kad Jungtinės ’ paskirti * komisiją

* w 1 1 "J L* - 1 » f 1 UI 1\ v_z 1111 A i y Ai VA Al J vX, I

Valstybės, užimdamos Formozą, papilde agresiją prieš įskunc]e suminėtuosius daly-j 
Kiniją ir turi būti sudraustos. !kus ištirtU) kuri) kitais žo.i

Gaila, kad mūsų vyriausybė dar vis tebesilaiko Čiang 
Kai-šeko klikos skverno įsitvėrus ir nepaleidžia. Tas jau 
vienas faktas Kinijos žmonių akyse padaro Ameriką jų 
priešu. Naujosios Kinijos pripažinimas ir išplėtimas pre
kybinių ryšių su ja išeitų ant naudos abiems kraštams.

Visi taikos šalininkai nori,, kad šis Lake Success susiti- 
Toks žygis sustiprintų taikos reikalą.
kimas su naujosios Kinijos vadovybe priartintų tą die-, 
ną, kada tarpe Amerikos ir Kinijos normalūs santykiai | 
bus pilnai atsteigti.

Kalėjime geriau, negu namie
Imperialistinių plėšikui 

godumas • neturi ribų. Iš 
kolonijų žmonių jie išsun
kia paskutinius syvus. Taip 
buvo per amžius, taip tebė
ra. dabar.

Tos baisios padėties ne
prašalino ir Jungtinės Tau
tos, paėmusios visą eilę Af
rikos kolonijų į savo ran
kas. Organizacija turi spe- 

• cialę komisiją kolonijų glo- 
' bojimui, Bet ji kolonijas tu
ri, pavedus Britanijai, Ho- 
landijai ir Francūzija’i val
dyti. . Paimkime keturias 
Afrikos kolonijas — Tan
ganyik, Ruandi - Urundi, 
Togoland ir Cameroons. Jo
se gyvena penkiolika milijo
nų afrikiečių.

Dabar Jungtinių Tautų 
komisija kolonijoms globoti 
patiekė raportą Asemblėjai 
apie tų žmonių padėtį' šiose

jokios didesnės atspirties I 
net ir aršiausiuose T. Są
jungos priešuose.
IŠEITA IŠ NEMALONIOS

PADĖTIES j
Pamatęs tokią nemalonią! 

padėtį, į kurią jis įkliuvo i 
Tsiangas nusiminė, bet j is j 
visgi susirado, žmones, ku-

nojoje Aikštėje buvę iškabin- .cialistai jau pradės ne tik pa
ti Hitlerio ir Mussolinio pa- Įtys prie parapijų priklausyti, 
veikslai ir po Mussolinio pa-i bet ir'jas tverti. Juk perviršį 
veikslu sėdėjęs J. A. V. am- Į lietuviškų kunigų nepadėsi į 

užstatų krautuves, jiems rei
kalingos parapijos, ir jeigu 
Pakruojietis kuodaugiausia 
kunigų pageidauja, tai jau 
jiems ir vietą turi.

Gal “Naujienos” ir 
gesnį darbą atliktų, 
jas tverdamos, 
giuosius v ir

basadorius.
Ir pasirink tu man 

“garbingą” vietą!..
tokiąTIBETO DELEGACIJA

Čia kalbama, jog neužil
go į Lake Success atvyks 
dar viena delegacija — Ti- 

( be to delegacija, vadovauja- 
Jma tūlo Cepbno Šakabpos.

į Ši delegacija, sakoma, rei- 
i kalaus Jungtinių Tautų, 
i kad jos ištirtų Tibeto reika
lą. Kaip žinia-, Tibetas — 
I Kinijos dalis, ir šiuo metu 
I Kinijos Liaudies Respubli- 
Įka pasiuntė ten savo ka
riuomenę; Kinija palieka 
Tibetui autonomiją, bet rei
kalauja, kad tasai kraštas 
pilnai ir oficialiai . įeitų į

irie jam padėjo iš jos išsike-
. . Ipurneti. Štai Syrijos atsto-

džiais, padarytų T. Sąjun-|vas pasiūlė: palikti šį skun- 
gą kalta tame, kam Kinijos Tą “Mažajai asemblėjai”!^ 
liaudis nuvertė supuvusį! svarstyti, — tegu ten tas 11 
Kuomintango viešpatavimą 'skundas sau gražiai nu- 
Kinijoje. ! miršta.

Dar vienam kitam delega- Kinijos Liaudies Respubli-Rašiau ir tai, jog Ameri
kos delegacijos galva, John J'TT.*......™*“..-----

-.'Foster Dulles, tą Dr. Tsian-1^111 pakalbėjus, Syrijos siu- ką. 
go skundą rėmė, bet jam'Į.Jmas, buvo priimtas ir; /
prieŠincsi ne tik Malikas, o 

i ir Anglijos atstovas.
Vėliau prieš tai išstojo ^1’

ir Francūzijos ir kitų kraš- _
—— tų atstovai. Jie, pagaliau, nuveikti
kolonijose. Visas civilizuo- suprato, jog’ Dr. Tsiango ,įe Mažojoje

Vėliau prieš
ir Francūzijos ir kitų kraš-

tas pasaulis stebisi, kaip skunde nėra nieko, kuo ga- 
gali dar ir šiandien koloni- lėtum 
jų žmonės būti laikomi to-įkaitinti, 
kioje padėtyje!

Už pavyzdį paimkime an- kad
glų valdomą Tanganyik ko- Liaudies Respublikos įsilei- 
loniją. Anglai prisiuntė sa
vo agentą Lamb Jungti
nėms Tautoms plačiau pa
aiškinti, kaip sekasi jų val
domai kolonijai. Prispirtas 
prie sienos, Lamb pripaži
no, kad toje kolonijoje dar
bininko uždarbis svyruoja 
kur nors tarpe $1.50 ir $20 j
per mėnesį. Pripažino jis, | nubaudimui prasižengusių 
kad baltieji ^kolonijos valdo-Į žmonių.

Tai toks žmonių gyveni
mas Jungtinių Tautų globo
jamoj ir anglų valdomoje 
Tanganyik kolonijoje. Ki
tose kolonijose nė kiek ne 
geriau.

vai anglai afrikiečius tebe- 
baudžia plakimu.

Jis buvo paklaustas, ko
dėl nusikaltusieji nebau
džiami kalėjimu? 'Atsaky
mas buvo trumpas ijr tikrai 
begėdiškas. Lamb. pasakė:

T. Sąjungą rimtai 
Šis skundas'buvo 

pateiktas vyriausiai tam, 
sutrukdyti Kinijos

dimą į Jungtines Tautas.
Bendrai, Kuomintango 

atstovo . skundas , nesurado

Sodinti kalėjiman afrikie
čio negalima, nes “jam ka
lėjime būtų geriau, negu 
namie.” Todėl plakimas pa
silieka vienintelė priemonė

Ar ši delegacija, jei ji at- 
I Kuomintango skundas pa-Į skris, gaus čia balsą, lieka- 
| liktas “Mažajai asemblė-|si 

kuri ligi šiol nenuvei-l 
kė nieko ir nežada nieko 

, kadangi 
asemblė jo

je” neįeina rytinis valsty
bių'blokas.

Ten Kuomintango skun
das ir numirs; jokios tyri
nėjimo komisijos nieks ne
rinks, o jei tokia ir būtų 
kada paskirta, — ji nieko 
teigiamo nenuveiktų.

KRUPAVIČIAUS . 
SKUNDAS

Povilas žadeikis įteikė 
generalinei asemblėjai ku
nigo Krupavičiaus (atsime
nat. lašinių skutimo istori
ją) reikalavimą, kad Jung
tinės Tautos tyrinėtų padė
tį Lietuvoje.

Skundas pagrįstas visiems 
geraiž inomais smetoninin- 
kų “faktais.” Mažai tenka 
abejoti, kad šis skundas

Londono valdžia neabejoja, 
kad. atominis mokslininkas, 
profesorius Bruno Pontecaris, 
pasprukęs iš.Anglijos, randasi 
Sovietų Sąjungoje. Bet rami-
naši tuo, kad jis neturėjęs jo- plūsdamos.
kių atominių dokumentų.

Gal jis dokumentų ir netu
rėjo, bet smegenis turėjo ir 
juos išsivežė, nepaliko kara
liškųjų socialistų valdžiai.

Senatorius Robert Taft pa
reiškė, kad jis nekandidatuos 
1952 metais prezidento vie
tai. Bet jeigu jį draftuotų, | 
tuomet taip. . .

Kitaip sakant:. Meldžia
mieji, 'neužmirškite mane 
draftuoti, nes kitaip liksiu 
be prezidentinės kandidatū
ros. • ,palaukti ir pamatyti.

SUTARTIS DĖL 
SPAUDOS

Trygve Lie pasiūlė nau
ją sutartį, pagal kurią vi
sokia spauda, — laikraščiai, 
žurnalai, knygos, — siun
čiama iš vienos valstybės į 
kitą, neturėtų būt apdeda- 
ma muitais.

Sakoma, jau 17-ka kraštų 
šią sutartį pasirašė.
BRUZDĖJIMAS DIDELIS

Anglijoje šiuo metu vyks
ta didelis bruzdėjimas prieš 
Attlee-Bevino valdžią, kam
pastaroji aklai seka Ame- Pakelia į kitą, 

’rikos politiką.
Šio bruzdėjimo atgarsis 

jau jaučiamas ir čia; tū-| 
lais klausimais Anglijos de-! 
legatai jau atsisako eiti1 
kartu su Amerikos delega
tais.
. Žiūrėsime, kaip anglai 
laikysis Kinijos atžvilgiu.

įteiktas tik dėl viso ko iri Kiekvienam suprantama:
* . Kinijos Liaudies Respubli-

Oklahomą valstijos kalėji
me surado degtinės varyklą. 
Mat, valdžia, už kalėjimo šie- j 
nu, persekioja taip vadina- ! 
mus mūnšainierius, tai jie ka
lėjimuose surado saugesnes 
slėptuves.

. Komercinė spauda ' plačiai 
rašo,, kad po šių rinkimų pre
zidentas Trumanas darysiąs Į 
didelius keitimus savo admi
nistracijoje.

Tie keitimąf bus tokie, kaip 
šeimininkės, kuri stuboje tuos'j 
pačius baldys iš vienos vietos I

Amerikonas. i jis bus pakištas po stalu.

i W
f

3

F?1

v

naudin- 
parapi- 

negu pažan- 
Sovietų Sąjungą

Švenčioniškis.
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Popiežiaus organas “Osser- 
vatore Romano” skelbia, kad 
trys Jugoslavijos kunigai esą 
ekskomunikuoti.

Vadinasi, popiežius išdavė

Los Angeles mieste karš
ta. Kalbėdamasis su savo 
sekretorėmis apie staigią 
oro atmainą, Jack ‘Kess- 
leris šluostosi nuo kaktos 
prakaitą.

New Delhi, Indija. —Per 
gaisrą nakvynių stovykloje 
prie Ganges upės sudegė 
11 vaikų, 3 moterys ir I vy
ras.

kos įsileidimhs į Jungtines 
Tautas šiuo metu vienas 
vyriausių d’alykų.

Laisvės vajus — visų pa
žangiųjų lietuvių darbymetis. 
Dalyvaukime’ vajuje.

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.-Nov. 28, I960,
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

-į-

štai jums, skaitytojau, nauja apysaka. “Kryž
keles,” parašė žymus lietuvių rašytojas A. Vie- 
nuolis-Zukauskas, tebegyvenąs / Anykščiuose ir 
teberašąs šiandien. Romanas - apysaka “Kryž-

.kėlės” vaizduoja Lietuvos praeitį. (Istorinių 
apysakų mūsų literatūroje labai maža). “Kryž
kelės” vaizduoja kunigaikščio Vytauto laikus. 
Ši apysaka Tarybų Lietuvoje buvo išleista 1945 
metais, bet Ameriką tepasiekė tik keli jos eg
zemplioriai.

Kiekvienas, kuris apysaką skaitys, ne tik su
sipažins su savo tautos praeitimi, bet kartu 
grožėsis rašytojo kalba.

“Laisves" Redakcija.

I.
1390 metų balandžio mėnesio pabaigo

je kalnuotu, miškais apaugusiu Kražan
tės krantu keliavo Dubysos link raitelių 
būrelis, susidėjęs iš kokios šimtinės vyrų 
ir tiek pat arklių.

Priešaky ant puikių, bet jau pailsusių 
žirgų sėdėjo šeši raiteliai, kurie skyrėsi 
nuo kitų ir savo išvaizda, ir teikiama 
jiems visų pagarba.

Vidurinis raitelis buvo su brangios 
medžiagos apsiaustu. Kai šis prasiskir
davo, po juo sublizgėdavo šarvai, kurie 
dengė jo krūtinę ir liemenį. Iš raitelio 
šalmo . skiauterės svyravo lanksčių 
strauso plunksnų pluoštas ir taršėsi, kai 
pūtė vėjelis. Iš po šalmo žiūrėjo gyvos 
mėlynos akys ir driekėsi ant pečių ilgi 
gelsvi plaukai. Riterio veidas buvo skus
tas ir atrodė rūstus. Ant rankų mūvėjo 
jis metalinio nėrinio pirštinėmis. Ūgio 
buvo vidutinio ir sėdėjo balne, kaip sos
te. Iš po brangios medžiagos apsiausto 
kyšojo metai, nėriniu apsaugotos jo ko
jos ir kardo galas brangiose makštyse. 
Po balnu aksominė gūnia buvo apvedžio
ta juostomis, išsiuvinėta raštais, ir ketu
ri platūs, ilgi, kone žemę siekią kaspi
nai baigėsi iškarpomis. Metų riteriui at
rodė apie keturiasdešimt. ♦

Jo dešinėj pusėj jojo nebejaunas kry
žiuočių komtūras ir kokių trijų dešimtų 
metų riteris. Abu buvo su baltais ap
siaustais, iš priekio ir iš užpakalio pažy
mėtais juodais kryžiais. Ir iš jų šalmų 
skiauterių rietės atgal lanksčių plunks
nų pluoštai, šmėseliavo jojant ir taršėsi 
vėjeliui dvelkiant. Iš kairės jojo trys 
Žemaičių bajorai. Vienas jų dėvėjo gar
bingais Vitingo drabužiais, buvo malo
naus veido ir labiau panašus į vaidilą, 
negu į karį. Jis nuolat gėrėjosi savo žir
gu, savo drabužiais, visu kuo buvo labai 
patenkintas ir džiaugėsi iškilminga pra
moga ir savo jaunyste. Antras bajoras 
jojo apsigaubęs meškos kailiu, o ant gal
vos, šalmo vietoj, dėvėjo kepure, į kurią 
buvo įtaisyti žalvariu apkaustyti tauro 
ragai. Jo veidas buvo apaugęs plaukais, 
barzda susisiekė su antakiais, ir Kai 
žvalgėsi aplink, tarytum žaibus mėtė. Jo
jo jis taip, jog atrodė, lyg būtų suaugęs 
su savo žemaituku. Metų jis galėjo tu
rėti apie penkias dešimtis. Trečias ba
joras, jau apysenis vyras, vilkėjo žemai
tiškais drabužiais, kurių pakraščiai bu
vo apsiuvinėti šviesiai margomis juosto
mis; kojos apautos smailiomis raudono
mis naginėmis ir apvyniotos tokiais pai 
raudonais apivarais; per petį jis buvo 
persimetęs storą raudoną šikšną, ant ku
rios karojo makštyse ilgas, platus, dviaš
menis kryžiuočių kardas. Iš jo akių 
žiūrėjo išmintis ir gyvenimo prityrimas.

Paskui tuos šešis raitelius jojo kiek 
prastesniais žirgais jų ginklanešiai, to
liau kryžiuočiai broliai, žvėrių kailiais 
apsigaubę raguoti Žemaičių bajorai, 
knechtai ir palydovai. Visi gerai buvo 
ginkluoti, drausmingi ir atrodė pasiruo
šę tuojau stoti į kovą.

Vienas raitelis buvo apsiginklavęs tik 
trumpu žemaitišku kardu ir dėvėjo ant 
galvos briežio ragais kepurę; laikėsi jis 
nuošaliai, čia užbėgdamas visiems už 
akių, čia atsilikdamas užpakaly, čia vėl 
netikėtai išlįsdamas iš miško, rodė bū
riui kelią. Kartais, kai raiteliai pasikel- 
davo ant aukštesnio Kražantės kranto, 
jojąs nuošaliai žmogus prilaikydavo sa
vo pavargusį žemaituką, prisidengdavo 
delnu nuo saulės akis ir, pasistojęs ant 
kilpų, ilgai dairydavosi į priekį. Išmata
vęs akimis skęstančius mėlynose miškų 
ūkanose Kražantės tolius, vėl vesdavo 
būrį. Iš viso ko buvo matyti,* kad jis 
raitelių būrio ne bendras, o tik palydo
vas per Žemaičių girias ir pavasario ba
las.

—Na, Šarka, ar jau greit prasidės ši
toji jūsų Padubysio vildnis, ar mes ir 
šiandien dar kaimynėsimės su žemai

čiais? — lietuviškai prabilo į palydovą 
greta- komtūro jojąs riteris, kai Šarka, 
sulaikęs žemaituką ir pasistojęs ant kil
pų, įsižiūrėjo nuo kalno į toli dunksan
čią Padubysio girią.

—Štai ten, narsusis riteri, paskutinės 
žemaičių sodybos, — parodė palydovas 
ranka į pamiškę ir paaiškino:—už tų so
dybų jau ir Padubysio giria.

—Tai šiandien pietų ganysimės jau 
Padubysio girioje?—gyvai paklausė rite
ris ir įsižiūrėjo į tas sodybas. . ,

—Taip, narsusis riteri, iki Dubysos 
mes nebeužjosim nė vienos sodybos. Nu
sileidę nuo kalno, būsime jau Padubysio 
girioje, — paaiškino jam Šarka.

, —O ar ilgai reikės per tą girią jo
ti?—vėl klausė riteris.

—Negaliu pasakyti, narsusis riteri, va
sarą ir žiemą kelias trumpesnis, o dabar 
nežinau. Jei padės jūsų ir mūsų dievai, 
tai po dviejų dienų kelionės pamatysime 
ir skaidriuosius Dubysos vandenis.

Riteris nieko neatsakė; jis paliko lyg 
nepatenkintas Šarkos paaiškinimu ir nu
tilo. Po valandėlės jis prašneko į bajo
rą, dėvintį per petį- stora raudona šikš
na, ant kurios karojo ilgas kryžiuočių 
kardas:

. —Mano nuomone, bajore Rambaudai, 
reikėtų pavaryti žemaičius, kad iškirstų 
Ventos ir Padubysio girias. Žiemą iš
kirstų, o vasarą, sausroje, paleistų per 
jas ugnelę.

—Neužmirškite, riteri Grieže, kad ši
tos girios blogiausiais metais mus ir 
dengia, ir peni: jų žvėriena, grybais, uo
gomis ir paukštiena nederliuje išminta 
visi žemaičiai, — atsakė jam bajoras 
Rambaudas ii: pats įsmeigė akis į Pa
dubysio girių ūkanas.

Jojąs’ greta Rambaudo raguotas bajo
ras tik sužaibavo į kryžiuotį akimis ir 
sušnypštė nosimi.

—Bajore, teatleidžia man gerasis die
vas, bet jūs lyg ir užmirštat,kad dosniau
si žemaičių šelpėjąi ir maitintojai, tai 
mes, Mergelės Marijos ordino broliai— 
vienuoliai. Argi mes to neįrodėme kad 
ir per paskutinį jūsų žemes ištikusį ne
derlių?— pastebėjo bajorui Rambaudui 
ramiai sau jojęs ir kalbėjęs rožančių 
kryžiuočių komtūras.

—Teisybė, kilnusis komtūre Hermane, 
jūs mums kiek ir atlyginate, bet tas ne
derlius ištiko mus, kai jūs nušiaubėt na
šiausias žemaičių sritis.

—Ir jūs neatsilikote mums skolingi, 
bajore, tačiau vis dėlto mes pasigailėjo
me jūsų, sušelpėme ir maistu, ir drabu
žiais, nors, patys sau turėjome gabenti 
duonos iš tolimesnių kraštų. Aš dabar 
tikiuos, kad jūs, atsidėkodami mums už 
pagalbą, iškirsite nors šventuosius pa
gonių gojus, praskinsite kelius per Ven
tos ir Padubysio girias, nes toki tyrai tai 
didžiausia kliūtis <šventam tikėjimui. Že
maičiuose plėsti. Aš manau, kad pa
sveikęs mūsų ordino magistras, kilnusis 
brolis Konradas Zollneris von Rothen- 
šteinas, pasirūpins ir girių praretinimu.

Tai pasakęs, komtūras pabučiavo ro
žančiaus kryželį ir paslėpė jį po apsiaus
tu.

—Dabar ordino magistras yra susirū
pinęs savo sielos išganymu, o Žemaičius 
tvarkyti pavedė man,—už bajorą Ram- 
baudą trumpai atsakė šarvuotas, karys 
ir, lyg kuo nepatenkintas, paspaudė pen
tinais savo žirgą, tuo nutraukęs ir kai- 
bą.

Niekas neišdrįso jam prieštarauti. Vi
si ilgą laiką jojo tylomis, tik vėl žaibavo 
į kryžiuotį akimis meškos kailiu apsi
siautęs, plaukais apaugęs raguotas bajo
ras Sudimantas.

Ką kalbėjo vyresnieji kariai, mažės-, 
nieji joję paskui juos, negirdėjo, nes ir 
jie šnekučiavo tarp savęs, žvalgėsi nuo 
aukštumų į tolumas ir kartais teiravosi 
pas būrio palydovą Šarką, nuo kur pra
sidės toji baisioji Padubysio giria, apie 
kurią kiekvienas jų buvo šį tą girdėjęs, 
bet nė vienas dar nebuvo ten buvęs.

Ypač bijojo baisiųjų Lietuvos ir Že
maičių girių kryžiuočių knechtai. Ne 
vienas kažką būtų atidavęs, kad tik būtų 
galėjęs šių girių išvengti ar jomis neke
liauti. Juo labiau jie nerimastavo, kai 
Šarka pasakė, kad Padubysio girioje 
teksią jiems mažų mažiausia dusyk nak
voti.

(Bus daugiau)
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Nuo to laiko, kai Taftas ir Dewey laimėjo rinkimus, 
jis tapo tokiu pasipūtėliu.

Miami, Fla.
SVIETAS URMU VAŽIUOJA

FLORIDON

Ur.aganąms-viesulams pra
gyventoj ai 
žalos buvo 

bet dabar 
ir

tižus, Floridos 
lengviau' atsiduso, 
daug padaryta, 
vėl viskas sunormalėja
pradedama tai pamiršti, kaip 
kad nieko blogo čia nebūtų 
įvykę.

šiaurėje orui atšalus, svie
tas pradėjo urmu važiuoti į 
mūsų saulėtąją Floridą, nes 
čia žiemos laiku mes turime 

į tikra vasara. Po gatves vaikš-
At-

mau-
; čiojame vienmarškiniai, 
'lanto vandenyne svietas 
(

dosi, vanduo šiltas.

Lietuvi, pasiskaityk 
popiežiaus laišką 

prieš lietuvių tautą
Viešai tapo paskelbtas 

vienas Popiežiaus Pijaus 
XII laiškas, kuris šaltais 
šiurpuliais supurtins kiek
vieną lietuvį. Tame laiške 
popiežius pasirodo pardavi
au ir žudytoju lietuvių tau
tos. Laiškas parodo, kaip 
Vatikanas ir jo galva Pijus 
XII rėmė Hitlerio žygius 

j prieš Lietuvą ir prieš visą 
‘ pasaulį. Laiškas* rašytas ne 

kam kitam, kaip Lietuvos 
dvasininkijos vadui arki
vyskupui metropol. J. Skvi-

Rochester, N. Y
Vajininku ir skaitytojų 
vakaras.

Lapkričio 17 d., Gedemino 
|d-tės patalpose, įvyko nepa
prastas LDLD 50 kp. susirin-

I Rimas. Kalbėtasi, kad atei
sianti pavasarį sukaks 40 me-' 
?tų nuo Laisvės įsteigimo. Taip
gi kalbėtasi laikraščių vajaus 
reikalais. Ir nutarta — turėti

Vilnies ir Liaudies i

ir .juokų. Kas myli juokus, 
tūi gali juoktis.

Atvažiuoja solistė Norma 
Čeponytė iš Worcester, Mass. 
Ji mums duos gražių dainų. 
Norma turi gražų, didelį so
prano balsą. Ji mus žavės' Laisvės, 
gruodžio l()-tą. Ji dainuos .Balso skaitytojų vakarą, 
pirmu kartu Hartforde. To- Į Prie užkandžių bus ir pasi- 
dėl lietuviai,
certe ir girdėkite 
dainininkę. Kviečia choras. ’

Anna.

reckiui, kuris, žinoma, jo’ 
dvasią ir nurodymus pra
vedė Lietuvoje. Laiškas ra- 
švtas 1941 metų rugpjūčio 
10 dieną, tai yra, tik už ke
liolikos dienų po hitlerinių 
gaujų užpuolimo ant Lietu-

■ vos.
Popiežius rašė Skvirec- 

kiui:
"‘...visų dvasininkų šven

tas reikalas visomis jėgo
mis padėti vokiečių kariuo
menei ir vokiečių karinei 
valdžiai. Ne laikas disku
tuoti apie tai, kaip bus su
tvarkytas Jūsų tautinis ar 
kultūrinis gyvenimas. Apie 
tai galima bus pasikalbėti, 
kai bus baigtas karas. Da
bar kiekvienas dvasiškis tu
ri pagalvoti apie tai, kuo 
jis gali padėti didžiajam 
Vokietijos reikalui.

Romos katalikų bažnyčia 
nori matyti iš Jūsų ir visų 
Jūsų tautos kunigų nuola
tinę paramą vokiečių arini- 

i jai, kad su Dievo padėjimu 
jos narsūs žygiai pasiektų 
laimėjimą.

...Dievas nori, kad Jūsų 
tauta kartu su vokiečių 

| tauta kariautų...., kad visi .
Jūsų tautos darbingi žmo
nės kaltų ginklus ir gamin
tų duoną vokiečių armijai. 
Leiskite savo sūnus į vo
kiečių armiją! Visus dar
bingus žmones į fabrikus, į 
darbą bendram reikalui. 
Jūsų darbo Vokietija neuž
mirš, Dangiškasis Tėvas 
gausiai atlygins.”

Kai Hitlerio gaujos tapo 
sutriuškintos ir išgrūstos iš’ 
Gįętuvos, kartu su jomis iš 
Lietuvos paspruko ir arki
vyskupas Skvireckis. Dabar 
jis gyvena užsienyje ir kei
kia Lietuvą.

Šis laiškas dar kartą įro
do, kokiu piktu Lietuvos’ 
priešu buvo ir pasiliko Va
tikanas.

dalyvaukite kon- Įsakymų, kaip ilgai kas skaito 
iauna iviena ai' kita minėtą laikraštį.

i Taipgi padėti mūsų va j in in
kams P. Andersonui ir L. Be- j ij kini. Nes vajininku darbas nė- 

jra lengvas. Vajininkas, parė
jęs iš darbo, po vakarienei, 
į vietoj pasilsėti, apsirengia L 
Įvažiuoją ar eina atnaujinti 
arba naujų skaitytojų gauti.

Atėjęs prie stuibos, kur ma
no rasti skaitytoją dažnai 
nieko neranda namie. Eina 
kitur, čia randa moterį namie, 

i kuri be vyro žinios nežinanti 
Į ką vyras mano daryti. Eina 
toliaus. Trečioj vietoj randa 
visą šeimą namie. Bet gauna 
atsakymą, kad šiandien pini
gų nėra. Ateik kitą sykį. Ir va
lininko vakaras praėjo, ir nie
ko nenuveikė, čia prasideda 

vjsj derybos, kad sutaupyti laiką, 
i laika I vajinįnkas sutinka savo pini- 

l^us uždėti. Na, ir tikėsite ar 
■ j ne, tankiai vajininkas, baig-

• - j damas vajų, turi uždėjęs pusę 
šimto dolerių ar daugiau.

Lapkričio 14 d. atsidarė šu
nų lenktynių Jaukas -— Ris- i 
cayno Kennel Klubas, 115 
gatvė ir 7 Avė. Įžanga 25 c. 
Tokia žema įžanga—tai biz- 

niiškas skymas publikos žvejo
jimui. Pirmą vakarą šuva-Į 
jžiavo 11,908 žmonės. Gem- 
Įblerystės ir “laimingųjų” ti- 
i kietų pirkimo apyvarta siekė 
| $217,102. Ant rytojaus, kir- 
jpykloj, kur man prisieina 
I darbuotis, daug vyrukų labai 
j nusiskundė šunų lenktynėse 
pralaimėję daug doleriu kų. 
Tik dar vienas -kitas buvo 

j laimingas, kad ne viską pra- 
' laimėjo. Mat,' tos įstaigos ir 
■ šunų savininkai žino, kaip 
i biznį varyti, 
laimėti.

i Vietos spaudoj jau rašoma 
j apie rekordinius gešeftus, ge
nesnius už pereitų, metų biznį. 
įSvietas dar pakankamai do- 
Įlerių turi. Lošimuose didelis 
Į ir lietuvių skaičius dalyvauja.

kad daugiausia

i Dabar išrinktas naujas ap
skrities šerifas, kuris gyrėsi 
išnaikinsiąs visus gemblerys- 
čių lizdus. Pažiūrėsime, ką 
jis padarys. Tačiau tūli nuo- 

Įgąstauja, jeigu nebus gemble- 
rysčių, tai visas biznis sum.a- 
žėsias. *

Lapkričio 14 d. mirė lais
viems Jonas Sidaras 61 metų 

nuliūdime 
sūnų, du- 

Skaitlingas

amžiaus. Paliko 
žmoną Antaniną, 

.ir žentą.Ikrą
draugų ir giminių būrys paly
dėjo jį į Woodlawn kapus, 
kur jis. buvo palaidotas be ti
kybinių apeigų. Lai būna jam 

{lengva Dėdės Šamo žemelė.
V. J. Stankus.

Hartford, Conn
Ruoškitės koncerte dalyvauti

Laisvės Choro parengimas 
j atsibus gruodžio; (Dec.) 10 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėj,- 227 Lawrence St.

Bus įvairus koncertas. Cho
ras pildys programą su visa 
savo šeimyna: grupėmis, kvar
tetais, duetais, orkestrą ir 
naujais, iš LMS mokyklos 
parvežtais šokiais. Taipgi bus

Lewiston-Auburn, Me Q

Norėčiau aš suprasti

Keleivio No. 46 iš Rumford, 
Me., tūlas K. T. labai Aepa-. 
sitenkinęs ir 
kam draugai 
rengę dviem 
tam, Pranui 

Įmetu vedybinio gyvenimo su
kaktuvių bankietą, į 

’ važiavo žmonių iš 
miestu ir miesteliu. < 
rodo’ kad Laisvės 

įturi draugų visur.
Tiesa, ten buvo 

j geros valios žmonių 
linksmai ir pavyzdingai 
leido, išskiriant K. T.

žmogelis negalįs suprasti, j 
’kodėl patriotingieji1 lietuviai j 
sudėjo Laisvei net $25. Ir j 
jdėl to K. T. iš piktumo pa- • 
įmetęs nugarkaulį ir nebega-j 
,lįs atskirti pelų nuo grūdų. I 
Tai čia jau blogas pasireiški- ’ 
m as. I 

i Mano patarimas jam: vietoj 
be reikalo ’pykti ir nervintis, 
K. T. verčiau; užsirašytų dien
raštį Laisvę, nes kaip tik da
bar eina dienraščio vajus. 
Manau, kad skaitydamas Lais
vę suprasite ir pažinsite save.

lietuviai ir to- j 
visados. Nėra i

net piktai rašo: 
ir pažįstami su- 
Laisvės patrio- 
ir Onutei, 25

kurį sū
dau geli o 
Tai pa- 
patriotai

visokiu
ir visi

Visas gamyklos 1
Gaila, kad rašant šią žinią j kolektyvas mokosi

I—nėra žinoma parengimo die-
Įnos. Tėmykite, bins pranešta. | VILNIUS, lapkr. 7 d.
i Taigi, visi skaitytojai ragi- sVait.ik
narni ir kviečiami dalyvauti.
Ir pasiruoškime atsinaujinti tarybine technika, garsi aukš
tame vakare. Tas sutaupys ta gamybine kultūra. Gamyk- 
laiką ir darbą vajininkams.
Ir praleisime smagiau vakarą.’darbininkai.

Susirinkime apie tuzinas 
pasimokėjoi už 1951 m. LDLD

i duokles.

’. —Vil
niaus ^elektros skaitiklių ga
mykla, api'ūpintą naujausia

Mes ęsame 
kiais būkime

| reikalo peštis dėl įsitikinimų. [ 
I Reakcija mus visus vienodai 
Įplaka. Apgailėtina, kad K.
T. dar tebegyvena tamsos ir 
sapnų gadyhėje!

Vienas iš rengėjų.

visus vienodai

Supažindinkite su Laisve 
I tuos, kurie dar jos neskaito. 
Kalbinkite juos patapti Lais- J 
vės skaitytojais.

Į Kas naujo?

Ogj Gedemino draugystė 
turi “fish fry” kas penktadie
nį, nuo 6 iki 9 vai. vakare, sa
vo svetainėje.

Labai skaniai pagamintos. 
Kartą valgę, eisite kas penk
tadienį. Tikrai.

Skaitytojas.

loję mokosi visi meistrai ir .
- - - - Kiekvienas jau

nas darbininkas įsigija viduri
nį mokslą.

Baigę darbo dieną, jauni
mas mokosi vakarinėje mo
kykloje. Daugelis darbininkų, 
technikų, meistrų, turinčių vi
durinįjį mokslą, eina neaki
vaizdinį apmokymo kursą 
aukštosiose mokyklose.

Darbininkai taip pat moko
si stachanovinėse mokyklose 
ir įvairiuose technikos rate
liuose.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

BUYUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Matthew A

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

RANDAIUJIMAI
JERSEY CITY, N. J.

Pas^randavoja kambariai —■ po du, 
tris, keturis ar daugiau. Su šiluma 
ir kitais vėliausiais įtaisymais. Pra
šome kreiptis pas: J. Witkcvich, 72 
Ocean Ave,, Jersey Cįty, N. J.

(223-227)

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel, Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patarna
vimu įr kainomis būsite 
patenkinti.

, --—------ ------------------------------------------- --------- ,
3 psI.-Laisvė( Liberty, Lith. Daily) -Antr., Lapk.-Nov. 28, 1950
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Hilliardo veiksmą skaito 
civilinių laisvių 
paneigimu

Newyorkietis Civilinėms 
Teisėms Ginti Komitetas pa
reiškė, jog miestinio labdary
bės department© komisijonie- 
riaus Hilliardo darymas sava
noriškos lojalumo prisiegos 
verstina to department© dar
bininkams yra neleistinas, ne
legalus.

Komisijonierius spaudoje 
paskelbė, būk iš 6,978 to de
partment© tarnautojų tik 361 
nepasirašė. Ir jis dėl to pasa
kęs, jog “mums nebereikės 
jų.” Reiškiant, kad tuos, ku
rie nepasirašė tos lojalumo 
prisiegos, atsakys iš tarnybos.

Komitetas nurodo, kad 
valstijinio civilinių gynybos 
viršininko Clay’aus aplinkraš
tyje, išleistame lapkričio 13- 
tą, buvo pasakyta, jog dalyvu- 
mas civilinių gynybos darbe 
yra “visiškai savanoriškas.” 
O jei dalyvumas tame darbe 
savanoriškas, tai bile kas gali 
tų pareigų neiti ir tam nėra 
reikalo tas lojalumo prisiegas 
pasirašinėti. ‘Prisiegos reika
laujama tiktai iš eisiančių ci
vilinių gynybos pareigas. Dėl 
to komitetas pareiškė:

“Mes nuoširdžiausia jaučia
me, kad jūs neturite 
nei 
rus 
eiti

te isės 
prievolės spėlioti apie ge- 
norus tų, kurie atsisakė 
savanoriais.”

Lietuvių visuomenės 
atydai

Turim už garbę pranešti, 
kad Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas, 280 Union Avė., 
.Brooklyn, N. Y., rengia meti
nę vakarienę gruodžio 31 d., 
8 :30 v. v.

Prašom Brooklyno ir apy
linkės lietuvius dalyvauti virš 
minėtam parengime, 
kaina $4. Bus valgių, 
ir šokių, kiek tik kas 
Bilietus galima gauti
pas biznio vedėją Juozą Za
karauską, Aleką Deikų ir ki
tus darbininkus. Taipgi pas 
rengimo komisijos narius J. 
Steponaitį, V. Brazaitį, V. 
Bunkų, K. Kreivėną, J. Pau-

Bilieto 
gėrimų 
norės. 
Klube

Swing your partner at 
Builders folk dance

į Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Audros pasėkoje N. Y. ir į o (įvyko Liet Kultūrinio 
l Centro suvažiavimas 
ir bankietas

apylinkėse žuvo keliolika 
gyvybių ir daug turto

It’s the LDS 20th Jubilee (joyed yourself then, 
and the Richmond Hill Buil- Buildei 
dors, LDS Lodge 200, want will enjoy 
to commemorate the occassion į comber 2) 
properly and, of course, hap-i And while you will bo
pily too. The date is Decern- |taxing on Dec. 2nd after dan- 

icing the Builders will onter- 
.tain you with a surprise prog- 
Į ram of entertainment. And 
when you get hungry, the 
Builders will have on hand

guarantee 
yonrsel f

An d 
that

on

th e 
you 
bc-

rc-

Namų darbininkė. Nuo 10 iki po 
pietų. Yra kūdikis, reikės prižiūrėti 
per du vakarus. Paliudijimai. Gera 
alga. TW. 7-8045. (222-227)

Iki vidurnakčio praėjusį 1 Queens 100,000, Bronx 47,000.
šeštadienį jau buvo žinoma, !Tamsa gal buvo palietusi mi- 
kad siautėjusį o viesulo ir pot- llijonus žmonių, 
vynių pasėkoje mieste 
mirę du asmenys, 
artimose apylinkėse 
nu. Menama, kad

Už vis daugiausia nuo vie
sulo, bangų ir tamsoš, mora

li asme- ,ma, bus buvusi nukentėjusi 
skaitlinė I Richmond apskritis (Staten 

bus padaugėjusi, kai ateis ži- ! Island). Bet kadangi su tos 
irios iš visų buvusių užlietų ar j apskrities daugeliu sričių susi- 
atkirstų nuo susisiekimo ’ sri- (siekimas veik visai buvo nu- 

jtrauktas, tad ten padarytieji 
nuostoliai dar nebuvo žinomi.

Cltl.

buvo 
užmiesčio

Dėl audros neteko gyvybės

Mieste tapo vietoje užmuš
tas Abraham Yaeger, 27 me-

Išdaužyti langai
K r au t u v i ii s a v i n i n k am h

tų, ant jo užkrito stoginio ap- nuostoliai bus buvę milžiniški, 
vado gabalas nuo pastato 33 (Keturių trumpųjų blokų plote 
Union Square West, New Yor- j 
ke. Tonol svorio gabalas, iš 1 
aukštai krites, veik sutriuški
no jį. Greta jo ėjęs jo brolis 
išliko gyvas, tik apibraižytas 
ir išgąsčio ir tragedijos suk
rėstas. Užmuštasis jo brolis, 
dipukas, tik prieš keletą sa
vaičių buvo atvykęs iš Euro-

I P OS.
Kitas, tebebuvęs neatpažin

tas asmuo, tapo užmuštas au- 
tomobiliaus ties 231 st St. ir 

(Broadway, bandydamas pa
gauti gatvėje viesulo nupūstą

Lietuvių Kultūrinio Centro 
šėrininkų suvažiavimas ir po 
jo bank iotas šeštadienį įvyko 
nuostabiai geras,
geras tuo atžvilgiu, 
kas spėjo, jog visai

Netikėtinai 
nes kai 
neįvyks 

dėl buvusio taip žiauraus oro 
ir tartum nenugalimų važiuo- 
tei skerspainių.

Plačiau apie suvažiavimą ir 
bankietą matysite sekamose 
laidose. Dalyvis.

ber 2nd at 8 P.M.
.So, if you like folk, dancing 

or barn dancing, come on 
down and .join the Builders at 
the Liberty Auditorium on 

(December 2nd as they frolic 
(and caper to dances of Amc- 
(rica and other countries.

It’s only one dollar (tax in
cluded) and you’re in for a 

' pleasant evening. We will ha
lve a professional dance group

v v, . ,,.|to exhibitl ųrejęs šeštadieni įvykti 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos posėdis dėl audros 
atidėtas į pirmadienį.

j and without sauerkraut 
iwiches, coffee, and 
i drinks.

, sand- 
soft

Namų darbininkė — suprantanti 
darbą, atskiras kambarys ir maudy
nė,’ 2 vaikai, mažas namas, smagi 
aplinka, paliudijimas. Lynbrook 
9-1534 W. (226-8)

Reikalingos namų darbininkės, 
aukštos algos, daug vietų—Alberts 
Employ. Agency, 846 Flatbush Ave., 
Brooklyn, N. Y. IN 2-4150. Brighton 
traukiniu iki Church Ave. stoties. 
Caton išėjimas.

(226-7)

tapo

folk dances. There 
caller t<^ call the 
changes as we do 
dances. Of course,

So, come on down 
joy yourself, it may 
later than you think.

.2nd, at the Liberty
(rium, at only one dollar per

and en- 
not be 

It’s Dec. 
Au dito-

Namų darbininkė. Maži namai. 
I Kambarį dalintis su 3’,2 m. kūdikiu. 

Du suaugę šeimoje. Bendix mašina. 
$150. Teaneck 6-7717.

Mergina-motcriškė, guolis vieloje, 
j mokytojos apartmente, 4 motų ber
niukas. Skambinkite po 5 v. v.
PR. 4-3052. (227-9)

]savo gatvėje suskaičiau 4 J 
krautuvių įlaužtus stiklinius 
langus. Kai kur matėsi po dvi 
tris tokias sužalotas krautuves 
(viename bloko. Važiuojant 
aukštuoju? traukiniu retai kur 
užmatai . viesulo neapžalotą 
stogą, kur apvadai, kaminai ir 
kitkas tebebūtų savo vietoje.

O tie televizijos gaudytojai, I 
tarsi kare sumuštieji kryžio
kai, išsiskėtrioję guli suvirtę

i ant stogų. Ne vienas su savi
mi-nusinešęs ii’ kaminą, prie 
kurio buvo prijungtas. Kitas 

{išlupęs stogo dangčio plotą ir 
su jo pagalba nuskridęs net 
ant kelinto kaimyno stogo.I _ -11j Sutrikdė visa vaziuote

Važiuoto per visą dieną bu- 
ivo neužtikrinta dėl potvynių.

Iš New Yorko į Staten Ts- 
žmonėsHand pervažos buvo sulaikytos 

apvadais, { per visą dieną.
I IRT ir BMT subways dauge
lyje vietų laikinai buvo per
traukta važiuotė iki išpumpa
vo potvynių prineštą vandenį.

visi, visų linijų traukiniai

jSiiivėjy Dėmesiui

turus and
those barn
it’s mostly up to you—you ha

lve to pitch in with the rest of
us :
cos and steps 
dance floor.

RICHMOND HILLBILLY

and try om£those now dan-| Viesulas pakrikde po 
out there on the

; Mergina-moteriškė, guolis vietoje, 
(atskiras kambarys, namų darbui, 
nėra valgių gaminimo, skalbimui 
mašina, indų plovimui, paliudijimas, 
2 vaikai 3 ir 6 metų, $110 į mėnesį. 
NA. 8-8958.

29Š. m. lapkričio (Nov.) 
d. įvyksta svarbus mėnesinis

I Lietuvių Siuvėjų 54 skyriaus 
(narių extra susirinkimas.
1 Susirinkime <bus statomi
Į kandidatai i mūsų skyriaus j-------------------------------
valdybos rinkimus, kurie Įvyks apJ’ZPKlHi
slaptu balsavimu, gruodžio : vJtClI1(11 

"rt’ .... . . _ miesto gatvėse Susirinkimas įvyks 7:30 v. i

Do
i Fourth

vandenis šimtus 
remember laivellU H ValČllI 
■July Jamboree 
u ii dors put on

you
of 

the
.last summer? Well, you en-

Moteriškė, pastoviai, mylinti na
mus, priežiūrai vaikų, lengvas namų 
aptarnavimas, pdtyrusi, $30 j savai

Penki asmenys tapo sužeis
ti ir sužalotas 21 auto ties 22 
aukštų pastatu 28 Wu 44th St., 
New Yorke, kuomet ten nu
griuvo stogo apvadas,, tonai 
mūro griuvėsių. Ir daug kur

I kitur tapo sužeisti 
į krintančais stogų 
(įlaužtų krautuvėse langų stik-I
lais, nuplėštomis, viesulo ne- Į 
šamomis iškabomis, medžių 
šakomis.
Užmiestiečių vienos šeimos 4 t H’

mažamečiai vaikučiai prigėrė j buvo praretinti ii’ lėčiau teva- 
prie pat žiavo, kad galėtų išvengtivilnims sudaužius 

vandens pastatytą grįtelę. Ki
toje vietoje vienas prigėrė 
potvyniui apsėmus namelį, o’ 
kitas mirė nuo išgąsčio jau 
gelbstimas iš potvynio. Ketu- potvynių 
ris užmušė virstą medžiai. Du ton, 
užmušė paliestos ar ant jų 
užkritusios elektros vielos. 
Du užmušė oru skridusios 
lentų atplaišos.^
Minios žmonių likosi tamsoje----------------------------ę t ------------- ----------------- -------------- ---------- j

liukonį, advokatą S. Zubavičių Pirm vakaro šeštadienį did-
ir Bačiušką.

Širdingai kviečia Rengimo 
Komitetas.

Mirė Jonas
Steponavičius

Pirmadienio rytą staiga 
re Jonas Steponavičius, 
buvo siuvėjas, dirbo pas — 
tūlį ir Vaiginį. Sveikas atėjo !

šviesu, 
mobili- 
pataisų 

negalėjo

miestyje 407,000 namų buvo 
raportuoti esant be 
Edison firma žadėjo 
zuoti visa elektros 
personalą. Tačiau
u-žtikrinti, kaip greit miestas 
pilnai atgaus elektrą. Tas, sa
kė jie, priklausys nuo, rūšies 

mi-J reikalingų pataisų ir oro, ko
jis ūkiame teks tas pataisas dąry- 

Ma- ti.
Miesto centras mažiausia 

į darbą pirmadienį, lapkričio tebuvo nukentėjęs šviesų at- 
veik visi 

pože-
27 d., ir staiga numirė. Ilgą 
laiką gyvenęs Brooklyne. Pa
šarvotas pas šalinską, 34-02 
Jamaica Ave.

Jonas Steponavičius yra 
brolis Kazio Steponavičiaus, 
žymaus visuomenininko, gyve
nančio Cliffside, N. J.

žvilgiu, nes centre 
elektros laidai suvesti
minoje. Daugiausia nukentėjo 
Brooklynas 
d ai suvesti 
kur yra 
Brooklynas 
260,000

ir Queens, kur lai- 
virš šaligatvių ir 
daugiau medžių, 
buvo raportavęs 

namų be šviesų,

"5 "T

CBS spalvuotos televizijos sistema susilaukė protestų iš 
radijo išdirbystes kompanijų. Štai kaip ta sistema atro
do.

vak. unijos namuose, 11-27 
Arion PI., B’klyn, N. Y.

Skyriaus nariai turi su sa
vim atsinešti social security ir 
unijos korteles.

{ . Raginame skyriaus narius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Liet. Siuvėjų 54 sk.
Pilti. Taryba.

galėtų išvengti 
nelaimių signalams sugedus 
ar kokiems kitiems netikėtu
mams ištikus.

Laikinai' sutrukdytos dėl 
buvo Culver, Brigh-

Fourth Avė., Canarsie, 
Seventh Ave.-Lenox, 'Lexing
ton-White Plains ir kai kurios 
kitos linijos.

Neišvengė susitrukdymų nei 
aukštutines linijos. Third Ave. 
linijos traukiniai keliose vieto
se negalėjo kursuoti del to, 
kad viesulas apiplėšė stotis. 
O kitur vėl sutrukdė viesului 
užnešus didžiulę iškabą sker
sai kelią.

Ir užmiesčių 
bai vėlavosi, 
sustabdyti.

Lėktuvų 
International 
apsemtos.

Ilgą laiką 
dėl potvynių 
East River Drive, 

Ichinson River Parkway. Taip 
ipat daug kur buvo uždaryti 
(apatiniai keliai (po tiltais) 
gatvių sankryžose.

Brooklyne ties Bedford ir 
DeKalb Avenues važiuotė tu
pėjo pasukti kitais keliais dėl | 
užvirtusi© ant kelio bažnyčios | 
bokšto. Bažnyčios bokštas bu- 1 
vo užgulęs ir vedantį į Atlan
tic Avenue Gowanus Parkway 
(Bridge kelią.

Šimtai žmonių Brooklyno, 
Queens ir kitų miesto pakraš
čių seklumose buvo iškrausty
ti laikinai į armores ir liaudies 
mokyklų pastatus, nes bijota- 
si, kad namukai gali tapti vi
sai apsemtais.

Mieste medžių 
ne labai daug, 
mažiau užkliuvo 
gu anais metais, kada 
užklupti esant su lapais. Rep.

traukiniai la- 
o tūli buvo visai

stotys, išskyrus
Airport, buvo

buvo uždaryti 
šie aulo keliai:

dalis Hut-

i : - & : 7 t

Ciudad Trujillo.—Domini-

pakilusios 
plakamos

Dėl potvynio 
East River bangos, 
viesulo, praėjusi 
atsėdo aukštyn j miesto vynas. 
Dėl to trūko viena

Desėtkai prekinių laivukų ir 
rvažų ir šimtai motorinių 
rankomis vairuojamu val

čių tapo viesulo ir aukštų ban- 
Igų nutrauktų nuo prieplaukų, 
I pakrikdyti po vandenis.

D i d esn i uosi us, 1 u re j u si us bu - 
kuriuos 
pasiųsti

Namų darbininkė, mergina-mote- 
riškė, nuolatinis darbas, paliudiji
mas, priežiūrai mokyklos vaiko, 
skalbimui mašina, guolis vietoje. 
SL. 6-9646. (227-8)

i Priešiškas verstinai
pastebėjo laikų ir 
laivukai gelbėtojai sugrąžino

pnsiegai
Kaunsilmanas Stanley M. 

Isaacs pareiškė, kad netinka 
versti reikšti lojalumo prisie- 
gą civilinių gynybos darbuo
tojus. Jis tai stipriai pasakė, 
kalbėdamas Welfare Council 
delegatų susirinkime, įvyku
siame lapkričio 21-mą, Hotel 
Statler.

Tokią pat mintį pareiškė ir 
Helen N. Harris, United 
Neighborhood Houses direkto
rė.

visur prieplaukose 
veikla. Pot

vyniai ir aukštos bangos ap- 
jtvindė prieplaukas. Prieplau-

didžiule buvo sustabdyta

Korporacija teikia garą įvai
rioms įstaigoms. Su smarkiu 
trenksmu garo geizeriai šovė 
į orą. Garo sudarytos miglos 
donge ištisus miesto blokus 
per keletą valandų kol garą

naikino istatvma dėl baus- sumažino, dūdą uždarė ir pa- 
mill dovanojimo politiniams taisė.
nusidėjėliams. , 1---.; . ■1

milijonu doleriu vertes prekių.

i Manila. — Filipinų vai
zdžia uždaro paskutinį savo 
j konsulatą Kinijoj.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių 

kandai už prieinamą kainą. Mes 
rime parduoti į tris dienas 
prašome kreiptis tuoj, 
informacijų matykite Mrs. 
kienę,

• N. Y. -

išvartai iota
Belapiai, jie 
viesului, ne

buvo

Miestą patvindęs lietus, me
nama, mažai teprisidės dapil- 
dyti miestui vandens išteklių. 
Rezervuarų srityse tebuvę ma
žiau lietaus.

Prašome pasidarbuoti Lais
ves vajuje —— gauti naujų 

■’ skaitytojų.

ra- 
no
ted 

Del daugiau
Čcpkaus- 

Walton St., Brooklyn,

I REIKALAVIMAI
1

j Reikalingas Superio pagolbininkAs.
1 Nėra reikalo, kad būtų patyręs, ga
les išmokti ant viętos. Darbas nuo
latinis. Del algos susitarsime. Kreip
kitės pas: Jonas Liutauta, 1325 
Union St., Brooklyn, N. Y.

(224-229)

RANDAVOJIMAI i . 
fornišiuo-Pa s i ra n da vo ja pavieniai 

t i kambariai. $5.00 j savaitę su 
priežiūra. Del daugiau informacijų 
skambinkite: EV. 8-1805, arba
kreipkitės: 38 Grand St., Brooklyn,
N. Y. (223-227)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS EETMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN EANE.lPn. G.l
Tel. EV. 7-6238

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

r

Namai atsieina 
kiekvienam, 
už $15,750

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

I
tJc RICHMOND HILL — Du dviejų 
šeimų mūriniai namai kartu pasta
tyti arti prie Jamaica Avenue. Abu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo\ aukšto ir šešis ant antro — 
viso keturi apartmentai. Visi apart- 
mentąi turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šešių 
kambarių apartmentas bus tuščias 
naujam savininkui.
po mažiau kai po $8,000 
Abu parsiduoda kartu 
Rėkia įnešti apie $8,obo.
★ RICHMOND HILL 
šeimų atskiras medinis 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus 
Aliejaus šildymo sistema.
25x100. Savininke prašo 
Veikiausiai dar nusileistų.
• Namu Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausį patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson .
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
— Dviejų 
namas su

tuščias.
Lotas 

$11,900.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

<t>

<t>

<♦>

<♦>

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
E Ver green 4-8969

<♦>■

<!>

<!>

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-6868 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Dr, M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios ' 
Vyrų ir Moterų Eigos 

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

Kraujo ir, šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Sąuar/) 

New York City.
VALANDOS:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: KVergTcen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<t>

<!>

l>

<♦>

>

>
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