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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS i Bavarijos socialistai laime jo rinkimus KORĖJOS LIAUDININKAI
NESUTINKA ATIDĖTI KO- prieš greitą vokiečių armijos atkūrimą

Malonus svečias.
Su sveiku optimizmu. 
Po audros giedra. 
Kodėl jie taip bijo? 
“Mokslinis” senelis.

Rašo A. BIMBA

Pas brukliniečius lankosi 
tolimas svečias čikągietis 
Vincas Andrulis, čia jis išbus 
visą savaitę. Atvyko dalyvauti 
nacionalinėje • sveturgimiams 
ginti konferencijoje, kuri 
New Yorke įvyks šios savaites 
pabaigoje.

Mums visuomet malonu su 
Chicagos veikėjais susieiti. 
Jie visi, o ypač Vincas Andru
lis, visuomet mus užkrečia 
sveiku darbininkišku optimiz
mu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJĄ 5c 
PRICE Be

MUNISTU APELIACIJOS

Leidžia advokatui iš Anglijos
atvykt, bet neduoda gana laiko Sj

Nežinau, ar Vincas iš viso | 
nebuvo išmokęs skųstis ir de
juoti, ar jau labai seniai pa
miršo. Pav., kad ir dabar, kai šė Aukščiausią Teismą ati- 
jis yra užpultas ir neteisingai i dėt jų apeliacijos bylą nuo 
persekiojamas, ar jis verkšle- Į gruodžio 4 d. šiemet iki 

. Sakė, 
galėtų

Washington. — Vienuoli
ka komunistų vadovų pra

na, ar jis nuleidęs galvą, misi- j 1951 sausio 22 d. 
minęs vaikštinėja? Niekuo- reikia laiko< kad
met! Jis sako: Viskas bus ge
rai, nebijokite! (

švma bent kiek atidėti ko
munistų apeliacijos bylą ir 
pareiškė, kad gruodžio 4 d. 
ims šią bylą svarstyti. Taip į 
Aukščiausias Teismas ištik-1 
rų.ių
kaipo padėjėją 

iš Anglijos atvykti ir daly-|niams komunistų 
•vauti įžymusis advokatas! tams.

Frankfurt, Vokietija. — 
j Socialistai laimėjo Bavari
jos seimo rinkimus pereitą 
sekmadienį. Bavarija yra 
amerikonu užimtame Ve

jos ruožte, i
Socialistai gavo 2,586,689 

balsus, o krikščionys demo
kratai - klerikalai 2,526,780

Rinkimų vajuje socialis- 
i priešinosi siūlymams

cūzai pirma suteiktų vaka
rinei Vokietijai nepriklau
somybę. O krikščionys de
mokratai, kurių vyriausias 
vadas, yra vakarinės Vokie
tijos premjeras Konradas 
Adenauer’is, stojo už greitą 
vokiečių armijos atkūrimą, 
pagal anglų - amerikonų 
pasiūlymus.

Šiuose rinkimuose Bava-j 
rų partija

STUMIA AMERIKONUS 
'VIS TOLYN ATGAL

Amerikonai ir jų talkininkai 
priversti trauktis visu frontu

įžymusis advokatas! tams. 
D. N. Pritt, buvęs Anglijos 
seimo narys. Pritt turi

atšalino adv. Prittą 
ameriki- tuojau atgaivinti 'vokiečių 
advoka armiją. Jie reikalavo, kad 

anglai, amerikonai ir fran-

Korėja, lapkr. 28. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
su savo padėjėjais kinais 
jau trečią dieną paeiliui į- 

rų partija gavo 1,656,512 nirtingai muša atgal ameri- 
balsų, Pabėgėlių blokas 1,- komis ir jų. i 
135,759, “Laisvųjų” demo- Pietinės Korėjos 
kratų partija 650,000 ir. ko
munistai 178,693 balsus.

dvi piet. tautininkų ’divizi
jas, kurių likučiai sumišime 
iškriko; tad atsivėrė pavo
jinga amerikonams spraga; 
ir jie, vengdami apsupimo, . 
buvo, priversti skubiai pasi
traukt į saugesnes pozici
jas. Bet ir taip šiauriniai : 
liaudininkai apsupo ištisus

talkininkus, 
tautinin

kus. Amerikonai su savo 
bendrais* tapo priversti pa
sitraukt iki 20 mylių ir to-į jankių batalionus bei kuO' 
liau atgal visu 75 mylių il
gio frontu, nuo Čongdžu 
vakariniame pajūryje iki 
Yongwon viduriniame fron- 

i te.
' Šiauriniai Korėjos liaudi- 
i ninkai visųpirm supliekė

Minimi komunistu vado
vai buvo nuteisti federalia-

I svarbią bylą Indijoj, iš kur me apskrities teisme New 
iki gruo- Yorke, esą, “už sąmokslą 

mokyti ir skelbti, kad rei- 
teismas kėsią nuverst Amerikos vai

tam anglui advoka- džia per jėga bei prievar-

Tiek Vincą Andrulį, tiek 
kitus nuoširdžius pažangos į 
puoselėtojus padaro amžinais,! .v .
nepakeičiamais optimistais gi-' įgalės sugrįžti 
liausiąs tikėjimas teisingumu j 
to didžiojo 
pažangioji 
Vadinkite 
marksizmu, 
kitokiu “izmu”. 
prieš netiesą, prieš skriaudas, 
prieš išnaudojimą, prieš prie
tarus ir tamsą.

Tas reikalas turi laimėti, ne- J --------
išvengiamai. Kitaip būti noga- j ' New York. — Associated

Į Press apskaičiavo, jog vie- 
i sulįška audra pereitos sa- 
■ vaitės pabaigoje 22-se vals
tijose užmušė bei kitaip nu
marino 260 žmonių.

Apdraudinės kompanijos 
skaičiuoja, kad audra su 
liūtimis ir giliais sniegais 
padarė daugiau kaip 400 
milionų dolerių nuostolių į- 
vairiose valstijose.

reikalo, už kuri 
žmonija kovoja, 
tai j

komunizmu, ar 
Kova eina

Aukščiausias 
leido”

sbcializmu, tu i atvykti, bet atmetė pra- tą.

Tiesa, dabar laikai sunkūs, 
prieš pažangiečius paleistos 
visos senojo pasaulio kanuo- 
lės. Piškina jomis visokį idio
tai. Didvyriais pasidarė gengs- 
teriai, kriminalistai, šnipai, 
provokatoriai, prostitutės, suk
čiai ir ilgaliežuviai.

Nori būti vienu iš jų ? Tik 
surik visa gerkle, 
kenčiu raudonųjų”, 
visam amžiui visų 
atleidimą.

bas neap- 
ir gausi 

nuodėmių

Bet šita audra praeis. Turi 
praeiti, žiūrėkite, kokį gam
tos “pasiutimą” pergyvenome 
pereitą šeštadienį. Audra 
medžius vartė, namus laužė, 
užliejo kelius ir skiepus. O 
kaip gražu jau buvo sekmadie_ 
nį: tyku, ramu, malonu,' vėl 
norisi gyventi, kvėpuoti tyru 
oru!

Taip, mes tikime, 
ir socialinės audrok.

Mes turime laimę 
toje gadynėje, kada
pasaulis miršta. Juk tai’ labai 
puikiai • prieš visą šimtą metų 
išpranašavo Karolis Marksas.

Tegul skundžiasi ir dejuoja 
tie, kuriems tas pasaulis buvo 
rojus.

praeis

gyventi 
senasis

Vieną sykį vienas to senojo 
svieto “sargas” pasakęs An- 

‘druliui: 7
— Man neatrodo, kad 

būtumėte susirūpinęs arba 
siminęs.

Vin'cas jam atsakė:
— Kodėl aš turėčiau 

nusiminęs? Juk miršta 
mano, o jūsų pasaulis.

Čia trumpai išreikšta tokia 
filosofija, kuria pravartu 
mums visietns apsiginkluoti.

jūs
nu-

būti
ne

Dabar turėsime eiti ir gel
bėti Artimuosius Rytus, ara
biškus. kraštus. Komercinė

Audra pražudė 260 
amerikiečių

Greitieji prezidento 
pašildymai Kongresui

Saugumo Taryba priėmė 
Kinijos pasiuntinius

l-JCl ’ W MUVV. ». J- • -*- •

Jungtinių T lutų Saugumo 
Taryba nutarė priimti de
vynis Kinijos Liaudies Res
publikos pasiuntinius, 'ku-j 
rie ^atvyko su skundais 
pries Amerikos laivyno įsi
veržimą į kinų salą Formo
sa ir prieš u?puotingus a- 
merikonų lakstymus per 
Mandžūriją.

Kinijos pasiuntinių va
das yra generoi. Wu Ilsiu- 
čuan, kuriaim jo valdžia 
davė ambasadoriaus teises.

Vyriausias Amerikos de
legatas Warren Austin 
skundė Kiniją, vadindamas

Washington.— šiai trum
pai senojo Kongreso sesijai 
prezidentas Trumanas davė 
penkis pasiūlymus tokiais 
“greitaisiais reikalais:”

Dar apie 10 bil'ionų dole
rių lėšų paskirti einamiems 
metams, , ypač Kariniams 
tikslams ir atom-bomboms.

Aptaksuoti nepaprastai 
didelius pelnus taip, kad 
valdžia gautų 4 bilionus do
leriu iš tu taksu, c u C-

Paskirti 70 iki 80 ..milio- 
nų dolerių Jugoslavijai “dėl 
maisto.”

Pratęsti
kontrolės 
gruod. 31
1951 m. kovo 31 d.

Pakelti Alaskos ir Ha
waii teritorijas į valstijų 
laipsnį.

esamąjį renetų 
įstatymą nuo 
d. šiemet iki

Amerika pristatė 
Italijai 50 tankų

Dar šeši traukiami 
teisman už tariamą 
“Paniekinimą Kogreso” kiny kariuomenę

Gen. MacĄrthuras sako, 
i “esam bejėgiai prieš 

v

Washington. — Federalė 
grand džiūrė 
Williama Pattersona, Civi- 
linių Teisių Komiteto sek
retorių, ir Fredericha Van- 
derbiltą Fieldą, Tolimųjų 
Rytų žinovą, už “panieki
nimą Kongreso.” “Panieki
nimas” tame, kad jie neda
vė atsakymų į šnipiškus 
klausimus, kuriuos statė 
tyrinėjantieji senatorių bei 
kongresmanų komitetai.

Už panašų “paniekinimą 
Kongreso” taipgi tapo ap
kaltinti Earl Browder, se
niau buvęs Komunistų 
Partijos sekretorius; Phi
lip Jaffe ir du kiti asme
nys.

Tokio, lapkr. 28. — 
apkaltino nerolas MacĄrthuras

pas. ' • * v
Liaudininkai šiame fron

te, be kitko, užėmė Tokčon 
miestą ir apgulė Maenga- 
ną. Tuo tarpu jie taipgi at
mušė Amerikos marinus į 
vakarus nuo čongdžin 
tvenkinio šiaurviduriniame 
fronte ir nubloškė daugiau 
kaip mylią atgal pietinius 

Jnacę Žudike Ilse Koch tautininkus rytiniame pajų- 2- pvio i viprmne mm r’nncr-

ne
pa

reiškė, “dabar mes (ameri
konai) esame bejėgiai prieš 
kinų kariuomenę” Korėjo
je. Jis pasakojo, kad “200,- 
000 kinu” išvien su Šiauri
nės Korėjos liaudininkais 
kariaują prieš amerikonus.

MacĄrthuras pripažino, 
kad šiauriniai liaudininkai 
jau sulaužė jo pasižadėjimą 
greitai sumušti liaudinin
kus, taip kad jankiai galėtų 
“namie kalėdas švęsti.” 

Pasak MacAęthuro, da
bar kilo “visai naujas ka
ras” Korėjoje, ir jau tik 
Amerikos diplomatija, o ne 
esama jankiu armija Korė
joje galėtų ištraukti ameri
konus iš tos krizės.

Pranešama, kad

Vokiečių teismas tardo

sve

teis-
Ilsev

ryje, į žiemius nuo Čong- 
džino.

Amerikiniai fronto ko
respondentai teigia, kad 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai su savo talkininkais 
kinais dabar kirto skau
džiausią amerikonam smū
gį visame korejiniame 
kare. ' '

Jankiai prarado daug ka
reivių, ginklų ir amunicijos. 
Susmuko faktinai visas a? 
merikonų ofensyvas, sako 
korespodentai. Jie stebisi, 
kad Korėjos liaudininkai ir 
jų bendrai kinai, neturėda
mi lėktuvų ir be patrankų, 
daro tokius didelius žygius, 
vartodami tiktai šautuvus, 
kulkosvaidžius ir šiaip 
lengvuosius ginklus. Jiems 
dikčiai padeda liaudiški 
partizanai, puldami ameri
konus užnugariu.

Associated Press antra
dienį skaičiavo, kad 
120,000 Korėjos liaudinin
kų ir kinų’ veikia prieš 
110,000 amerikonų ir'jų tal
kininku, v

Doleris už švara duonos 
ar bonką pieno Clevelande

Cleveland, Ohio.— Buvu
sioji audra su giliais snie
gais taip iškrikdė maisto 
pristatymą, kad jau iki do
lerio mokama už svarą duo
nos ar bonką pieno.

Sniegynai iki 29 colių gi
lumo taip pat suparalyžia
vo darbus, važiuotę ir krau
tuvių biznį Youngstowne, 
Akrone, Cantone ir kituose 
Ohio miestuose. Per sniegų 
audrą vien šioje valstijoje 
žuvo 55 žmonės.

Augsburg, Vokietija. — 
Prasidėjo vokiečių teismas 
prieš nacę Ilsę Koch. Jinai 
kaltinama tik už 46 vokie
čių nužudymą koncentraci
jos stovykloje Buchenwal- 
de, nekalbant apie užkan
kintus bei nužudytus 
timtaučius.

Karinis amerikonų 
mas buvo įkalinęs
Koch visam amžiui, bet ge
nerolas Lucius D. Clay, ka
rinis Amerikos gubernato- 

i rius Vokietijai, paleido Ilsę 
iš kalėjimo tik po ketverių

gen. metu bausmės.
MacArthur siūlys Amerikai Dabartiniame vokiečių 
vieną iš dviejų — diploma- i teisme 400 liudytojų tvirti- 
tiniai paveikti Kinijos 
Liaudies Respubliką, kad 
ištrauktų, kinų kariuomenę 
iš Korėjos arba leisti Mac- 
Arthurui pradėti karą 
prieš pačią Kiniją.

na,bkad Ilsės įsakymu kali
niai buvo žudomi ir lupama 
jiems odą. Iš išmargintos tų 
žmonių odos Ilse gaminda
vo sau lempoms gaubtuvus 
ir sienoms papuošalus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
amerikonai apsistojo ar ap
sistos. Sako, tai “juodoji a- 
merikonam diena.”

Washington. — Tvirtina
ma, kad Jungtinės Valstijos 
po naujų metų siųs savo 
ambasadorių fašist. Fran
ko valdžiai Ispanijoje.

Roma. — Plačiai išsiver
žė Aetna ugniakalnis (vul
kanas).

Tokio, lapkr. 28.— Gene
rolas MacĄrthuras pasi
šaukė Korėjos fronto ko- 
mandierius tartis, ką toliau 
reikėtų daryti, kad Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai suardė amerikonų li
nijas.

Kariniai korespondentai 
praneša, jog fronte toks su
mišimas, kad nežinia, kur

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

, Maskva.— Šiaurines Ko
rėjos liaudininkų radijas . • 
pirmadienį pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose kovėsi prieš ame
rikonus ir jų 'talkininkus, 
Pietinės Korėjos tautinin
kus.

Andžu ir Tokusen srityje 
liaudininkai sėkmingai at
mušė priešų atakas, kai kur 
atmetė juos atgal ir pada
rė priešams didelių nuosto
lių.

Roma. — Du amerikiniai 
laivai įgaben 
tankų per Neapolio uostą.

Uostas buvo tirštai ap
statytas žandarais, kad ne- 

1 leistu darbininkams de-

kaipo Italijos ruošėją ka
rui.

Italijai 50

I ia karine isiveržėle Korė-1 ' - •, ? .v T •>• ■!4 " . I monstruot pries Amerikąjon.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vidutiniai šalta.

Madrid, Ispanija. — Is
panų laikraščiai vis smar
kiau reikalauja, kad Angli
ja sugrąžintų Ispanijai Gib
raltar a.

lauką medine žagre ir dviem 
vos pasivelkančiomis karvė
mis. Trečias paveikslas per- 
stato žibalo fabriką, kuris pri
klauso Anglijai.

Vargiai kur kitur visoje 
šioje ašarų pakalnėje užeisi
me tiek vargo ir skurdo, kiek mo vykdymą prieš komu- 
tuose kraštuose. Aišku, kad nistus ib šiaip 
ten socialiniam nerimui dirva vius. 
derlingiausia. Jo neprašalins

Komunistų Partijos atsišaukimas prieš McCarran įstatą
Amerikos Komunistų 

Partijos komitetas šaukia 
amerikiečius masiniais pro
testais - reikalavimais su
stabdyt McCarrano įstaty-

progresy-

Atsišaukimas visųpirm
spauda jau pradėjo vajų. Ten ir nenuramins jokia turkų ar-j smerkja generalio Jungti
irgi privisę “raudonųjų” ir ke
lią žmonėse nerimą. Paliesta 
penkiasdešimt milijonų žmo
nių.

Pereito sekmadienio Timese 
mačiau tris paveikslus iš to 
pasaulio kampo. Vienas paro
do Amerikos ginklais apgink
luotą turkų armiją. Kitas pa
vaizduoja valstietį, ariantį

mi.] a.

Mokslininkas Mečnikovas 
kadaise rašė, kad vidutinis 
žmogaus amžius turėtų pasiek
ti bent jau apie pusantro šim
to metų. Kol kas, sakoma, vi
sam pasaulyje tik vienas žmo
gus, tik azerbaidžanietis Ibra- 
himas Iladjieva, yra tokio am
žiaus susilaukęs.

nių Valstijų* prokuroro Ho
ward© McGratho pasimoji- 
mą. McGrath reikalauja, 
kad valdinė Komisija “Ne
ištikimiesiems Veiksmams 
Kontroliuoti” pradėtų tar
dyt ir teist Komunistų Par
tiją pagal McCarrano įsta
tymą. O šis įstatymas, be 

i kitko, liepia susiregistruoti

komunistams ir vadina
moms “komunistinio fron
to” organizacijoms.

Komunistų Partijos atsi
šaukimas, pasirašytas jos 
pirmininko Wm. Z. Toste
rio ir sekretoriaus Guso 
Halio, sako:

— Tai dar pirmą kartą 
Amerikos istorijoje politi
nė' partija yra atiduodama 
teismui kaipo tokia.
McCarrano įstatymas taip 

statosi aukštesniu už Jung. 
Valstijų Konstituciją ir jos 
Teisių Bilių, kad leidžia ge- 
neraliam prokurorui apkal
tinti šią Amerikos darbinin
kų klasės partiją už visus

31 metus legalaus (teisėto) 
jos veikimo; tas įstatymas 
įgalina generalį prokurorą 
reikalauti, kad valdžios pa
skirta politinė komisija 
spręstų jo sudarytus skun
dus.

Taip ir daro generalis 
prokuroras su prezidento 
pritarimu, nors preziden
tas, vetuodamas McCarra
no bilių, pats sakė, jog toks 
įstatymas “gali būti di
džiausias pavojus žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais
vei nuo tų laikų, kai 1708 
metais buvo išleisti Įstaty
mai prieš Svetimtaučius ir 
Maištininkus.”

Vienuolika komunistu va
dovų savo apeliacijoje 
Aukščiausiam Teismui pa
kartoja, ką sakė 'pirmesnė
se savo bylose, kad joks 
teismas, jokia džiūrė neturi 
konstitucinės teisės tardyti 
ar teisti politinės partijos 
tikslus, jos programą ir 
veiklą — tiktai patys žmo
nės per rinkimus turi teisę 
daryti sprendimą apie bet 
kurią politinę partiją.

Tačiaus, kuomet Aukš
čiausias Teismas dar tik 
ruošiasi spręsti, ar neprieš
tarauja Konstitucijai Smi- 
tho įstatymas (pagal kurį 
buvo nuteisti komunistų

(Tąsa 8-člame pusi.)

Sulaikyta 1,500,000 svaru 
gal suteršto audroj maisto

New York. — Miestinis 
sveikatos departmentas su
laikė ir uždraudė naudoti 
pusantro miliono svarų 
vaisių, daržovių, miltų |r 
kitų maisto produktų iš 
sandėlių, esamų pajūriuose 
bei paliai upes. Nužiūrima, 
kad suterštas vanduo per 
audrą šeštadienį galėjo tuos 
valgius apkrėsti limpamų 
ligų bakterijomis.

i
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JIE NEPASIMOKYS
V. Andrulis Vilnyj rašo:
UAW unijos politikai ‘ 

lizavę rinkimu pasekmes” ir 
štai prie kokios kvailos išva
dos priėjo: Demokratai pra- 

^•OO, laimė jo, nes neturėjo “aiškios $4.00; 
$9.00 i ‘c 
$4.50; Faktas rodo, kad tie demo- 

i kratai pralaimėjo, kąrie dau- 
Igiati roke anie tą “pavojų.”

mėjo, jog tik Turkijoje irįdžiulis melas, betgi Vatika- 
Anglijoje yra žmonių, no
rinčių trečiojo pasaulinio kryžiokai šiandien 

“ana- karo, norinčių kariauti.
Kitose šalyse viešpatauja

nusiminimas, beviltė ir bai
me.

n as
melais'

tik ir tegyvena!

Moterys žiniose ar Ledose

uiti-komunistinės programos.” Į Mr. Hiltonui patiko Tur
kija, kur veikia įstatymas, ' 
pagal kurį suimti komunis-- 
tai siunčiami 20 metu kalė-

Ko galima tikėtis? i.ucas,° (Lehman, New Yorke.
Aštuoniasdešimt Pirmasis Kongresas pirmadienį pra-1 Lucas paveržė rolę 

dėjo savo paskutinę sesiją. Ji bus trumpa, tik iki pabai
gos metų. Pradžioje metų susirinks 82-rasis Kongresas. 
Jame demokratai beturės labai mažą daugumą—Senate 
tik dviem nariais, o Atstovų Bute tik 3&. i

Ko gi Amerikos žmonės gali tikėtis bei laukti iš šios 
sesijos? Vieną dalyką jair pranašauja visa komercinė 
spauda: Ši sesija nesiims jokio darbo, kuris būtų naudin
gas Amerikos žmonėms. Apie jokią socialinę programą 
nebus nė prisiminta.

Bet šioje paskutinėje sesijoje 81-masis Kongresas tu-! 
, rėš greitai išspręsti du dalyku: daugiau pinigų paskirti | 

karo ir apsiginklavimo reikalams, ir pakelti taksus. Ka
dangi vyriausybės pasiūlymas pakeiti taksus ant viršpel
nių neturi pritarimo nei demokratuose, nei republiko- 
nuose, tai padidinimui valdžios Įplaukų belieka vienas 
tikras ir pastovus šaltinis: aptaksavimas visų Amerikos 
žmonių.

Todėl galima tikėtis, kad prie neseniai pakeltų taksų 
dar bus pridėtas naujas pakėlimas. Tai bus paskutine 
senojo Kongreso kalėdinė dovana Amerikos žmonėms.

Bet ar galima tikėtis ko nors geresnio iš 82-rojo Kon- 
. greso? Negalima. Jo sudėtis nebus geresnė. Jame dar 

stipriau stovės reakcinis elementas. Pereituose rinki
muose daug laimėjo republikonai, iš kurių žmonės ne
gali tikėtis jokios paramos. Labai galimas daiktas, kad 
naujasis Kongresas dar aukščiau pakels isteriją ir su
galvos naujus teisių ir laisvių suvaržymu

“Dievulėliau! Niekad ne-- 
buvau mačiusi tiek pini
gų!,.” nuostabiavo ji. “Po
nia tiktai viena tai tematei. 
Niekam nesakyk. Jei nesa
kysi, duosiu $1,500...”

Tuo pat momentu prie jų 
prisisuko trečioji:

“Ir aš mačiau,” sakė ji. 
“Turi atiduoti krautuvės 
vedėjui.”

Radėja pasiūlė ir tai 
duoti dalį, kad tik tylėtų. 

m i 4. i u •, Išsikvietė abi iš krautuvės Nedatekha. )auk P1;igjus prie padaH. 
nimo pinigų, radėja susi
griebė :

“Iš kur aš galiu žinoti, ar 
ponia esi teisinga, ar galiu 
tau pasitikėti. Gaunančio
sios pinigų turėtumėt savų 
parodyti,” sakė ji Norenie- 
nei.

Norenienė prisipažino tu
rinti pinigų banke. Vienos 

, ji išsiėmė

SKURDO IŠDAVAS
New Mexico valstijoje 

biednuomenei tenka nu
klampoti daug mylių iki su
siranda gydytoją. Atrody
tų, kad esamieji gydytojai 
grimsta doleriuose. Tačiau 
būna priešingai.

Pranešimuose apie dakta
rę Nancy Campbell tarp ei
lučių iškaitome, kad pama
te grobimo pasiturinčių 
Stamm dukrytės buvęs dak

tarės skurdas.

;KAME ČIA BLOGUMAS?
Čikagos kunigų laikraš

tis rašo:
i *j Neseniai kai kurie zemai- 
■ tės raštai buvo išversti į rusų 
kalbą. Deja, jų išleidimu ne
sidomėjo Rusijos knygų lei
dyklos. Tarybų Lietuvos vals- 

'tybinei knygų leidyklai teko 
pačiai šiuos raštus atspausdin- 

padovanoti broliškoms 
respublikoms... Viso atspaus
dinta 30,000 egz.

C V kZJ . . ------------ ----------------- ---------------------------------------------- ---------------------- C --------------------

Ii būti Scott į jiman. Dar daugiau: Turki- 
e, ir Herbert j joje siekiamasi pravesti į- 

statymas,' pagal kurį kiek
vienas asmuo, priklausąs 

I komunistinei partijai, turė- V ir 
j tų būti nusmerktąs mirti !

Taip, demokratai pralai-1 kas patinka šitam’įvadą paraše K. Korsakas, 
mėjo vyriausiai dėl to, kad j “brolybės” apaštalui. Jis ! 
jie lenktyniavo su republi-1 nori, kad Amerika pasektų; 
konais, kurie geresni- rau- Turkiją! 
donbaubiai. Daugelyj vietų ~~~ ,
demokratai pralaimėjo kaip | KLERIKALŲ ŽINIOS 
tik dėl to., kad jie sakėsi esą, Čikagos klerikalų Drauge 
“geresni” anti-komunistai Iškaitome: 
negu jų oponentai republi- j

: konai.
Bet reakciniai darbo uni-

Ijų vadovai iš to nepasimo- Į 
k ė ir nepasimokys.

McCarrandr vadovavo prave
dame McCarran biliaus. Jis 
pralaimėjo.

L’Osservatore Romano” 
;skelbia iš Naujorko gautą ži- 

yra lei- 
tik

KAS PATINKA 
PONUI HILTQNUI?

Conrad Hilton yra vienas 
stambiųjų Amerikos kapi
talistų, hotelių savininkų. 
Ana diena buvo suruošti

jorke) ir įteiktas medalis 
už tai, kad Mr. Hilton, nori 
broliškai apvienyti krikš-

I čionis
i Mr.Mūsų jaunimo bėdos

Socialinis netikrumas, grūmojąs naujo karo pavo jus, į džius, 
konfliktas Korėjoje, labai neigiamai veikia mūsų jauni- ■ jis neseniai 
mą. Visus stebina pranešimas, pavyzdžiui, kad mūsų ša- [ 
lies kolegijose šiemet mokysis 7.40 procentais mažiau'

. studentų. Gyventojų skaičius paaugo, o studentų skai- j 
čius sumažėjo! - į

Jauni vyrai nežino rytojaus, todėl nesigriebia' mokslo, i

Hilton sakė bankiete 
liesdamas savo ispū- 
Įgytus Europoje, kur 

lankėsi, kal
bėdamas apie tai, Hilton žy-

Rinkiniui ją išmušė iš lygsvaros. Nuo \ 
mergytės išpirkėjų ji norė
jusi gauti stambią sumą pi-i 
nigų, kad galėtų išsimokėti' 
skolas. Įkalinta.

Na, ir kame yra blogu- 
Imas, jei Vilniuje, o ne Mas
kvoje ar Leningrade, buvo 
i išleistas rusų kalboje Že- 
! maitės raštų rinkinys?
Svarbu, kad tai buvo pada
ryta. Svarbu, kad net 30,- pOms išsibaigus, buvusi pa- 
000 egzempliorių buvo iš- ,siturinti brooklynietė Miss

TURI NAMĄ, BET . . .
Sienos nevalgysi. Sutau-

leista. Ar kada nors kas page atsišaukė į visuomenę, moters lydimą, 
C\ r't n t 1 > ZM Lt Y 1 1 T 1 1 • • T J xs a •nors panašaus praeityje y- j had nuo jOg nupirktų namu- $3,000 ir nusivežė ant tosinią, kad Lietuvoje 

džiama laikyti šv. mišias 
j s e k m a d i e n i a i s. Norėdami 
lyVauti sekmadienio šv.

'šiose, tikintieji turi mokėti 
valstybei nustatytą mokestį. 
Ta pati žinių agentūra prane- 

jša, kad maldaknyge ir kitos 
'religinės knygos Lietuvoje yra 
! policijos sekvestruotos.

Matot, kaip klerikalai 
žinias fabrikuoja. Iš Niu

kai sugalvojo “žinia” ir P^Wti Maironio linuką,
siuntė Romon, o ten Vati-Į!r dar klt’* ^tojų. ■ 
kano organas ją išsispaus-’ Ir ne tik rusų kalboje— 
dino savo skiltyse, kaip tik-'daug Lietuvos raštų yra iš- 
rą faktą! įleista ukrainiečių, baltam-

Kiekvienas, kuris žino ką'šių, gruzinų ir kitų tarybi- 
nors, žino, jog tai yra di- nių tautų kalbomis.

m i- Į

ra buvę? Žinoma, ne!
Rusų kalboje išleista ne 

tik Žemaitės, o ir Donelai-
čio “Metai”, ir vyskupo Ba- [turėjusi

ką. ’ j pat gatvės. Radėja pinigus
Nuo kūdikystės negalinti' paėmė “pažiūrėti.” Gi No- 

vaikščioti, tačiau kadaise! renienė tuo tarpu turinti 
1 ištekliaus, Miss; nueiti skersai gatvę į kam- 

Page turėjo patogiai įreng-'barį atsiimti $1,500 rastų- 
tą devynių kambarių namu-i jų.

ranausko “Anykščių Šile
lis”, ir Petro Cvirkos, ir Sa
lomėjos Nėries, ir Liūdo 
Giros, ir visos eilės kitų ra
šytojų, dabartinių, rinkti
niai raštai. Rusų kalboje y- Į be kojų ir be kitų žmonių joms paduotais, pinigais. O 

ni- vįs^ na- ji pati jau 70 metų, pra-
• • t j | . t -• . . • 1 * J 1 • 1 •

tą devynių kambarių namu-1 jų. Bet Norenienė ten ne
ką, kuriame įstatyti keltu-1 rado tokio kambario nei pi- 
vą šeima buvo išleidusi $5,-inigų. Sugrįžusi gatvėn ne- 
000. Per keltuvą ji galėjo i berado nei tų apgavikių su

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

Taikos Partizanų Kongreso nutarimai ;
Varšavoj pasibaigė Taikos Partizanų Antras Tarptaut. ■ 

Kongresas, kuriame dalyvavo arti pora tūkstančių dele
gatų, suvykusių iš viso pasaulio Jii^štų. Be kitko, buvo 
delegacija ir iš Korėjos. ‘

Kongresas išrinko didžiulę tarybą* išrinko iš 208 as
menų prezidijuma, priėmė manifestą-.atsišaukimą, taip- .... . . .. . .
gi priėmė programa, ragindamas viso pasaulio taika my- i l”’1’ 'E? ^legacija, susjde- 
linčiuosius žmones pagal ją dirbti, kovojant už taiką. 'dantl ls 9-nllJ narll?> Pas1’

Programon įeina sekamieji punktai:
1. .Reikalauti tuojau baigti karą Korėjoje, iš ten iš

traukiant visų .svetimų valstybių karines jėgas; Korėjos 
klausimą turi spręsti Saugumo TaryM, kurioje dalyvau
tų ir Kinijos Liaudies Respublika; ištraukti amerikines' 
karines jėgas iš Formozos, taipgi francūzų karines jė-|

, gas iš Indo-Kinijos. ;
2. Kovoti prieš Vokietijos ir Japonijos ginklavimą. į. <> - -
3. Kovoti už nuįstatinimą atomo bombos, taipgi bent i ~ technikine^

kokių nuodingų gazų ar bakteriologinių nuodų karo me- i 
tu. ‘ j

4. Reikalauti, kad penkių didžiųjų valstybių vyriausy-
• 'bes tartųsi dėl ginklavimosi sumažinimo; tarp tų valsty

bių turi būti Kinijos Liaudies Respublika, o ne Kuomin- Į
>* tangas. •

5. Atsteigti normalius prekybos tarp valstybių ryšius.
6. Kovoti už tai, kad tarp valstybių būtų palaikomi kul

tūriški ryšiai, apsikeičiant kultūrinėmis vertybėmis ir 
literatūra.

Su manifestu, atsišaukimu, kurį šis kongresas priėmė, 
skaitytojus supažindinsim vėliau.

Si a sa- 
' stebėtojai Jungti

nėse'Tautose vadina “Kinų 
Savaite” dėl to, kad šią sa
vaitę Kinijos Liaudies Res-

jai rūpi, kas
mono
karui baigti Tolimuose Ry
tuose

Šie

turėtu būti atlikta

i žinai ir jų vieningas balsas 
i labai daug reikštų.

Taipgi spėjama, jog šio
mis dienomis Anglijos dele
gacijos galva, Sir Gladwyn 
Jebb, bandys sumegsti kon-| karas 
taktą su Kinijos delegacija. 
Anglijai juk Irgi rūpi, kad

rašomi pir-

Anglijoje nepasitenkinimas 
didėja

Tuo pačiu kartu Anglijo
je, visuomenėje ir parla
mente, didėja nepasitenki-

ra išleisti rinktiniausi eilė-1 pagalbos-“apeiti
. Nemalonu jai būtų‘vartų būtų turėti doleris ki- 

iiš jo išeiti. Vienok nesau-'tas.
; gurno santvarka ničkam he-| Verkdama, Norenienė nu- 

užtikrina rytojaus. Įėjo policijom bet moterų
Moteriškė nusisprendė ne-‘daug...

tekti namuko, kad galėtų j Kada mūsų moterys susi- 
bent tūlą laiką dar turėti j pras, paliaus tikėti stebu- 
kuo misti. jklams ir laimėms? Kuomet

—:— * [tiktai biednas žmogus pati-
MOTERIS MAJORAS iki stebuklams ar laimei, jis 
New Jersey miestelio Redivisuomet ,iekasi biednesniu.

Bank gyventojai majoru iš
sirinko moterį. Naujuoju n i *vi •

o m O 1 • • _ ,, 'e Y Y • • * Protingas dvasiškio
ame-|rjne Elkus,White, motina;
savo dviejų jau priaugančių vai-,

..... Jai. teko dviguba gar-1' Dvasiškis MaK Felshin, 
Gali įskilti platus didelis bg: btiti pirmuoju demokra-:Kadio Citv sinagogos vedė- 

visuose 1 ohmuose i tu majoru bėgiu pastarųjų' jas> savo pan.oksle prisimi- 
. Rytuose. O tai galėtų pri- 20 metų ir būti pirmąja mo- ng) įog kataliku dvasiškiai 
vesti pi'e to kad Anglija tel.jmj to miestelio majoru, reikalauja uždrausti šalies 
nūs to L va d. 1 j j
kur jau ir tai)) verda liaumjOg jįna| laimėjo dėLto, kadi 
dies kovos prieš anglus;
tuomet ir Francuzija /ne- Tai sekretas pasisekimo vi- Felshinas sakė: 
tektų Indo-Kinijos greičiau, gobiuose vajuose.

šiauriečius, o jeigu kinai į majoru 
atsisakytų prisileisti r—" • *• —
rikinius karius prie 
sienos, — kas tuomet?

nustotų Malajų pussalio,

•’I . 1 I 7 xj madienį, dar negirdėjus, kąjnįmas Bevmo užsienine po- 
į Kinijos delegacija iš tikrų- litjka.

Ne tik darbiečiuose, o ir 
kliūtys neleidžia mums ant-j konservatyvuose toks nepa- 

pateikti sitenkinimas reiškiamas at
virai. Kyla reikalavimas, _____ _

aišku: pirmadienį kad Anglija nesektų Ame-1 aiškiai matosi, kodėl Angli- 
. rikne nnlifikoS Uodegoje.1- • • i • y i ----- »

r____ , ~ generalinės a-i Kyla protestai prieš tai,
semblėjos politiniame komi-1 kad Anglijos valdžia per- 
tete, taipgi Saugumo Tary-' daug aklai remia “MačAr- 

‘ thuro avanturas”, kaip sa- 
antradie-, koma.

nio rytą Kinijos delegaci- Anglijos visuomene gerai 
jos galva, Wu Hsiu-chuan ž.ino, jog Syngman Rhee, 
kalbėsis su Indijos delega-

raj ame puslapy j 
vėlesniu' žinių.

Viena ;
Kinijos delegacija dalyvavo; rikos politikos 
pirmajame generalinės a-1 Kyla protestai

bojo.
Kitas dalykas:

pietines Korėjos diktato-

ANITA.

pamokslas

i jas, savo pamoksle prisimi
nė, jog katalikų dvasiškiai

Majoras Mrs. White sako, j mokyklose dėstyti faktus 
r _ . t apie lyties ir jos problemų
skambino durų . varpelius, reikšmę mūsų gyvenime.

nei kas mano. Tuomet ir
Tailandas ir Burma galėtų 
pasekti Kinijos pavyzdžiu.
v. Ka.i.P mat°me;vanglai jau- pašaipėle paprastai taikoma

IR PELĖS BIJO 
Netenka aiškinti, jog ta

čia tik bloga iš tų mostų, 
kuriuos šiuo metu atlieka 
MacArthuras Korėjoje.

Suėmus visa tai į krūvą,

moterims. Vienok moterys, 
kaip ir vyrai, ne visos .bijo
si ir daugiau ko.

“Amerikinėje laisvojo mo-’ 
kymo systemoje mes priva
lome patikėti parinkimą 
mokymui klausimų ir dės
tymo būdą kompetentin
giems mokytojams ir dėsto
mojo kląusimo autoritetams 
įvairiose mokslinės žinybos

Mb

Ši moteriške, Mrs. Elizabeth S. Freret, suranda laiko 
auginti gražią šeimyną ir lankyti George Washington 
Universitetą. Ji siekia advokato profesijos. Ji pirmu
tine studente beveik visose klasėse.

cijos pirmininkų, Sir Bene- rius, yra Korėjos žmonių 
gal Rau. Ką juodu kalbėsis, nepakenčiamas asmuo. JL 
ką tarsis, nieks nežino. Bet į neteisingas, j' 
nėra paslaptis, jog juodu

; tarsis ir dėl Korėjos. Kaip 
' Indijai, taip ir Kinijos 
! Liaudies Respublikai labai

. I svarbu, kad juo greičiau
I būtų ištrauktos kitų kraš- 
| tų ginkluotosios pajėgos iš 
Korėjos, kad ten-karas juo 
greičiau būtų baigtas. Nes 
tik tokiu būdu būsią galima 
sulaikyti karo plėtojimąsi 
Tolimuose Rytuose.

Jei Kinija ir Indija, tal
kininkaujant Tarybų Są
jungai, sudarytų tvirtą 
Jungtinėse Tautose bloką 
karui Korėjoje baigti, tai, 
savaime suprantama, jis ir 
turėtų būti baigtas. Nes ši
tos trys valstybės yra mil-MacArthuras

. Jis 
reakcinis, 

jis — liaudies priešas, tau
tos priešas. Tokiu Rhee 
skaito ne tik šiaurinės, o ir 
pietinės Korėjos žmonės.

Dėl to Anglijai nesu
prantami, kodėl MacArthu
ras nori ir vėl korėjiečiams 
užkarti tą asmenį, įjungiant 
jo “globon” visą Korėją? •

Jeigu jau taip ir pavyktų 
MačArthurui padaryti, tai, 
anglų politikai sako, Korė
joje tuomet ramybės nebū
tų per metų metus; reikėtų 
ten palaikyti svetima ka
riuomenė, o tai taikai nie
ko gera nežadėtų!

joje atsistojo griežta opozi
cija Bevinui. 
Tautas,CS“ “J 

turės labai si,„uipagoti g;'—į“ 
pirmiau negu jie isstos ’ J 1
prieš Kinijos Liaudies RęsŠ 
publiką ir jos delegacijos 
siūlymus, kurie čia bus 
daryti. /

Brooklynietė Mrs. Hughes, srityse. Religiniai vadai tu- 
65 metų, kaip paprastai, ri būt galį spręsti mokymą 
aną vakarą dirbo subves tiktai parapijinėse mokyk- 
stoties kasininke, kuomet lose. ,

pa-

Statomos naujos 
darbininką gyvenvietes

VILNIUS, lapkr. 7 d.—“Gri- 
giškių” popieriaus kombinato 
darbininkams ir inžinieriams 
—technikiniams darbuoto

jams statoma nauja gyvenvie
tė. Čia,, be jaukių namelių, 
statoma mokyklos, klubo, 
universalines parduotuvės pas
tatai, įrengiamas stadionas.

Naujos gyvenvietės stato
mos Janonio vardo popieriaus 
fabriko, Vilniaus elektrinės, 
“Kaitros” Sanitarijos - techni
kos įrengimų gamyklos ir ki
tų pramonės įmonių darbuo
tojams. šiemet keli šimtai dar- 

i šeimųAnglai, matyt, galvoja bininkų ir tarnautojų šeimų 
ir ir taip: gerai,, jeigu naujose gyvenvietėse gaus su- 

nugalėtų tvarkytus butus.

; “Mūsų liaudies mokyklo- 
vyriškis, su šaunamu įran-:se, kurių pamatine prievole 

: yra suteikti mūsų jaunie-
“Motin, patylomis atiduok įsiems būtiniausius, naudin- 

Įgus gyvenimiškus faktus, 
mes negalime išskirti nei

pinigus!”
“Neduosiu.”
“Matau, kad tu drąsi, bet vieno klausimo, apgaubti jį 

misticizmo
drausti jį studijuoti dėl jo 
šventvagiškumo.

“Būtų kur kas protingiau 
ir štipEiau, jeigu mūsų sū
nūs ir dukros būtų pamo
komi kompetentiškų, pro- 
fesijonalų mokytojų, negu 
nedrąsių, bijančių prasitar- 
'ti ir dažnai neinformuotų 
tėvų.”

Pradėjus atsakingą ly
ties aišikinimą, pranyktų 
daug paikybių ir nelaimių, 
susijusių su tamsa ir prie
tarais. . T-a.

(Tą^sa 8-čiame pusi.)

j u-Txai>aa, tu

nebūk paika !•”
Jam tebesiderint, moteris, 

pakėlusi nuo žemės kibirą, 
šliokštelėjo į langutį ban
gelę vandens ib pati sukli- 

iko. Plėšikas pabėgo tuščio
mis. ’ / ’

Šis jau buvęs trečiasis 
pasikėsinimas ir atsigyni
mas bėgiu 24 metų jos tar
nybos kasininkė.

STEBUKLAS AR LAIMĖ?
Mrs. Anna Norėn, Queens 

gyventoja, stovėjo vienoje 
didžiųjų Jamaica krautu
vių. Greta jos stovėjusi ki
ta moteriške .pasilenkė ir 
nuo aslos pakėlė rudą po
pierinį maišiuką:

vainiku ir už-

S’
S

T

2*psl.«wLaisve(Liberty, Lith. baily) —Tree., Lapk.-Nov. 29,1950

Laisves vajtis — visu pa
žangiųjų lietuvių darbymetis. 
Dalyvaukime vajuje.
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

I/DV7I/EI EC “ ” K !C I Z. I\ E L« E <3
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Žiemą tų girių kryžiuočiai ne taip bi

jojo, nes, užėjus šalčiams, visos miško 
dvasios arba susimesdavo į žemaičių tro
bas, arba ramiai miegodavo sau laužuose 
po sniegu; bet pavasarį jos visos per
sikeldavo į miškus ir pelkes; tada kiek
vienas krikščionis ne tik naktį, bet ir die
ną vengdavo tų girių.

—Aš manau, dievobaimingašai broli 
Hansai, mums nėr ko žiūrėti šitų pago
nių: visą laiką, kolei josime giria, vienas 
mūsų brolių turės iš eilės kalbėti rožan
čių dieną irmaktį, —.pusbalsiu prabilo 
kryžiuotis broį^Pitricnas Henkė į brolį 
Hansą ZvibakąTs.

—Taip, broli Dnrichai, bet aš bijau, 
kad tokiu būdu mes nesukiršintume 

' prieš save pagonių dievų ir miško dva
sių. Kalbėti tai reikės, tik negarsiai, 
laikant rožančių po apsiaustu,—ir abu 
broliai persižvelgę nutilo.

Pagaliau raitelių būrys, perjojęs, kad 
ir miškingus, bet tankiai gyvenamus 
plotus, pasiekė Padubysio girias, kurios 
tais laikais skyrė Žemaičius nuo Aukš
taičių. Iki šitų girių savinosi Žemaičių 
kraštą ir Kryžiuočių ordinas. Už jų gy
veno jau kiti žmonės, kalbėjo kitokia lie
tuviška taihne, tvarkėsi kitais papro
čiais ir buvo valdomi kito Lietuvos kuni
gaikščio. Kaip Ventos neįžengiamais 
miškais Žemaičiai skyrėsi nuo Kuršių, 
taip Dubysos girios buvo tokios pat ma
rios nuo Aukštaičių. Niekas tais laikais 
tose giriose negyveno ir nesikūrė. Ir 
pirkliai, ir keleiviai, vykdami iš Žemai
čių į Kuršą ar į Aukštaičius, aplenkdavo 
šitas girias, darydami į žiemius ar į pie
tus keleto dienų kelionės vingius. Nie
kuomet kryžiuočiai nepuldavo žemaičių 
ar aukštaičių stačiai per šitas girias, o 
įsiverždavo į krašto gilumą iš panemu
nės sauskelių. Ir tik esant iš abiejų pu
sių taikai, kunigaikščiai su savo bajo
rais ir daugeliu palydovų leisdavos į tas 
girias pamedžioti. Bet ir tai jie neišei
davo į svetimus pasienius ir retai kada 
girios vidurį pasiekdavo. Čia nebuvo jo
kių kelių ar takelių, be tų, kuriuos iš
mindavo stumbrų, taurų, briedžių ir kt. 
didesniųjų žvėrių kaimenės, traukdamos 
prie ežerėlių ir upelių tyro vandenėlio 
atsigerti. Čia giliųjų ežerėlių pavers
miuose ir tyliųjų miškų upelių paliūnėse 
augo, klestėjo įvairių įvairiausių medžių 
ir krūmų, spygliuočių ir lapuočių. Čia 
retai kada įžengdavo žmogaus koja ir 
retas gyvas prasiskverbdavo pro tuos 
tankumynus, kur audrų ar laiko palauž-

ti šimtamečiai milžinai patys savaime 
griuvo ir puvo, užversdami šiekštomis ir 
šakotais pasausiais žvėrių pramintus ta
kus, užgriozdodami mišką gyvuliui ir 
žmogui. Žiemą tokie šnabždynai buvo 
neįbrendami dėl gilaus sniego, vasarą 
neišklampojami dėl raistų ir pelkių. To
se miškų pelkėse buvo ir žiemą neužšą
lami lieknai, kurie prarydavo arklį su 
raiteliu ir vėl užsitraukdavo naujoms au
koms gaudyti. Į tuos lieknus vilkai įvy
davo briedžius, taurus ir kitus didesnius 
gyvulius, o kolei tie pamažėl grimzdavo 
į pelkės dugną, grobuonys draskydavo ir 
ėsdavo jų nugaras. Tokių tankumynų 
vengdavo raguoti briedžiai, nepralįsdavo 
pro juos milžinai taurai, tik gauruotos 
meškos ir lipios lūšys veisdavosi čia ir 
augindavo savo vaikus. Po išvirtusiais, 
žemėje pustančiais, samanomis7 ir kerpė
mis apaugusiais miško milžinais turėjo 
landynes driežlai, gyvatės; stuobriuose 
perėjos pelėdos, apuokai; o kiaunės ir 
šermuonėliai, niekieno čia nemedžiojami, 
veisėsi ir dauginosi be skaičiaus; medžių 
viršūnėse sukosi lizdus sakalai, ereliai ir 
vanagai didieji.

Tokiuose tankumynuose slapstydavęs 
nuo kryžiuočių žemaičiai, į 'juos bėgdavo 
nuo savo kunigaikščių keršto nusikaltę 
bajorai. Į tokius tankumynus viliodavo 
senovės lietuviai ir savo priešus bei už
puolikus, o įvilioję su jais taip apsidirb
davo, jog nė vienas neišsprukdavo ir ne
išduodavo giliųjų girių paslapčių. Kaip 
iš Žemaičių į Kuršą per Ventos miškus, 
taip į Aukštaičius per Padubysio girias 
buvo keli slapti takeliai, kurie prasidėda
vo giliai miške ir pasibaigdavo pelkėse 
ir raistuose, neprivedę prie krašto. Tuos 
kelius žinojo tik patikimi kunigaikš
čiams žmonės ir artimieji bajorai. Tais 
keliais Mindaug^BW Kęstutis netikėtai 
užpuldavo kryžiuočius, nelauktu laiku lie
tu vių-žemaičių raitelių būriai pasirody
davo čia rytuose, čia vakaruose ir, išti
kus pavojui, dingdavo tose pačiose girio
se. Šitų girių bijojo svetimšaliai pirk
liai, nesiduodavo į jas įvilioti kryžiuo
čiai, vengdavo jų ir patys žemaičiai. Jo
se viešpatavo jau nebe žmonės, nebe ku
nigaikščiai, o miško dievaičiai ir kitos 
slėpiningos girių būtybės. Jei pakelei
viai pajėgdavo atsiginti nuo plėšriųjų 
žvėrių, tai neretai žūdavo nuo miškinių 
monų ir raganų kerėjimo.

Nors raiteliams jau buvo metas pasil
sėti, bet jie, atsargumo dėliai, vengė di-

dubysio girią.
(Bus daugiau)

MOTERŲ KAMPELIS j Pritrūkusi kantrybės
i i r f < i n NT I t r\

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Nepripažįstantieji 
laisvės mokys, 
kaip būti laisvais

Miami, Fla.
Mire Jonas Sidaras.

buvome skaniai pavaišinti.
' Drg. Jonas Sidaras paliko 
liūdesy.]* žmoną Antaniną, sū
nų 'Edmontą ir dukterį A.

Komunistų Partijos atsišaukimas 
prieš McCarrano įstatymą

Lapkričio 14 d., Jackson 
Memorial Hospital, mire 
Miamės gyventojas Jonas Si
daras, 61 metų amžiaus. Gyve
no 471 N.E. 31-st St.

Prieš 4 metus, t.y., 1946 m. 
velionis čia atvyko nuolatiniai 
apsigyventi su šeima 
ton,‘Mass.

Jonas Sidaras iš 
kilęs nuo Panevėžio 
Pumpėnų parapijos.

Atvyko, kaip ir daugelis tuo 
laiku lietuvių, į JAV 1909 me
tais, į Brockton, Mass. Tame

Stanic, žentą Petrą, brolį A- 
dolfą, kuris 
Mass.

Siunčiu nuo savęs Jono šei- J 
mail ir broliui užuojautos žo- 
■djyu) tau, drauge Jonai, lai bū
na1 lengva ilsėtis ramiai tro- 
piškosios Floridos baltame 
smėlyje. j

Apie draugą Si d arą ve i- • 
kiausia parašys, kas daugiau | vieno negro, 
apie jį žino, kur jis veikė or- | i" 
ganizacijose ir kituose ,'sam-į čia paveda 
būriuose, nes aš drg. Si d arą ! teisti 
asmeniniai spėjau 

daugiau

(Tąsa nuo ]-mo dust.)

j vadovai), tai abiejų partijų 
politikieriai per savo komi
siją jau pasiglemžia teisę 
tardyt ir teist priešingą 1 
jiems politinę partiją. Toje 
gi komisijoje nėra nei vie-

• no darbo unijos nario ir nei

j bažnytinės organizacijos 
priešinasi McCarrano įsta
tymui — jos žino, kad tas 
įstatymas gręsia sunaikin
ti visų pilietines laisves ir 

Ikad jis galvatrūkčiais stu
mia. linkui pasaulinio ato
minio karo ir visuotinos fa- 

(šistinės diktatūros šioje ša- 
Generalis prokiu’oras ty-! ^*e* 

, šiai komisijai! 
Komunistu Partiją 

susipažinti |<aįp tokiu laiku, kuo- > Q ... < - ,
pačiame mieste išgyveno veik |vos prieš daugiau 3 metus. ; Yįs Jau(riau amerikie- a .? .0V1.e T? v e<sPa _Ųją 
visą savo amžių. 1914 metais j Tai tik tiek apie jo asmenybę jbciimejasi kariniu savo

gyvena Boston,

iš Brock-

Lietuvos 
apskr.,

Elizabeth, N. - J., miesti-

Generalis prokuroras, pa- ’ 
našiai kaip Goebbels, įtaria,

apsivedė su Antanina Melai-'ih’ galiui pasakyti, kad buvo 
kaitė. Iš karto dirbo sveti- i progresyvus draugas, skaitė 
miems, tik vėliau pradėjo, 
dirbti pats ant savęs, t.y. įsi
gijo 
rica 
Ass. 
kiai 
ninkiškoj dvasioj savo šeimą, 
dukrelę Aldoną ir sūnų Ed- 
montą, kurie yra pavyzdingi 
kaipo čia gimę augę ir moks
lą ėję jaunuoliai.

darbininkišką spaudą ir ją rė
mė. Buvo plačių pažiūrų, per
matė pasaulinę padėtį ir buvo 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas.

Antras ,mūsų geras draugas, 
Juozas. Morris, sunkiai serga. 
Jau bus 2 mėnesiai, kai gavo 
širdies ataką. Išgulėjo ligo
ninėj 5 savaites, dabar ran
dasi savo namuose, 2884 S. 

Drg. J. Sidaras privargo be- (W. 36th. Avė. Drg. Morris 
ers ir savo biz- |sveikata eina kiek geryn, bet 
kaip yra sunku pš lėto. Linkiu jam greitai 

SUSVeikti. Antanuk.

biznį Lith. Alli, of Ame- 
and National Battlers 
(?) Drg. J. Sidaras sun- 
dirbdamas auklėjo darbi-

dirbdamas, nors ir 
nyje. žinome, 
darbo žmogui įsigyti biznį ir j 
kaip smulkiam biznieriui biz
nyje verstis, kad iš biznio pa
sidaryti gyvenimą, 
d ė parduoti savo 
biznį ir važiuoti į 
kraštą apsigyventi, 
kaus nuolatinio darbo pasil-' 
sėti. Taip ir savo 
d į įvykdė.

1946 m. atvyko

Nuspren-| 
pramonę- 
tropišką 

po sun-

nuospren-

į Miami,

Norwood, Mass
Puikiai Pasižymėjo

Ilartfordiečiai su 
šia Meile” tikrai puikiai pasi
žymėjo. Lapkričio 18 d., Nor
wood Lietuvių Salėje, buvo su-

amerikinei Komunistu Par- 
! iv. , .. ri, . , tijai. Tuo kaltinimu jisvaldžios provokacijų, d ai-i / • . , . v• j ‘ 1 v. 1, stengiasi nukreipti žmonių gi daroma žingsnis juo la- ,i- v.. ,.L_ i - i dėmėsi nuo pavojaus, ku-biau užčiaupti lupas kiek-; . _ • A ’4 ’ . . . . Iriuo grūmoja McCarrano 1-vienam taikos salininkui,, , J į

uždaryti Komunistų Barti-i s -p?. . į 
ją ir nuslopinti bet kokį! 
taikos reikalaujantį liau
dišką judėjimą.
Generalio prokuroro veik-

kiniams Wall Stryto reika
lams, beprotiškai stumian- 
tiems linkui trečio pasauli
nio karo.

Ir štai kokius kaltinimus
■ generalis prokuroras stato 
prieš Komunistų Partiją,— 
kad:

Komunistu Pt
i už “bendro fronto progra- 
,mą kovai prieš fašizmą ir ! 

“Nevyku-! nacizmą;” jinai rėmė Grai-Į 
kijos partizanus (patrijo- ; 
tus) ir remia Indo-Kinos, • 
Buriuos ir Filipinų liaudies

reikia sugniuž- 
dint tokius pasimojimus 
pro - fašistinių McCarrano 
įstatymo meistrų ir jo vyk- 
dytojų. ' .

Nepaisant jokių politinių 
skirtumų, žmonės, norintie
ji apginti Teisių Bilių, turi 

! išvien veikt be atidėliojimų.
Reikia rezoliucijomis, laiš

kais ir telegramomis, kaip 
kokiu t;vanu, užplukdyti 
prezidentą ir Kongresą.

.^Į Turėtų būti negaišuojant 
| sušauktos miestinės, valsti- 
jinės žmonių konferencijos 

liaudiška visos šalies 
konferencija. Žmonės ir jų 

’organizacijos taipgi privalo 
reikalauti sau balso spau
doje ir per radiją.

Protestuokite • prieš “Ne
ištikimųjų Veiksmų Kont
roliavimo Komisiją”, kuri

• pasisavino galią teisti poli
tinę partiją! Reikalaukite 
sustabdyti šį neteisėtą faši- 

’ stinį pasimojimą! Įsakykite 
• Kongresui panaikint Mc- 

l3 Carrano įstatymą — DA- 
,r BAR!

(Piasirašo)
W'm. Z. Foster, 
Gus Hali,

vardu Komunistų Partijos 
komiteto.

Fla. čia nusipirko sau pato- vaidinta trijų veiksmų drama, ■ kovas dėl tautinio pasiliuo- 
gų namelį ir su savo žmone- į parašytu 
le Antanina 
žiūrėjo jį ir 
augo aplink jų namelį, 
krelė ir sūnus, kaipo 
jaunuoliai, dirbo ir 
tėveliams.

Bet Jonui neilgai 
leido džiaugtis naujokyno gy
venimu. Pradėjo nesijausti 
gerai/ Kreipėsi pas gydyto
jus pagalbos. Gydytojai su- , 
rado, kad yra pilve ulcęriai. į Lietuvių Svetainė. 
Padarė operaciją, ir atrodė, 1 na£ patenkinti, 
kad pasveiks. Bet prikibo 
prie Sidaro tas žmonijos di
džiausias kirtėjas vėžys ir nu
varė be laiko 
taip malonų 
sius kapus, 
šeima dėjo 
stangas, kad 
nuo mirties, 
Per kelis metus leido į Jono 
kūną naujo kraujo, bet ir tas 
nuėjo niekais. Drg. J. Sida
ras išsikankino ■ dideliuose 
skausmuose daugiau l 
mėnesius.

Jono Sidaro palaikai buvo 
pašarvoti Van Orsdel Mortu
ary koplyčioj. Per abu va- 

i šermenyse ve
lionio ir jo šeimos draugai ir 
pažįstami, o jau lapkričio 16

rūpestingai ap- Gaihunienės. 
augalus, kurie 

O dū
li žaugę 
padėjo

gamta

mums visiems 
draugą į šaltuo- 

Novs' velionio 
didžiausias pa- 

tėvą išgelbeti 
bet nepavyko.

i viršininkė,, pareiškė protes- Jles S.yvenamięl1?s namams |l<arLls. iank§si
- . . > Irnmiennc novo iVIiac MoriL ....................................komisijos narė Miss Matil- 

Į klinikoms lėšas imti iš ben-i^a ^’4(^,vrin Pas^iaukė iš 
dro sergantiems pagalbos Itos lsta!Sos- 
iždo. Ji sako: L . _ . _ . u ..

- “Atsteigimas į sveikatą | kre}}>et domes J /alsro lr 
; alkoholikų yra labai pagei- į svei^atai pavojus

• tą dėl to, kad planuojama 1 1 1 1 1 — V • i • • V 1

CIO viršininkai suplana- I tinas. Tačiau kadangi 
vo siųsti Europon 3 “kėliau-11 tiktai gėrikai tampa alko- 
jančius ambasadorius.” Jie holikais ir tiktai alkoholiais 
europiečius mokysią lais- Prekiaujantieji turi pelną iš 
vės, kaip palaikyti “laisvas darymo alkoholikų, tad jie 

i turėtų būti ir priversti gel- 
Tikrai* įdomus užmojus! keti savo aukoms.”

unijas.”

Idomus tuomi, kad tie patys 
viršininkai neseniai praša
lino iš savo eilių daug uni
jų dėl to, kad tos unijos no- Į 
rėjo laisvai laikytis laisvę ■ 
savo minties ir laisvę veikti t 
už savo narių gerovę.

Ji siūlo tam tikslui 
takšnoti alkoholinius 
mus.

Kūdikį pavedė 
Į tyrinėjimams

ap- 
geri-

Kas turėtų mokėti 
už alkoholikus?

Kelios valstijos planuoja 
įvesti įstatymus, kuriais ei
nant alkoholizmas būtų pri
pažintas liga ir įkurtos kli
nikos jiems teikti pagalbą, 
gydyti. Tas sudomino ben- 

.drai piliečius, tarė savo žo
dį ir blaivininkai.

Mrs. Colvin, 
blaivininkių

Dviem ligoninėms pareiš
kus, kad jos nežino, negali 

i surasti būdo pagelbėti jos 
dviejų mėnesių amžiaus 
dukrytei pasveikti, orego- 
nietė Mrs. Edgar Davis su
tiko leisti daktarams dary
ti su dukryte tą, ką jie iš
mano. Leido daryti bandy
mus, sakydama, kad jeigu 
jau tas nebepagelbės jos 
dukrytei, tai gal suteiks ži
nių, kaip pagelbėti tokios 

krikščionių ligos ištiktam kitų žmonių 
organizacijos kūdikiui^

j tos įstaigos. Ji sako, kad susirinko į šermeninę, apie 
l kiti tos komisijos nariai ne- 70 velionio daugiausiai nau- 

........"ijos pažinties draugų ir drau- 
miesti- gių, kuriuos drg. Sidaras su-

1 niame namų projekte Pio- spėjo pasidaryti draugais, 
Ji nenorinti i nors per tokį čia trumpą gy-

. . >> 1 • v • v •W'jr • 1 • JL
neer Homes.
būti atsakinga žmonėms už 
tas neleistina’s sąlygas, 
rias 'nori toleruoti kiti 
misijonieriai.

ku- 
ko-

Visuotinis septynmetis vaikų 
apmokymas sėkmingai 
įgyvendinamas

VILNIUS, lapkr. 7 d.—Res
publikos miestuose ir kaimuo
se sėkmingai įgyvendinamas 
visuotinis septynmetis nemo- J 

i karnas mokyklinio anyžiaus j 
Į vaikų apmokymas. 1949-1950 
metais 422 pradinės (ketverių 

įmetu) mokyklos buvo pertvar
kytos į septynmetes ir 41 sep
tynmetė mokykla pertvarkyta 
į vidurines.

šiais mokslo metais dar ati
daryta daugiau -kaip 20 sep
tynmečių ir apie 50 vidurinių 
.mokyklų. Iš viso nūnai respub
likoje veikia 3614 ' pradinių ir 
viduriniu mokyklų.

Besimokančiųjų skaičius 
šiemet padidėjo 42 tūkstan
čiais ir pasiekė beveik pusę 
milijono.

venimo laiką. Kiekvienas at- ■ 
sisveikino savo draugą Joną į 
apsiašarodąm’as ir sunkiai at
sidusdamas. Prie karsto šer
meninėj "atsisveikinimo kalbą 
pasakė (angliškai) Zina Po- 
sever. Karstas ir prie karsto 
buvo apstatyta gyvų gėlių j 

i vainikais nuo šeimos, nuo bro 
;lio Adolfo, nuo p a vie 
n i ų d r a ui g ų, nu o SL$ 
k1 u o p o s, k u r i o j e velionis 
priklausė, ir nuo grupės dra

ngų buvo didelis ir gražus val
ini kas.

2-rą valandą po pietų buvo 
išlydėtas velionis Sidaras į 
Woodlawn Park kapines. Pa
lydėjo į tą amžino poilsio 
vietą 20 auto mašinų. Prie 
drg. J. Sidaro kapo atsisvei
kinimo kalbą pasakė draugė 
E. K. Sliekienė, apibūdinda
ma palydovam velionio pra
leistą gyvenimą, jo darbus, 
vargius ir nuopelnus. D-gė 
Sliekienė, užbalgūė kąlbą, už
kvietė (Sidarų šeimos žo
džiais) palydovus sustoti Si
darų rezidencijoj. Kurio su
stojome, tai Sidarų šeimos į

Rožės Ulevičiutės -1 gavimo; Komunistų Partija 
1 priešinosi Jungtinių ValstP 
jų valdžios įsikišimui į Ita

lijos rinkimus 1948 metais; 
i jinai reikalauja uždrausti 
I atominius ginklus ir prieši
nasi nacizmo - fašizmo ir 
militarizmo atgaivinimui 
vakarinėje Vokietijoje 
Japonijoje, ir t.t.

Beveik visos darbo uni
jos, liberalės, pilietinės ir

Drama “Nevykusi Meilė’ 
žiūrovus tikrai sužavėjo. Vai 
dintojai tikrai verti pagyrimo ■ . 
už gerą išsimokinimą ir už į 
puikų suvaidinimą. Kiekvie
nas vaidintojas buvo savo vie
toj ir labai tinkamas tai 
skirtai rolei. Bravo, hartfor- 
diečiams!

Publikos buvo pilnutėlė
Ir visi pil-

Turkės, kurios buvo parda
vinėjamos po visą Mass, vals
tiją, viena nuskrido į May- ’ 
nard, Mass., o kitos dvi i 
Brockton, Mass.

Daugiausiai pasidarbavo j 
Montello Gintarų žemės Ra
dio Komiteto nariai A. Kukai- 
tienė, K. Kalvelienė, Georgo 
Shimaitis, staughonietis La- i 
vas, So. bostonietis Dambraus-1 
kas, wol’cesteriete Gurskienė. ■ 

žmonių suvažiavo iš pla- , 
kaip 9 čios Bostono apylinkės. Šiame 

parengime buvo daug pir- 
miaus nematytų • veidų. Tai 
gražus reiškinys.

Norwoodietes S. Budrevičie-j 
nė, L. Trakimavičienė, A. Cas
per ir Olga Zarubienė, gražiai 
pasidarbavo, kaip gaspadinės, 
priimdamos hal’tfordiečius su j 
kalakutiena ir kitais įvairiais 
pridėčkais/ Joms didelis ačiū.

Vardu Gintarų žemės Ra
dio Komiteto, dėkojam Hart
fordo Laisvės Choro teatralei 
grupei už puikų suvaidini.mą 
“Nevykusios Meilės”. Visiems 

i pardavinėjUsiems turkių tikio- 
įtus ir norwoodietems gaspadi- 
nėms.

Parengimas duos Gintarų 
žemės Radio programų palai
kymui virš $200.

j Taipgi ačiū Al. Vinckevi- 
įČiui iš Stoughton, Mass., už

G. ž. R. Komiteto Fin. seki’.
Jonas Grybas.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

8

NEW HAVEN, CONN.
Vistiek Matysime Filmą 
“PAPARČIO ŽIEDAS”

Filmininkas Geo. Klimas

Praėjus] sekmadieni dėl elektros 
sugedimo svetainėje, G. Kūmo fil
mų rodymas neįvyko. Bet jau šį, 
ateinant) sekmadieni, gruodžio 3-čią 
diena, tai jau tikrai jvyks svetainė
je, 243 N. Fron't SI. 3-čią vai. po 
pietų. įžanga tik 50c.

PRANEŠIMAS
HARRISON, N. J.

LLD 136 kuopos susirinkimas 
jvyks sekmadieni, 3 d. gruodžio, S 
vai. po pietų, toje pačioje vietoje, 
kaip ir visada, 17 Ann St. Prašom 
visus narius ir nares atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Ypatingai reikia ruoštis prie paren
gimo pasitikimui Naujų Metų.' — 
Kviečia Valdyba. (228-229)

PARDAVIMAI
Parsiduoda miško žemė, tinkanti 

vasarnamiams, prie gero kelio. $250 
už du akru. 5 mailės iki ežerui, 48 
myl. nuo New Yorko Miesto. Viena 
lietuvių šeima jau pasipirko pasi
skubinkite ir jūs nusipirkti; lietuvių 
kolonija.

Pirmas pardavimas jvyks 2-rą ir 
3-čią dd. gruodžio.

Kelrodis; Važiuokite j Newburgh, 
iš ten j Plajtckill, čia pasiklauskite 
kur yra Deckers Saw Mill; pro ten 
važiuokite iki galo kelio ir čia ta 
žeme.—Savininkas Ernest E. Yaiger.

(228-230)

< CHARLES

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

\ Tel. Poplar 4110

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

J. ROMAN j
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Lietuvaitė atidarė 
grožės salioną

'Masiniu mitingu pasitiks 
sugrįžusius iš Ellis Island

Tiita Edna Moore, duktė 
John Vizdžiūno, is Great 
Neck, atidarė gražinimo įstai
gą, vadinamą Edley Beauty 
Salon. Randasi prie 628 Midd
le Neck Rd., Great Neck, 
N. Y. Telefonas Great Neck 
2-1200.

Rita yra eksporte grąžinto
ją. Jinai per ketverius motus 
mokino norinčius išmokti gra
žinimo.

Taipgi dirbo vedėja didelė
je krautuvėje, Manhassott, 
L. T.

Staten Islande daug 
šlubelių sugriauta
Staten Island, išsidriekęs pa

gal mariu įlanką, pakraščiais 
pilnas lentiniu šlubeliu, labai 
nukentėjo praėjusioje audro
je. Oakwood pajūrinio kaime
lio pirmosios eilės nameliu ta
po vilniu ir viesulo visiškai su
griautos.

Slėniuose stubelės daug kur 
buvo apsemtos vandens, suža
loti rakandai, drabužiai.

Tūlomis vietomis priemies
čiuose, protarpiais, viesulas 
zujo po 9 1 mylias per valan
dą.

šio ketvirtadienio vakarą, 
i lapkričio 30-tą, ’8 valandą, 
! Webster Hall. 119 East 11 th 
1st., New Yorke, rengiamas 
i masinis mitingas pasveikinti 
! sugrįžusius iš Ellis Island 17 
isveturgimių. Kai kurio jų ir 
įkalbės tame mitingo. Įžanga

,sekrotorius William L. Patter
son. Jie abu ką tik .sugrįžo iš 
Europos, tad kalbės ir apie 
tai, greta aiškinimo Mc('a- 
rran įstato.

1 Žmonės gyvena viena-
I me bute su mirtimi
i _____ .... .i

Neseniai miestinis sveikatos 
,dopartmentas įspėjo žmones, 
kad visi turintieji bute gasu

Agentūrai įsakė mesti į

va romus šaldytuvus, būtų at- 
1 sargūs, visuomet laikytų buto 
ibent vieną langą pravirą. Už
tenka apie 2 colių atvaręs, 
kad prašalintų pavojų, jeigu 
šaldytuvo mechanizmas yra

Prašome pasidarbuoti Lais
vės vajuje — gauti naujų 
skaitytojų.

25c.
Taipgi kalbės žymusis Ame

rikinio Sveturgimiams Ginti 
j Komiteto darbuotojas dvasiš
kis John. W. Darr, Jr. Tai tas 

Ipats, kuris kartą kalbėjo ir 
• lietuviams L. A. Pil. Klubo 
įšalėję. Taipgi kalbės Givili- 
jnėms Teisėms Ginti Kongreso 
i t

įlietus padidino
i vandens išteklių

Užmiesčiuose ne visur tiek 
pietaus pylė, kiek mieste, vie- 
Inok padidino miestui vandens 
; išteklių. Catskill srityje prilijo 
13.4 colius, Croton—du su virš 
colius. Viso per lietingąją pa

pą prisidėjo 25 bilijonai ga- 
ilionų, pakankamai 25 dio- 
■ noms.

Miesto vandens sandėliuose 
j po lietaus viso buvo 180,953,-/ 
1000,000 galionai arba 71 nuo- 
jšimtis talpos. Pernai tuo pat 
paiku buvo tiktai 38 nuošim- 
įčiai talpos.

i laiik diskriminacinius 
; klausimus 
I

Kirk bucas darbams samdy
mo įstaigai, 503 Fifth Ave., 
New Vorke, valdine New Yor- 
ko valstijos komisija įsakė iš
mesti klausimus anie darbo 

j ieškančiojo asmens rase. t.i- 
įkybą, spalvą ar tautinę kilme.

Patvarkymas esąs toks pri
imąs bėgiu tos komisijos pen- 
Ikerių ir pusės metų amžiaus. 
Jis atėjo, ne be priežasties. 
Niujorkietis John W. Woorm, 
apsiskundė ir viešame tardy- 

■me liūdijo, kad jam atsikrei- 
ipus į tą, agentūrą ieškant 
Įdarbo, klausinėjo jo, kokia 
po religija. Jis pasipriešino 
itam klausimui.
—

Didžiosios audros metu 
j Empire Stati' pastato viršūne 
Įsiūbavo virš pusantro colio į 
{šonus. T viršūnę nebeleido ste
bėtojų, bijojo, kad viesulas 
inonųpūstų nuo'' pastato.

| sugedęs.
Departmentas taipgi ragino 

j raportuoti sugedusius šaldy- 
Įtuvus. Po to pranešimo viena 
'diena raportuoti 65 toki šal- 
I d y t u va i, vei k visi M anh attan. 
Spėjama, kad kitose miesto 

'dalyse randasi mažiausia tiek 
pat kitų, kurie gyvena viena
me bute greta mirties, slypin
čios sugedusiame gasiniame 
šaldytuve.

Nuo praėjusių kalėdinių 
švenčių mieste 17 žmonių už- 

Įduso dujomis nuo sugedusių 
šaldytuvų. 

I — _

i Senoji Tammane 
likosi galioje

įvykusiame labai triukšmin
game Tammanės (demokratų 

i komiteto) mitinge Manhattan 
i Center. New Yorke, praėjusį 
į pirmadienį laimėjo senieji 
I Tammanės lyderiai. DeSapio 
j ir .jo pasekėjai pasiliko galio
je. Impellitterio šalininkai jų

KONCERTAS IR ŠOKIAI

AIDO
Rengia

HORAS
Sekmadienį, Gruodžio 10 Dec. -- Pradžia 3:30 p. p.

įžanga $1,20 (su taksais) — Vien tik šokiams 85c.

f
Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa., vadovybėje Rose Behmer

LIBERTY AUDITORIUM
' 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Šokiam Gros George Kazakevičiaus Orkestras.
Programa bus nepaprastai įdomi. Dalyvaus pats Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus ir 

Lyros Choras, iš Philadelphia. Pa. Abu chorai sudainuos gražias lietuviškas dainas, ir be to, abu 
Chorai išstos su savo solistais, duetais ir grupėmis. Tad prašome vietinius ir iš apylinkes dalyvauti, 
išklausyti šio gražaus muzikališko programo. —AIDO CHORAS

Už pietus tautiniams 
reikalams užsimokės 
po $500 dolerių

žydų tautos aukštesnio švie
timo trims įstaigoms Izraelyje 
išlaikyti paramai, Amerikos 
žydų komitetas ruošia bankie- 
tą Waldorf-Astoria viešbuty
je šį trečiadienį. Tikietas tik
tai penki šimtai dolerių.

Tai nereiškia, kad tie 2/100 • 
ton suvyksiančių svečių kiek
vienas už tiek suvalgys ar kad 
kiekvienas ten būsiantis tiek 
išsigalės mokėti. Bus tokių, 

j kurie patys rnž save tiek, užsi- 
|mokės, bet didžiuma bus or- 
Iganizacijų atsiųsti atstovai. 
I Atsiųsti ne pravalgyti $500, 
’bet kad suteikti aukų savo 
j tautiniams reikalams.

Tą pranešimą skaitant pri
siminiau, kad' Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas rengia bankietą gruodžio 
2-ros vakarą, su 6 dolerių 
įžanga. Rengia ne tam, kad 
kas už $6 suvalgytų, bet kad 
liktų paramos persekioja
miems sveturgimiams ginti.

Komiteto rengiamasis liau
ki etas įvyks Pythian Plaza 
patalpose, 135 W. 70th St., 
N. Y.

Manyje kilo klausimas, ar 
daug .mūsų brolių ir seserų 
bus supratę savęs gynimą 
taip, kaip suprato žydai savo, 
tautini reikalu ? Tikietams už- € * %

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson 
i REAL ESTATE — INSURANCE 
7 /
RICHMOND HILL BARGENAS 

DU MŪRINIAI NAMAI
TI $15,750 UŽ ABU 
Išeina po .mažiau kai .$8,000 kiek
vienam! Abu namai kartu subuda- 
voti, abu turi po 11 kambarių. Abu 
turi po du apartmentus. Vienas še
šių kambarių apart mentus tuščias 
naujam savininkui. Kiekvienas 
apartmentas daro savo šiluma — 
steam heat, anglims kūrenama. Na
mas randasi puikioj vietoj, arti Ja
maica Avenue Elevated linijos. Du

sisakyti per lietuvių komitetą 
paskutinė diena yra lapkričio 
29, trečiadienį. Bankietas yra 
ruošiamas susitikti delegatus, 
iš visos šalies suvykusius na- 
cionalėn- sveturgimiams ginti 
konferencijom

Daugumai miestiečių 
atsteige šviesas

] Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

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

1 - - - * -

Narni,i darbininke, mergina-mote- 
riškė, nuolatinis darbas, paliūdiji- 

l rnas. priežiūrai mokyklos vaiko, 
j skalbimui mašina, guolis vietoje. 
SL. 6-9646. (227-8)

Elektros pataisų darbinin
kai dirbo per visą dieną pra
ėjusį sekmadienį. Pirmą parą 
po audros atsteigta. šviesos 
miesto 320,000 šęimų. Tačiau 
apie puse milijono šeimų dar 
tebebuvo be šviesų. Tikėjosi 
baigti skubiuosius pataisų 
darbus pirmadienį.

Now Yorko ir apylinkes
šviesoms ir elektros pajėgai 
atsteigti buvo atskridinta 
daug mechanikų ir iš kitų 
miestu, kur nebuvo viesulo.

Stuttgart. Vokietija. — 
Atsiunčiama daugiau A- 
merikos kareivių į vakarine 
Vokietiją. “Veiklinama” a- 
merikonų armija.

Žibalo dujos nunuodijo 
20 meksikiečiu

Mexico City. — Nuodin
gos dujos iš žibalo apvaly
mo fabriko numarino 20 
žmonių Poza Ricoj, Meksi
koj; sunkiai apsirgdino 40 
kitų.

Havana, Kuba. — Kubos 
valdžia siūlėsi pasiųsti kuo- 

! pa savo kariuomenės tal- 
ikon amerikonam prieš 
i šiaurinės Korėjos liaudi- 
■ ninkus.

Kuba, be to, siunčia ame- 
i rikonam Korėjoje 10,000 
i galionų alkoholio ir 2,000 
tonų cukraus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Superio pagalbininkas, j 

Nėra reikalo, kad būtų patyręs, ga-J 
lės išmokti ant vielos. Darbas nuo
latinis. Dėl algos susitarsimo. Kreip
kitės pas: Jonas Liutaula, 1325 
Union St., Brooklyn, N. Y.

<224-229)'

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergrcen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 *
I

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.
VALANDOS:

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

blokai nuo Kultūrinio Centro. Na
mui reikia mažų pataisymų, kurie 
žymiai pakeltų jo vertę. Stogas lik 
apie metai ir puse senumo. I,olas 
yra 50x100. Dabar yra arti $9,000 
morgičiaus, kurj galime bile kada 
atmokėti. Abu namai parsiduoda 
kartu. Savininkas nusileido iki 
$15,750.

BAR & GRILL—SI 8.000
Daro $1,000 Biznio Per Savaitę. 

Richmond Hill, an,t ’ Jamaica Ave., 
geras lysas, žema renda. Puikiai 
įrengtas. Reikia- apie puse jnešti.

BAR & GRILL—$16,000
Daro $900 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, geroj vietoj. Turi 
užpakalyje salę, kurioj telpa 175 
žmonės. Geras lysas ant 10 metų.
© Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausj patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Dėl daugiau informacijų
kreipkitės nas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., ' 

EDWIN LANE, PH.' G.
Tel. EV. 7-6288

r

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<t>

<♦>

JOSEPH BAUTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

S"”TELEVISION
. SHUFFLE BOARD

1*1
<(>
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