
Savaitgalis kitur.

South Bostono

i

Žmonės domisi.
Rašo R. MIZARA

palaužtas medelis.

Stebiu iš frau kinio lango 
Connecticut ir Massachusetts 
valstijų miškelius, snaudžian
čius pakelėje.

Praėjusi didžioji audra Čia 
mažiau nuostolių padarė kaip 
Niujorke: retai kur tesimato 
išverstas,

Sniego dar nėra nei Massa
chusetts
ruduoja, laukdami žiemos.

Worcesteryj yra ir liūdnų ži
nių : plaučių uždegimu buvo 
pavojingai susirgusi Helen 
Janulytė — ji ligoninėje, bet 
sveiksta; krizę pergyveno 
mingai.

Sunkiai susirgo Petras 
kiavičius, geras laisvietis, 
metų amžiaus draugas. Serga

valstijoj. Miškeliai

sėk-

But-
74
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ŽYMOS AMERIKIEČIAI REIKALAUJA 
PASITRAUKT IŠ KORĖJOS
Pakilo pasauliniai reikalavimai 
susitaikyt per derybas

Boston. — Dvidešimt vie- Baltimore, 
nas įžymus bostonietis pa- Baltimorės

reika- šaukė į prez. Trumaną, kadsirašė rezoliuciją, 
laujančią, kad prezi Truma
nas ištrauktų Amerikos ar- tojimą. 
miją iš Korėjos ir atšauk
tų karinį Amerikos laivyną 
iš Formozos salos vandenų.

kitas laisvietis, Kibirkštis. Ma-į £arįu jįe reikalauja priimt 
no brolis, Bernardas, f------ 
nesitaiso.

Linkiu1 jiems sveikatos!
Turėjau įdomų pasitarimą

su Worcester!o veikėjais.

taipgi į ^linijos Liaudies Respubli- 
! ką į Jungtines Tautas.

Tarp pasirašiusių ta re-v

— 62 žymus
atmestu atom-bombos var-

* I Thomas Dudley
Sekmadienio rytą su (Irau.- į direktorius United

i atydziai klauso- j kompanijos ir First
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IBM

Dienraščio XXXII.

Vėliausios Žinios AMERIKONAI BĖGA
London. — Pranešama, 

kad Anglijos premjeras 
Clement Attlee, susitarė su 
prez. Trumanu W£shingto- 

. ne šiais dviem klausimais:
Jeigu Šiaurinės Korėjos 

liaudininkai ir kinai komu
nistai išvytų amerikonus, 

|anglus ir jų talkininkus iš 
Korėjos, tai amerikonai ir 
anglai vėliau iš naujo įsi
veržtų į Korėją.

Korėjos liaudies partizanai 
užkirtę amerikonam pabė-

J ATGAL LINK SEOULO
£TieL?sTorejoTsoŽnę’ Korėjos liaudininkai ir kinai 

—"cweroias Mac! apsupo 5 amerikonų divizijasTokio.
Arthur sakė: Matyt, kinai 
komunistai ir Korėjos liau
dininkai pasiryžę i 
amerikonus į marias.

Korėja, gruod. 5. — Ko- 
suvaryt rejiniai liaudininkai ir jų 

(padėjėjai kinai užėmė Py- 
jongyangą, šiaurinės • Kore- 

Tokio. — Generolas Mac- jos sostinę, 300,000 gyven- 
Arthur pasakojo, kad Ko- tojų miestą, 
rejoje esą jau milionas ki
nų. komunistų. kininkais, anglais

(New Yorko Times ko- kais, vengdami < 
respondentas Lindsay Par- iš anksto apleido *Pyongy- 
rott pranešime sako: Ka- angą. Pirm pasitraukiant iš 
re dalyvauja 268,000 kinų miesto, jie susprogdino ge-* 
komunistų, o kiti 550,000 jų ležinkelio stotis, vandentie- 
yra laikoma prie Mandžū- kį, elektros stotis ir Įvairius 
rijos rubežiaus kaip atsar- kitus pastatus.
gįniai.) _______________________

Vietnamo liaudininkai 
gręsia francūzam Hanoi

Amerikonai taip pat su
degino bei susprogdino sa
vo gazolino, amunicijos, 
maisto ir žieminių kariuo
menės drabužių sandėlius,’ 
nors tie drabužiai labai rei
kalingi tokioj šaltoj Korė
jos žiemoj.

Pirm bėgant iš Pyongy- 
ango, “amerikonai sunaiki
no viską, kas bent kiek ver
tės turėjo”, — sako New 
Yorko Times koresponden
tas Michael James. Jie pa
darė taip, kad liktų tik nu
svilinta žemė.

Tai buvo ne tvarkus pasi
traukimas iš Pyongyango, 
bet nusigandęs bėgimas, 
tęsia tas korespondentas. 
Lėktuvų stotys užsikimšo 
bėgančiais amerikonais ir 
jų talkininkais. Amerikonai 
reikalavo, “neškite mus lau
kan iš šio pragaro!”

Su kitkuom buvo sude
ginti aikštėje ir du geri ra- 
kietiniai lėktuvai. Keliai iš 
Pyongyango užsikimšo bė
gančiais kariniais trokais ir 
automobiliais. /!r

Dar nežinia, kur ameri
konai apsistos. Bet mano
ma, kad jie bandys sudaryt 
apsigynimo liniją ties Seou- 
lu, Pietinės Korėjos sosti
ne.

Tūkstančiai korejinių 
liaudies partizanų užpuolė 
amerikonus už 55 ir 70 my
lių į pietų rytus nuo Pyon
gyango. O vienas partizanų 
būrys kovoja jau tik už 40 
mylių nuo Seoųlo.

Amerikiniai koresponden
tai džiaugiasi tik vienu da
lyku, — kad pėsti Korėjos 
liaudininkai ir kinai negali 
pasivyti važiuojančių atgal 
amerikonų.

Apsuptos penkios jankių 
divizijos

Šiauriniai rytiniame fron
te korejiniai liaudininkai • ir 
kinai apsupo penkias ame
rikonų divizijas, apie 90,000 
armijos kareivių ir marinų. 
Amerikonai stengiasi pra
kirsti sau kelią iš tų spąs
tų; jie bando prasiveržti i- 
ki Hungnam uosto, kad ga
lėtų laivais ištrūkti.

Kinai ir Korėjos liaudi
ninkai taip pat artėja prie 
svarbaus amerikonam Won
san uosto.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados užsienio reikalu mi
nistras Lester B. Pearson 
pareiškė susirinkime kana- 
dinių provincijų premjerų, 
kad jeigu būtų panaudota 
atominė bomba, tai sukeltų 
pasaulio žmones prieš Ame
riką ii- jos draugus.

sioginio karo su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Amerikonai su savo tal- 
ir tur- 

apsupimo,

Maskva. — Sovietų vy- 
riausyb. laikraštis Izviesti- 
ja tvirtina, kad prez. Tru- 
manas bandė panaudot Ko-Cabot, 

Fruit 
Natio- 
Erwin

gaiš Jusiais ;
rn.es Gintaro Lietuvių 
pusvalandžio.

Tenka pasveikinti 
mos vedėją, Marie Zaviene. 
Kaip gražiai, kaip kultūriškai 
ji atlieka anaunserio ir 
mentatoriaus pareigas!

Kadaise šias pareigas 
prof. Kubilius, vėliau A. 
raška, dabar ši Montrealyj gi
musi lietuvių kilmės amerikie
tė.

Ji pradeda su įvadu apie 
Vilniaus Seimą, įvykusį 1905 
metais ir, trumpai ir aiškiai, 
prieina prie šiandienio mūsų 
gyvenimo.

Programoje dalyvauja dai
nininkė Norma Čeponytė, o 
jai pianui akompanuoja kita 
worcesteriete, Helen Kižytė.

Reklamų programoje ne
daug, dėlto veik ištisas pusva
landis aukojamas muzikai ir 
dainoms.

Man sakė draugai, jog fi- prez. Trumanas tariasi 
nansiniai šis radijo pusvalan- Anglijos premjeru Attlee 
dis verčiasi labai gerai^ dėl to, apįe Korėjos karą ir atom-

radijo

progra-

ko-

ejo 
Ta-'

kad visuomenė jį mėgsta ir 
remia.

Puiku!

LDS 1-mosios apskrities 
nferencija South Bostone 

bet gyva ir

ruošiasi prie
vajaus nau-

buvo nedidelė, 
konstruktyvi.

Veikėjai jau 
busimojo LDS
jiems nariams gauti.

LDS kuopos, kurių delega
tai pateikė konferencijoje 
raportus, gyvuoja gerai.

Tuo pačiu laiku Cambrid-

Amerikonų lėktuvainal -Banko Bostone;
D. Canham, Christian Sci-j iv* • 
ence Monitor redaktorius; ĮflZlllglIlO liafigą 
J. R. Killian, Massachusetts | _ —-----—
Institute of Technology pa
reigūnas; Half dan Lee, di
rektorius Koppers kompa
nijos, First National Banko 
ir U. S. Smelting, Refining 
and Mining kompanijos;
Ralph Lowell, bankininkas, t 
direktorius Clark, Dodge i kėlė ūpą 
and Co. ir Boston Safe De- nusiminusiems, kad Šiauri- 
posit and Trust kompani- nes Korėjos liaudininkai ir 
jos; Lewis Perry, pirminiu- kinai komunistai ima viršų 
kas Phillips Exeter Akade- prieš amerikonus, 
mijos, ir kt.

Jų rezoliucija, adresuota 
prezidentui Trumanui, ra
gina taikos derybomis už
baigti korejinį karą.

Taipei, Formoza. — Ra- 
kietiniai Amerikos lėktuvai 
skraidė per Formozos salą. 
Juos karštai 
ang Kai-šeko 
ninkai.

Amerikiniai

sveikino ei
ki nai .tauti-

lėktuvai pa- 
čiangininkams,

73 milionai dolerių 
Jugoslavijai

prieš naująją Kiniją. ,
Izviestija rašo: — Kuo

met Trumanas pasakoja, 
kad noris taikos, tai jis tik 
pelenus dumia žmonėms į

Paryžius. — Francijos' 
užsienio reikalų ministras 
Robertas Schuman taip pat 
rengiasi skristi Amerikon, 
pasikalbėti su Trumano val
džia, kaip būtų galima iš
vengti naujo pasaulinio ka
ro.

Korėja. — Nežinia kas 
atsitiko tiem amerikonam, 
kurie buvo pasiekę Yalu li
pę prie Hyesandžino. Ta li
pė sudaro rubežių tarp 
Mandžūrijos ir Korėjos.

TRUMANAS ŽADA 
TĘSTI KARĄ

Washington. — Prezid. 
Trumanas pripažino, 
amerikonai Korėjoje

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai ryžtingai 
atakuoja francūzus linkui 
Hanoi didmiesčio, šiaurinė
je to krašto dalyje.

Francūzų komanda bijo,

Formoza. —Kinų tauti
ninkų vadas čiang Kai-šek 
vėl siūlo savo armiją į talką 
amerikonam Korėjos kare.

Korėja. — Teigiama, kad

kad kad liaudininkai gali užimt 
atsi- Hanoi; todėl jau iškrausto 

dūrė sunkioje padėtyje, bet francūzų moteris ir vaikus 
jis užreiškė, jog, nepaisant,' 
kas atsitiks ten ameriko
nam, vis tiek jie ir “Jungti
nės Tautos tęs kovą už lais
vę pasaulyje.”

Prezidentas kaltino ko
munistus už korejinį karą.

iš Hanoi ir Haifong uosto.

Tito taipgi bijo 
atominės bombos

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito taipgi patarė 
Amerikai nenaudoti atomi
nės bombos Korėjoje.

Tito bijo, kad jeigu ame
rikonai pradėtų metyti a-

Washington. — Federalio! tom-bombas, tai užsikartų
• pasaulinis karas.

Lė Pasitarimai su Kinijos
atstovu pas Trygve Lie paniekinimą Kongreso’

Dar 5 apkaltinti užWashington. ■
Valstijos jau davė Jugosla
vijai maisto už 35 milionus 
dolerių. Dabar Kongresas 
spręs prez. Trumano siūly
mą paskirti jai dar 38 mi
lionus dolerių maisto pagal
bos, ypač jugoslavų armijai. 
Prezidentas sakė, reikia 
stiprinti tą armiją prieš So
vietus.

Jugoslavijos Tito valdžia 
leido Amerikos atstovams 

Baltimore.— Lord Wins- laisvai keliauti ir tėmyti, 
ter, atvykęs iš Anglijos ko- kaip amerikinis maistas da- 
respondent. Baltimore Sun linamas jugoslavams, 
laikraščio, pareiškė, jog vi-'( 
si anglai baisiai pasipiktin-

Washington. — Kuomet
1 su

bombą, tai valdžių vadai ki
toje sostinėse ir taikos ša
lininkai visuose pasaulio 
kampuose, vis uoliau reika
lauja sustabdyti Korėjos 
karą, suruošti taikos dery
bas ir išvengti trečio pa
saulinio karo.

ge’iuje įvyko Lietuvių Moterų | būtų panaudota
Sąryšio konferencija gaila, 
kad abi konferencijos turėjo 
įvykti tą pačią dieną.

Vėliau- man draugė Tama
šauskienė sakė, jog ir mote
rų konferencija buvo 
gyva.

Tikiuosi, jog mūsų 
pondentai smulkiau 
abiejų konferencijų 
darbus.

atominė bomba Korėjos ka- v re.

Tito pasižadėjo skelbti 
per laikraščius ir radiją, 
kad tai Amerikos gerada
rystė.

graži ir

kores- 
nušvies 
atliktus

Turėjome draugišką pasita
rimą su southbostoniečiais vei
kėjais. į Laisvės vajų ryžtin
gai stoja draugai Užunaris ir 
Zelson (žilaitis) — seni ir 
gajūs southbostoniečiai.

Jiems kiti draugai turėtų 
padėti šį vajų pravesti sėkmin- 

• giausiai.
Visur reikalinga talka.
D. G. Juslus grąžiai dar- 

ouojasi vajuje Worcesteryj, o 
Jonas Grybas — Norwoode. 
Pastarasis žadėjo aplankyti 
ir kitas aplinkines lietuvių ko
lonijas.

— Lovvellyj, — sakė Jonas 
Karsonas, —gerai dirba drau
gas Blažonis’.

Visur mūsų skaitytojai sa-

Daug anglį studentų 
prieš Korėjos karą

Michigano 'Universiteto 
studentai renka 10,000 pa
rašų po •prašymu sustabdyt 
Korėjos karą ir suruošt tai
kos konferenciją tarp Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Są- versite to studentų balsavo 
jungos, Francijos ir Kini
jos.

Cambridge, Anglija.—Be
veik pusė Cambridge Uni-

Lake Success, N. Y. — 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie su
ruošė namie pietus genero
lui Wu Hsiu-čuanui, Kini
jos Liaudies* Respublikos 
atstovui, ir delegatams An
glijos, Indijos,. Izraelio, Pa
kistano ir Švedijos. Šie pen
ki kraštai jau pripažino 
naująją Kiniją.

Per pietus buvo kalbama
si daugiausiai apie korė j i- I 
nio karo .baigimą derybo
mis.

j

Apart 'gen. Wu, dalyvavo 
ir trys kiti Kinijos atstovy

bės nariai.
; Indijos delegatas Benegal 
i N. Rau jau du kartu pir
miau pasikvietė gen. Wu iri 
privačiai tarėsi su juo apie

teismo džiūrė apkaltino dar 
tris atominius mokslininkus 
ir du įtariamus komunistus 
už “paniekinimą Kongre
so”. Paniekinimą surado ta
me, kad tie žmonės nedavė 
atsakymo į Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto klausimus:— Ar bu- 
vai, ar esi komunistas? Ar užgynė laivams"gabenti Ki- 
pažjsti tą (ar kitą) asmenį nijon geležies laužus, seną 
kaip Komunistų Partijos gurna (robą), tepalus, bet 
narį? .. . ..... kokius darbo įrankius, net

UŽDRAUSTA BET KĄ 
NAUDINGA PARDA- 

VINĖT KINIJAI
Washington. — Amerikos 

valdžia uždraudė pardavi
nėti bet kokius liaudiškai 
Kinijai naudingus daiktus;

kė, kad jie labai atidžiai skai
to mūsų korespondento raštus 
iš Jungtinių Tautų asemblė- 
jos.

Kai kurie pageidavo, kad 
šiuo .metui Laisvėje būtų nuš
viesti dar plačiau Jungtinių 
Tautų veiksmai.

Visur didelis susirūpinimas 
dabartine pavojinga tarptauti
ne padėtimi.

—Kas bus? — kiekvienas 
klausia.

--Dabar niekas negali • j 
tai atsakyti, — tariu jiems.

Labai, tačiau, svarbu, kad 
mūsų visuomenė sielojasi tarp
tautine padėtimi; svarbu, kad 
ji nemiega, bet skaito, galvo
ja ir veikia!

prieš Anglijos dalyvavimą 
Korėjos kare. 'Dvylika pro
centų studentų pareiškė, 
kad jie atsisakytų kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą.

KINAI MINI LAIMĖJI
MUS KORĖJOJ

narį?
Dabar už tai apkaltinti senus laikraščius ir kitką, 

yra atominiai mokslininkai 
Giovanni R. Lomanitz, Ir-' 
ving David Fox ir David 
Joseph Bohm; vakarinės 
Pennsylvanijos Komunistų 
Partijos o r’g a nizatorius 
Stove Nelson ir Darbininkų 
Taikos Konferencijos va
das Marcel Scherer.

Jiems gręsia vieni metai 
kalėjimo už “paneikinimą 
Kongreso.”

Tenn. Universitetas vis 

 

atmeta negrus studentus
Memphis, Tenn. Ten

nessee Universitetas atsi
sakė priimti penkis negrus 
studentus. Nepaiso Aukš
čiausio Jungtinių Valstijų 
Teismo sprendimo, kuris 
uždraudė išskirti negrus 
studentus.

J. Tautų seimas svarstys 
Korėjos klausimą

Peking, Kinija? — Kinai 
ateinantį šeštadienį ir sek
madienį ruošia masinius 
susirinkimus, pagerbiant 
kinų savanorių laimėjimus 
Korėjos kare.

Planuojami dar daug 
didesni taksai

Lake Success, N. Y. — 
Amerika įteikė Jungtinių 
Tautų seimui skundą prieš 
Kinijos komunistų įsikišimą 
į Korėjos karą. Skundą pa
sirašė ir Anglijos, Franci
jos, Kubos, Norvegijos ir 
Ekvadoro atstovai.

Vadovaujantis seimo ko
mitetas spręs, ar imt skun
dą svarstymui.

Parama francūzams prieš 
Vietnamo liaudininkus

Hanoi, Indo-Kina. —Du 
Amerikos generolai ir dip
lomatinis atstovas tarėsi su 
francūzais, kokios ameriki
nės paramos reikia fran
cūzams, kad sumuštų Viet
namo liaudininkus.

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo sekretorius 
John W. Snyder ragino Se
nato komisiją užgirti pre
zidento Trumano reikalavi
mą aptaksuoti viršpelnius.

Sykiu Snyder įspėjo, kad 
toliau turės būti dar žymiai 
pakelti ir kiti taksai—nuo 
algų ir paprastųjų- pajamų.

FILIPINŲ SUKILĖLIAI 
PAKORĘ IŠDAVIKĄ

Manila. j Filipinų val
džia skelbia, kad valstiečiai 
sukilėliai sučiupo ir pakorė 
Lorenzą Nasalį, kaipo išda
viką. Jis pirmiau buvo vie
nas sukilėlų vadų, bet kai 
valdžia pagavo Nasalį, tai 
jis išdavė buvusius savo 
draugus.

ORAS. — Vėl giedra 
šalta.

Korėja. — Amerikos lėk
tuvai numetė dar 180 tonų 
deginančiųjų bombų į šiau
rinės Korėjos miestus ir

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 4. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė:

Liaudies Armija sėkmin
gai kariavo prieš ameriko
nus ir pietinės Korėjos tau
tininkus.

Į pietus nuo Andžu liau
dininkai privertė priešus 
pasitraukt atgal link PyOn- 
gyango.

Rytiniame pajūryje prle^ 
šai vis traukiasi iš R ana n 
srities į pietus. /

ir :___ ___ ________
I liaudininkų pozicijas.

Washington. — Tapo pa
mažinti protiniai ir fiziniai 
reikalavimai iš šaukiamų j' 
kariuomenę naujokų.
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KAS TOLIAU? KĄ TURI koma, priešinasi tam, kad 
..................... Amerika pati viena nutartų 

naudoti ir naudotų atomo 
i bombą prieš Kiniją. Jos rei- 
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Linksminkitės del mūsų 
aukštos kultūros

buvo diskusuotas komite
tuose) paliko “Mažai asem
ble jai,” o tai reiškia—skun
das paliktas mirti natūrale1 
mirtimi. Turime atsiminti,' 
jog šis pats skundas buvo 
pateiktas praėjusių

' KIŠENĖJE ATTLEE?
Flushing Meado-w, — šie 

žodžiai rašomi pirmadienį/ 
po to, kai Anglijos minis-’. . 1 . T ,. _
tru pirmininko Attlee lėk-l^imą spręstų’Jungtines 
tuvas nusileido Washingto- 

$4-50įno aerodrome, kai jis, mi-!
Inistras pirmininkas, ruo-Į 
fšiasi svarbiems pasitari-;

ss.oo
$4.00
$9.00 Tautos.

Šuneliai su deimantais 
i prisagstytomis apykaklė- 
i mis. Kiti su žebenkščių ir

privarytas aitrias miesto 
dulkes.

Ponioms saldžiai tebesap- 
; savo katytes 

ir medalius, darbininkės iš- 
į kiemus bandyti at

... - .... metų įkįtų brangių žvėrelių kai- nuojant apie
Jeigu šis klausimas bus asemblejai, kuri, ir tuomet! kailiniais. Tyro krau- 

; . as®niblė-j j0 kįimčs katytės su aukso ėjo
laryoų sąjun-! toblytėlėmis įrašui jų aukš- steigti išvartaliotų patręšu- 
. Skundas tenĮtaį ištobulinto vardo. 'siu drabužiams stulpų vie-

“Mažajai asemble- 
jai,” kurią Tarybų Sąjun

iškeltas Jungtinėse Tautose paliko 
—kas bus ?

Lnams su nrpzidpntu Tru « Kai kurie spėja’ JOg ga boikotu°ja' 
s s P 1 u Į Amerika galėtų sumobili- išgulėjo ištisus metus; da-į 

valstybių Į bar Čiangas jį ir vėl prike-[ 
• tai iš'lė iš numirusių, bet skun-! 

rgab'būtrapleistaVi^jU reikštų daugumą? J das ir vėl tapo sugrąžintasj
...................'luotų! Nepamirškime, kad Jung-i tai pačiai įstaigai. nancios į “draugiją savo 

kur/ini? Tau?^ ba\savimai ^“[GRAIKIJOS KLAUSIMAS! katytės garbei puošniame
4 i /• •• U- i • 4. • ' i-.- amprikipėi'ii T<nvpinip, su ra balsavimal delegatų, 1S-; A^nnihlpioip ir vėl iški Coq Rouge J ' Jtą konferenciją susauke, plačiai raportavo apie padėtį ameiiKieciai ivoiejoje su- vi-nUl. nrnnnv.ninnaliai na-!. ASUmDleJ°Je 11. vel 1SK1"
šioje šalyje. Jau dabar, sako, Justicijos Departmentas; stos gynimuisi.
turi sulaikęs virš pusantro šimto sveturgimių amerikie-' T----------
čių, čia beveik visą gyvenimą išgyvenusių ir išauginusiu i yien su £‘en- McArthuru,

Įsako Washingtono žinios, 
reikalauja karo prieš Kini-//f 
ją; ragina naudoti ir atp-1 
mo bomba. i

Šitie, štai, dalykai ir su
daro padėtį įtemptą, tiesiog 
ugningą.

Abejojama, ar Jungtinės

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. 
under the Act of March 3, 1879.

Sveturgimiams ginti konferencija
Praėjusios savaitės pabaigoje New Yorke įvyko labai 

svarbi nacionalinė sveturgimiams ginti konferencija. Tai 
buvo skaitlinga ir darbinga konferencija. Su jos nuta
rimais pravartu susipažinti visiems sveturgimiams.

Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas, kuris

šeimas. Valdžia siekia juos atskirti nuo šeimų ir išvežti 
ten, kur jie yra gimę.

Tų žmonių teises apginti teismuose pasidarė didžiau
sia problema. Kaip tik tam ir buvo sušaukta ši konferen
cija. Konferencija pasmerkė puolimą ant sveturgimių 
teisių ir pasižadėjo visais legališkais būdais ginti tuos, 
kuriems grumojama išdeportavimu iš Amerikos.

toje kokias nors priemones 
iškabinti buvusius apsem
tus ūr per kiaurus stogus 
sulietus drabužius džiovin
ti.

Dėl ko vienų katytes ir 
šuniukai gali gyventi auk
su padabintuose patogiuose 
nameliuose ir dėvėti dei
mantais, o kitų ir vaikai 
turi gyventi potvynių pri- 

rūsiuose. Ar 
medžiagų 

ant že-

j Šimtai tokių garbingų
j gyvūnėlių dalyvavo vienos 
j princesės suruoštoje puo- 

Puotą suruošė išei-

manu. x. .
Iš Korėjos žinios skelbia,izuotl ' ^.ugumą 

jog Pyongyang bet kurią savo Pusen' Bet ar 
valandą 
mūsų ir pietiečiu ginkluotų;
pajėgų, jog dar nežinia, ^Jra balgavimai delegatUi iš.; 

i rinktų proporcionaliai pa-1 
gyventojų skaičių.

į Jungtinių Ta\rtų seimuo- 
;se (asamblėjose)\ turi tokį 
• patį balsą Nicaragua, ku- 
irios gyventojai Inesudaro 
;nei milijono žmonių, na, ir 
Tarybų Sąjunga /su dviem; 
šimtąis milijonu gyventojų.! 
Jeigu^uimsime T. Sąjun-■ 
gą, Indiją, Kiniją, nekal-Į 
bant jau apie mažesniąsias! 
šalis, einančias su 
tuojau matysime, kad

Tūli senatoriai, einą iš-,

Kadangi gynimosi darbas pasidarė toks platus, tad [
būtinai reikia, kad ir Sveturgimiams Ginti Komitetas I Tautos darys ką ’nors griež- 
susilauktų daugiau paramos iš plačiųjų masių. Po šios k0. Korėjos atžvilgiu, .pir- 
konferencijos visur reikės visiems daugiau susirūpinti jne£’u 'Attlee susitars 
komiteto-gyvinimu ir plėtimu. Įsu Tru m an u.

Pagaliau:
Ko siekia naujoji Kinija? tars?!

Vienas geras dalykas tai, kad Kinija neslepia savo 
tikslų šiame Korėjos konflikte. Ji pasako, ko ji nori ir, 
reikalauja. Ji sako, kad visos svetimos jėgos turi pasiša-

; restaurante, 
[ New Yorke, prieš porą sa
vaičių.

Pristatomoji “aukštajai 
■- ! draugijai” princesės Elenos 

iki jos i Tsoloukidzes katytė Xhan- liejamuose 
i thippe buvo aukštai’ pagerb- mums trūksta 

ka(]i ta. Princesė'((kunigaikštie- pastatyti namus 
’o.ra-!ne) Martha de Bourbon, mės?

• J patyrusi, jog katytė tikrai I
i aukšto kraujo, užkabino turi kurtis lūšneles balose 
(auksinėje toblytėlėje artis- ir pavojinguose

i..irl!tiškai įrėžtą jos iškilmingą kur bangos ir viesulai gali . 1\ CI Cl ! V -W- -r . 1 • ' V 1 i • •7 i . .....J.-. v ri 4- U t a 11 o 111 r i m nnvrrnnn

lo “Graikijos klausimas 
Graikija kaltina Albaniją!

Į ir Bulgariją, kad jos dari 
vis kišasi į Graikijos reika-Į 
lūs, remdamos Gra! 
partizanus.

Graikija reikalauja 
Į Albanija ir Bulgarija grą-i 
ižintų jai vaikus, kuriuos; 
’.partizanai kadaise į tuos 
|kraštus pervežė.

. . i Graikija reikalauja
bf,tų ■’ai grąž 

, . ’V?s kariai, L«*xuv»sudaro pusę viso pasaulio gak atjdav-
rf /-x ■» 1 i /• I L'i 1 1 1 /Al T/» 1 z-j '

; ir Bulgarijai.
Dėl Graikijos Tarybų Są- 

. . junga pasiūlė šitokia rezo- jog Jungtinių ljuciia. . '

Dėl ko darbininkų šeimos

šlaituose,

į I vardą — Xanthippe.
• I Ponių tarnaičių išpenėti, 

išprausti, sušukuoti ir pa
dabinti, deimantuotų ponių 
auksiniais retežėliais veda- 

i mi, o kiti nešami, šunyčiai 
----- , .....v|1)UCJ)a: J ir katytės,-o kai-tu ir glo- 

I- Graikijos valdžia turi;
i paskelbti visuotina amnes-! .. , .
itija ir panaikinti koncen-l os ai*los’reikalaus, kad asam-; 

vežė Attlee. Bet spėjimų'blėja veiktų Korėjos reika-

KĄ ATSIVEŽĖ 
ATTLEE?

žmonių. O kas bus, jei prie 
jų prisidės ir. Anglija, ir 
Francūzija?

Spėjama,

kuriuos partizanai,
i Albanijai

nušluoti jų varganą name
lį, jų viso amžiaus taupme- 
nis, o kartais ir šeimos gy
vybę? Ar mums trūksta že
mės tinkamose gyvenimui 
vietose? Ar jūs galvojote 
apie tai? Ar atsakėte sau

Nieks tikrai negali pasa-Įles, nelaukdamas Trumano-’ 
linti iš Korėjos. Ji sako, kad Amerika turi ^sugrąžinti Ki-ikyti, kokius siūlymus Kore-ĮAftlee pasitarimų pasek-' 
nijai Formozą. Ji sako, kad iš Jungtinių Tautų turi būtijj°s reikalui išspręsti, atsi- mių, 
išmesta Čiang Kai-šeko klika, o priimta Kinijos Liaudies i ve^ė Attlee. Bet ......
Respublika. Yra> bac^ Mr. Attlee reika- lu, kad Kinija būtų

Tai yra trys principiniai klausimai, kuriais Kinija Į lauš: 
nežada nusileisti. I (a) ba(l būtų susitarta

_________ L._  ;su Kinijos Liaudies Respu- 
iblika dėl karo baigimo Ko- 
’rėjoje; >

(b) kad Kinija būtų pri-
inl(c) L(rlbTtuIC%uš^auftalngs-mažesnės svarbos klau-^ daugiau militariškai kiš-1 
kptnrin ar nonkin. didžiu in 'Simus, tačiau tie klausima^ tis Į Graikijos vidujinius;

buvo debatuojami kaž kaip reikalus. •
negu kita-| 4- Graikija-^ privalo at-: 

įsteigti normalius diploma-[

i bejos iškilmingai puotavo, j tuos klausimus? 
Ruošimasis karui, aukš-

, • • , ] i -i • i darbininkams algosįtraciios stovyklas Graikiio-!,. . .. .v.- ;je> 2 stovyklas, pilnas p0.l kia kupmusisteklius
aP"iiitinių anti-fašistų kalinių.p’1 asma e™s’

į 2. Graikijoje privalo būti; Tu() • įmi laįk 
{pravesti laisvi, visuotini ir;

Premjeras Attlee Washingtone
Nepasisekimai Korėjoje ir prezidento Trumano pa- 

/ reiškimas, kad “aktyviškai svarstomas atominės bombos 
pavartojimas šiame konflikte”, “atkvietė” Anglijos 
premjerą Attlee į Washingtona. Prieš išlėkimą Ameri-

■ kon, Attlee kalbėjosi'su Francūzijos premjeru Pleven.
Ką jie nutarė, nesakoma. Tik tiek kalbama, kad Fran-

, icūzija ir Anglija labai bijosi naujo karo
ir premjeras Attlee atvažiavo patarti mūsų Į rpįe^ Anglija tiek Fran-i
vyriausybei elgtis “atsargiau”. Attlee ir Pleven esą tos |c—ja ‘neppįtai’ia oriežtai nas kalbėtojas, kalbėdamas, 
nuomonės, kad dar ne per vėlu Korėjos reikalą išspręsti/ An/erįkos politikai Korėjoje1 sakYsime, aP*e Graikijos 
taikos keliu, baigiant’ginkluotą konfliktą. kr prieš Kiniją U ’ ~ 1

Bet kiek Attlee ir Pleven patarimai paveiks mūsų Į bijosj j;acĮ neprasidėtų III liniją, naujus įvykius 
prezidentą Trumaną ir sekretorių Achesoną, jau visiškai pasaulinis karas _  o jis ' ----

kimo ieškoti susitarimo su Kinija arba paliaubų Kerėjo- jeį paįms viršų gen.į

skelbta agresorium.
VAIDUOKLIS

Praėjusį savaitgalį įvy/slapti parlamentariniai rin-
'kusios asemblėjos sesijos!kimai. : . Yorko priemiesčių slėniuo-
buvo negyvos.'. Asembleja Jungtines'Valstijos rr

f“ Jungti tos" Ta u tas;! svarstė kai_ kuriuos didės-. Didžioji ‘ Britanija nepriva-

Kada nors — man taip 
žemos atrodo — nebereiks tokių 
šutei- prašmatnybių ponių katy- 
ponių tems ir šuneliams, nei to- 

i kio skurdo ir pavojų darbo 
žmonėms. Tačiau tą suteiks 

kuo- ne koki stebuklai. Pasaulį 
| met vyko tos prašmatnybės, geriau sutvarkys apsivieni- 
! to paties Didžiojo New ję darbo žmonės, kurie 'gy-

keturių ar penkių didžiųjų
konferencija opiems tarp-,v 
tautiniams kla u s i m a ms'.šaltesniu tonu,
SP ?s ,_........................  i Buvo matyt, jog kiekvie/tinius ryšius su Albanija ir.

Bulgarij'a! .
5. Panaikinti Jungtinių 

A hi šnlvJ vaikus, turėjo galvoje Ko- Tautų f Abi salysį T;. .. J , -Balkanais saugoti.”
Tarybų Sąjungos siuly-

vens ir dirbs ne karui ir su-
1 ir 

kurti žmonijos gerovei.
se, o taip pat ir apgriuvu- naikinimui, bet taikai 
siuose senuose miesto cent- 

I ro lūšnynuose biėdnuome- 
I nes moterys triūsėsi, šalo, 
į ar raudojo. Audra, potvy- Į 
iniai kai kurioms visai nut 
nešė, o kitoms apžalojo lūš
nelę.
dus, 

specialų komitetą! kiaurus stogus ir išverstus į 
! langus.

Murzinos, išalkusios, vos v . x. . ,
- prašvitus rytmečiui po aud- graz1 Vletlml-' drau; 
Iros, darbininkės prakalta- j gų ir draugių pas save ant

; vakarienes. Sake, visi pasi
ni klausysime rinkimų pasek-

'mių, pasišnekučiuosim. Su
ėję, radome stalą gražiai iš- 

tangu“ Akyles, Puošta ir ant pyrago žvaku-

Oakland, Cal
Daug kur rakan- ■ Pavyzdingas Gi’g. Konstan- 
drabųžius apsėmė/ cijos Jankauskienės 

o kitur suliejo per | gimtadienis
.L----- Į

Į' Lapkričio 7 d. drg. K. 
Jankauskienė užsikvietėjis fronte; jis negalėjo nejaus- 

kitas dalykas. Pranešimai iš Washingtono nerodo palin- nrs/idp ti ir tos karštos atmosfe-imas buvo atmestas; nutar
ia ga 11 įei p^^ kurią sudarė Washing/^ tokį komitetą palikti, nu-Į ... ............... _____ _

'McArthuras ir jo bičiuliai/tone atlikti grasinimai, jog! tarta reikalauti, kad Alba- vo išsikasti iš užnešto pur-Į
Spėjama, jog rytoj,'an-l-”-

I tradienj, ar poryt jau bus KORĖJOS ATSTATYMAS 
’ žinomi Trumano - Attlee 
pasitarimo rezultatai.

Kas Ką Rašo ir Sako
i bus naudota atomo bomba. niJa Bulgarija grąžintų vo. 

Graikijai vaikus. Jugoslav]-Į v,in

BAISUS GYVENIMAS I Dėlko Marksistas
' -rr Tvi . ' t • v t-, i I Savo pažiūrų raidą jisai 

Kanadiskis Liaudies Bal- j I)aįs apra§0 tame laikrašty 
sas paduoda vieno Ka.nados į išspausdintame laiške, 
korespondento, Dave Mc- !
Intosh, aprašymą gyvenimo [tu? — 
Korėjoje, korespondentas!
šitaip rašo iš Pusano: Į

Sunku palyginti korėjiečių ; 
gyvenimą su kanadiečių gyve- i 

. nimu, nes- joks palyginimas 
negalimas. Korėjiečiai gyvena • 
būdose, kuriose Kanados far- 
merys nelaikytų savo vištų.

’ Visur atviros srutų rynos, be
veik nėra nutekėjimo, o smar-

• vė kybo virš miesto net tuo- 
kadą stiprus vėjas pučia, i

Dar toliau:
Pastaruoju 1

užpuolimas ant vie
nokių salės, ir jis parode, 
visos moterys užsikrėtu- 
sifiliu.

nos 
kad 
sios

PRUNSKIS

vo. Jos ieškojo priemonių j 
, .___ i nors užramstyti, už-

A1. . . , i ja, sakoma, jau sugrąžino] danggtyti viesulo ištaškytu
Akiregyj viso to, kas; keliolika vaikų. i sutręšusių i

i . - - I ZURZĖJIMAS Iper kurias tebepūtė šiurpus
(praėjusi penktadieni asem-! _ ; ..... Jvėias ir tebenešioio i butą
■ blėja priėmė rezoliuciją, i Tūli žmonės čia aštriai

i Ipagal kurią turėtų būti at- zurza prieš .Angliją ir ——-—————

šiandien darosi Korėjoje/ 
KĄ ATSAKYS GEN. WU?Į 

‘ Ko reikalaus Kinija? '■ 
Čia eina rimti gandai, 

jog Kinijos Liaudies Respu
blika tik tuomet sutiks iš
traukti iš Korėjos savo ka

irius, kai tą patį padarys 
i! amerikiečiai, kai pastarieji 

sutiks ištraukti iš Korėjos 
savo karius.

Kinijos delegacija yra! 
nusistačiusi labai kietai lai-| 

k- J kytis “savo.” |
palinkęs j- Hėgelio mintijimą! j Ambasadorius Wu turėjo 
o tuo keliu atėjęs ir į mark-1Pasitarimą su Indijos atsto- 
sizmą ' ivu Sir Benegal Rau. In

i'dija, kaip žinia, jau seniai 
anot [reikalavo baigti karą Korė

joje gražiuoju. Dar ' kai 
Įjungt. Tautų < jėgos buvo 
pietiniame 38-to parale- 
liaus šone, Indija įspėjo 
amerikiečius, kad jie ne
peržengtų to paraleliaus, 
bet kad visą reikalą bandy- 

PortUgalijos marksistai tų spręsti taikiai.
į sukišti į kalėjimus, o kurie; Indijos atstovas ir dabar 

kalėjimuose, tai čia tarpininkauja tarp Ki
nijos -ir kitų kraštų, svar
biausia: Amerikos. Ar bus 
tuo kas teigiamo pasiekta?

Galimas daiktas, jog am
basadorius Wii turėjo jau 
ir su kai kuriais kitais de
legatais pasitarimų.

DĖL ATOMO BOMBOS
Anglija ir Francūzija, sa

— Delko aš buvau marksis- 
klausia profesorius, ir 

'atsako, kad modernioji filo- 
Į sofija nuo ateizmo, nuo bė
ki ievybęs logiškai veda 
! marksizmą.

Profesorius apgailestauja, 
kad jam anksčiau neteko gi
liau pažinti krikščioniškosios 
filosofijos. Neįsigyvenęs. į 
Dievo buvimo įrodymus

Tasai profesorius, 
i Prunskio, yra toks marksis- 

laiku buvo pa- fcajp įr pats Prunskis 
['Portugaliją šiuo metu siau
bia fašizmas, na, , tai kaip; 
ten galėjo universitete pro
fesoriauti koks nors mark-

vJ kuP.
is rašo apie kaž ko- 

Portugalijos “marksis- 
Anton Judice. Prunskio

Kunigų Drauge

Tai garsus matematikas, 
profesoriaująs Coimbro uni
versitete. Būdamas materia
listinių pažiūrų, jisai susižavė
jo marksizmui ir pasidarė ko
munistu.

dar nėra 
neįsileidžiami į jokias atsa
kingas vietas nei mokyklo
se, nei kitokiose įstaigose.

Dar nors tiek gerai, kad! 
Prunskis neapskelbė Judice* 
komunistu.

prašome pasidarbuoti Lais
ves vajuje — gauti naują 
skaitytoją.

tes rodo, kad mūsų draugė 
sulaukė gražių 60 metelių.

Pasišnekučiavę apie die
nų nuotykius, prisiminėm, 

* reakcija spau- 
užgidarys š. .m.jdžia ypatingai ateivius, ku- 

gruodžio 20 d.,-kad delega-jne nemažai prisidėjo prie

statoma sugriautoji Korėja. Francūziją, kodėl jiedvi ne- penktoji, Jungtinių Tautų į kad dabar 
norinčios eiti'-iš vien su A- asemblėja i

Jungtinių' Tautų merika Kinijos mušti. Į _ ..... . „ .
—Tos šalys kanda ran-< tai galėtų Kalėdų šventėms Į išbudavojimo šios šalies de- 

as-’ką, kuri jas maitino,—kai- sugrįžti į namus.

Einant tuo nutarimu, bus 
įkurta
Korėjai Atstatyti Komite
tas, kuriam vadovaus i... ' 
muo, paskirtas paties Tryg- j 
ve Lie. Šis Komitetas ture-i 
tų sukelti $250,000,000.

Prieš pačią

mokratijos,
Jeigu ši asembleja tuo- džiui,

kaip pavyz-
Vilnicte redaktorius■ba tūli.

Tačiau blaiviau galvoją i met išsiskirstys, bet jei at- drg. V. Andrulis, kuris da- 
Į žmonės mano kitaip: jie(Sa-iširas svarbių gyvybinių bar kamantinėjimas dėl de- 

_  rezoliuciją;ko,Jog Anglijos ir Francu-!vV,1c 
tarybinis blokas nebalsavo, sijos valdžios ’ 
bet jis balsavo prieš rezo- I------ -- —-
liucijos įžangą, i

! klausimų, kurie teks Jung- portavimo. Ant vietos nu- 
nenori eiti|tinėms Tautoms spręsti, tai tarta paaukoti ateivių gy- 

kartu su McArthuru vy-lbus įpareigotas asemblėjos nimui. Surinkta $27.
kur paša- riausiai dėl to, kad tų kraš“ j pirmininkas, Nasrollah En-j Reikia prisiminti, kad

J J Ct KJ CV ---------| x 7

kyta, jog Korėją sugriovė, | tų žmonės labai priešinasi Hezam, sušaukti nepaprastą į kaip draugė Konstancija, 
sunaikino Šiaurinė Korėja, i trečiajam pasauliniam ką- Į asemblėjos sesiją, kada jis; taip jos draugas Juozas 
Tarybų Sąjungos .atstovas rui. Jeigu Anglijos ir Fran-I matys tam reikalo, arba įsą savo gyvenimą Ąmeri

; vi-
arba są savo gyvenimą Amerikoj

reikalavo įdėti rezoliucijon, cūzijos valdžios, neklausy- kada Saugupio Taryba to ;vedė pavyzdingai ir remįa 
kad Korėjos miestus ir kai- damos savo žmonių įspėji- pareikalaus.
mus sugriovė amerikiečiai/e*tų išvien su MacAr- 
Tačiau, tarybinis pataisy- thuru, tai francūzai ir an-j 
m as nepr aė jo.

ČIANG KALŠEKO
SKUNDAS

' Norėdamas nukreipti

glai atsisakytų kariauti. O- 
kam būtų iš to nauda? i

Nemažai i

i progresą ir darbo žmonių 
i teises. Drg.. Konstancija pa
vyzdingai atlieka Literatū- 

Atrodo keista, bet 6-tasis ros kuopos pirmininkės pa-
LIKERIS

(į Nemažai k a r š t uolių, i jusią. savaitę praclėjo svars- 
'MacArthuro šalininkų, pyk-Jy*-1

de-|sta ir ant Indijos: kodėl ji i Jungtinių Tautų būstinėse 
mesį nuo Kinijos Liau- Saugumo Taryboje nebalsa-Heistina uždaryh barus« ne-

jos, Kuomintango atstovas jančią, kad Kinija ištrauk- i kerių amerikinių

[asemblėjos komitetas prae- reigas jau daug metų.
Laike pereito pasaulinio 

karo daug mezgė ir šiaip • 
prisidėjo kare nukentėjusių 
pagalbai Mūsų progresyvią 
vietinio judėjimo stambi 
ramstis. Pastaruosius kelis 
metus drg. Jankauskienės 
sveikata tapo ligos pakirs
ta, bet jinai nenusiminusi. 
Linkime sulaukti dar daug 
metų — daug gimtadienių 
mūsų tarpe. K. B. K.

tokį klausimą: ar

dies Respublikos delegaci- vo ug rezoliuciją." reikalau-|l|)arduoclant. delegatams li-
rinkimu

Dr. Tsiang ir asemblėjoje 
griežtai laikėsi už savo 
skundą prieš Tarybų Są
jungą, būk ji esanti kalta 
dėl to, kad Čiango valdžia 
buvo nuversta Kinijoje ir 
įkurta liaudies valdžia. Sei
mas šį skundą (jis pirmiau . .. t

tų savo karius iš Korėjos ?;
Daugumoje svarbių klau-'

lienomis?
‘Kaip žinia, tiek Lake Sųc-

simų Indija atsisako eiti su';cess» tiek Flushing Meadow
patalpose veikia barai, kur
delegatai, protarpiais, gali 
išgerti šnapsą-kitą.

Jungtinėmis Valstijomis.
, KADA SESIJOS 

z . BAIGSIS?
'VASpėjama, jog dabartinė, I 2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Tree
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)
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Cleveland, Ohio
Gavo Algų Pakėlimą

1 Clevelando Typographical 
į Unija pasirašė 'dviems m.e- 
tams sutartį ir gavo savo na
riams pakėlimą
savaitėje. Pakėlimas 
skaitysis nuo spalio

j Metams praėjus-, gauis
(Tąsa) 

9

—Tai dabar sujudo sukruto visi . . . 
Ai ai ai, kiek ten dabar triukšmo,—gar- 
siavos Šarka, rydamas akimis pilaitės 
sienas ir prilaikydamas savo arklį.

—Mūsų laimė, kad dar jie nesuskubo 
verciūgų paleisti, būtų- reikėję ir nak
voti raiste. Dar ir dabar pažiūrėsime, 
kaip jie mus įsileis. Atsargus bajoras,— 
nagrinėdamas akimis pilaitę, kalbėjo ki
tas iš žemesniųjų bajorų tarpo.

Dar neprijoję vartų, raiteliai sustojo: 
už kelių pėdų nuo sienų buvo privežta 
visai negenėtų ir taip suverstų medžių, 
jog šakomis ir viršūnėmis dūrė į lauką; 
pėsčiam šiaip taip ir galima buvo pro 
tą užtvarą prasilaužti, bet raitam ir dar 
naktį sudarė didelę kliūtį. Tai buvo pir
moji apsaugos siena, ir rietė ji visą pi-

Tokiomis užtvaromis kryžiuočių lai
kais apsitverdavo savo gyvenamas trobas 
bei pilaites smulkūs žemaičių bajorai ir 
šiaip tvirtesni ūkininkai. Kad ir negalė
davo jos sulaikyti priešų ar plėšikų puo
limo, bet nors neduodavo ūmai užklupti 
miegančių. Kolei užpuolikai prasiskin- 
davo sau pro tokią užtvarą kelią, kolei 
išvartydavo medžius—pajusdavo pilaitės 
šunes, susikeldavo žmonės ir suspėdavo 
pasiruošti įsibrovėlius tinkamai atrem
ti. Be to^olei puolikai išvartydavo me
džius Ir prasiskindavo sau kelią, užpūk 
tieji svaidydavo nuo sienų į juos akme
nimis, leisdavo iš kilpinių strėles. To
kios užtvaros gindavo žemaičius ne tik 
nuo netikėtų puolikų, bet apsaugodavo jų 
trobas ir nuo plėšriųjų žvėrių.

Raiteliai sustojo iš tolo; iš būrio išjo
jo bajoras Rambaudas, persimetęs per 
petį storą raudoną šikšną, ant kurios ka
bojo ilgas kryžiuočių kardas, ir riktelė
jo:

—Žmonės, pilaitės sargai! Jei gyvi, 
jei sveiki, išeikite ir pasirodykite—kal
bėti su jumis- noriu.

Ilgai niekas neatsiliepė ir nepasirodė. 
Tik kai bajoras pašaukė antrą kartą, ant 
pilaitės sienų,-tarp aštriais kuolais dan-~ 
tytų baslių, šmėstelėjo šarvuotas karys 
ir, sustojęs viršuj vartų,.rūsčiu balsu pa
klausė:

—Kas jūs esate, geri žmonės: rite
riai, pirkliai, pakeleiviai ar kieno pa
siuntiniai?

—Aš, bajoras Rambaudas, mūsų ir 
jūsų viešpaties Lietuvos ir Žemaičių ku
nigaikščio Vytauto vardu reikalauju 
tuojau atidaryti pilaitės vartus ir duoti 
mums ir mūsų žmonėms prieglaudą ir 
maisto.

—Bajore Rambaudai, tai tu? Pažįstu 
aš tavo balsą ir lenkiuos mūsų ir jūsų 
viešpačiui Vytautui,—atsiliepė nuo sie
nų bajoras Knystautas ir sušuko savo 
žmonėms:

*—Ei, vyrai, ugnies, žibintuvų! Tuo
jau atidarykit vartus!

Ir pilaitės vartai plačiai atsidarė lauk
tiems svečiams.

VII
Keturioliktojo amžiaus pabaigoje Di

džioji Lietuvos kunigaikštystė — Žemai
čiai, Aukštaičiai su Rusų provincijomis, 
Voluinės ir Podolės kraštais ir kitomis 
žemėmis, gyveno sunkų laikotarpį. Al
girdo sūnus Jogaila, savo artimųjų kurs
tomas, įsigeidė vienas valdyti Lietuvą ir 
paveržė iš tiesioginio Kęstučio įpėdinio 
Vytauto jo tėvo palikimą—Trakų kuni
gaikštystę. Kaip atpildą, iš pradžių bu
vo pavedęs jam valdyti prie Narevo ir 
Bugo kraštus, bet ilgainiui atėmė ir 
juos.

Nuskriaustas Vytautai antrą kartą 
pabėgo pas kryžiuočius ir, susidėjęs su 
amžinais Lietuvos priešais, jų padeda
mas, rengėsi atgauti savo tėviškę. Jo
gaila tuo tarpu karaliavo Lenkijoj ir iš 
Krokuvos valdė Kęstučio ir Algirdo že
mes. Lietuvoje jis laikė savo vietininką, 
brolį Skirgailą. Bet, nepasitikėdamas ir 
juo, pavedė jam valdyti tik Kęstučio ku
nigaikštystę ir įkurdino jį Trakuose. 0 
Vilniuje ir kitose svarbesnėse pilyse lai
kė mišrias įgulas su lenkais viršininkais, 
kurie betarpiškai klausė tik savo kara
liaus.

Voluinė ir Podolė buvo nuo -Lietuvos 
kaip ir atskirtos, nes ir tąs žemes jau 
valdė lenkai.

Matydami brolių nesantaiką, vienas 
po kito pradėjo atsimesti nuo Lietuvos 
Rusų kunigaikščiai; kryžiuočiai šeimi
ninkavo Žemaičiuose, kaip namie; šiau
rės Lietuvos sritis plėšė Livonijos ordi
no raitelių būriai, ir visur buvo matyti 
pakrikimas.

Daugumas bajorų, nepatenkinti Jogai- 
los- padaryta su lenkais Krėvės unija, 
kuria Lietuva buvo priskirta prie Lenki
jos, nepatenkinti jo vietininku, ruošė su
kilimus, priešinosi svetimoms įguloms 
bei jų viršininkams ir, pridarę aibę nu
sižengimų, bėgo į Prūsus pas Vytautą, 

?ieškojo prieglaudos pas Rusų kunigaikš
čius. Kiti nusikaltę slapstėsi miškuose, 
grobė bajorų pilaites, ūkius ir užpuldi
nėjo kelyje pirklius.

Lietuvos didikai buvo jau pasikrikšti
ję, bet liaudis ir smulkesnieji bajorai, 
ypač Žemaičiuose, dar garbino savo se
nus dievus ir, vaidilų kurstomi, šiaušėsi 
prieš naują tikybą, naują tvarką, atėjū
nus lenkus ir kryžiuočius. Kiti, ir pasi
krikštiję, grįžo prie savo tėvų tikėjimo. 
Neramiųjų bei nepatenkintų skaičius 

• kasdien didėjo.
Vytautas, gyvendamas Prūsuose pas 

kryžiuočius, slapta lankėsi Žemaičiuose, 
siuntinėjo į Lietuvą savo žmones, kurie 
kurstė minias prieš Jogailos vietininką 
Skirgailą, prieš lenkų įgulas ir kvietė 
visus ęiti su juo, tiesioginiu Kęstučio 
įpėdiniu, ir padėti jam atgauti tėvo pa
likimą—Trakų kunigaikštystę.

Žemaičių ir Aukštaičių liaudis ir 
daug bajorų buvo už Vytautą, bet ir Jo
gaila su Skirsgaila turėjo nemaža savo 
šalininkų, ypač rytų Lietuvoje, kur pa
sikrikštiję didikai buvo .apdovanoti len
kų'bajorų privilegijomis ir papirkti do
vanomis ir pažadėjimais.

Lietuvai grėsė baisūs tarpusavio karai 
ir galutinis suirimas.

(Bus daugiau)

algos $4.20 
algon 

1-mos. 
kitus

darbi- 
'Cleve- 
Press”

* Ši sutartis paliečia 
ninkus prie didlapių: ‘ 
land Plain Dealer,” ‘ 
ir “News”.

Darbininkai, dirbanti ko
mercinėse spaustuvėse, gavo 
pakėlimą $3.38 savaitėje ir už 
m,etų dadėčką $1.31.

Be to, jei pragyvenimas kil
tų, tai ant pakilusių 5 punktų 
bus pakeliąmia alga 5 c. vai.

šė lietuviškos parapijos pra- 
baščiui, kad vaikai būtų mo
kinami lietuviškos kalbos. Ir 
jeigu bus kokios lėšos estra, 
tai jie memorandume pasisa
kė, kad padengsią.

Prabaščius J. Reikus, per
skaitęs reikalavimą, jį atme
tė, sakydamas: “Parapijos 
mokykloje yra dėstoma lietu
vių kalba; jūsų reikalavimas 
ir pasiūlymas nereikalingas.”

Išgirdę tokį kunigo pareiš
kimą, dipukai labai žemai 
lenkė galvas atsiprašydami; 
esą, taį garbingas buvo žes- 
tas.

Jeigu1 būtų buvę budrūs, bū- į 
į tų paklausę savo vaikų, 
juos mokina lietuvių kalbos: 
taipgi būtų nereikėję žemai 
lenkti galvas prabaščiui 
neapdairumą.

Reikia pasakyti, mūsų 
Jonijos lietuvių katalikų 
bonas yra labai savistovus 
žmogus ir nesiduoda bile kam 
save už nosies vedžioti; že
mai besiklonio j autiems neki
ša savo pantaplį bučiuoti.

1 ūlas laikas atgali buvo pas Į Slapsčiausi kelias savaites.

PASAKOJA SAVO PERGYVENIMUS

Šeimininkėms
Veliausios vynuoges 

(grapes)
Vėliausios rudeninės vy

nuogės, dabar sklidinai pri- 
pildančios orą kvapu sande-? 
lių apylinkėse, dėl jų storos 
žievelės mažai keno varto
jamos šiaip valgyti. Tačiau 
vynams ir drebučiams da
ryti jos yra skoningesnės 
už visas kitas vynuoges.

šviežių uogų drebučiai

4 puodukai (du svarai) 
sunkos

7 puodukai (3 svarai)
• cukraus

pusė bonkutės (4 uncijos)
, pectin (bonkutėje y- 

ra 8 uncijos).
Nuplauk, nuvalyk penkis 

ir pusę svarų uogų. Išran
kiok kotelius, sugrūsk.

bedarbę. Aš negalėjau tam 
tikėti, kad galėčiau būti kar
tu tarp baltveidžių vienoje 
organizacijoje. Tas atsitiko 
pirmu kartu mano gyvenime. 
Kartu valgiau su baltveidžiais 
ir kartu balta ranka paspaudė 
į uodą ranką.

bendrai su kitais bedar- 
neturėjome kur pernak- 
Nuėjome į policijos sto- 

pareikalavome nakvynės, 
suvarė į kalėjimą. Rytą

CLEVELAND, O.—Negras 
Joly Raye pasakoja iš savo 
pergyvenimu sekamą istoriją:

Jis sakosi gimęs ir augęs 
Mississippi valstijoje. Dirbo 
su tėvu ant vatos laukų. Vie
ną vasarą, baigę vatos darbus, 
rengėsi važiuoti namo, pas 
motiną. Tėvas nuėjo pas bo
są pasiimti užmokestį. Sugrį
žęs pas mane stovi ir verkia. 
Bosas parėkavo už ten buvi
mą ir valgį ir davė tėvui tik 
75 centus. O aš daugiau ga- 

Jvau, dirbdamas pas kitą far- 
al merį. Savo mokestį atidaviau 

tėvui, kad jis nusiramintų. 
Bot .jis vis verkia.

Aš tada tiek supykau ant 
I tėvo boso, kad nuėjau pas jį 
prašyti tėvui daugiau mokose 
čio. Kaip tik, priminiau bo
sui, kad jis turi pridėti, jis 

| griebė už šautuvo. Aš išbė
gau pro duris ir pasislėpiau 
krūmuose. Neturėjau nei vie
no cento. Nubegaw pas tetą.

ko
ki e-

! Siekia Dubeltavos Algos 
! i
i Miss Albina R. Cermak, 
I repiublikonė ir narė rinkimų 
| tarybos, sako, kad republiko- 
nams laimėjus rinkimus, nau

turėsiąs svarstyti alo-u klausi- J! panasl klta ko“ls|Ja atsilan- vUįl Colclo oV<AloVyLl ctlgU lYlttvlol* 

mą darbininkams, kurie dirba 
balsavimo būdelėse laike rin
kimų.

Dabartinė aukščiausia mo
kestis $12 dienai. Ji sakė, kad 
tokia alga jau atgyveno savo 
dienas. Pasak jos, bus duotas 
sumanymas, kad būtų praves
tas patvarkymas, kad darbi
ninkai gautų $25 
darbą.

Pamatysime kaip 
'stosis.

jis trukdo 
jiems Lietuvos 
is nevalios.”

u z

tas

dienos

kius pabart, kam 
pinigus rinkt 
“išvadavimui
Kun. įteikus jiems drąsiai at
sakė: “Jūs renkat pinigus ir 
siunčiat tiems, kurie mėgsta 
orlaiviais pasivažinėti. Rei- 

Įkia melstis prie dievo del iš- 
|gavimo Lietuvai laisvės. Jūs 
j to nedarote, esate netikėliai.”

viskas i

re pub

Kviečia Dėtis Prie
Republikonų

jCuyahoga apskrities
Iikonai per išrinktąjį kongres-
maną George Bender išleido 

' atsišaukima į darbininkus, 
kviečiant nustoti boikotavus 
republikonų partiją ir stoti į 
jos eiles.

Darbo vadus kviečia dėtis 
į Republikonų Pildomąjį ir 

i Patariamąjį Komitetus; kad 
imtų pavyzdį iš mirusio AFL 
vado Samuel Gomperso, kuris 
visuomet ėjo republikonų par
tijos keliu.

! Atsišaukime sakoma, kad 
|per pastaruosius 10-tį metų 
i darbo unijos ignoravo ir boi- 
■kotavo savo “geriausius fren- 
itus,” tai republikonus.
! Kodėl republikonai taip

prie darbo
Jie gerai žino, 

jų yra, kurie
ir tebedirba

progresyvius 
unijų, kam

is-

ir 
gi

drąsiai šaukiasi 
unijų vadų? 
kad nemažai 
slaptai dirbo 

|vien su jais.
1 Mėtydami 
kairiuosius iš
daugiau tie vadai pasitarnavo, 
jei ne republikonams ir re
akcininkams dvynių partijų ? 
Republikonai, pasinaudoję 
iš dešiniųjų darbo unijų va
dų politikos, ima drąsiau ir 
atviriau kalbėti į juos.

Rockford, III

Kai nustojo manęs ieškoti, 
kitur 

ant 
ma- 
ne- 
visi

negrų prie-

turėjau nešdintis kur 
gyventi. Baisiai pykau 
baltųjų darbininkų, kurie, 
lydami boso elgesį, 
padėjo.
baltveidžiai yra

man
Aš maniau, kad

tais blėtiniais, ar sandariai 
užlipdomais popieriniais 
dangteliais. Bus 10 stiklinė
lių, po 6 uncijas drebučių.

Supilstalft į stiklinėles 
svarbu neaplaistyti stiklinė- 

j lių kraštelius ir būtinai pa-

Užpilk pusę puoduko van
dens, uždengk, pavirink ant 
lengvos ugnies 5 min.

Supilk pašutintas uogas į 
didelį sietą, kuris išklotas 
dvilinkų klodu, merliaus 
(cheesecloth) ar flaneliniu
audiniu. Nuvarvink 4 puo- likti tą įsakytą tuštumą 
dūkūs sunkos. (Likusius viršuje, kad per kraštus lie- 
tirščius sudėk į atskirą in- jęsis skystis nepasiliktų rū- 
dą kitam tikslui.)

Aįmieruok, ' supilk puo- 
; dan sunką ir cukrų, sumai
šyk. Užvirk ant smarkios 
ugnies; tuojau įmaišyk pec- 
tiną. Vėl smarkiai užvirk 
ir taip pavirink pusę minu
tės. Nukaisk. Nugraibyk 
putelę. _

Skubiai supilstyk į šva
rias, sterilizuotas stiklinė
les, paliekant pusės colio 
tuštumą. Tuojau užpilk a- 
pie aštuntadaliu colio karš-

j Žemai lenkė galvas
i Kai kas manė, kad dipukai 
yra labai budrūs žmonės. Jų 
pas mus yra pribuvę nemažai, 

j Jie net vadinasi save “nepa- 
klydėliais.” Jų apie 20 šeimų 
prisiglaudė prie parapijos. 
Jie leidžia vaikus į parapiji
nę mokyklą. Tų vaikų tėvai 
svarstė ir nusvarstė, kad yra 
labai negerai, kad lietuvių tė
vų vaikai nemokinami 
viškoš kalbos.

Susitarė ir padarė 
Parašė ' reikalavimą ii’

lietu-

rodą, 
nųne-

Streikas trijose įmonėse
Rockfordc trys didelės įmo- Į 

nes yra. paliestos streiko: Į 
Greenlee Co., Bai n Drill Co. ! 
ir National Lock Co. 
kuojančių skaičius virš

Pi k i etas dieną ir 
vaikščioja prie įmonių 
Girdėt, yra bandančių 
pikieto eiles, 
kas veikia. < 
tai pikietavo.

Strei-1 
5,000. 
naktį 

vartų, 
laužyt 

Negirdėjau, ką 
Jie mūsų pikniką

gimo ar kitoms bakterijoms 
įsigauti taku.

Likusieji tirščiai
Tirščius pavirink 10 ar 

daugiau minutų, ištrink per 
sietą. Į tirščius įdek 6 puo
dukus cukraus, 2 šaukštus 
citrinos sunkos. ,(Priesko
niams vienos deda pusę su
maltos apelsinos su visa 
žieve, kitos riešutų, dar ki
tos abiejų, arba ir kokių ki
tų patinkamų prieskonių.)

Dažnai pamaišant, virk 
.tos parafinos. Atvėsink ir vidutiniu karščiu iki muH- 
tada uždangstyk sterilizuo- nys atrodys į drebučius |

biais 
voti. 
tį ir 
Mus
gavome po kavos puoduką ir 
duonos ir visus išvarė laukan. 
Darbą gavau' keliom dienom. 
Jau buvo geriau, nes ne vie
nas buvau. Karty e j ome į 
susirinkimus. ■ Turėjau drau
gų. Vieni kitiems gelbėjome. 
Aš tada pamačiau, kad ne visi 
baltveidžiai yi*a blogi, yra di
delis skirtumas tarp vienų ir 
kitų. Stojau į uniją ir kitas 
darbininkiškas organizacijas. 
Pramokau skaityti ir rašyti. 
Tada man šviesiau akyse pa
sidarė. Aiškiau dalykus su
pratau, kodėl auklėjama to
kia didelė neapykanta tarp 
negrų ir baltveidžių.

Tai tokia šio negro pergy
venimų istorija.

Eva Simans

PRANEŠIMASVargas man buvo, kad nei j 
vienos dienos mokyklos ne- I 
lankiau. ’ Dirbau sum k i ai, ko
ki tik darbą gavau; prasčiau- Gruodžio 10 dieną, 10:30 vai. 
sį ir sunkiausi, kaip kiti negrai!29 Endicott St. Draugai, visi 1 , .* . 1 j vaukit, girdesime raportą is
įdirba. Valkiojausi po dauge- Į7-tos Apskrities konferencijos, 
{lį miestų. Likau be darbo, i kaipo metiniame susirinkime, 
j 1930 metais nuvykau į Pitts-ilinksirn kuopos valdybą dėl 
įburghą. Buvo visur bedarbe. Į

Vieną dieną, man einant j 
gatve, vienas baltaveidis už- I 
klausė, ar aš kur dirbu, 
sakiau, kad esu bedarbis ir j d. gruodžio, Lietuvių Tautiško Wa
al kanas. Tas žmogus nusive- j 

■dė mane į valgyklą, užmokėjo Į

Apsileidimas pataisytas
LDS 212 kuopa, daug 

įliau susiorganizavus, turi 
• lininkų būrį ir jau gerai atsi
žymėjo. O LDS 95 kuopa, 
daug pirmiau susiorganiza
vus, nieko neturėjo.

Tą apsileidimą
į jau turi bolininkų grupę-tymą. 
i Girdėjau, bus neužilgo rung
tynės. Reporteris

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

ryto, • 
daly-
LLD

Ir, 
tai

1951

MONTELLO, MASS,
Nuoširdžiai prašome visus Laisvės 

” , i skaitytojus dalyvauti įvairumų pa- 
At- rengime, kuris įvyks šeštadienį, 9

|už valgį ir įrašė į bedarbių 
organizaciją.

■ _ ' mano ranką ir pasakė,
ve-
bo-

Jis paspaudė 
kad 

dabar visi kartu kovosime 
pries blogą gyvenimą, alkį ir

j mo apatinėje svetainėje. Bus gražus 
Į parengimas.
į Kurių jau pasibaigė prenumerata 
už Laisve, tai prašome dalyvauti ir 
pasimokėti. Tuomi jūs padarysite 
gero dienraščiui ir sumažinsite va- 
jinimo darbą. — Gco. Shimaitis.

(233-234)

Karo kaštai atima 
pataisė ' Prancūzijos vaikams 

galimybę mokytis

Worcester, Mass. Francūzijoje, kurią pas
kiausiais heleriais metais 
faktinai valdo Marshallo 
Planas ir iš mūsų algų iš
skaityti doleriai, nuo mili-

K. Kibirkštis sęrga
Beeidamas dienraščio Lais

vės reikalais suradau K. Ki- jonų vaikų atimama gali- 
birkštį šv. Vincento ligoninė
je. Jis smarkiai suspaustas 
širdies ligos. Jau. kelinta sa
vaitė jis guli ligoninėje. 
Džiaugiasi, kad sveikata žy
miai gerėja.

Nemaniau ir prisiminti apie 
Laisvės vajų. Bet ligonis pats 
užklausė, kaip vajus einasi. 
Atsakiau, gerai. Tai, jis sako, 
džiugu girdėti. Jo žmona tuoj 
paskyrė dieną, kada 
prenumeratą athaujinti.
Susirgo iH. Janulyte

Lapkričio 28 d. naktį gydy
tojas pasiuntė H. Janulytę į 
Hahnemann ligoninę. Jis per
spėjo, kad ją kas nors dau
giau, negu šaltis, kankina, nes 
kvėpavimas beveik sulaikytas. į

Ji lapkričio 25 d. dainavo 
su Aido Choru Norwood, 
Mass.

Linkiu abiem ligoniam grei
tai pasveikti.

ateiti

' WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas 

; įvyks pirmadienį, 11 d. gruodžio, 
17:30 vai. vakare, Lietuvių Svotai-’ 
i nėję, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti ir naujų at
siveskite. Turime svarbių reikalų 
aptarti. A. W. -(233-234)

—
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio (Dec.) 8 die
ną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje. Visi nariai ir narės būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi, kurie dar neatsi- 
ėmėt knygą, tai galėsit pasiimti. 
Atsiveskite naujų narių. — Sekr.

(232-233)

m y bes mokytis. ,
Vienur kitur ir ten randa

si tokia žmonelė, kuri mąs
to, kad skyrimu visų Pran
cūzijos išteklių 33 nuošim- j 
čius karui ir tik 9 nuošim
čius mokykloms nukovo- 
si'anti raudonuosius. Tačiau 
vienos pradeda apsižiūrėti, 
o kitos apsižiūrės vėliau, 
kad tuomi atimama jos vai
keliams ir anūkams gali
mybė mokslintis ir žmoniš
kai gyventi. Jiems ruošia
ma šautuvas, karas ir ka- | 
pai.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-fil72

*■——

4 CHARLES J. ROMAN

varvinant nuo šaukšto, 
maždaug apie 50 minučių.

Supilstymo procedūra ta 
pati, kaip ir virš paduotoji 
drebučiams supilti.

Bus 8 stiklinėlės uoginio 
sviesto (jam).

Visokiems konservams 
laikyti geriausia tamsi, vė
si vieta. Kur nėra tamsu, 
ten gerai apsupti stiklinė
les ruda ar bile tamsia po- 
piera. Tačiau tas apsunki
na priėjimą pamatyti, ar 
konservai gerai laikosi.

S. T.

įrengiami patobulinimai
' MARIJAMPOLĖ, sp. 4 d.— 
Cukraus fabriko kolektyvas 
šių Pietų gamybos sezoną 
pradėjo 3 dienomis pirma nu- ( g 
statyto termino. Fabrike įgy- j Į 
vendinta visa eilė racionali- I 
zatorinių pasiūlymų.

Fabrikas gavo eilę naujų 
įrengimų iš broliškųjų tarybi- i 
nių respublikų.

jvyikde metinį planą
VILNIUS, sp. 4 d.—Vil

niaus “Puntuklo” mechaninio 
fabriko kolektyvas jau rugsė
jo 27 dieną metinį bendro 
sios gamybos planą įvykdė.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui. 3 psl.-Laisve( Liberty, Lith. Daily) -Tree., Gruod.-Dec. 6, 1950



New niot
Mokyklų bylą kels 
į aukščiausią 
šalies teismą

lAido Choras gerai pasiruošęs

Koks tas Feinberg bilitis? 
Ar jis konstitucinis? Pastara
sis klausimas gal būt eis į 
Aukščiausiąjį Teismą po to, 
kai du valstijinio vyriausio 
teismo teisėjai jį paskaitė ne- 
konstitucinni, o apeliacine 
valstijinio teismo divizija pa
skaitė konstituciniu.

Feinberg įstatas pastato 
valstijinę, gubernatoriaus pas
kirtą mokykloms komisiją tik
rais valdovais mokylų, moky
tojų ir jų viso gyvenimo. Jis 
leidžia atstatyti iš mokytojo 
pareigų arba neduoti tų parei
gų jų naujai ieškantiems as- 
ynenims, kurių organizaciją 
toji taryba paskaitytų subver 
syve.

Einant tuo įstatu, mokyto- Į 
jai, veiklūs mokytojų unijos |paprastas 
nariai, jau yra persekiojami. Įsusirinkirr 
nors įstatas dar nėra Auk's 
čiausiojo Teismo užtvirtintas 
neturėtų būti vykdomas.

Būsimame Aido Choro kon- ! Minėta Aido Choro solistė 
Icertc, aidiečiai pasiryžo pasi-jyra jauna ir talentinga Ann 
! rodyti gerai ir įspūdingai. Be-i Bernabeo, kuri turėjo progos 
veik visos naujos dainos su- j jau anksčiau' išst oti scenoje 

i kaipo solistė su geromis pa- 
isėkmėmis. Ji mūsų koncerto 
• taip pat dainuos solo, akom- 
iplanuojant muzikui . Pranui 
i Pak'vičiui. Esu tikra, kad mū- 
įšų publika šiuo jaunu ir gabiu

Liberty Auditorijoje 
įvyks Naujų Metų 
sutiktuvės

kuris susidaro iš

|keleto žymiu lietuviu kumpo 
jzitoriu; taip pat ir mūsų ži- 
snomo kompozitoriaus l’ram 
i Balevičiaus sukurtu dainų.

Įturėš
kuri 
solo,

šis įvairus ir įdomus savo
i turiniu Aido Choro
I

Koncer-

po p i et,
i garų čigonų dainų, 
ilodijos, esu tikra,

i meilės, intrigų.

nic-

aisi ros
| įžanga tik $1.20. Po koncerto

zakevičiaus orkestrui. H. F.

Lietuviu Kultūrinio Centro 
prieteliai jau seniai klausinė
ja, ar Auditorijoje įvyks Nau
jiesiems Metams pasitikti pra
moga. Tad visiems kartu at
sakome :

Sutiktuvės įvyks. Kadangi 
gruodžio 31-ma pripuola sek
madienį, tad :
atdara pasivaišinimui, pa
rems, pobūviams per visą die
ną. O sulauktu vės vakarą į- 
vyks su gera muzika, šokiais. 
Daugiau apie tai matysite se
kamose laidose. Ar.

Jis kriaučių, susirinkimo

bylas buvo užvedę penki mo
kytojai, atskirų piliečių gru
pė, taipgi komunistų organi
zacija. Teisėjas Murray IIo- 
aTn Brook lyne, ir teisėjas 
Harry E. Schirick, Kingstone, 
buvo įstatą paskaitę nekonsti- 
tuciniu. Apeliacinė divizija jų 
nuosprendį atkeite.

Mokytojų unijos preziden
tas Abraham Lederman sako, 
kad įstatas yra pavojingas ir 
kad apeliuos į Aukščiausią 
Teismą..

Pakėlė kainą už 
patarnavimą

Dvylika didžiųjų gelžkelių 
firmų, turinčių linijas rytinė
se valstijose, paskelbė pakėli
mą kainų už porterių patar
navimus. Tačiau nepaskelbė 
pakėlimų porteriams algų.

Algų,' mat, be kovos, už jas 
nekelia. O užsiėmę ragangau- 
dyste daugelis unijų viršinin
kų kovos vengia. Ir ragangau- 
dystė juk vedama ne kam ki
tam, kaip tik sudrausti tuos, 
kurie norėtų kovoti ir gauti 
sau ir darbininkams geresnes 
sąlygas. Neužsidirbdami pa
kankamai normaliu 
darbininkai dirba v 
džius, išdirba po 12 
per dieną. Taip buvo 
ta tyrinėjime Long 
traukinio nelaimės, 
žuvo 78 gyvybės.

valandų 
parody

island
. kurioje

Gėmbleriųv tūzo Gross tar
dyme įvardyti penki policistai 
kaipo ėmusioj i gemblerių ky
šius. Trys jau yra atsistatydi
nę iš tarnybos.

ne- llėtumėt

Lokalo visos tarybos atei- 
Inantiems metams rinkimas 
i įvyksta gruodžio (Dec.) 13 
td., tad buvo nominuota kan-jlo vairą? 
jdidatai; Balsavimai bus slap- j Įsitėmy 

vieną dieną, ‘vyks grmitj
Gerbiamieji kriai 

j kriaučkos, balsuosite
itiduo-

Iš KliubieČių Susirinkimo
Gruodžio 1 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
priešm,etinis .susirinkimas sa
vojo patalpoje, 280 Union 
;Ave., Brooklyne. Nariai buvo 
kviesti atvirutėmis, kadangi 
būna rinkimas pašalpinio ir 
biznio, skyriaus valdybos — 

Ine visos. Nekurie valdybos na
triai ir gaspadorius būna ren- 
j k am i p u smeti n i am c.

Iš pranešimų apie ligonių 
stovį matosi, kad su ligoniais 
viskas tvarkoje. Petro Styros 
lankytojai nerado jo namie. 

[Gal buvo išvykęs pas gydyto- 
Iją. Palikta I___

auditorija bus j Daugelis klubiečių gerai
ištiko

LED 1 kuopos nariams

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896’

HELP WANTED—MAIjE 
STOGŲ TAISYMO 

MECHANIKAI

ir už kuriuos ■ balsuoti. Jūs, 
Į kurie buvote praėjusiame 
I kriaučių susirinkime, matėte, 
[kaip po jūsų akimis vogte vo- 
i'gė balsus. Tai kas būtu, kad

Balsavimai į-
13 d., unijos

nuo 4 ir tęsis iki vė-

vęs 45 balsus, išrinktas lyde
riu ateinantiems metams.

Kiti valdybon išrinkti veik j 
visi tie patys, esantieji ir veik 
visi v i n b alsiai: Kazi
mieras Kreivėnas pašalpinio 
skyriaus pirmininku, finansų | 
sekretorių Čepulis, kasininku 
Vilčinskas, maršalka V. Bra
zaitis, biznio skyriaus pirmi
ninku A. Velička, sekretorių 
P. Vaitukaitis, board direkto
riais A. Balčiūnas ii’ K. Ne- 
čiunskas, knygų prižiūrėtojais 
J. Draugelis ir J. Bernotas. 
Bačius, buvęs spešelitr laike 

komitetui ištirti, parengimų, išrinktas keprir- 
i žino- ninku, o jo vietoje spešelį 

gauti įgalintas klubo gaspado
rius Juozas Zakarauskas.

Daktaras P. Gustaitis pasi
lieka klubo daktarų , ir atei
nantiems metams.

Naujų Metų pasitikimui ko
misija pranešė, kad viskas 
yra prirengta puikiai ] 
ti Naujus Metus su gerais 
valgiais i)’ gėrimais. Komisija 
ragino khibiečius dalyvauti ir 
kviesti nekhibiečius atvykti į gyvenęs 
Lietuvių Amerikos Piliečių New Yorke, tapo 
Klubo bankietą pasitikti Nau
juosius Metus gruodžio 31 d., 

18 vakaro, 280 Union Avė.,

Patyrlnas Reikalingas 
Duosime įrankius

Nuolatinis Apskritiems Metams 
Darbas ir Gera Alga.

Kreipkitės:
082 SO. 12TII ST., NEWARK, N. J.

Ar skambinkite: 
BIGELOW 3-6789.

(231-235)

PARDAVIMAI 
Business Opportunity

Groscrnė - Delicatessen. Maspeth, 
L. I. $800 savaitinė įeiga. 4 kamba
rių apartmentas virš
Renda $65 už apartmentą 
(uvę. 8 m. lease? Lietuvių 
apylinkėj. Kaina $6000. 
reikalinga $3500. TWining

me, kad Petrą Styrą 
nelaimė, yra pusėtinas ligonis.

Sekė rinkimai. Pirmiausia 
rinkta khffbo lyderis. Apsi
ėmė esamasis lyderis advoka
tas J. Andziulaitis ir buvęs 
seniau1 lyderiu advokatas A. 
Vižlianskas. Balsų gavo An
dziulaitis 25, Vižlianskas, ga

Susirinkimas įvyks gruodžio 
11-tą, 7:30 vai. vakaro, L.A. 
P. Klubo salėje, 280 Union | 
Avė., Brooklyne. Turime daug t 
klausimų svarstymui. Susirin
kimą užbaigus, J. W. Thom- 
sonas duos įdomų referatą. 
Visi dalyvaukime, pasinaudo
kime ta reta proga. Savus 
draugus irgi nepalikite kitur, 
atsiveskite. . , .-»•» Sekr.

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Ar Audra Padarė " 
Jums Nuostolių?

krautuvės, 
ir krau- 
ir lenką 
Pinigais 

4-9170. 
(230-234)

Dviejų vaikų tėvas 
pasitik- {įtartas prievartavime 

mažų mergaičių
į Glen W. Newitt, 29 metų, 

s 103 • Second Ave., 
areštuotas 

ir, anot policijos, prisipažinęs ** 
Įvykdęs 40 pasikėsinimų ant* 
mažų mergaičių, 8 iki 13 me- 

kampas Stagg St., Brooklyne. tų. Jį sulaikė po $15,000 kau- 
J. Stakvilevičius. Įcijos kvotimui.

‘ Jį policijai parodė pora jo 
nepažįstančių žmonių. Jie 
pamatę jį skubiai vedantis su 
savimi, tempte tempiant, ver
kiančią 11 metų mergšę. Pra
nešė policijai, kuri sekė jį iki 
tūlo apart,mentinio 
Namo koridoriuje 
Newitta grąsinant mergiščiai 
peiliu, pasiruošiant prievar
tauti.

Lapkričio 25 d. įvykusi didelė au-j Gruodžio 1 U-tą užžibins ka
drą, kurioj Vėjas siekė net 95 mylių j ledines eglaites Queens par
pei’ valandą smarkumo, padarė na-L 
mų savininkams nemažai žalos. Tik-j ■’'dOSC. 
tai maža dalis . tų nuostolių 
apdrausta.

Apdrauda nuo audros yra 
pigi. Neverta būti be jos. 
me audros, 
kad už nuostolius bus apmokėta.

Už 3 metus, apdrauda.nuo aud
ros kainuoja tiktai $1.75 už kiek
vieną $1,000 galimų nuostolių!

Gal šį kartą nebuvote apsidraudė 
nuo audros. Bet bus ir daugiau au
drų. Kitą kartą būkite apsidraudę.

i Ateikite tuojaus mūsų rašti- 
nėn ir sutvarkykite savo 
drauda, kad padengtų ir 
ros padarytus nuostolius!

Atsineškite kartu ir savo 
ant namo insurance policies, 
prie jų reikia padaryti pridėčką,

i kad ateityje būtumėt apsaugoti.

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Hill — Dviem šeimom

Prie pat Forest Parko
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, pusė blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
randuojąs už $65. Keturi kiti 
bariai ant antro aukšto ir du 
syti kambariai ant trečio, 
tušti. Automatiškai šildomas, 
quel grindys. Du blokai nuo 
maica „Avenue.
Woodhaven (Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudynė/ du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Ndmas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba-

I rius, kitas 5. Netoli Woodhaven'

Now Y orką praėjusį pirma
dienį buvo užklupusi mažoji 
audrelė, su apie 50 myliu per 
valandą vėju ir lietumi.

Tik-į 
buvo’

čių Kluboj nes, kuriuos čia pažymiu.
J lokalo pirmininką bus

i kandidatai, bet atiduokite sa-jlaipgi

Finansų sekretoriaus reikia 
vieno, o kandidatai yra du,

labai
Atsitiki- 

būkite ramūs, žinodami,’

pastato, 
jie atradęEGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINTUSMiestui vandens rezervua* 
ruošė randasi 78.4 nuošimčiai 
talpos. Pernai tuo pat laiku 
buvo 35.8 nuošimčiai.

nupirko 25 tikie- 
Amerikos Pilie- 

ban.kieto, kuris į- j 
vyks pasitikimui Naujų Metų.

naujakuriai atsišaukė 
pirmininką-pas kriaučių,s aukų palaiky

mui lietuvių mokyklėlės, vai
kučiams ir suaugusiems mo
kyti lietuvių kalbos ir rašybos. 
Paaukota $100.

Delegato Ch. Kundroto pra
nešimas iš dirbtuvių stovio ro
do, kad kriaučiai dar gerai 
darbuojasi. J. S.

Petras 
k atrąMontvila. Pasirinkite, 

norite.
Tarybos sek rotoriaus 

goms yra vienas k an d 
Vytautas Ubą re y i č i u s, 
atidirbkite savo balsą.

T Board of Directors yra 
vienas kandidatas A. Bubnys,

Balsuokite

p arei-

kail
iu J.

Darbininkų laikraštis 
kovos prieš užmojį 
nustumti jį nuo standų

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker leidėjai 
kreipėsi į vyriausio teismo tei
sėją Walter ir gavo nuo 
drausmę, įsakančią standų sa
vininkų organizacijos viršinin
kams neatmesti laikraščio nuo Tyrone Power vaidina 

vadovaujančią rolę ro
mantiškoje f ūmoje “Ame
rican Guerrilla in the Phi
lippines.”

ap- 
aud7

visas
nes

kam- 
ištai- 

dabar 
par-
Ja-

yra 4. Taigi, gerbia
nti d noki te savo balsą

Po-

|Vieno nario, <> kandidatai yra 
į2, Maikis Nazveckas, A. šu- 
Ikys. Atiduokite savo balsą už 
.savo senąjį visiems gerai pa
žįstamąjį Maikį Nązvecką.

I Trade Board reikia 2 kan
didatu 1
mie ii,
už .šiuos: V. Michelson ir
vilą Kyrių.

T Lietuvių lokalo tarybą 
kia 2 kandidatų, o yra 4. 
būkite toki gori atiduokite 
vo balsą už kandidatus Joną 
Bikulčių ir Kazimierą Čcrką.

Kviečiu visus jumis kriau- 
čius ir kriaučkas
vykti balsuoti g r u o d ž į o

re i-

Standų (kioskų) savininkų 
organizacijoje priklauso apie 
500 iš 1,500 mieste esamų 
standų savininkų; Organizaci
jos viršininkai sakosi gavę 
daug reikalavimų laikraštį 
prašalinti. Tačiau susirinkime, 
įvykusiame sekmadienį, tokio 
reikalavimo iš narių nesimatė. 
O keli kalbėjo už laikraščio

būtinai at- tvgią teisę su kitais.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos narių metinis 
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, gruo-

SU-

Boulevard. Savininkas prašo $16,800.
Dėl daugiau informacijų 

kreipkitės pas_

XL T vai LiSy. Visi t0S Orman & Michelson

New Yorko valstija jau par
duoda naujus auto leidimus, 
po dvi toblytėles. Ant jų, gre
ta numerio, užrašyta “N. Y. 
— The Empire State — 51.”

(Dec.) 13-tą d. ir balsuoti už ' Brooklyne L.I.R.R. Flatbush 
progresyvius žmones, kuriuos (stotyje, pundams pasidėti

Saugokitės, i dviejose atskirose, šėpose, at
kari jūsų balsas nenueitų nie- j rastas supjaustyta^ . dalintis 
kais. Jšsikirpkite iš dienraščio į moters kūnas. Buvusi gal 

>0 metų,- rausvaplaukė.

pažymėjau.

virš
Laisvės šį pranešimą, kad ga

Liūdnas prisiminimas
Sukako dveji metai, kai mirė

AGOTA KLIMIENE
Ji mirė 1948 metų gruodžio 6 d., palikdama didžiuliame 

liūdesyj savo šeimą, gimines ir draugus.
Gruodžio 9 d. Agotos Klimienės palaikai buvo 

palaidoti Alyvų Kalno kapinėse, Maspethe
Teilši ji ramiai, o mes, liūdnai prisimindami ją, 

gyvename ir ryžtamės darbuotis, 
kad gyvenimas butų lengvesnis ir laimingesnis 

visiems darbo žmonėms!

Vyras MOTIEJUS KLIMAS 
Duktė: EMILY 
Sūnus: ALGIRDAS

nės turėsime m-15 Jamaica Ave.j Richmond Hill 
— be kitko,

kviečiami dalyvauti, 
atlikti svarbių darbų, 
bus renkama kuopos valdyba 1951 Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Telefonai: ’

metams. — Motiejus 
(232-233)

Klimas, sekr.

LINKSMIAUSIA ŠIEMET 
SPALVINE' - MUZIKINE!

FRED ASTAIRE 
BETTY HUTTON

4Let’s Dance’
ir scenoje 

NAT “KING" COLE ir Trio
• JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey- Deems * Tong Bros.

Paramount

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendra* Nusilpimą*, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmaa.

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, 4:0G—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.I

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

. Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS z

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y. >

Telefonas: Evergreen 4-8174

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

k 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. 7-6233

JOSEPH BALTAITIS
BAK & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

4 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) —Tree., Gruod.-Dec. 6,1950
t




