
Taika su Kalėdų šventėmis!
Roselandiečiu Choro 

jubiliejus.
Mūsiškis Aiak> Choras.
Justas Paleckis, V. Niunka 
ir Petras Tarvydas.
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Po to, kai Korėjoje pasi
reiškė didžioji krizė, kai mū
sų armijos tapo suskaldytos ir 
apsupamos, Amerikoje prasi
dėjo didesnis žmonių judėji
mas.

Vieni, MacArthuro pasekė
jai, nori, kad ant Kinijos bū
tų mestos atominės bombos.

Kiti siūlo mūsų kariuomenę 
iš Korėjos tuojau ištraukti. ■

Dar kiti, •— pastarųjų yra 
dauguma, —reikalauja taikos.

— Su Kalėdų šventėmis tu
rėtą būti pasiekta taika! — 
skelbia žmonės.

Jei taip būtų, būtų didžiau
sia žmonijai palaima.

Bet jei norime. kad taip 
būtų, reikia veikti; reikia aks- 

b tinti mūsų vyriausybę, kad ji 
imtųsi žygių 
kai atsteigti 
šauly j.
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Dienraščio XXXII.

Dar per kelias savaites 
nebūsią visi amerikonai 
atšaukti iš Korėjos
Truman ir Attlee sako, jankiai]
dar laikysis 2-se uostuose

Washington. —
Trumanas ir 
premjeras susitarė 
mais klausimais:

Amerikonai ir 
vien’ kariaus Korėjoje iki 
pat paskutinio momento.

i)a"; Korėjos liaudininkai ir

Neseniai Roselando (Illino
is) Aido Choras atšventė 40 
metę savo gyvavimo sukaktį.

Jubiliejui atžymėti aid ie
čiai sėkmingai pastatė opere- j 
te “Klastinga Marietta.”

Apie Aido Choro jubiliejų 
skaitytojas ras straipsnį šešta
dienio Laisvėje.

šia proga mes sveikiname 
Roselando Aido Chorą, jo 
mokytoją Daratėlę Yuden, 
veikėjus, jo ilgamečius daini
ninkus, linkėdami jiems gy
vuoti ir savo dainomis nenuil
stamai skaidrinti mūsų pilką
ją padangę!

i visą šiauriniai 
rėjos ruožtą 
Hamhungu ir 
Bet amerikonai

I kininkais, gal, 
per kelias savaites atlaikyt 
Ineoną, Seoulo uostą, Pieti
nėje Korėjoje. Numatoma, ; 
kad Pietinės Korėjos tauti
ninkai, 
ninkai, 

į° laikyti

Prezid. į jai. Tokiu koinaSdierium 
Anglijos bus netrukus paskirtas ge- 

seka- nerolas Eisenhower.
Jei per daug' ginkluotu

onp-bii iš- -naudojama Toli-1
c ‘ muose Rytuose, pavyzdžiui, |

visuotiname kare prieš I
W naująją Kiniją, tai susilp-

gali užimti val<anl Europos fron-
rytines'Ko-Tls.'W Sovietus. Bet va-
su uostais 
Wonsanu.

su savo tal-
galės dar

amerikonu talki- 
galės tuo tarpu at- 
Pusaną, svarbiausią 
pietiniame Korėjos

laisvės vajus

gyvuoja

40 me
in eta is.

Brooklyne taipgi 
Aido Choras.

Mūsiškiam sukaks 
tą, rodosi, sekamais

Gruodžio 10 d. Liberty Au
ditorijoje,. Richmond HilI’yj, 
brooklyniškis Aido Choras 
duos koncertą,— metini kon
certą.

Kiekvienas, koriam rūpi lie
tuvių liaudies dainos puoselė
jimas, privalo šiame koncerte 
dalyvauti.

Aido Choras mūsų sielai 
reikalingas, kaip plaučiams 
oras!

uostą 
gale.

Prez. Trumanas ir Angli- i 
jos premjeras Attlee todėl I 
sutiko, kad šiuo laiku dar) 
nereikia liepti visiems ame
rikonams ir jų talkininkam 
išsikraustyti iš Korėjos.

Susitarta smarkiau kari
niai stiprint vakarinės Eu
ropos kraštus prieš Sovietų 
Sąjungą ir paskirt vieną 
vyriausia komandieriu ben
drajai visų tų kraštų armi-

' karinė Europa — tai lemia
masis karo laukas prieš So
vietų, Sąjungą.

Trumanas ii* Attlee susi
tarė, kad nebandys nuolai
domis “užgerinti” Kinijos 

j Liaudies Respubliką; bet 
dar nenusprendė ,ar derėtis 
su Kinijos valdžia tokiais 
klausiniais, kaip jos priėmi
mas į Jungtines Tautas, 
naujosios Kinijos pripažini
mas ir Formozos salos a

Dabar musu vajininkai sekamai stovi:
Va j‘minkai 1

Brooklyno vajininkai ......... • . . • ......
I). Jusi us, Worcester ........................ ..
M. Svinkūniene, Waterbury . . .......
Phila. vajininkai ... .........................
Hartford vajininkai .. ....... .. .........
Jonas Grybąs, Norwood ...... ....... .
LLD 133 kpį, Camden, N. J.......................
LLD 136 kpi, Harrison, N.J...............  ..
Elizabeth, N. J., va jin................................
Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Kuzmickas, Shenandoah, 
A. Žemaitis, Baltimore, Md.......................
L. Prūseika, Chicago, Ill.......... •......... • • •
P. Anderson ii* L. Bekis, Rochester, N. Y. 
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck ...
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis ir J. Urbonas 

Pittsburgh .  . •...
P. Šlekaitis, Scranton ...........•.............. • . ..
So. Boston vajink.......... • •.........•................
Wilkes Barre vajininkai ............................. •
J. Blazohis, Lowell, Mass. .........
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. .. •......... •
Montreal vajininkai ...........................••...•
LLD 20 kp. Moterų sky., Binghamton, N. Y. ... 422 
Chesterio Vajininkai .............•..........    418

' (Tąsa 4-me pusi.)

Turi punktų 
.... 2,642 
.... 2,211 
.... 1,815 
...,1,764 
.... 1,626 
.... 1,488 

.......1,369
.... 1,208 
.. ..1,112 
... 1,034
.........842 
......... 702
•.......  656
..........621
......... 588

••• 574 
r.. 542 
... 504 
... 482 
... 480 
... 448 
... 424

Francija jau sutinka 
atgirikluot vokiečius

įPIatėja amerikiečiu 
atcl reikalavimai taikos

Višinskis pašiepia 
i atsišaukimą į kinus

Reikalaujama, kad Trumanas L V",’ m°tinos>
i i v. i fabrikų darbininkai

nedarytų slaptų sutarčių Sllįtestantų kunigai ir kiti a- 
Anglijos premjeru ' m eri kiečiai siunčia vis dau-

i Amerikon ai bando ištrūkt
i.v v. ... -is siauriniai - rytines 
Korėjos į laivus
Laivai jau gabena jankius iš 
apsupamo Hungnam uosto

Korėja, gruod. 7. — Ap
supti amerikonai šiauriniai- 
rytiniame fronte prasiveržė 
8 mylias nuo Hagaru iki 
Koto. Bet Korėjos liaudi
ninkai ir kinai komunistai 
užkirto amerikonams kelią 
į Hungnam uostą, 35 my
lios toliau į pietų rytus.

Amerikos marinai ir ka- 
ireiviai stengiasi dasigrumti 
! iki Hungnamo, kad galėtų 
laivais pabėgti. Jau atsiųsti 
į Hungnamą amerikiniai 
laivai saviškiams išgabenti.

Bet Korėjos liaudininkai 
ir kinai apsupo ir patį 
Hungnamą, kad amerikonai 

Į negalėtų ištrūkti vandeniu. 
Jie taipgi užėmė pozicijas 
už keleto mylių apie Won- 
saną, kitą rytinio pajūrio 
uostą, toliau į pietus. Ame
rikos laivai jau pradėjo ga-

Ar^ą dieną minėjau, jog V. J 
Niunka kritikavo Justo Palec- , 
kio knygą, parašytą rusu kai- j 
ba, “Sovietskaja Litva”. (Ta
rybų Lietuva).

Pastaba iššaukė įdomių at
garsių.

Rašė klerikalų spauda, rašė 
“Keleivis”, rašė ir “Vienybės” 
Petras Taryvydas.

— Na, dabar tai jau- Palec
kiui bus prastai! — unisonu 
skelbia šitie žmonės.

“Jeigu Pravdoje ar Izvesti- 
jose apie kurį nors politikos 
ar meno žmogų pasirodo kri
tikos griežtas straipsnis, jau 
visi žino, kad jis lėks į bedug
nę,” autoritetingai pareiškia 
p. Tarvydas.

Paryžius. — Francijos 
; valdžia, pagaliaus, sutiko 
f rekrutuot vokiečius į briga
das, po 5,000 kareivių bri
gadoje; bet sako, vokiečių 
brigados turėtų būti laiko
mos tarp anglų, amerikonų, 
francūzų ir kitų Atlanto 
kraštų kariuomenės jungi- i 
nių, idant tos brigados ne- į 
susijungtų į stiprią vokie
čių armiją vakarinėje Vo-

Washington.
likonai senatoriai 
pareiškimą, i_____ __
kad prezidentas Trumanas | 
nedarytų jokių slaptų 
tarčių su Anglijos premje
ru Clem. Attlee.

Republikonai sako, pirma 
turi būti leista Senatui 
spręsti apie nauja sutartis 
su Anglija arba apie ame
rikinius pasižadėjimus An-

Francijos valdovai nesu
tiko su Amerikos ir Angli
jos pasiūlymu organizuoti 
vokiečius į divizijas.

“Hold your horses!” sako 
- anglai.

Jūsų džiaugsmas, ponai, per 
ankstus!

“Izvestijose” minėtoji Jus
to Paleckio knyga dar 1949 
m. (Nr.306) buvo gražiai iš
girta. Tai atliko A. Golubo
vas.

Vadinasi: “Izvestijų” kriti
kas Justo Paleckio knygą iš
gyrė, o V. Niunka ją kritika
vo “Tiesoje” ir laikraštyj 
“Kultūra i žizn.”

Na, ir kas tokio!
Tai tik dar vienas įrodymas, 

jog Tarybų Sąjungoje tas 
pats veikalas gali susilaukti 
ir šilto ir šalto.

’ Ponai, liaukitės kalbėję 
apie “lėkimą į bedugnę.” Ta
rybų Sąjungoje buvo aštriai 
kritikuojami tūli kūriniai to
kio genijaus, kaip 
Šostakovičiaus.

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių valdžia vakarinėje 
Vokietijoje nepritaria jų 
“išdrabstymui” kaip atski
rų brigadų. Reikalauja tik
ros vokiečių armijos, kuri, 
tačiaus, “priklausytų” nuo 
vyriausios vakarinių kraštų 
komandos.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, jog kai tik ge
nerolas MacArthur prakiša, 
tai visą kaltę suverčia ant 
Kinijos komunistų; tartum 
visai nebūtų Korėjos liaudi
ninkų, kovojančių prieš a- 
merikonus.

Dm i trio

O šiandien šostakovicius 
dėl to yra nei kiek nemažes
nis. Atžagariai: jis paaugo. Jį 
kritika sutvirtino, padėdama 
jam išvengti kai kurių klaidų; 
jis šiandien yra labiau žmonių 
mylimas, negu kada nors/pir
miau ! t

benti jankius iš Wonsano.
Besiveržiant ameriko

nams iš apsupimo nuo Ha
ga r u linkui Koto, jie nuken
tėjo didelių nuostolių. Korė
jos liaudininkai ir kinai nuo 
kalnų žėrė nuolatinę kulko
svaidžiu ir minosvaidžiu 
ugnį į siaurą tarpkalnę, ku
ria amerikonai mėgino pra- 
sigrumti iš slastų. Tuo tar
pu snigo ir smarkiai šalo.

Korespondentai pYaneša, 
kad Amerikos lėktuvai, į- 
nirtingai bombarduodami ir 
šaudydami, nukovė bei su
žeidė “tūkstančius” apsu
pančių liaudininkų ir kinų.

Jeigu amerikonams ir 
pavyktų ištrūkti iš apsupi
mo, tai jie turėtų palikti 
savo tankus, šarvuotus au
tomobilius ir patrankas, 
kaip teigė ketvirtadienio 
pranešimai iš fronto.
Liaudininkai bando apsupt 

jankius ir vakaruose
Korėjos liaudininkai ir 

kinai komunistai vakarinia
me fronte taip pat daro ap
supimo žygius prieš ameri
konus, anglus, turkus ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kus.

Amerikonai ant greitųjų 
sudarė apsigynimo liniją 
netoli sienos tarp šiaurinės 
ir Pietinės Korėjos. Bando 
pastoti kelią liaudininkams 
ir kinams į Seoulą, Pietines 
Korėjos sostinę.

Viduriniame fronte liau
dininkai jau pasiekė 38-tą 
paralelę, tai yra, rubežių 
tarp Šiaurinės ir Pietinės 
Korėjos.

Lake Success, N. Y. — 
pro- Sovietų delegatas Jungti

nėms Tautoms, Andrius Vi
šinskis pasmerkė ir pajuo
kė Indijos ir dvylikos kitų 

_ kraštų atsišaukimą, kad
išleido ! ištrauktų Amerikos ka- Korėjos liaudininkai ir jų 

. I VAPm’nc padėjėjai kinai sustotų prie
38-tos paralelės, ' kaip kad 
vadinama siena tarp Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos ir Pietinės Korė
jos.

Višinskis, kalbėdamas 
Jungt. Tautų seime, nurodė, 
jog tie patys trylika kraštų 
neseniai balsavo už leidimą 
generol. MacArthurui mar- 
šuot per 38-tą paralelę ir 
užimt visą Šiaurinę Korėją. 
Bet kai dabar Korėjos liau
dininkai kirto smūgį ame
rikonams, tai Indija, Bur
ma, Iranas ir 10 kitų šaukia 
liaudininkus neiti per 38-tą 
paralelę į pietus.

giau telegramų, laiškų ir
24 repub- l)rašymų prez. Trumanui, 

reikalaudami, 11^uomenę iŠ Korėjos.

su_. Seattle, Wash: — Dau- 
■ :1_ i giau kaip 200 protestantų 

kunigų sudarė Taikos, As
amblėją ir pasiuntė atstovą 
į Jungtines Tautas ir pas 
prez. Trumaną, reikalauda
mi sustabdyt karo veiksmus 
Korėjoje.

Republikonų senatorių y- 
ra viso 43.

Premjeras Attlee dar tę
sia derybas su Trumanu 
Washingtone.

Amerika užgynė gabent 
Kinijon bent kokius 
naudingus daiktus

sau 
tajerių”

Washington. — Jungtin. 
Valstijos uždraudė laivams 
gabent Kinijon bent kokius 
naudingus jai daiktus, net 
tokius paprastus dalykus, 
kaip senus laikraščius ir 
nudėvėtas automobilių pa
dangas - “tajerius.”

Vargingi kinai daro 
nagines iš senų
gabalų. Washingtono politi
kieriai todėl atrado, kad ir 
seni tajeriai “stiprina kinų 
komunistus.”

Amerikos prekybos de- 
partųientas taipgi sakė 
krėst svetimų kraštų lai
vus, stalptelėjančius šios 
šalięs . uostuose, ir išimt 
daiktus, kurie, gal būt, Ki
nijai gabenami.

Amerikiniai inspektoriai 
darys tokias kratas ir lai
vuose, kurie plauks į anglų 
koloniją Hong Kong ir į 
Portugalijos koloniją Ma- 
kao saloje.

ORAS.— Lietus, vėjus ir 
šiltoka.

Jankių pralaimėjimai 
Korėjos kare nupuldė 
Amerikos Įtaką užsienyj

Asbury Park, N. J —Dvi
dešimt penki karo vetera
nai, kunigai, farmeriai ir 
kiti įžymūs piliečiai atsi
šaukė per laikraštį Asbury 
Park Press, kad visi ameri
kiečiai per telegramas ra
gintų prez. Trumaną eiti į 
taikos derybas, kad būtų iš
vengta trečio pasaulinio 
karo.

Portland, Oregon. —Ke
turių dešimčių protestantų 
bažnyčių parapijiečiai pa
siuntė prež. Trumanui pra
šymą uždraust atominės 
bombos naudojimą Korėjos 
kare .

Ithaca, N. Y. — Cornell 
Universiteto studentai šil
tai sveikino kalbėtoją, Dr. 
Am. i/Charkravarty, kuris 
ragino tuojau paskelbti pa
liaubas Korėjoje, pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, priimt ją į Jungtines 
Tautas ir užgint atomrbom- 
bos naudojimą.

Slepiama žinios apie 
draftuojamus vyrus

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pastaruoju lai
ku uždraudė skelbti žinias 
apie tai, kiek jaunų vyrų 
šaukiama į karinę tarnybą, 
kiek jų rekrutuota bei at
mesta, kaip netinkamų, ir 
kiek slapstosi nuo drafto į- 
vairįuose miestuose.

Washingtono generolai 
spėja, kad žinios apie tai 
puldytų amerikonų ūpą, pa
rodytų Sovietams, kaip se
kasi ar nesiseka jankių 
rekrutavimas, ir džiugintų 
Amerikos priešus.

Raleigh, n c. Visuo- g m į j u japonu atakos 
tinas North Carolines Um- . v ITJ v o 
versiteto studentų susirin- pHCS PCnŲ Uost<| 
kimas atmetė siūlymą už- 
girt atom-bombos naudoji
mą, c

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos sveikatos 
departmentas pareiškė, jog 
dar nėra gyduolės nuo slo
gu.

Ketvirtadienį suėjo lygiai 
9 metai nuo to laiko, kai 
japonai pasalingai užpuolė 
amerikonus Perlų Uoste.

— O dabar generol. Mac- 
Arthur paleidinėja karinius 
Japonijos kriminalistus ’ iš 
kalėjimo ir slaptai organi-

Paryžius. — Kad Korėjos 
liaudininkai ir kinai komu
nistai kirto tokį ‘“pragaiš
tingą smūgį” amerikonams, 
tai “baisiai nupuldė Jūngt. 
Valstijų vadovybę pasauli
nėje politikoje”, sako New 
Yorko Times koresponden
tas C. L. Sulzberger.

Apie Jungtinių Valstijų į- 
takos nupuolimą taipgi pra
nešė Timeso koresponden
tai iš vakarinės Europos 
šalių sostinių, iš Vidurinių 
Rytų ir iš Azijos./

Kongreso komitetas 
remia rendų kontrolės 
pratęsimą 3 mėnesiams

pratęsti
1951 m.

yra nu- 
esamąją 
gyvena-

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo taisykli- 
nis komitetas užgyrė val
džios pasiūlymą 
rendų kontrolę iki 
kovo pabaigos.

Senato komitetas 
taręs palaikyti 
rendų kontrolę
miems namams tik du mė
nesiu po naujųjų metų.

Dabartinė rendų kontrolė 
išsibaigtų paskutinėje šių 
metų dienoje, jei Kongre
sas nenuspręstų ją pratęs
ti. Išimtis daroma mies
tams, kurie reikalauja pa
laikyti rendų kontrolę dar 
per šešis piramuosius 1951 
metų mėnesius. 800 miestų 
jau pareikalavo pratęsimo.

Washington. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininkas W. Reuther 
ragino valdžią įvest kainų 
kontrolę.

zuoja japonų armiją karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
naująją Kiniją, — sako 
New Yorko Daily Worker.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 7.— Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose privertė ameri
konus ir jų talkininkus, 
Pietinės Korėjos tautinin
kus, trauktis atgal.

Republikonai ragina 
pavaryt Achesoną

Washington. — Republi
konai senatoriai Irving M. 
Ives, Kenneth Wherry ir 
eilė kitų reikalauja pašalint 
valstybės sekretorių Deaną 
Achesoną. Pasakoja, kad 
Achesonas “davęs Kinijos 
komunistams įsigalėti ir 
apleidęs Čiarig Kai-šeko ki
nus tautininkus” kare prieš 
Kinijos liaudininkus-komu- 
nistus.

Republikonų senatorių 
vadas Robertas Taftas su
šaukė politinio jų komiteto^ 
susirinkimą, kuris svarstys 
skundą prieš Achesoną. . j

Youngstown, Ohio.—Plie-' 
no kompanijos vėl rengiasi 
samdyt moteris darbinin-



1 • • ' 1 i ’ • 1 : ! t I t i i 1 |

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisvė, Inc. t
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

' ■ ; ) ! i • | * ’III ' ' ' ■

i Jungtinių Tautų Asemblėjoje
! Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

YRA VILTIES, KĄD TAI-1 daug maž tą patį: jos rei- buvo debatuojamas genera 
KĄ ĘUS IŠGELBĖTĄ : Rąlavo nutraukti mūšius.

President, GEORGE WARES: Seer.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

gruodžio

Jos peržengė 38- ŽINIOS IS LIETUVOSKorėją. .
tąjį paralelių, jos pasiekė 
Kinijos rubežių, grasinda
mos gyvybiniams Kinijos 
interesams. Amerika atliko 
agresiją prieš Kiniją Tai
wane (Formozoje); Ameri-

Studentų meninė saviveikų^

VILNIUS, sp. 10 d.—Lietu
vos žemės ūkio akademijos 

i____ x_______ z _____  _ meno saviveiklos kolektyvas
jkos bombonešiai bombarda- šiais mokslo metais žymiai 

Į saviveiklinį dar-
Uliniame komitete.

Bet MącArthuras to ne-' Ambasadorius Austin, nu-iVo 100 kartų Mandžiūriją. padidėjo.
į Korėjoje ir . Amerika seka Japonijos im- įsijungė apie 400 studentų, 

tarė ir dauguma Jungtinių Saugumo Tarybos nepajėgi-[perialistų pėdomis: “Va-! . Ite'mPtai <Jlfba akademinis 
, i Tautų, — jam pritarė dau- mą (dėl T. Sąjungos veto).kar buvo Tanaka, o šian- 
Jguma ir tų Azijos valsty-[išspręsti kaltinimo Kinijos'dien MacArthuras.” 

reikalauja,! • • m j 1

- Jūsu'koresponden- no^° klausytį. Jam pri- rodęs padėtį u 1 i • /'Irkn/vim'Yn limndmin xniin’iin'iA i Oi*
tas šiandien gali tiek pasa-SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year .......... $7.00: Canada and Brazil, per year $6-00 l<vti ’ vrn viltie knd tnikn 1
United States, per 6 months $3.75, Canada and Brazil, 6 months $4.00 i , J a ttt - *
8S & ppe7s^onfh; Z SS ri kurios šiandien ragina komunistams, reikalauja,; (Pilininkas Nasrollahl

— • [šiaurės Korėjos vyriausybę kad dabar Jungtinių 1 autų.Entezam porą kartų
Į Šį "

[valstybių skundą svarstyti.'stebėdamas, kad jis nekal-
i —Mano vyriausybė pasi-betų apie Ameriką ir Kini-

į choras, ruošdamasis Visasą
junginei meno saviveiklos ap
žiūrai. ■ '

Naujai įsteigtas liaudies 
Per". dainų ir šokių ansamblis beiEntered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y., j ^10 metų nepavyks pašau- 

•Under the Act of March 3, 1879. į 110 paskandinti kai’O I

užtikrinti, jog Riip'bus, bet, • Kaip būtų buvę gera, jei i _ ,. . .- . . .
sakau yra vilties. [tuomet MacArthuras ir tiki, — sake Mr. Austin,— ja> bet apie Korėją ir Kini- Paruošimas kadrų kolūkiams

Nežiūrint, ką *preziden- 'jungtinės Tautos būtų pa- jog generalinė asemblėja|niją. Višinskis, pašiepda-' 
tas Trumanas ir Attlee nu-[klausiusios Indijos, Kinijos nori šią padėtį diskusuoti[mas pirmininką, pasakė: 
tars, taikos šalininkų pa-:K’ Tarybų Sąjungos balso! greit, ir kad ji padarys sa-'gerai, jeigu jums nepatin- 
saulyj (ir Amerikoj) balsas Kiek turtų, kiek žmoniųj;V°^siūlymusIka, kad aš miniu MacAr- 

' vis gyvybių būtų sutaupyta! ‘ -
• TRUMANO-ATTLEE 

PASITARIMAI

Taika ant Kalėdų
Žymių bostoniškių grupė išleido taikos pareiškimą. Jiel 

sako, kad visos užsieninės ginkluotos jėgos turi pasi
traukti iš Korėjos, kad reikia pravesti rinkimus ir įsteig
ei suvienytą Korėją. Jie taip pat siūlo, kad nei Amerika, 
nei kuri kita šalis nesikištų i Kinijos vidimus reikalus. O 
tai reiškia, jie sako, kad ir Formoza turi būti sugrąžinta! 
Kinijai ir Kinijos Liaudies Respublika turi būti priimta j

. upnQ [neperžengti 38-tojo parale- seimas pasiimtų šį šešių traukė Višinskio kalbą, pa-1 dūdų orkestras. .......... . ....... licpo- , | -• „vnvofvl-; Ll.Lt.I____ l._J „_1„1 ! į 
Aišku, nieks negali, aub;

Višinskis, pašiepda 
pirmininką, pasakė

B. Kaušylas

darosi vis galingesnis, 
tvirtesnis!

. T rp .,10 tai , reiškia viską!į Jungtines i autas. '■ • ' . -
Taip pat žymių londoniškių grupė reikalauja baigti į KANADOS MINISTRO 

karą Korėjoje ir atsteigti taiką. Jie taipgi siūlo Kinijos ! ŽODIS
Liaudies Respubliką priimti į Jungtines Tautas, o mes-1 1 
ti laukan Čiango Kai-šeko režimą. [Komiteto posėdyj, jaunas tariasi jau trečiu kartu, i jam pii

Tėvai ir motinos Amerikos jūrininkų, kurie yra apsup- vyras atneša koresponden- j Juodu kalbėjosi pirmadieni liucijas, 

karą, kad .ištrauktų Amerikos armiją iš Korėjos ir tuo-Irią vakare per radiją sakys 
mi išgelbėtų jų sūnus nuo sunaikinimo. j Kanados užsienio reikalų

Iš visų pasaulio kampų skamba balsai už taiką. Visos ministras L. B. Pearson, 
žmonijos giliausias troškimas, kad ant Kalėdų būtų at- 
steigta taika. Lai užviešpataus ‘ 
valios žmonėms”!

Dr. Vladimir Outrata thuro ir Mr. Austino var- 
(čechoslovakijos) priešina-dus, tai ūš jų daugiau savo 
si šio skundo (rezoliucijos) šioje kalboje neminėsiu.)

. Per daugi Taiką mylinčioji Kinijos
- 1 Vy-', Jis nurodo. T’iausybe, tęsė Višinskis, pa

būtų priėmęs kartotinai siūlė išspręsti

įdavimui seimui. Per daug

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba apsvarstė klausimą dėl 
kursinio parengimo vadovau
jančiųjų ir masinių kolūkinių 
kadrų.

Nuo spalio 
suose mokosi 
pirmininkų ir 
kystės fermų 
sus siunčiami 
ninkai, fermų 
viausi brigadininkai

1 d. šiuose kur- 
1,000 kolūkių 
500 gyvulinin- 
vedėjų. Į kur- 
kolūkių pirmi- 
vedėjai

[ Šiuos žodžius rašant, pre- rezoliucijų, o per mažai tei-| Liaudies Respublikos 
Įzidentas Trumanas ir mi- giamo darbo, ----- ' ’ " " ..........

Va?a1’ sėdllK generalini°!nistrų pirmininkas Attlee Jei seimas būtų priėmęs kartotinai siūlė ,n*™
trečiu kartu, i jam pirmiau įteiktas rezo-. Korėjos klausimą taikiu įkiu valdybų nariai. 

, siūlančias taiką būdu; tą patį, siūlė tik ne-į ★
^uanag [Klaipėdos teatro gastrolės 

atstovas. Niekuo'Ų KLAIPĖDA, sp. 4 d. Dra-

liavo Kafmo, Vilniaus ir Šiau
lių srityse. 'Jis parodė savo 
repertuarą Kėdainių, Uk.nier- 

igės, Utenos, Anykščių, Rokiš
kio, Biržų ir kituose rajonuo
se. Per dvi savaites sureng- 

Arg’i Kinijos liaudis ga- ta 18 spektaklių, kuriuos ap- a . _ 1 _ aavy* _ _ . • ’

ti šiaurinėje Korėjoje, maldauja vyriausybę, kad baigtų > tams po kopiją kalbos, ku-} įr antradieni, bet jų kalbų!Korėjoje, šiandien ten jau seniai- Wu Hsiu -

akty- 
ir kolū-

rezultatų dar vis neturime,1 nebūtų karo.
Gal, kai skaitytojai šiuos'pasisako, kad jis 
žodžius' skaitys, jie jau bus prieš šį įnešimą, 
žinomi.

Di. Outiata Kinijos aioiwao.
- balsuos nepagrjstas sakymas, būki1"08 ^a‘ras neseniai gastro- 

Kinija militariškai įsikišo į 

Višinskis nurodo, jog nei Korėją, kuomet kiekvienam 
----- . . v. 1--------- j xr±r. x Austin, nei kaltinimo j aišku, jog savo broliams lko-į 

Korėjoje amerikiečiams yraJsumanytojai nepateikė jo- rėjiečiams padeda tik kinaij 
x -ka. Tuomet, kai vie- pju rimtesniu paaiškinimu, savanoriai.

mūsų armija bėga į kodėl kaltinimas turėtų bū- /
darbų) Įėjo ramiai sėdėti ir žiūrėti, Jankė 5,700 rajonų įmonių, 

Austin'matant, kas darosi po jų įstaigų darbuotojų ir kolū- 
.. . .. . .....— ---------- r-----.piunuiv, sako Višinskis, nosia?— klausė kalbėtoins- kiečiu. J. Pakutinskas

bioje pavojingoje pa-jrosios armijos evakuavimą būk šis klausimas buvęs de- Kinijos žmonių talka
luetyje, saivo jis n es laivais,. jei jai pavyks pra-jbatLlotas Saugumo Tarybo-: broliams korėjiečiams 

'dvnvvt! i namvi _ .E, bet taį ne tįesa Saugu- pilnai pateisinama moraliai
mūsų'm0 Taryboje buvo debatuo- ir legaliai.

Skaitome ir stebimės:
‘ramybė visiems geros Kanados vyriausybė daro 

į posūkį — posūkį į gerąją 
_  I pusę!

Mr. Pearson reikalauja 
; taikytis su Kinijos LiaudiesRaudonojo Kryžiaus prašymas '

Korėjoje mūšiams paaštrėjus, nebe šimtai, bet tūks- i 
tančiai yra sužeistų. Jų gyvybę reikia gelbėti. Jiems rei- į cpu, neperVgiu 
kia kraujo. Amerikos Raudonasis Kryžius kreipiasi į vi-' 
suomenę ir prašo savanorių kraujo aukotojų.

Mes raginame lietuvius paiemti sias Raudonojo Kiy- > ]'aaaQaa^ 
ziaus pastangas. Reikia žinoti, kad Raucionasis Kiyzius j ygikg]yiaį 
gelbsti ne tik sužeistus karius, bet taipgi pribūna pa-' 
galbon visiems nelaimėje. Kraujo suteikimas nepakenks 
sveiko žmogaus kūnui. Tavo kraujo puskvortė gal išgel-1 taįSj 
bes keno nors gyvybę. | ’ ‘

na ]
pietus, kita armija, šiaurei dedamas i seimo 

I rytuose, yra apsupime. ,dienotvarkį. Mr.
i Rimtai kalbama apie pasta-[primine

11 . nnį!'^linial! siveržti į pajūrį, 
susistabihzuos, j yįsa £aį nervina

privalome pradėti pasitari- Jungtinėse Tau-|įas Ukjnu komunistu
su Kinijos komums-k ! Lclb

— pasitarimus viso-’
i kiais būdais, kokius tik tu-
įrime, kokie tik yra galimi. Lįgj gį0| Jungtinėse Tau- 
1 M.1; Pearson nori, kad su įOse bUvo kalbama apie Ki- 

kad gal | Kinijos .Liaudies Respuoli- įnijos komunistus,
įu ir Francūzija nebesi-1 kęs vyriausybe pasitarimai _ _  . ____
susirinkimui ir deryboms. būtų_ ne tik dėl Korėjos, o'aijaį niekur nebuvo dėl to

po jų įstaigų darbuotojų ir 
klausė kalbėtojas. ! kiečių. --------

, savo!
yrai Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

jėgų Višinskis palietė vieną is-
GAMTINIS PLUTONIUM

Per kelis pastaruosius
[tose. '.buvimas Korėjoje, o ne torinį pavyzdį, nurodyda- metus buvo pasakojama,
! KALTINIMAS KINIJAI i “Kinijos vyriausybės jėgų” mas, kaip francūzas Lala-j kad atominiai mokslininkai

i buvimas. * ' yette su Beaumarchaiss, pagamino naują dirbtinį e-
Ligi šiol Jungtinėse Tau- lementą plutoniumą, kurio 

“gamtoje nėra”.
Bet uraniumo kasyklose 

šiemet surasta ir nedideli 
Čontinentalio | gamtinio plutoniurąo kie- 

narys, Silas', kiai.
i Mišrus nesprogstamasis 

mintango) sutinka su skun-i ten šautuvų, kanuolių ir j ui aniumas yra peidiiba-
■ - 1 ’ T ’ ų taip buvo mas tam tikrose krosnyse į

biau galima tikėtis, kadia^om " bombų medžiagą, 
taip bus mūsų amžiuje, kai! ” Ų ! 7 ~
475 milijonai kinų dega ne-į Antradienio vakarą In- 
apykanta dėl Jungt. Vais-! ternabona 1^ Business Ma-

[dentas Thomas J. Watson 
Waldorf - Astoria hotelyj 
suruošė bankietą sekreto
riui pagerbti. Kalbėdamas

(Aus- ‘“Sevillės Bar bėrio 
tralijos) stoja už skundą irjriumi, organizavo 
skubų jo svarstymą. Nieks Irius padėti Amei*. kolonis- 
negali užginčyti, jog šis j tams kariauti prieš < Britą- 
klausimas nėra skubus. Ka-diiją, kaip < 
ro padėtis plečiasi.

Dr. T. E. Tsiang (Kuo- '|£><W, vyko į Paryžių gauti i 
mintango) sutinka su skun-jten šautuvų, 

bet visos Europos ir Azijos i Pearson ir’ kL ,U du> tik jis jam atrodo P^^Paraką. Jeigu
  į ti, gali būti apšaukti “ko- 

, . - - uhiuuovU aptaikintojais”,
sų vyriausybė. Atvejų atvejais sekretorius Acheson pa-1 bet jįs Vagina to nepaisyti 

dąbar militarinė padėtis Korėjoje pasikeitė, labai gali-i iykas už viską!
mas daiktas, kad mūsų šalies prezidentas ir sekretorius! ‘Kanados užsienio reikalų 
bus pakeitę savo nusistatymą.

Už “keturių didžiųjų” susirinkimą
Iš Paryžiaus ir Londono ateina pranešimai, 

Jungtinės Valstybės, Britanija 
priešins “Keturių Didžiųjų” : 
Tokį susirinkimą jau seniai siūlo "tarybų Sąjunga. Tik 
Anglija ir Francūzija, girdi, norėtų, kad tokio susirin
kimo darbotvarkis būtų praplėstas taip, jog apimtų nei -r>. • ; .
tik Vokietijos klausimus, b- ......... . PablezM> J°8 uz U1> M
reikalus. • •

Tokiam susirinkimui iki šiol daugiausia priešinosi mū-1 knistu

apie jų 
veiksmus Korėjoje. . Ofici-

ir del Taiwano (Foimo- (į<aitinama Kinijos Liaudies 
zos), na, ir del įsileidimo e Sp ublikos vyriausybė, 
Kinijos į Jungtines tautas. nes į0S vyriausybės Ameri-

Sir- Keith Officer ” , auto- 
savano-

nepripažįsta. Išvelnus; pagaliau, Dr. Tsi-jl8-tame amžiuje, tai juo la-1plutoniumą, spiogstamąją
Kinijos komunistams kal-jang sako: komunistai Kini- 

tinimas buvo svarstytas.padarė “Tarybų Sąjun- 
reiškė, kad iš tokio susirinkimo niekas neišeitų. Bet kai į Taika, esą“ brangesnis kolonija” ir “žmonijos

! testuoja ir nori, kad jo pro
testas būtų užprotokoluotas. 

Višinskis ir vėl kalba, nu- 1 • _ 1 •

kaltinimą Tarybų Sąjunga 
vetavo.

Tai kas daryti?
Ieškoma priemonės, kaip 

iš naujo tąjį klausimą per
duoti Jungtinių Tautų 
asemblėjai (seimui). Prie
monė tapo surasta.

GENERALINIS 
KOMITETAS

Vakar dienos Laisvėje

ciĮJ V lYdli Let U.VJL dUllgU Valo’'I 1 • rr •• •
tijų agresijos Korėjoje. Ki-^h“’e_ K^P^f1JT0Sw^!,' 

Inijos vyriausybė teisingai 
[elgiasi, leisdama kinams sa- 

j. , ivanoriams padėti korėjie-rodinedamas, jog net pats L- .. . į. • 
•n /r. A j 1 1 i i U -I 111 o i Y d L 1. d d LI •MacArthuras, savo skunde,! - - 
niekur neminėjo Kinijos! 
vyriausybės, o minėjo tik 
“kinų komunistų jėgas,” 
tai kokią teisę dabar mes 
turime kaltinti Kinijos vy- 

minėjau, kad Kiūba, Fran-|riausybę? Kodėl šis klausi- 
cūzija, Ekvadorius, Norve-,iuas nebuvo pirmiau deba- 
gija, Anglija ir -Jungti-[tuojamas pirmajame politi
nės Valstijos suformulavo driame komitete, kur jis tu-1 
skundą prieš Kiniją. Tasai’.rėjo^buti^debatuojamas? • 
skundas labai atsargus ir. 
mandagus. Jis skamba: u
blikos Centrinės Vyriausy-'teto pirmininko pareigas, 
bes įsikišimas i Korėją.” |aiškipa? jąg šis komitetas 

__ r ° Norint tokį visiškai nau-jnegalėjęs ^batuoti minėto 
ištiktieniš į ųRmr'^trimams Idalyką'įteikti seimui, jis skundo dėl to, kad seimas 
■i kokių i būdu išspręsti Korėjos ka- *;ur' pirmiau pereiti 
vieno-’žėLe aa tam tikru> komltet

ministras yra įtakingas as 
muo Jungtinėse Tautose

Siūlo derybas su Kinijos Liaudies Respublika be t0> Pati Kanada vaidina
Kanados užsienio reikalų ministras Lester B. Pearson 

pereitą antradienį kalbėjo per radiją. Jis storai pabrėžė i 
kritišką tarptautinę padėtį. Ir jog reikia greitai ieškoti 
išeities, jeigu mes norime, kad neužliepsnotų naujas pa
saulinis karas.

Mr. Pearson pareiškė, kad be jokių atidėliojimų reikia
užvesti taikos derybas su Kinijos Liaudies Respublika. 13-ka Azijos valstybių dele- 
Jis sako, kad nereikia paisyti to, jeigu' kas nors tokią gacijų padarė įdomų pareiš- 
politiką paskaitytų “pataikavimu” komunistams. Taikos 
reikalas turi stovėti pirmoje vietoje.

Kas Ką Rašo ir Sako
KANADIEČIŲ SŪNŲ IR 
DUKTERŲ DRAUGIJA

Kanadoje gyvuoja Sūnų 
ir Dukterų Draugija su sa
vų kuopomis visoje šalyje. 
Jos sekretorius, Ch. Na- 
rush, rašo Liaudies Balse, 
jog šios draugijos Centro 
Kopi i tetas

. . : nutarė skelbti 3-jų mė- 
vajų gavimui naujų na
šią draugiją. Vajus pra
šu. 1-ma diena vasario 
ir tęsis iki gegužės 1-

nėšių 
rių į 
sįdės 
mėn. 
mos .dienos 1951 metų. Va
jaus laiku priimami aplikantai 
su nepaprastu palengvinimu, 
tai yra, nuo 16 metų amžiaus 
iki 20 metų, priimami visai be 
įstojimo mokesčio, o nuo 21 
metų amžiaus iki 50 metų 
net f>er pusę sumažintu) įstoji
mo mokesčiu. Todėl dar ne
priklausantiems prie Sūnų ir 
Dukterų Draugijos labai gera 
proga pasinaudoti teikia
momis lengvatomis ir tapti 
šios organizacijos nariais.

svarbų vaidmenį bendrai 
politikoje, tarptautinėje po
litikoje. Taigi jo žodis turi 
didžiulės reikšmės.
AZIJOS TAUTŲ BALSAS

Vadovaujamos Indijos

kimą. Jos atsišaukia į Kini
jos Liaudies Respubliką ir 
Korėjos Liaudies Respubli
ką, kad pastarosios tuojau 
paskelbtų, kad jų armijos 
neperžengs per 38-tą j į pa
ralelių, kad jos neis į pietus 
Korėjoje. Toks pasisaky-

Draugija stovi tarpe Jūsų ir 
ligos. Draugijos tikslas yra 
suteikti materialę ir moralę • ma$ suteiktų laiko tolimes-, . 
paramų nelaimės i.......
tautiečiams, nesvarbu 
Įsitikinimų bebūtų, visi 
d ai sušelpiami.

Sūnų ir Dukterų

I Penktoji ir Dvyliktoji ten,_ M?. Lie taip kitko pa- 
. Hagos tarp tau tin. konvėn- sake:

.. . . < ___ Ac rlnv fnviii vi Irinc

Dr. Roboto Urdaneta kaltinimas 
Arbelaez (Colombijos), ei-

cijos yra nutarusios, toliau 
nurodė kalbėtojas, jog neu
trali šalis negali būti ap
kaltinta agresijoje, jei jos 
i n d i v i dualiniai piliečiai 
vyksta padėti kito kurio 
krašto žmonėms karo metu. |

Po to eita balsuoti: 10
i balsų paduota už tai, kad plėtojimosi.

—Aš dar vis turiu vilties, 
jog Jungtinėms Tautoms 
pavyks taikiai išspręsti Ko
rėjos karo reikalą . . . Mes 
privalome stovėti už Jungt. 
Tautų čarterį, bet tolydžio 

į turime ieškoti visokių prie- 
l sulaikymui karo

būtų 
asemblėjos darbu

įdėtas 
dieno-!

DIDĖJA KOVA UŽ 
TAIKĄ

Ateina iš viso pasaulio ži- 
jungos ir Čechpslovakijos) Inių, jog žmonės,—pirmiau- 
prieš, o 2 (Indija ir Ira-.siai darbininkai, — visur 
has) susilaikė nuo balsavi-1rodo didelį ryžtą kovai už 
mo. įtaiką, prieš

Pirmininkas paskelbė, jcg karo pavojų.
| trečiadienį bus sušaukta žodį ir intelektualai.

Kinijos Liaudies Respu- nąs pirmojo politinio komi-'Markin’ 2 balsai" (T Są-' 
lt J*. T T 7. . . 4- z-x 4- ■v-v t i i 1 r z'v i z-« i ' *-

s.ere il
gą tam tikrų, komitetų. Sei
mo pirmininkas pats vienas

■'ro reikalą, sūko tos sąlys. 
' Po šiuo pareiškimu pasi-

Draugija rašė: Afganistano, Bur- negali saųvaliai jokio naujo 
savo skyrivs turi beveik kiek- mos, Egyptb, Indijos, Indo- klausimo ..įdėti seimo darbų 
viename didesniame mieste, nezijos, Irano,f Irako, Leba- dieuotvarkin.
kaip tai: Toronte, Hamiltone, 
Sudbūryj, Windsorę, Timmin-

įse, Coųrtlande, tarpe tabako 
augintojųu ir Winnipege, o 
taipgi turi grupes Edmonto- 
ne, Colemane ir Vancouve- 
ryje. Taigi, kaip matote, no- 

’ pintiems tapti šios draugijos |
nariais gera proga prisirašyti, j Jos 
kuomet vietinės kuopos vaji- MacArthurą neperžengti to 
ninkąs atsikreips prie Jūsų.

Centro Komitetas galvoja nes kitaip Kinija, saugoda- 
apie sušaukimą sekamą va- mą savo sieną 
sąrą visuotino .kuopų atstu- įtraukta į l$arą. 
vų suvažiavimo. Jis nori, 
kad kuopos pasisakytų, . ar 
jos tokio sūvažiavimo pa-*‘skis ir Malikas, kalbėdami

posėdžiavo, kur buvo svars
tyti piųmpjo komiteto sįū-

III pasaulinio 
Taria griežtą 

Tai 
o irasemblėjos sesija ir ten šis'vyksta ne tik pasaulyj, 

Gutierrez klausimas bus svarstomas. 'Amerikoj.pr. Gustavo <
(Kiūbos) protestuoja prieš - 
Višinskio kaltinimus politi-!

;niam komitetui. Tarybų

AMERIKOS SLAVŲ Žmonės nori, kad su 
KONGRESO ŽODIS i le.<?ų. Šventėmis karas

buvo pa.’^junga čia trukdo darbą, korespondentas a - pasauiįs ramiau galėtų at-
i . ; _ . i’'inors Višinskis negalįs už- su Ame?^°s S.LVU sidusti.
to sprendimui praėjusį an- gįnčytį t0 fakto, kad Korė-!' - , ... , .

joje šiuo metu veikia. 800,- vaujama buvusiojo Michi- 
rpaį gan valstijos senatoriaus 

Novako ir George Pirinskio. 
Delegacija įteikė atitinka
moms įstaigoms reikalavi
mą tuojau baigti karą Ko
rėjoje. i.

Na, ir šis skundas, šis1 v1 . 
įvestas Generalinio Komite-

nono, Pakistano, Filipinų, - . < .
Sąudi Arabijos, Syrijos ir: naujas punktas,?
Yem.eno delegacijos.

Kai Amerikos kąriųopie- 
nė pasiekė 38-tą j į parale

lių, žygiup.cĮanią i šiaurę,, 
i atsiminkime, tuopiet Indi- 

vyrįausybę ragino

i nors Višinskis negalįs už-:' . . .. , ,
ginčyti to fakto, kad Korė-jKon<reso delegacija, vado-

rubežiaus, sustoti ties juo,

> > gali būti
I

Panašiai sakę Kinija.
JUngtinėsę.1 Tautelę , Višin-

T. Sąjungos vardu, sakė

tradienį. "
Kas tas Generalinis Ko-’ 

mitetąs?
Sakyčiau, tai yra lyg ir racIjj^ sak0 kiūbietis. 

seimo (asemblėjos) prezidi- ' 
jųmąs. Jį sudaro seimo pir- jigjaU) pirmiausiai klausda- 
mininkas, septyni vice-pir- mas Kiūbos delegat0: 
mininkąi ir šešių svarbiųjų 
seimo komitetų .pirminin- 
kąį — viso 14-ka asmenų.

>• DEBATAI
Skaitytojui trumpai pa

teiksiu/ kaip šis klausimas

0,00 ginkluotų karių.
kiekvienas gali girdėti per

Višinskį tuomet kalbėjo

ar 
mes galime tikėti viskuo, 
ką sako radijas? Amerikos 
radijas^yra rankose tų, ku
rie įsiveržė .* Korėjom Ne 
Korėja, užpuolė Jungtines* 
Valstijas, bet pastarosios

Ka-
Ko- 
kad

Visą tai verčią ne tik 
Jungtiniu Tautų vadovus, o 
ir paskyrių valstybių vado
vus rimtai galvųti pirmiau, 

f pegu darys kokį nors griež
tesnį žingsnį linkui.

1 "I a* . •
karo

plėtimo.
Štai, kodėl

LIE OPTIMISTIŠKESNIS šiandien karo
Jungt. Tautų sekretorius,[truputėlį mažesnisr, negu jis 

Trygve Lie, optimistiškiau buvo vakar arba - užvakar. 
žiūri į pasaulinę padėtį.

aš ir sakau: 
pavojus yra}

Kas bus rytOj, matysime.'
__ ________ ___-X-

t - - . • ■ ... »■; <7. '
2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Dajly) —Penk., Gruod.-Dec. 8, 1950
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fflMO mitaldmo vadinami "rediusinimai
Amerikietės moterys iš-’kyšime, viso 40 colių storu- 

leidžia šimtus milionų dole- mo. 
fiu visokiem veido ir kūno 
dailinimam. Kai kurie dai-' 
linimai gali būti tikri, o ki
ti apgavingi, tik pinigų vi-'turte ir 
liejimas. j vietoje, tai mes

Čia pakalbėsime 'tiktai-padauginti 40 
apie kūno paploninimą ar-!tris, ir sakome, 
ba sulaibinimą, kas ameri-| 
koniškai vadinama *rediu-| dolerių. “Tamstai 
sinimu.” '120 Trytmentų,’

Kiekviename miėste yra tiek sulaibėti, 
biznių, kurie pinigaujasi iš j pareikšti, 
riebių arba vidutinių mote- Jeigu moteris atrodo pa
rų, norinčių palaibinti savo siturinti, o ji taipgi nori 
figūrą. Daugelis tokių biz-’suplonėti 40 colių per visas 
nierių per laikraščius skel-lkūno dalis bendrai, tai 
biasi aukštai skambančiais!mums įsakyta padauginti 
“profesionaliais” vardais, '10 colių per keturis ir pa- 
bet iš tikrųjų yra tik pini-|tarti 160 
gų gaudytojai, raketieriai

“LAIBINTOJOS”
PATYRIMAI

ii* vartojamas

Jeigu moteris atrodo be
gyvena prastoje 

privalome 
colių per 
kad toks 

i suplonėjimas jai lėšuos 120 . um---- x • _

čioje. Moteris aukštienin- dalis, taigi ir gulinčios nu- temis

tes, o elektriniai prietaisai

užtaisyto skysčio 
savaitei už dolerį, 

norą 
valgyti. Taigi aš manau,

vienai
Mes taipgi parduodavome Tas skystis mažina 

judindavo kai kurias stalo bonkutę. negardaus, šalmė-

“Tamstos kraujo apytaka 
tapo paakstinta. Kraujas 
ateina net į odos paviršių. 
Ar tamsta bet kada bandei

“MINKŠTIEJI” GĖRIMAI MINKŠTINA 
AMERIKOS JAUNUOLIUS

I

reikės| Vadinami minkštieji (sal- 
norint dieji) gėrimai “minkština” 

mes turime Amerikos jaunuolius, daro 
’ juos “gležnus”, sakė dantų 
daktaras Fred.D. Miller, iš 
Altoonos, Pa. Jis liudijo 
Jungt. Valstijų Kongreso 
komitetui, kuris tyrinėja 
chemikalus, vartojamus į- 
vairiuose maisto produk
tuose.

Dr. Miller tvirtino, kad 
tokie minkštieji gėralai, 
kaip coca cola, taipgi sal
dainiai, baltasis cukrus ir 
smulkiausi baltieji miltai

kad negardusis skystis dau
giau tarnavo sulaibėjimui, 
negu stalas su krutančiomis 
savo dalimis.

Kostumerių mes gaudavo- šiokiais ar tokiais tepalais
me tiktai per laikraštinius valyti sau odą? Jeigu ban- 
skelbimus, kurie žadėdavo dei, tai žinai, jog toks valy- 
pradinius gydymus dova- mas yra tik 
nai. O mes, kompanijos par- Norint tikrai išvalyti odą, 
eigūnės,-“gydytojos,” dau- tai reikia valymo iš vidaus, 
giausia laiko praleisdavo-j ką mes ir darome.” 
me prie telefono. Mums bu-i Iš vienos pusės, mes vi
vo mokama po $180 iki liejome moteris žadamais 
$300 algos per mėnesį.

DEKLAMACIJA
Mes visos buvom išmo

kusios vieną ir tą pačią de-: 
klamaciją pasakyti per te-! 
lefoną, viliojant kostumeres! 
į mūsų įstaigą. Mes saky
davome:

“Mūsų darbas yra atves
ti tamstos kūną į normalę

paviršutinis

tieji gėralai, saldieji ir kiti 
“per daug civilizuoti” val
giai, taip naikina jaunuo
liams dantis, kad dabar re
krutuojama net visiški be
dančiai. Jiems armijoje su
deda dirbtinius .dantis 
(plates). Amerika jau ne
galėtų surasti pageidauja
mo rekrutų skaičiaus, jeigu 
reikalautų bent pusėtinai 
sveiku dantų, sakė dr. Mil- 

c c Z

paviršinę danties kaulo da
lį. Bakterijos gi pro pra
graužtą emali ją pasiekia ir 
naikina minkštesnįjį dan
ties kaulą. Dr. Miller todėl 
ragino sumažint ypač fos
forinės rakšties kiekį sal- 
džiuosiuose gėraluose.

O kad žmonės geidauja 
saldumo, tai galima būtų 
vartoti tokiem gėrimam 
naująjį chemikalą sucaryl 
sodium, sakė dr. Miller. Jis 
tvirtino, jog su/caryl neken-

gerumais, o iš antros pusės, 
gąsdinome jas, kas jom at
sitiks, jei nesigydys nuo nu
tukimo. Kada moteris at- 
i rodydavo jau gana “ap
dirbta,” tai mes pakišdavo- 
jme jai kontraktą pasirašyti 
ir tuo pačiu laiku išgauda- 
vome pradinį mokesnį.

Kai kurios moterys nori 
pasitarti su savo vyrais. 

|Mes žinome, kad vyrai su- 
Musų dai-i|aįkytų (]aUg moterų nuo 

lj -1 1----- ;j. Mes todėl

” nuo 
'riebumo, už kuriuos ji tu- 
irės sumokėti 160 dolerių.

Jeigu moteris atrod tur
ines privalome 

• 5;
|tinga, tai mes privale

Pasiklausykime, ką paty- ąų colių padauginti per 
mergina tuomet ji turėtų 200 sykių 

atsilankyti gydymui ir viso
re newyorkiete r* 
Shirley Krauthamer apie 
vieną. “I
ciją.” Shirley apie tai pa-| 
pasakojo Sunday 
Magazine:

—Pirm kelių mėnesių as‘įaj

laibintojų organiza- sumokėti 200 dolerių.
<•>. >>.>_| p kada aš buvau perkel 

( ompassita j madingą laibinimo
„| įstaigą Long Islande, N. Y., 

------ ----- v . -- , LCJ žadamus nuimti storio 
atsiliepiau į skelbimą Utik-CC)]įus mes 
raštyje. “Laibinimų orga-', 
nizacija” žadėjo gerą tar-jteryį mokėdavo 
nybą. . I;.;;; .. .... .

Aš buvau viena iš kokio'40 C0Įjų suploninimą 
šimto jaunų moterų, atsi-| 
liepusių į tą skelbimą.

Nuėjus man į vieną did-į 
namį vidurmiestyje, priėjo: 
prie manęs apsukri viduti-! 
nio amžiaus biznierė, per- j 
žvelgė mane nuo galvos ikijma gydymui imama ta pa
kojų; surado, kad aš gana'ti kaina' — doleris už 45 
gerai atrodau, ir padavei minutes. m -
aplikacijos blanką išpildyti, j brangu. 
Reikėjo pažymėti vardą, imas, 
amžių, adresą, mokslo laips-i gydymų skaičius? 
nį ir kt. 
buvo 
ją iv 
simai 
New 
kuris 
skriausti samdomus žmones 
dėl jų tikybos ar tautybės.

Paskui aš ir kitos apli- 
kantės turėjome atsakyti 
klausimus, 
kvočiami ■4 
gabumai, 
buvo parinktos lavinimui 
per vieną savaitę. Aštuo- 
nios gavome* tarnybą.

“LAVINIMAS” 
z Lavinime bizniot^-vadas 
mum sakė:

“Jūs būtinai turite steng
tis parduoti (žadėti) tris 
dalykus — jaunystę, pasi
sekimą, laimę, o dar ir mė
lynąją padangę butelyje. 
Publika moka pinigus už 
tuos dalykus.”

Mums buvo pasakyta, 
•kad doleris

Dar .blogiau — jie kenks
mingi.

Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo reikalaujama, 
kad imamas armijon nau
jokas turėti! tam tikrą

Kas liečia minkštuosius 
gėrimus, tai jis patarė iš
leist įstatymą, kad ant jų 
butelių būtų pažymėta, jog 
tas skystimas 
yra cukrus i 
rūkšiš, apart vandens.

Cukruotose seilėse spar
čiai veisiasi žalingos dan-

daugiausiai 
ir fosforinė

kia nei dantims nei kūnui j būklę, be jokių pastangų iš 
bendrai, nors ji yra daug tamstos pusės.
sykiu saldesnė už cukrų, bas yra tame, kad būtų Pa"^okio gydymosi

' ' ’ ’ ’ | taisyta lamstas kraujo apy-ipradedame gitaip kalbėti:net ir už sacharina.
Dr. 

taria 
dėti 
mus.

Miller, be kitko, pa- 
aukštais taksais ap- 
minkštuosius gėri- 
Tad pats jų brangu

padaugindavo- skaiči,Į sveikl! viršutinių ir 
me per 8, 9 ir 10; tad mo- apatinių dantų. Bet minkš-apatinių dantų. Bet minkš-

finis bakterijos, o fosforinė mas verstų jaunuolius susi- 
rūkštis savaime graužia e- laikyti nuo per didelio tų 
maliją (enamel), kiečiausią'gėrimų naudojimo. N. M.

i po $320, 
j $360 ir $400 už laukiamą 

per

j lerių.
Iš KUR DIDYSIS 

PELNAS?
Už kiekvieną atsilanky-

93 metų amžiaus dentistas, medicinos 
daktaras ir vaistininkas

Didžiojo New Yorko 
Dentistų Draugijos susirin
kime pereita savaitę daly
vavo ir 93. metu amžiaus 
dentistas dr. Charles Wil- 

Adams iš Bostono, 
seniausias

Tai atrodo ne per ųam
Kame tad skirtu- Manoma, 

jeigu padauginamas dentistas Amerikoje.

fesijbs, tai mano kabinetas 
buvo geriau įrengtas, negu 
bet kurio kito dėntisto Bos
tone. Tada aš buvau 89 me
tų amžiaus.

Dabar aš daug laiko pra-

taka, kad tamsta suliaunė- 
tum (pasiliuosuotum nuo 
nervų įtempimo) ir kad 
būtų pataisytas tamstos kū-| 
no užsilaikymas bile kokio-j 
je padėtyje. Tai vienintelis 
iki šiol mokslinis būdas nu-| 
tukimui pašalinti. Mes ne- 
naudojame jokių braukymų 
sunkia ranka, nei masaza- - 
vimo voliukų nei garo pir- 
cių, nei elektros.

Mes nedalome nieko nešiotum ant spr'an-
kio, kas .ardytų jūsų kuną!do tuog 2() tauk
is paviršiaus arba kaS gale-;kai kokį bu)viu maiš r

Matytumėte, kaip mote- 
pasiduoda šitokiam

“Klausyk, gerbiamoji, 
juk tai iš tikrųjų nebran
gu. Tik doleris už kiekvie
ną atsilankymą gydytis. Aš 
esu tikra, kad gydymas 

i tamstai labai patiks. O kas 
; liečia tamstos vyrą . . jei
gu jam reikalinga rašomoji 

_ , argi jis
klausia tamstos, ar pirkt tą

’ Ar jis norėtų,
kad tamsta per visą savo

New Yorko Dentistų Drau
gijos susirinkime, tas lie
sas žilabarzdis daktaras pa
pasakojo senuosius atsimi
nimus:

— Aš nešioju barzdą nuo į 
21 metų amžiaus — tada aš 
norėjau atrodyti senesnis.

1885 metais aš ištraukiau 
pirmą dantį; tą pačią dieną 
ap tvarsčiau ir 
žmogui koją.

Beje, aš esu ne 
cinos daktaras 
bet taip pat ir vaistininkas Į traukęs iš savo 
(aptiekorius).

Pirmasis mano kaipo 
dėntisto kabinetas Bostdne 
atrodė kaip apleista lūšna. 
Aš turėjau koja sukti ma
šiną dantims gręžti. Bet ka
da aš dėl senatvės pasitrau
kiau iš dantų gydymo pro-

tų jums bent kiek kenkti.
Mes niekada per telefoną; , ; -ii • rys pasiduc neatsakydavome į klausi-jikalbing-imui,

VAAIin Irinlr InOllAC’ n'iyn TTV'VT n 0 c - ‘ ” •'Dabar aš daug laiko pra- uitis, kiek lėšuos . gydymas 
leidžiu, lankydamas muzė- |ar kaip ilgai jis užtruks 
jus ir dalyvaudamas viso-į Mūsų pareiga buvo įkalbę- 
kiuose suvažiavimuose.

Bet man atrodo, kad 
žmogus niekuomet neturė
tų pasitraukti iš savo už
siėmimo, kaip sakoma, “dėl 
poilsio senatvėje”. Pasi- 

profesijos 
žmogus juo greičiau sensta. 
Aš pats gailiuosi, kad ap
leidau savo profesiją pirm 
ketverių metų.

Na, šiaip ar taip, bet aš 
visuomet jaučiausi ir jau
čiuosi jaunas širdyje.

Žymėtina, jog tūlos mo- 
‘ terys tik iš nuobodumo at- “ I • •« . • •» — •»

• I
kad kostumerė visųpirm;mn 1;n,| S11 klln nft.

ateitų į “gydyklą.” Mes 
pabrėždavome, jog visai, do
vanai suteikiame ] 
“gydymą.” 
kiekvieno
kalbėjusių su mumis per te-'^ajp apeįti 
lefoną, ateidavo.
KOSTUMERĖ PRIVERS- diskriminuot - paneigt žmo

nes dėl jų spalvos ar tauty-

;eina gydytis dėl sulaibėji- 
įmo, kad gautų su kuo pa
sikalbėti.

Adams 1884 metais baigė 
> mokslą 

Universitete, 
nusilpo jo 

, o medicinos dakta- 
geros klausos.

Da u g u m a Todėl dr. Adams pasiryžo 
moterų pasipiktina, kad gy- tapti dentistų ir 1890 me- 

laši- tais gavo dantų gydytojo 
tai ir meta “gydymą- laipsnį iš Boston Dental 

Bet kompanija jau bū-Į Kolegijos (dabartinės Tufts 
didžiąją užmo- Dental School). Paskui per 

60 metų jis Bostone taisė ir

Blankoje taip pat Skirtumas kompanijos pa- medicinos daktaro
klausimai apie religi- sipelnyme yra štai kame Į New Yorko
tautybę, bet šie klau- Labai mažas skaičius mote- Bet netrukus 

perbraukti. Mat, rų turi tiėk kantrybės, kad klausa
Yorke yra istatvmas,įimtų šimtą iki kelių šimtų rui reikia 
užgina skirstyti bei trytmentų.

dymai nemažina jų “ 
nių. 
si.” 
na paėmus 
kesnio dalį.

Moterys, pasirašydamos}gydė dantis.
kontraktą 
turi tuojau įmokėti 

idalį pinigų už riebumo nu- 
gyclymą. Kontraktas reika
lauja liekamąją atlyginimo 
dalį atnešt reguliariais įmo- 
kėjimais per paskirtus lai
kotarpius; o jeigu bent vie
nas įmokė j imas bus pavė
luotas, tai pridėt dar ir 
procentus. Tokius reikala
vimus moterys paprastai 

i pasirašo neperskaitydamos.
Ilgainiui daugelis pama

to, kad “gydymas” neneša 
yra paprasta naudos; tad bando nuo jo 

kaina už 45 minutes “gy- atsisakyti. Tuomet kompa- 
s'uploninimo.i nijos koĮektoriai apgula jas, 

pareiga buvo | reikalaudami vis tiek sumo- 
kėt už visą sutartą laiką. 
Jie primena, kad jos pasira
šė kontraktą ir, net teis
mais grūmodami, išveržia iš 
jų pinigus. .

Aš abejoju, ar tie gydy
mai bent kiek . paplonino 

Jeigu kurios pa- 
kaip aš 
mažiau

kuriais 
protiniai 
Dešimtis

buvo 
mūsų 
mūsų

su kompanija, 
žymią

Kalbėdamas pastarajame

ir

nulūžusią

tik medi- 
dentistas,

pradini APEINAMA ĮSTATYMAS 
Ir apie 80 iš; DĖL TAUTY LYGYBĖS 

šimto moterų, Mes buvome išmokytos, 
i New Yorko 

įstatymą, u ž d r audžiantį

ta Klausytis
Kuomet moteris ateina,; bes. 

tai mes ją labai, labai ma
loniai pasitinkame. Prašo-

ŽEMIAUSIO ŪGIO TAUTYBĖ-PIGMIAI
Yra prirašyta pasakų a- 

pie labai mažyčių ’ žmogiu
kų - nykštukų tautą, kuri 
vadinama “pigmiais”. Bet 
jie nėra toki maži, kaip bu
vo pasakojama.

Vidutinis vyriškio pigini o 
ūgis yra 4 pėdos ir 4 ar 5 
coliai. Jų moterys turi apie 
4 pėdas aukščio.

Pigmiai gyvena tūlose 
Pacifiko Vandenyno salose, 
bet daugiausia jų yra vaka
rinėje Afrikoje arti ekvato
riaus (pusiaujo) ir rytinėje 
Afrikoje, į pietus nuo Ethi- 
opijos.

1946 metais pigmius tyri
nėjo francūzų ekspedicija— 
mokslininkai, piešėjai ir fo- 
tografuotojai. Jie surado 
vieną negrą vertėją, kuris 
mokėjo kalbėti francūziškai 
ir pigmiškai. Ir štai, ką tie 
francūzai patyrė:

Pigmiai yra medžiotojai. 
Vyrai tik medžioja ir daro 
medžiokHn. įrankius. Pig
mių moterys atlieka beveik 
visus kitus darbus — stato 

___  _  _____ bei taiso bakūžes, gamina 
Į elektriniais prietaisais apa-1 valgius ir 1.1. v

dymo” dėl 
Bet mūsų 
žiūrėti, kiek būtų gajima iš 
kostumerės gauti už visą 
^gydymą” nuo riebumo. 
Tad mes vartojome padau
ginimą, sprendžiant, kiek 
moteris galėtų sumokėti.

PADAUGINIMAI
Pavyzdžiui, štai moteris 

18-to numer. (saizo) storu
mo, o nori suplonėti iki 16- 
to numerio. Taigi mes tu
rime išmieruoti dešimtį jos 
kūno dalių — kulšis, šlau
nis, blauzdas, krūtinę per!buvo tame, kad mes pagul- 
krūtis ir tt. Norint mote-[dydavome moterį ant mink- 
riai sulaibėti iki 16-to nu- što stalo su tam tikrais 
merio, reikėtų nuimti, sa-.

moteris.
laibėjo, tai todėl, 
suprantu, kad jos 
pradėjo valgyti.

NEVA GYDYMAS
Visas riebumo gydymas

iš negrų šiekUžsiimti žemdirbyste pig- miai gauna 
miai laiko per žemu sau da- tiek grūdų, vadinamų ma- 
lyku. Jie sako, jų dievas niok, kuriuos sutrina į mil- 
Komba pasiuntė juos į miš-Įtus.
ką tik medžioti. Komba ne
nori, kad jie augintų javus 
ar daržoves.

Bet pigmių moterys eina 
talkon kaimynams . neg
rams, kai reikia javus nuo 
laukų suvalyti. Už tai jos 
gauna gumos, dramblių il
čių ir gyvulių odų, o mai
nais už šiuos daiktus pig- 
miai perka peilių, parako 
ir tabokos.

Pigmių tautelės gyvena 
kaip pabastūnai. Retai ka
da tautelė gyvena vienoj 
vietoj ilgiau, kaip kelias sa
vaites. Jeigu vienas pigmis 
miršta, tai visi kiti tuojau 
persikrausto kitur gyventi.

Jų bakūžės padarytos iš 
jauni! medelių, vijoklinių 
augalų ir didelių lapų.

Daugiausiai jie minta 
medžiokline žvėrių mėsa; 
valgo net dramblių ir bež
džionių mėsą; bet taipgi 
naudoja maistui tūlas kir
mėles ir augalų šaknis. Pig-

Pigmių tautelės, kaip pa
tirta, niekuome nekariauja 
nei tarp savęs nei su neg
rais .kaimynais. O kuomet 
pakyla ginčai tarp negrų 
tautelių, tai jos pasikviečia 
pigmius kaipo tarpininkus 
ir taikytojus.

Mums buvo įsakyta: 
“Kuomet moteris per te- 

ųie, kąd ji nusiimtų skrybė-1 lefoną užklausia apie gydy- 
lę, nusivilktų švarką ir nu- mąsi nuo riebumo, jūs turi- 
simautų korsetą. Mes žino-. te pasistengt iš jos balso 

■ me, jog be korseto ji nega-'pažinti, ar ji Yra negrė, 
lės iš mūsų įstaigos išeiti—| Jeigu atrodys, kad ji negrė, 
ji turės klausytis visų mo- tai sakykite, kad pas mus 
nų, kuriuos mes mašinaliai t dabar trūksta vietos, ir ji 
pasakosime. ■ turės tris mėnesius laukti.

Iš nusirengimo būdelės,Jeigu moteris klausia, ar 
mes vedame moterį į vieną negres gydomos, tai atsaky- 
būdelių, kuriose yra “laibi- kite: “Iki šiol visos mūsų 
nantieji” stalai.
aukštieninka paguld omą 
ant stalo; tuo tarpu elektra, 
kuri judina stalo dalis-

. “laibi- kite:
Moteris kostumerės buvo tik balto

sios.” Tai negrė ir užkabins 
telefoną.

“Jeigu kartais ateitų ne
laiks nuo laiko pavirbina gre dėl pradinio, nemoka-

Pigmiai nenaudoja jokių 
z ratų, neturi nei verpiamųjų 
Į ratelių. Tinklus jie pasida
ro, susukdami ir supindami 
vijoklinius augalus. O jų 
rūbai, tik žemiau bambos, 
gaminami' iš medžių žievių, 

1 supinamų su dideliais me
džių lapais.

; Bet kuomet francūzai 
pradėjo jiem rodyti elektri
nes lemputes, degtukus ir 
judamuosius paveikslus su 
užrekorduota pačių pigmių 
kalba ir dainomis, tai pig
miai nė kiek nepavydėjo tų džiaugsmu
gudrybių ir tik geraširdiš
kai juokėsi. N. M.

moteriai nugarą aštuoniose 
vietose. Moteris ramiai sau 
guli ir nieko nedaro. Ma
nau, kad jai gana malonu, 
nors ir nenaudinga, taip 
pagulėti.

Iš nemokamo gydymo bū
delės mes nuvedame mote
rį į gražiai įrengtą kamba
rį. Čia mes turime jai ga
lutinai įkalbėti, kad pasira
šytų kontraktą dėl gydymo 
nuo riebumo.

“Ar tamsta dabar jauti 
tvinktelėjimus arba dilgte
lėjimus odoje?” mes klau
siame. “Ot tai puiku!” 
mes sušunkame nuduotu 

ir tęs i a m e :

mo gydymo, tai nusiveskite 
ją į atskirą kambarį ir im
kite klausinėti apie jos 
sveikatą. Jeigu ji neseniai 
pagimdė kūdikį ar turėjo 
operaciją, tai pasakykite, 
kad gal tik už kelių mėne
sių toliau galima būtų ją 
gydymui priimti. Jeigu dar 
negalima ja nusikratyti, 
tai sakykite, kad jai visų- 
pirm reikia turėti pamatinį 
metabolizmą — sveiką me
džiagų apykaitą tarp mais
to ir kraujo. Šis reikalavi
mas paprastai išveja negres/ 
laukan. /

“Jeigu dar to negana,
(Tąsa 4-me pusi.)

3 psl.—Laisve ( Liberty, Li th. Daily)-Penk., Gruod.-Dec. 8, 1950



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

Laisvės vajus

(Tąsa)

Visi buvo išalkę ir valgė tylomis, tik 
jų dantyse traškėjo graužiami kaulai.

—Na, o tu, šarka; kuriuos dievus gar
bini: lenkų, kryžiuočių ar gudų? — pa
klausė būrio palydovą bajoras Baublys, 
apmalšinęs pirmutinį alkį ir užgėręs mi- 
dučio.

—Aš, bajore, savų dievų prisilaikau. 
Teapsaugo mane Perkūnas nuo svetimų
jų-

—O krikštijais kiek kartų?
—Vieną kartą pas karalių Nery, kitą 

—pas karalienę šventojoj.
—Ir abu kartu po baltą trinytį ga

vai? •
—Gavau, bajore. Ir iš karalienės ga

vau, ir iš karaliaus. Kaip nepriimsi iš 
jų rankų malonės.

—O pas kryžiuočius krikštijais?
—Kartą krikštijaus su savo bajoru ir 

pas kryžiuočius.
Visi nusijuokė, tik kryžiuočiai panie

kinamai pažvelgė į Šarką ir vėl valgė.
—Tai kelis gi tu vardus turi?—klausė 

bajoras Baublys.
—Daug, bajore, vi§ų ir neatmenu,— 

ir Šarka, paėmęs iš dubens briedienos 
šonkaulį, pradėjo jį uoliai graužti.

—Ir kaip dar mūsų gerieji dievai pa
kenčia,—prabilo gale stalo sėdįs bajoras 
Miškinis ir, išsirinkęs didesnį mėsos ga
balą, paėmė jį iš dubens pirštais.

—Apsaugok, saldžioji Milda, ogi an
dai Ariogaloj jų vaidilos nuvertė mūsų 
Pykuolį, o jo vieton savąjį dievą pasta
tė ... O Vilniuje, — apčiulpęs pirštus, 
kalbėjo toliau bajoras Miškinis,—lenkai 
šventąją ugnį užlieję, žinyčių išniekinę 
ir patį mūsų Krivį Nery pakrikštiję.

—Tegul mane Perkūnas čia vietoje 
nutrenkia, jei lenkai dar ilgiau viešpa
taus Vilniuje! — trenkė į stalą kumščiu 
Aukštaičių bajoras Garšva,—jei Jogaila 
su Skirgaila užleido mus lenkais ir mū
sų dievus išniekino, tai nebe kunigaikš
čiai jie mums, o mūsų ir mūsų dievų 
priešai. Tenutrenkie ir juos Perkūnas.

—Atsargiau, bajore, — pastebėjo jdm 
tylus bajoras Kinsgaila:— Jogailos die-, 
v'as—mūsų viešpaties Vytauto dievas: ir 
jis yra Krokuvoje jų krikštą priėmęs ir 
jų dievą pripažinęs. Be to, bajore, ir 
aukštaičius bajorus, kurie priėmė krikš
tą, Jogaila sulyginęs teisėmis su lenkų 
didikais, tik mes žemaičiai nežinia kas, 
ar dar pagonys, ar jau krikščionys?

—Teisėmis dar pagonys, o krikštijo- 
mės jau nebe kartą,—bailiai parėmė ba
jorą Kinsgailą bajoras Keršys ir nuleido 
akis.

—Mūsų ir jūsų viešpaties Vytauto 
dievas yra mūsų, Gudų ir Rusų dievas: 
kunigaikštis pirmučiausia yra pasikrikš
tijęs pas mūsų mitropolitą Kijeve šven
tuoju Dniepro vandeniu, — protestavo 
gudų bajoras Pilca iš Matakaucų, išgėrė 
midaus taurę, įsisprendė ir drąsiai pra
dėjo:—O dėl teisių, bajore, tai prisiekiu 
lokio snukiu ir letena, kad visi bajorai 
krikščionys yra lygūs—ar gudai, ar len
kai, ar lietuviai . . .

Iš kryžiuočių tarpo atsistojo vienas 
brolis, vardu Hansas Zvibakas, ir, dievo
baimingai sunėręs rankas, prabilo į nie
ką nežiūrėdamas:

—Nors mums, krikščionims, Mergelės 
Marijos ordino vienuoliams, ir draudžia
ma sėdėti už bendro stalo su pagonimis, 
bet . . .

—Ką, ar mes ne krikščionys?! Ar mes 
ne krikščionies valdovo bajorai ?!■—atsi
liepė iš už stalų pasikrikštiję lietuviai 
žemaičiai kariai ir negeromis akimis pa
žvelgė į kryžiuočius.

—Taip, krikščionys jūs, — prikišo 
jiems užkaitęs kryžiuotis ir pakėlė savo 
bailias akis, — numirėlius laidojate pa
goniškai—deginate; meldžiatės taip pat 
pagoniškai; jūsų papročiai — laukiniai; 
krikštijatės jūs tik tam, kad baltą dra
bužį gautumėt . . .

—Ką jis sako? Ką jis sako?—subruz
do už stalų lietuviai žemaičiai.

—Aš sakau teisybę; štai mano bro
liai Kristuje tai paliudys. Jūsų viešpats 
Vytautas, o mūsų gerb. magistro drau
gas ir jo vietininkas Žemaičiuose, garbi
na vieną tikrą dievą ir išpažįsta vieną 
tikrąjį Romos katalikų šventą tikėjimą, 
kurį yra gavęs iš mūsų ordino malonės, 
—tai taręs kryžiuotis atsisėdo ir, lyg 
kieno užgautas; užsikniaubė ant stalo ir 
susimąstė.

Lietuviai žemaičiai subruzdo, bet atsi
spirti neturėjo kub; juos išvadavo įėjęs 
į menę bajoras Sudim'antas, Vytauto 
uošvio brolis. Jis tarė:

—Kokius mūsų viešpats Vytautas die
vus garbina ir kokį tikėjimą išpažįsta, 
tai ne mūsų ir ne jūsų reikalas. Mūsų 
pareiga jo klausyti ir daryti taip, kaip 
jis liepia. Lieps krikštytis-—krikštysi
mos, lieps smaugti krikščionis — smaug
sime.

Kryžiuočiai subruzdo, išėjo iš užu sta
lo, ir, daužydami kardais j menės aslą, 
visi vienu kartu suprotestavo:

—Mes pavojuje! Mes pavojuje!
—Jūs mūsų priešai. Jūs saracėnai. 1 

Broliai, čia mums gresia mirtis. Mes 
nelaisvėje!... — šaukė kryžiuočiai.

Juos nuramino vyresnysis Knystauto 
sūnus Kristijonas ir vėl susodino už 
skobnies. Visi kurį laiką bruzdėjo ir ne
rimavo. Dubenyse valgių nors dar ir bu
vo, tačiau visi jau buvo sotūs ir tik ge- 
riojo iš ragų midutį ir skersavo į kry
žiuočius.

—Man rodos, vis dėlto kare totorių 
dievai galingesni, — pakrapštęs burnoje 
pirštais, vėl prabilo bajoras Kinsgaila:— 
kad ir andai, prie Gardino, jau kaip 
mus lenkai buvo prispyrę, kaip prispyrę, 
manėme jau žūsim, bet kai surėkė toto
riai, kai pašaukė savąjį dievą—alia, alia, 
tai vienu metu visus į pelkes sugrūdom. 
Jei tik būtų nepasivėlavęs Baigos kom
tūras su savo riteriais, tai lenkai Gardi
no, kaip savo ausų, būtų nematę.

—Mano tėvas prieš mūšį ir totorių 
dievų šaukėsi, — parėmė totorių dievų 
galybę ir jaunesnysis Knystauto sūnus 
Manivydas. '

—Kai patys galim atsispirti, tai ir 
svetimi dievai padeda, o pamėgink tu 
prieš mūšį užrūstinti Pykuolį, tai pama
tysi, kaip tau krikščionių ar totorių die
vai padės, — nubaigė bajoras Garšva ir 
ištuštino midučio ragą . . .

(Bus Daugiau)

(Tęsinys nuo pirmo puslapio)
Toronto Vajininkai .........• • ....................  .... 402
A. Bernat, Los Angeles....... •.........•.. • •......... 892
Bridgeport, Conn., vajin. .. •....... •... •........... 356
M. Janulienė, Detroit ................................... 324
A. Lukaitis, Mayonne, N. J............ . .................... 280
Grand Rapids\vajininkai ................................... 252
J. Daujotas, y. «St. Louis, Ill. .. •....... •..........  252
A. Gudzin, Scotia, N. Y,...............• • •.................. 224
S. Kirslis, Bridge water, Mass. • •. •..................  196
LLD 13 kp. Easton • •.. •................  187
J. Bimba, Pąterson ........................■.............. • • 182
S. Tvarijonas, Detroit .............•....................... 168
S. Raudu ve, Pittston, Pa. ......... 168
V. Smalstis, Detroit, Mich. ............. •.................... 168
C. K. Urbonas, Hudson, Mass................... .... 160
Haverhill vajininkai 156
A. Apšegienė, Auburn, Me. .. ■................ •.. • 156
F. Bloznelis, Catskill, N. Y................................  140
Wm. Goodis, Utica, N. Y. ...................•............  140
Ig. Karlonas, Tukahoe, N. Y. '....................... 140
K. Zambasevičius, Reading, Pa.........•.......... • ■ 140
H. Žukienė, Binghamton, N. Y......................... 140
J. Žebrys, Cleveland .. •....... •..................... •.. 113
Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa.......................  112
G. Kvietkas, Cambridge, Mass......................... 112
V. Padolskis, Mexico, Me..................... • •..........  104
Pr. Jočionis, Detroit, Mich.......... ................... • • 84
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va........................84
J. Balsys, Baltimore, Md. • •................................... 75
S. Karos, San Francisco, Calif............................... 56
J. Svingle, Tarrifville, Conn................................  56
J. Didjun, New Haven ......................................... 56
A. Trepkus, Moline, Ill...................................... 56
F. Madison, Youngstown, Ohio ..............'......... 56
Cliffside, N. J. Vajink. .............................  28

AUKOS DIENRAŠČIUI.
Sekamai gavome aukų dienraščio Laisves reikalams:
M. Klimas, Richmond Hill .............. • •......... $25.00
J. Chuplis, Springdale, Pa.................. ...... 13.00
A. Valančius,' Phila., Pa.............• •................ 13.00
LDS 1 Aps. Boston, Mass. ................. ...... 10.00
M1. Stulpinienė, Flint, Mich. .,..................... • • . 8.00
Geo. Miknaitis, Barre Plains, Mass.................... 5.00
R. Wires, Phila., Pa. ....••••............. .... 5.00
N. N., Boston, Mass.......... . ...................................5.00
P. Sprindis, Kenosha, Wis. 5.00
K. Plačenis, Toledo, Ohio..................................  5.00
Z. Stasiulis, Elizabeth, N. J................ • • •......... 3.00
Mrs. M. Wildner, Lewiston, Me. ......... 3.00
J. Stanys, Baltimore, Md..................... • •........... 3.00
A. Yanavicia, Baltimore, Md. . •...................... 3.00
J. Pechulis, Cliffside, N. J. .................................. 3.00
K. Mažeikienė, Cliffside, N. J.........................  3.00
J. Wizbaras, Elizabeth, N. J.......................... • . . 3.00
J. Malinauskas, New Britain, Conn.................... 3.00
J. Shopes, New Britain, Conn.......... .  3.00
Barbierys, New Britain, Conn.........................  3.00
J. J. Gerdis, New Britain, Conn............ •••... 3.00
Eva Valley, New Britain, Conn....................... 3.00
A. Makrickas, New Britain, Conn. •..••••.. .3.00 
J. Auglis, E. Bellerica, Mass.........................|.. 3.00
J. Gružinskas, Phila., Pa................ •.............. • • 3.00
J .Andriulionis, Phila., Pa. .. •........................ 3.00
P. Grosman, Phila., Pa. ...... ................ i.. 3.00
A. Strolis, Phila., Pa............•...........•............  3.00
V. Mačys, Phila., Pa. ................ |. • 3.00
Pliečkaitis, Chicago, Ill....................... •............  3.00
J. Gelgaudas, Chicago, Ill. 3.00
Geo Liepa, Scranton, Pa..................•............   3.00
K. Kibirkštis, Worcester, Mass. .. • •......... • 1 . • 3.00
P. Yankauskąs, Wilkes Barre, Pa..............G . .3.00
Wm. Palevich, Maspeth, N. Y.......... •.......... ■ • • 3.00
A. Genotis, Saginaw, Mjich. ....................  3.00
J. Bubliauskas, Detroit, Mich. ,.............•... 3.00*
Drg. Ona, Detroit, Mich........ • •...........•...............3.00
F. M. Shuman, Farmington, Me;- .........................2.50
C. A. Motejūnas, WilliamstonJ Pa.................    2.00
J. Čeponis, Montreal, Canada .,......... •........... 2.00
A. Mažeikienė, New Britain, Conn........ . ........... 2.00
J. Valickas, Los Angeles, Calif............................1.00
A. Skairus, Elizabeth, N. J............................... 1.00
P. Kardauskienė, Elizabeth, N. J.................... 1.00
K. Šimonis, Toronto, Canada .. •.........  1.00

Senatorius Robert A. Taft po rinkimu. Ypatingai dar
bo unijos priešinosi jo išrinkimui. Jis džiaugiasi laimė
jimu ir dabar dar drąsiau galės Kongrese vadovauti 
visiems reakcionieriams.

Blusa Parodoje
FELJETONĖLIS
Zokoninku ornanas "brau

nas" pranešė, kad tūlo dipu
ko atvežta oriyinalė. lietuviš
ka blusa bus išstatyta paro
doje Chicanos šr Jurnio baž-

> Dabar, atvykus šion šalin, 
mes galime surengti nepa
prastą parodą. Ponas per 
savo spaudą išgarsinsi, kad 
čia pasaulinis stebuklas, 
kad komunistai ištrėmė iš

nycios svetainėje, (Lietuvos ne tik lietuvius,
ir blusas.__  _____ Amerikos

Ateina redakcijon (lipu- lietuviaJ, karštai atsidavę 
;, nusiima kepurę, pagar-, uetUVOs vadavimui, tūks- 

bina^Jezų ir kreipiasi prie tančiais lankys šią parodą.
'įžangą paskirsime nedidelę, 
tik po penkis dolerius kiek- 

___  _____ Ir padarysi-

kas, nusiima kepurę, pagar-, jjeįUVOs

redaktoriaus:
—Ponas redaktoriau

pas poną su labai svarbiu':vjen*aj dūšiai. I 
i eikalu. Gal ponas galėtum < gerą gešefta ’

Redaktorius, atydžiai iš- 
akinių klausęs dipuko aiškinimą,

išklausyti?
Redaktorius, per

viršų, apžvelgė dipuką nuo,prabilo:
galvos iki kojų, paskui at- —Gal čia ir geras suma- 
silošė kėdėje ir tarė: nymas, bet juk blusai reika-

—Nors aš labai užimtas, pingos metrikos, taip sa- 
rašau svarbų straipsnį :kant, įrodymas, kad ji ti- 
prieš komunistus, bet jeigu p^rai lietuviškos kilmės. Ki- 
ponas turite svarbų klausi- taip, komunistai pradės Ve
rną ar reikalą, malonėkite pelioti, kad čia apgavystė, 
pasakoti, o aš, kiek galėda-Į —Taip, ponas redakto- 
mas, stengsiuos pagelbėti.'riau, aš tą permačiau ir pa
juk mes stengiamės visuo-įsirūpinau blusai metrikas, 
menei pagelbėti. su Lietuvos vadavimo vy-

—Bonas redaktoriau, mes riausio komiteto parašais, 
galimė padaryti, tai]) sa-1 Dokumentas tvirtas, prieš 
kant, gerą gešefta." ’kurį negalės išstoti ne tik

—Labai gerai. Dabar.komunistai, bet ir peklos 
'mums, Lietuvos i vadavimui, I vartai jo nenugalės!
labai reikalingi pinigai. | —Labai gerai, ponas. Aš 

• Meldžiu pasakoti. i tuojau per spaudą prane-
! —Dalykas ve koks. Tei- šių, kad tokia paroda būtų 
Įsybė, gal ponui išsyk išro- kuogreičiausiai surengta. O 
Idys keistas, bet bus ])elnin- jau su pelno dalyba susitai- 
, gas . . . i kyšime.

—Nieko nėra keisto, kas —Puiku! Jeigu gerai pa
lšu rišta su pelnu,—pertrau- vyks su blusa, tai žygiuosi- 
kė redaktorius.—Pasakok! |me ir toliau. Aš turiu <at-

Valstybės sekretorius Dean Acheson konferuoja su senatoriais Alexander Smith ir 
Tom Connally iš Senato Užsienio Reikaly Komisijos. Smith yra republikonas, o

Connally demokratas.

L. Gross, Lawrence, Mass, .............................. • 1.00
J. Valiukonis, PhilaZ Pa............................. ... 1.00
A. Kardauskas, Scrardop;" Pa. .............. 1.00
A. Žemaitis, Scranton, Pa. • • •....... •.............. 1.00
J. Steponkevicius, Detroit, Mich...................... 1.00
Širdingai tariame ačiū visiems ir visoms už aukas!

Laisvės Administracija

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo S-čio onsl.) 

tai galima ją nugąsdint, 
reikalaujant per d a u g 
aukštos kainos. Reikalau
kite viso 400 dolerių—
dol. tuojau sumokėti, o liku
sius—po 50 dolerių per sa
vaitę.”

APLEIDO LA1B1N1MO 
“PROFESIJĄ”

Laibinimo mohai ir suk
tybės vis įkyriaus pra
dėjo graužt sąžinę Shirley 
Krauthamer’aitei; todėl ji
nai ir metė vadinamąją

“rediusinimo profesiją.”
“Dabar nežinau, kokį už

siėmimą gausiu, — sako 
Shirley. — Bet užsiėmimas 

150, turės būti toks, kad mano 
sąžinė būtų rami, kad ne
sijausčiau apgavike.”

PATARIMAS
Norint sveikai sulaibėti, 

reikia kreiptis į atsakingą 
gydytoją. Tik jis galės duo
ti naudingus nurodymus.

Ypač vengti apgavingų, 
raketiepškų “sulaibinimo” 
biznių. J. C.

—Aš atsivežiau originalę 
lietuviška blusa . . .

—Ponas pradėjai juokau
ti, užmiršdamas, kad aš už
imtas ir neužsiimu juokais, 
nieko bendro su blusomis 
neturiu.

—Palauk, ponas redakto
riau, truputėlį kantrybės, 
leisk man baigti aiškinti.

—Gerai, baikite.
TuojausMipukas išima iš 

portfelio įvyniotą ])opieroj 
; stiklinę dūdelę, išvynioja ir, 
įrodydamas redaktoriui, tę- 
į šia:

—štai, ponas redaktoriau, 
tai tikrai originale 1 ie-
tuviška blusa, kuria aš,7 V 7

ikaip savo akį, saugojau per« 
j visą tremties laiką. Su-
1 praslc, ponas redaktoriau, 
kiek aš turėjau rūpesčio, 
kad ji, nabagėlė, badu ne
pastiptų. Kiekvieną naktį, 
kaip motina kūdikį, atsar
giai, kad nepaspruktų, iš
leisdavau iš šios dūdelės, 
prileisdavau prie savo 
griešno kūno ir pamaitin
davau savo locnu krauju.

si vežęs originalę lietuvišką 
utėlę, blakę ir tarakoną. 
Tuomet ir šiems gyviams 
surengsime parodas. Kaip 

’matote, apart blusos, dar 
galėsime tris parodas reng
ti.

Dipukas, > atsargiai įvy
niojęs, dūdelę įdėjo portfe
liu ir, atsisveikindamas re
daktorių, pridūrė:

—Keliausiu namo, reikės 
blusą pašerti, taipgi dar al
kanos utėlė, blakė ir tara
konas. Visus, dėl visuome
nės Ir Lietuvos atvadavimo 
labo, maitinu savo krauju.

Dabar visa lietuviškoji 
Chičaga sujudus ir laukia, 
kada ta paroda įvyks, kuo
met galima bus apsidžiaug
ti mūsų visų mylima bluse
le, išgelbėta nuo tremties 
Sibiran.

Švenčioniškis.

.Jeigu Texas valstija būtų^ 
taip tirštai apgyventa, kaip7 
Rhode Island, tai turėtų 177 
milionus žmonių.

4 psl.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily)-Penk., Gruod.-Dec. 8, 1950



CLEVELANDO ŽINIOS
Clevelandas Pergyveno 
Nepaprastą Padėtį.

Iš penktadienio j 
(lapkričio 25-26 d.) 
tokia sniego audra, 
tadienio ryte Clev< 
priemiesčių žmonės 
esą nepaprastoje 
Ypatingai užvėjose 
nėse vietose sniego
nešta iki 5-kių ir daugiau pė-

čia ištiko

'lando ir 
pasijuto 

padėtyje, 
ir žemes- 
buvo su-

rašančio namą 
sunešto tiek, kad per šalines 
duris nebuvo galima išeiti, nes 
sniegu buvo užblokuotos. Per

sniego buvo

ti, bet ant tako iki gatvei ii

pėdos gylio. Pasikasus iki gat
vės irgi nebuvo galima toli 
nueiti, nes sniegas buvo per- 
gilll§.

Clevelando panika greičiau 
prasiblaivė, nes dideli sniego 
plūgai pradėjo veikti anksti 
šeštadienio ryte ir neužilgo 
svarbesnės gatvės jau šiek

į galvą neatė jo, kad parūpinti 
policijos automobiliams bei ! 
a,mbulansams ratų lenciūgus 
ir dėl to nei vienas policijos 
automobilius, nei ambulansas 
nebuvo paruoštas važinėjimui 
per gilesnį sniegą. O pės- i 
tiems irgi nebuvo įmanoma to- į 
Ii nueiti. Iš tos priežasties, i 
šturmui užėjus, Clevelando Į 
miestas per 12 valandų išbu- j

| vo be policijos apsaugos. To-i 
jkia padėtim pasinaudodami,! 
į vagys pradėjo laužtis į krau- ' 
jtuves ir net į bankus.

Ugniagesių sunkvežimiu ’ 
į ratai taipgi nebuvo aprūpinti1 
‘lenciūgais ir todėl trokas su ! 
kopėčiomis įstrigo sniege 
duryj Superior Avė., j 
rus nuo E. 9th. Reiškia, 
ne viduryje miesto.

Pašaukta kariuomenė

Tokiai 
sidarius, 
Ohio National 
gavo 3 vienetas,

100 įvairios rūšies kaIV1U, su

k u o

padėčiai mieste 
prisiėjo šauktis 

Guard, 
600

sti
prio 

kurių 1 -

busai pradėjo važinėti. Tik 
per Clevelando miesto admi
nistracijos apsileidimą j C le
ve landą dar
įvažiuoti per porą dienu.

Clevelandas oer 12 valandų

sau gojo bankusK ariuomenė 
svarbesnes krautuves,

sniego 
ambu-

los šnekos apie taksus ant viršpelnių jį tikrai pagul
dė į lovą. .

smagiau mokintis. Ji supran
ta dainų prasmę, išaiškina žo
džių tarmę. Daug geriau, ne- 

į gu kad kitatautę pirmiau tu
rėjome. Juk ir Chjeagoje 1946 
m. festivalyje laimėjome do- , 
vaną su ta mokytoja, kuri da
bar mokina. Tai—Anskaičiū- 
tė-Harkson. Choristės pasiten-

Moterų Pažangos
'Turime ,

naujų dainų. Zigmantiene
: Palovičienė ir Krakaitioiie su
daro trio. Taipgi n< 
manome paruošti koki

(liuką perstatyti. Mūsų 
j ilstanti darbuotoja ir 
i Zig.mantienė suj kitom
’ gėm rūpinasi surasti tinkamą

m nu-

drau-

galima policijos automobilius.
Hansus ir kitas su svarbiu rei- •|

. . . . . . .. . . . "IVAJININKO VIENO VAKARO VEIKLA
Clevelando miesto admini-

ras
nų

mažiausio prisiruošimo. O 
dar blogiau, miesto majo- 
Burke tik už dviejų die- 
po audros, sekmadienio 
akarvi. sušaukė miesto

Ivalė sniegą nuo gatvių. Kar
eiviai dirbo po 10 ir 12 va- 
į landų dienomis ir naktimis.

Pirmadienį kariuomenė ta- 
j po atšaukta. Lieut. Col. Wil- 
!liam G. llummell ir Maj. Ro-

PHILADELPHIA,
■ šeštą valandą 
u j gatvokarį ir važiuoju

Laisves skaitytoją, 
Privažiavęs man

Inas vieną 
i R. Wires.

KANADOS ŽINIOS
Toronto miesto 

rinkimų kampanija 
kaisti, šiemet' dauj 
diskusijos ir tarp kandidatų į 
majorus. Dabartinis majoras, 

į kuris nori būti išrinktu 
vienam terminui, turi 
oponentą kontrolieriaus 

‘porto asmenyje.
Daugiausia šaudoma, 

ima, prieš pažangius kandida- 
’tus. Ponai norėtų, kad. nebū
ti! .jokios opozicijos jų pla- 

’nams apšukoti- visuomenę.

Taigi, drauges, kurios dar 
negrįžote į chorą ir taipgi 
naujos, kviečiamos ateiti iri 
įsirašyti. Choro pamokos į- 

įvyksta penktadienių vakarais 
i 4097 Porter St. PrAdžia 7:3(

Choro korespondentė

— Inimą atnaujinti prenumeratą 
ė, kada aš ateisiu. Pri
ll ešim kę—prenumeratos

valdybos kuri verkia, kad reikią piakel- 
pradedaįti kainą už gesą, šiais metais

gyvesnės turės pelno $1,869,000.

dar 
stiprų 
Lam-

žino-

pirmą 
britai 
LiRu-

Per praėjusius 5 metus virš 
200 užsieninių firmų įsteigė 
savo įmones Kanadoj.

Amerikiečiai užima 
vietą su 147 įmonėmis, 
seka su 34 įmonėmis,
sios lieka kitoms užsieninėms 
fiiTTioms.

Viso per tą laiką buvo už
vesta 1,031 biznis. Jie sam- 
do 41,000 darbininkų.

Per tą laiką, žinoma, ne
mažas skaičius užsidarė, bet

į Hamiltone j majorus kan
didatuoja Helen Coulson, jau
na moteris, buvusi aldermanu. Ikiek jų užsidarė, šiuo tarpu 

'Tai pirmas atsitikimas Ha-1 
miltono istorijoj.

Ji sako, kad dabartinis ma- 
ijoras, kuris nori būti išrink
au ir vėl, yra antidarbininkiš- 
,kas žmogus, tarnaująs korpo-
i racijoms.

nežinia. Kanadietis.

S^upažindinkite su Laisve 
tuos, kurie dar jos neskaito. 
Kalbinkite juos patapti Lais
vės skaitytojais.

; miesto sniegui kasti mašine
rija stovi ant gatvių dyka ir 

.niekas su ja nesiima apvaly- l , v
i ti gatvių, atšaukė Ohio Na-

vietą, išlipa^ 1: 
ir pradedu ieškot

Val<ara’s tamsus

pirmučiausiai apvalyti 
sun- 

sn iegui

■ apsileidimo!

Daugelis moterų pagimdė 
kūdikius namuose

j gatvekario
; jo adreso.
• numerių nesimato. O tas vė
lias su lietum plaka, kaip pa

tuviu d i rektorius.
i
. nierius, 
j niškai.

jis pradėjo kalbą biz- 
Klausia, kiek dabar 

k a i n u o j a. Pasą k iau,
pati sena mokestis—

pastatė

ir tik su 
Viena pa
ir viskas 

.buvę kuopUikiausiai. Tos m|- 
; ter.vs šaukėsi per radiją p/i-

man 
randu 
visai čia 
Mušu į

į Klausau, 
I Pravėrė

skambučio, 
nėra,

Kanados Taikos Kongresas
I praneša, 
jsinį m:

Lapkričio 5-tą dieną kuopos t Massey Hali, ’Toronte, pasiti- 
susirinkime narių dalyvavo i kiniui delegatų iš Pasaulinio 
pagirtinas skaičius. Tarpi* ki
tų kuopos nutarimų, nutarta 
atitinkamai apvaikščioti 20-

Gerai Pavyko Paskaitos 
Programas

PRANEŠIMAS

mo mūsų I DS. šio jubiliejaus
I

; proga numatoma pramoga 
'ruošti plačiu mastu bendio- 
'mis spėkomis su kitomis vie
los I.DS kuopomis.

Po susirinkimo gerbiamas • 
j Dr. M. D. Palevičius skaito į 
I....... i:.............................i.i___ .

jis šaukia m a- Į 
gruodžio 17, ■

< 
’.šokiais, _________
I kuris jvyks šeštadienio vakare, 9 
jd. gruodžio, 15-17 Ann St., Harri
son, N. J. Pradžia 7 vai. vak. Įžan
ga veltui. Rengia LLD 136 kuopa. 

, Tai bus pirmas šio rudens bei žie
mos parengimelis, j kurį kviečiame 
visus ir visas, vietinius ir visos 
apylinkės lietuvius atsilankyti.
Komisija. (234-235)

HARRISON-KEARNY, N. J.
įvairumų vakarėlis su muzika, 

užkandžiais ir gėrimais,

Delegatai šiame mitinge iš

' re Varšuvoje laike pasaulinio 
! kongreso.

'su Viduriai.” Visi kuopos na- | 
p’iai, o taip pat ir pašaliniai, į

ns Taikos Kongreso 
skyrius pranešė, kad 

pasirašė 
a-

57,884 - torontiečiai 
.po Stokholmo peticija. Matthew A

10,000 Toronto miesto 
• viliniu tarnautojų

i algas. Jie 
pragyvenimo 
verčia ieškoti

reikalauja 
nurodo,

BUYUS
(Buyauskas)

m as didesniukonferenciją nusprendimui 
kaip atraizgyti miesto susipai 
niojusią padėtį, ir kurias gat 
ves
nuo sniego ir kur gauti 
kesnios mašinerijos 
apvalyti.

Cleveland Press 
miesto administracijai
mą: Koks būtų miesto liki 
mas, jeigu jis butų užpultas j bulansą nuvežimui į ligonin\ 
iš oro? Kas atsitiktu su jo i ar prisiųstų daktarą ar slau- 
žmonėmis, moterim ir kūdi
kiais, atsitikime atominės 
bombos ?

Miesto administracija 
buvo apsirūpinusi nei

duris.
įeinam

ne
vienu

sunkesniu sniego kasimui plū
gu. O miestas jaū arti milijo
no gyventojų. Pinigų truku
mo nusipirkimui re-ikalingų 
miestui įrankių irgi negalėjo 
būti, nes taksai yra 
keliami kas metai!
miesto valdininkų algos nuo 
latos kyla ir kyla
Tiesa, turėta apie 50 mažiukų!ten palikti, iki kapinės 
sniego plūgų, bet prie dides
nio sniego pasirodė perleng-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

'klausėsi šios taip daug pamo-Ja)l 
I kinančios .paskaitos. Paskaita j 
' juo labiau visiems buvo aiški jdė 
ir suprantama todėl, kad dak-jG, 

.taras skaitydamas po nekuriu 
'punktų apsistojo ir juos nuo
sekliai - smulkmeniškai išdės
tė. Trumpai sakant, visi buvo

raukosi |Miesto valdytojai$7.00. Jis tada sako, kad ji: 
nesupranta, kaip prie dabartįduris, nesu-

O gal jo 
manau sau. 

kartą ir kitą, 
nors ateina.
Sakau, gerą 
į stubą. žiū- 

Wiires išro-

426 Lafayette St, 
Newark 5, N. J.

kadangi reikalavimai tei- 
įsingi. Be to, pažangūs kan^ 
Įdidatai pilnai pritaria jų rei- 
i kai aviniams.■i-

MArket 2-5178
Toronto Geso kompanija, ljdar į 

naudosi
porą

V i e no Kp. JKoresp. B.riu, kad 
ilo, kaip 
Pasirodo, 
turėjo sunkią 
dabar jaučiasi

tik

irašti už $7.00. Sako, ‘i I ’l
Idešimkė ir neieškok t 
;I.ai būna visa už Laisvę 
'dėkojęs išėjau.

Buvau nuėjęs 
i vietų, bet bė‘
įnamio neradau, kitas įjau bu
vo nuėjęs rhičgoti.

Nusitariau v a ž iuoti na- 
!mo. Einu 'link1, gatvekario 
grumdamasis su tuo nelabuoju 
vėju. Sutinku pilietį kuriam 

šaligatvis jau per siauras,
j Prašo manęs dešimtuko kavos 
puodukui. Aš jam atsakiau,

‘kad norėjau jūsų prašyti de-., . . , ,. . ,,r , ... , .G. . . ' , v o i ketvirtadieni, Marshall Held‘šimtuko ant alaus stiklo. Su-. į ,, . . , _ . , . ., ., ... L .. ’ i Co., atsisako patenkinti iu;keikęs amerikoniškai )is pra- .. .1 i ' .. reikalavimus.šiame ■ IZ .. ...■ . ! Kompanija teisinasiranda- ;, . . , ' j. , ■,
niekui

j HARTFORD, CONN.

Grand. Opening Koncertas
jis sirginėju, 
operaciją, bet 

geriau. Apgai- 
draugas skaily- 

Daugiau kaip 100 laidotu-!toias sel’«'a' tai nei ''^maniau 
atnaujinti prenumeratą. Bet 

i vis tiek prisiminiau, dėl ko 
čia atėjau. Draugas atsip.ra- j 

;šęs išėjo į kitą kambarį ir su- 
j grįžęs' paduoda man $12 ir 

“Aš ant’ mišių neduo
tai Laisvei skiriu $7.00 ir 
hitleriško brudo apsigyni- 
$5.00.” 
draugui

gę. Bet viskas buvo veltui.
Prie nekuriu ąmbulansai va-į 

'žinodami šuklimpo Sniege jų į 
Į nepasiekę. !

I vių buvo atsakyta už tai, kad 
'po šturmo kapinės dar nebu
vo prirengtos numirėlių lai- 

. dojimui. O kur ambulansai 
'negalėjo davažiuoti, kad pa
siimti mirusio palaikus, tai 
.patiems prisiėjo užsidėjus ant 
I rogučių ar neštuvų nugaben- 

aukštyn. įti į balsamuotojų įstaigas ir 
bus

Field’s Atsisakė Pakelti
Algas

į darbininkų reikalavimą
Rengia LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Gruodžio 10 Dec

keliami ii
(du, 
nuo

; mui 
tai

dėjo išmetinėti, kad 
mieste perdaug boipų 
si, tai nei dešimtu

227 LAWRENCE ST.

Norma Čeponytė

Pradžia 2:30 po pietųtuom, 
unija, 
teisės[tai pirmoji neturinti 

įkalbėti tol, kol NLRB išspręs 
i kuri šių dviejų turės atstovam 
įti Field’s darbininkus.

šiąme koncerte pirmu kartu 
dalyvaus Hartforde žymi dai

nininkė iš Worcester, Mass.

ir užtikrinęs, 
tiksliai sunau

dota, atsisveikinau ir išėjau.
Dabar atsidūriau pas skai- 

Grossmaną. Jį

I prirengtos.
žydai yra priešingi Balsa

mavimui ir todėl jie stengėsi
i palaidoti mirusio palaikus į ; tytoją
j 24 valandas po mirties. šis i lengviau suradau, nes .jau esu 

stambiųjų ] nepaprastas įvykis skaudžiai 1 pirmiau pas jį buvęs. Paskam- 
I užgavo jų įsitikinimus, kada .binau. Išėjo draugas ir, nors 
■ prisiėjo atiduoti savo mylimo į tamsoje, greit mane pažino 

i ir į vidų pavadino. Pasiskup-
j J. N. S. Jdė, kad jis jau gavo paragi-

kurių 4 buvę sugedę. Todėl 
administracijai prisiėjo sam
dyti iš privatiškų 
kontraktorių ir industrijų 30 
bull-dozerių ir dar kitokios t____ ----------------  —
sniegui atkasimo mašinerijos. I palaikus balsamavimui. 
Miesto administracijai nei į

Sėkmingai baigę savo 11 dienų streiką, telefonistai iš Communications Workers 
unijos sudegina iškabas prie pat American Telephone and Telegraph kompanijos 
raštinės Chicagoje. Per tūlą laiką jiems nebereikės raštinę pikietuoįi.

Va j Įninkąs.

į Dar kartą buvo 
isugiižusi vasarėlė

NORMA ČEPONYTĖ 
sopranas, dainuos .solo.

Jai akompanuos Helen Kitytė 
iš Worcester.taipgi

meno jėgos

i Veikimas sumažė jo
Paskiausiais laikais jirogre- 

syvių veikimas sufmažėjo. Su
mažėjo todėl, kai 
sumažėjo.

Pereitame žieminiame 
į ne Aido Choras silpnai pasi- 
įrodė. Mūsų gražusis sekstetas 
i visai dingo. Tik Moterų Pa
žangos Choras darbavosi visą 
žiemos sezoną. Bet iš senyvo 
amžiaus motorą daug ir nega
lima tikėtis. Atlieka tiek, kiek- į į

įgali. Mes m 
(Aido Chorui,

sezo-

Praėjusį sekmadienį ir 
i'madicnį dar kartą buvo 
įgrįžęs veik vasariškas

tai įme lygintis 
kurio dauguma 

’■sudaro jaunimas.1

pir-
su- 

oras.
j Sekmadienį šilima buvo paki
biusi iki 57 laipsnių, o pirma
dienį iki 59. Tebebuvę pum
puruose išsiskleidė žiedai vė

lybųjų rožių, gvazdikų. Iris 
i pradėjo leisti iš žemės savo 
[dalginius ląpusį. 'C

■ , ■ 1 ’,-4—; į ' 1,—u—

Moterys ima

Gaisras sutrukdė 
traukiniuspirmenybę I / 

atsi tikimi] moto- 
imti pirmenybę. ..T c j R. R. praėjusi antradienį pri- 

, . ... dsidėjo svetima bėda. Rockvi- kad Aido,i,,. ., .«, .v,lire Centre įskilęs netoli gelz- 
įkelio esančioje lentinėje gaiš-j

rims teiika
I t

šiemet, pradedant žiemoj se
zoną ir matant,
Choras dar neissijudįna, įveik

Pilnam savu/ nelaimiu

!, _ ą/r i n « ' r-i ikcho esančioje lenuineje gais-lesnes Moterų Pažangos Klu- 4 x .. „ . . . , , 1. _ .. . . . ..Iras per. pesetą valandų trūklio drauges imasi atgaivinti i . ... , •. ., v . , de traukimų vaziuotei. Gais-moterų pažangos chorą. , .. . i n- ...... ,~ . . . ras sunaikinęs ap e.7a,000 do-
h i via / \ z trrn i/\o n n«ro * II Senosios mokytojos

I vus, kreiptasi i
i mokinusios. Nors ir lėtai, cho-

nega- 
prie pirmiau 11 erių vertės turt

visuomenę ątgi- 
išgirsti šį gražų

Kviečiame 
lankyti ir 
koncertą.

įžanga su taksais 75c.

« CHARLES J. ROMAN

f .v •Ii .ristės grįžta į chorą ir 'turint 
su gabią lietuvaitę, 

I choras gražia
mokytoją 

i progresuoja. Į 
kiekvieną paijioką vis ateina 
tų draugių, 
prie choro pi įgulėjo. Bet dar 
ne visos. Lau ciame visų drau-

kurios pirmiau

gių grjztanu. i
Lietuvaitė nwky.toja

Su lietuvaite mokytoja daug

London. — Anglijos poli- Į 
tikai bi.jp, kad generolas1 
MacArthuras gali “sauva- 
liškai’* įvelti anglus sykiu

1 su Amerika į karą pries 
naująją Kiniją. Anglijos 
valdininkai sako, pirma rei
kėtų geriau apginkjuot va
karinę Europą prieš Sovie
tų Sąjungą. >

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mp-
derniškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsit# 
patenkinti.

1113 Alt. Vernon St. / 
Philadelphia, Pa. /

TeL Pqpl^r 4110
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Queens kaunsilmanai 
nepatenkinti

Praėjusį antradienį New 
Yorko Miesto Taryboje Įvyk
dyta persidalinimas darbais, 
paskirstymas pareigūnų Į 
aukščiausias ir geriausia ap- ' 
mokamas vietas.

Pirmoji — tarybos prezi
dento — vieta atiteko brook- 
lyniečiui Joseph T. Sharkey. 
Jisai tas pareigas jau ėjo nuo 
Impellitterio pasitraukimo iš 
jų. Jo alga bus $25,000. Kai
po didžiumos lyderio alga 
buvo $12,000.

Didžiumos lyderio pareigos 
ir alga atiduota ' bronxieciui 
Charles E. Keegan. Gi Keega- 
no buvusi vieta — finansų 
komiteto , pirmininko — teko 

' richmondiečiui. Schick. Jo al
ga bus $9,500. f ?,

Eilinių kaunsilmanų alga 
yra $7,000. Ir visji, kaip aukš
tieji pareigūnai, taip eiliniai, 
dar gauna po $1,000 priedo 
visokiems savo ųškaščiams.

Queensieciai kaunsilmanai 
likosi nepatenkinti. Apskritis 
yra pirma didžiausia po 
Brooklyno, o aukštųjų vietų ir 
algų neteko nei vienam.

Visi tam.maniečiai, visi bro
liai dvasioje visais kitais klau
simais, tačiau galingesnieji 
viršininku pasirinko

L< K> Mokiniai
Tiktai tas, kuris neatsilan-,kikų grupei,-jie 

ko į mūsų parengimus, nežino 
apie Lietuvių Kalbos Mokyk
lėlės mokinius ir jų jau pla
čiai pareikštus gabumus. Kiek 
daug jie laiko ir energijos 
pašvenčia, kad tinkamai išmo
kus ir kitiems pasirodžius.

Pagerbė suimžusj
|š Ellis Island

dar ir Aido 11
Reikia pri- Eloktristų,

pažinti, kad tai yra didelis rūstų Darbininkų 
pasišventimas iš jų pusės, uos, lo nariai buvo

Radio ir Maši- | 
475-to loka

Darbininkų kongresmanas 
rašo kolumną Compass’e

Darbininkų ir progresyvių 
kongresmanas Vito Marean-

savaitėje kolumną Now Yor- 
ko dienraštyje Compass. -Jo 
kolumną vadinasi: “Mark M y 
Words — pasižymėkite mano

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Paimkime, pavyzdžiui, jų 
šokikų grupę, kuri jau, regis, 
.ketvirti metai kaip mokosi, 
lavinasi šokių mene ir reikia 
pripažinti, kad jie jau toli mir 
žengę šioje meno srityje. Di
džiausias kreditas, žinoma, 
tenka šios grupės mokytojai 
Ruth Bell, kuri puikiai sup
ranta šių jaunuolių sielą ir jų 
triūsą. ..

Apartyprijkląusymo LKM šo-

apart visa ko, jų pirma paroi- čialį pobūvį unijos patalpose 
pagerbti vieną unijos steigėjų, 

visi jau veiklų narį Anthony Catto- 
Jisai buvo vienu pirmųjų 

į pagrobtų į Ellis Island, cjnant
i- j McCarran Įstatu

ga yra prisirengti pamokoms
sekančiai dienai, nes
lanko aukštesniąsias mokyk'- iįiar.

Ši LKM šokiku grupe pusi i ir prieš sa- 
Aido Choi’o1'vaitę tapo paleistas kartų su

rengiamo koncerto programo
je, kuris Įvyks ateinanti sek
madienį, gruodžio 10 d., 3:31 

Liberty Auditoriump.p., Liberty Auditorium pa-
I talpose. Atsilankydami skait-■ 
lingai į šį Aido Choro koncer
tą. tuo nevien Įvertinsite mūsų 
meninių jėgų triūsą, bet ir pa
tys pasisegsite meninės stip

rybės. ’ H.F.

Pasitiks Pasaulinio Taikos
Kongreso delegatus

Newyorkieciai susirinks 
tūkstančiais išgirsti žymių 
amerikiečių pranešimus iš Pa
saulinio Taikos Kongreso, į- 
vykusio Europoje. Masinis mi
tingas išklausyti delegatų ra
portus šaukiamas gruodžio 
11-tos vakarą, pirmadieni,

patriotinis siekis...“
Rengė.iųy komitetas, 

d as iš 31 asmens.
suside- 

tarp kurių

kiti žymus amerikonai,

. sau Pa' i Golden Gate Ballroom, St. Ni 
tinkamesni mažiausios apskn- i h()lag Ave h. , 12n(| st, N(.„ 
ties atstovą vieton antros di- , yorke 
džiosios atstovų. T-is. Tirimnoi i™ ; inW.-t < „ <! tikimasi, jog suvykę i tą i mitetas tuojau 

I mitingą taikos mylėtojai pa- 
Flushirtgietis Dr. Robert Įveiks protestą prieš planus 

Block tapo nubaustas pasimo- i vartoti atominę bombą. Apie 
keti $25 už per greitą važia- Įtai mitingo rengėjų komiteto 
vimą prie gimdyvės. Teuėįas 
įsakė paskubos nuotyklWse 
šauktis iš policijos vadovą.

Hedy Lamarr ir Ray 
Milland filmoje “Copper

■ . Canyon.”

El etcher sako :
“Geriausieji mūsų šalies in- 

‘teresai reikalauja, kad liaudis 
i atrastų - saugią išeitį 
Į pasaulinės atominės 
Įnės.

“šis yra rengėjų komiteto

Brooklyno jaunimas 
ruošia vakara

’i 6 kitu.
Unijos vadovybė ir

būtų atšauktas 
Cattonar yra 
'dėl jo nenuil 
į ai kai išsaugoti.

eiliniai

<ad tas įstatas 
. Jiė sakoj jog 

persekiojamas 
damos veiklos

Kolumną s p a u sd i n am a 
m a d ienio, trečiadienio

pir-
i r

c h olas A r e n a savinin
kus. •Komitetas buvo pasam
dęs tą salę. Tačiau trimis die
nomis pirm mitingo sales ve-

> Išnirk ė. Ko- 
pasamdė di-

karui ir žadėjo St. Nicholas 
Arenos Audėjus traukti teis
man už sulaužymą kontrakto.

Pecora nesiliko 
apleistas

srities 
visuo-

Bedford-Stuyvesant 
'jaunimas rengia platų 
I meninį susirinkimą gruodžio 
■’ 8-tos vakarą, bažnyčios patal- 
; pose, Marcy ir Jefferson Avės.

Vienu labai laukiamųjų 
j programos punktų, sako jau- 
. nimas, bus Šeimos Weiss pra
nešimas apie tai, ką ji matė 
Kinijoje. Jinai ten lankėsi per 
6 savaites ir ką tik sugrįžo.

S-as.

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA
IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandą dieną
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakare.

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50.
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

mę su dabartinių reakcininkų 
išleistu McCarran Aldu. Ap
sako, kaip' žmonės į tą aktą 
atsinešė tuomet—jie kovojo 
už jo atšaukimą ir laimėjo. 
Taip pat turėtų pasielgti visi 
šiandieniniai demokratijos 
mylėtojai, sako kongresma-
lias.

Compass išeina kas dieną, 
išskyrus šeštadienius. Sekma
dienine laida gaunama ant 
standų šeštadieni. D-tis.

Pirmojoje, tilpusioje 1-tą, 
kongresmanas aiškina genera- 
lio prokuroro reikalaximo j 
reil<šmę leisti uždrausti komu- , Da>S-rj.|owĮr>wn«xr» nistų organizaciją. Jis ton p;ND OlSyiMS MaiflOS 

rodo, ką toks pat Hitlerio žy
gis reiškė Vokietijai 

Į1 i u i.
Antrojoje, G-tą 

i istoriniai palygina
j Kongreso išleistų 1798 metais 

karpe kalbėjusių buvoi Bom- Alien and Sedition Aldų reikš-

diena, .jis
reakcinio

o. šapos pirmi- 
s McCartney, lo

tos Fay,

nor Hinge (
ninkas Charlc;
balo pirmininkas Char 
nacionalis unijos 
James ' Matles,

1 direktorius į
ALP

Sam
Kantor.

Sveikina
Olga KaĮrpavich 

imwyorkiete
Skoliny, 

sveikina visą 
vės štabą. Ji

rid os.
o buvo 

ai ta. Vis vien, 
nepaisant to, ji su s
gra ž i a 1 e i d ž i a lai k ą.

Vąšo iš Flo 
Miami m i esi 
tai

vyru

Ivan- i 
p ra

ka m įna
gy von t i 

šio- i

Buvęs teisėjas Pecora, 
Įdidatavęs į majorą, bet 
, laimėjęs, nesiliko už 
nes durų. Neteks .jai 
pamestinu ko gyvenimu1,
mis dienomis jis tapo pi 
tas teisme eiti referee parei
gas. Algos gaus $18,666 mu

itams. Teisėjo pareigose jis 
gaudavo $28,000 metams.

Eidamas rinkimų kampani- 
jon, Pecora buvo pasitraukęs 
iš miestinio vyriausio teismo 

i teisėjo. Daug kam tuomet at- 
Įrodė, kad į majoro 1 
1 k e d ę j a m v b e 1 i e k a t i k 
: kraustyti — .jį į savo

persi
kai otą 
demo

kratai ir taip vadinamieji li
beralai.

Į Namų darbininkė abelnam darbui. 
IMylinti vaikus. Guolis vietoje, nuo- 
Įsavas kambarys ir vana. Bendix. 
! Gera alga. Baldwin, L. I. Skambin
kite paprastom dienom ir klauskite 

'Mr. Block LO. 4-7927 nuo 9 iki 5, 
arba Baldwin 3-8688. (234-235)

Pranešime iš klubiečiu susi- 
į rinkimo, tūpusiame dicnraš- 
įtvje Laisvėje gruodžio 6 d., 
i Įvyko nemaloni klaida. Kny
gų prižiūrėtojais paminėjau

Parems Kinijos vaitas'
Į nepaminėjau. Atsiprašau už 

J. Stakvilevičius.

Santha Rama Ran, indijie-, l 
tis autorius, pakviestas ir pa- j

ji Kinijos vaikų
ruoštą 
Vieta':
jamos

ne papras- i 
rašo ji,

JSTA .ŠIEMET 
/INE -’ MUZIKINE!

LINKSMIAI
SI’AL’

FRED ASTAIRE 
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance
ir scenoje 

ING” COLE ir Trio 
DORSEY & Ork.

rAT “I<: 
JIMMY

Mickey Deems

Paramount

Tong Bros.

TIMES 
SQUARE

Dr. A. Petriką
danĮtų gydytojas

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ĮEVergrecn 7-6868
Valandos:

9—12Į ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

NEPAPRASTAS i VISKO
NUPIGINIMAS!

Laibai didelis kiekis ddiniantų, 
laikrodėlių, dovanom džiulerių, 
religinių daiktų ir Lt.

BUS IŠPARDUOTI PIGIAI
Pasinaudokite šiuoiti nupiginimu 

Kalėdų dovanom

701 Grand St., arti Graham Ave.
Brooklyn, N. Y.

CM

- *4

Atsilankykite į šį išpardavimą ir apsirūpinkite sa
ve reikalingais daiktais kalėdiniams pirkiniams.

Slaugė, patyrusi, Prižiūrėti se
nyvą moteriškę. Dienom ar naktim. 
Skambinkite Riverside 9-4848.

Namų darbininkė, patyrusi; pa- 
liūdijimai. Mylinti vaikus. Guolis 
vietoje; linksma aplinka. Great 
Neck 2-5845W.

HELP WANTED—MALE

REIKALINGI STOGŲ IR GON
TŲ DARBININKAI. Aukšta alga. 
Ajax Roofing Co., 1342 Coney Island 
Ave. NA. 8-4650 ar ES. 7-2308.

Plumberis, su automašina. Nuo
latinis darbas. Skambinkite AŲ. 
6-9252. (235-236)

i Reikalingi blekiniai ir stogų dar
bininkai. Taipgi Gutters, Leaders ir 
prie skylights. Ateikite su įran
kiais. Peerless Sheet Metal & 
Roofing Co., 105-04 Northern Blvd.,

! Corona, L. I. (234-235)

paramai su- 
New Yorke 

555 Madison Ave. Pa 
skiriamos Sun Yat-sen 

vadovaujamai vaiki

Rockefeller Plazoj pasta ty-i 
ta 85 pėdų eglė. Jos puošme- 

I nys vaizduos “žvaigždėtą Pa- 
! dange’* kai ji bus pabaigtai 
i parėdyti ir atidengta žiūro- 
i vams ateinantį pirmadienį.

Nuo praėjusio ponktadieiyįjol
I Columbia Lhiivcrsitete pash

gerovės ištaigai Shanghai nos- i Vi,e’,as
tamiestvie. i ?10,0<)0. kitas

■ ■ ! $1.01)0.

PRANEŠIMAI
ir

BROOKLYN, N. V.
Referatas ir savo organizacijos 

reikalai turėtų atkviesti kiekvienų 
LLD 1-mos kuopos narį 
j susirinkimą, įvyksianti gruodžio j

i 11-tos vakari), Pil. Klubo salėje,! 
280 Union Avė.. Brooklyno. Refera-Į 
tų pateiks J. \V. Thomsonas. Lau-| 
kiame ir dar neatsiėmusiųjų šių j 
metų knygos. Sekr. (235-236) j

INSURANCE

REAL ESTATE |
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE

i P n i k u s N a m a i Parda v i m u i 
Richmond Hill Dviem šeimom 

i Prie pat Forest Parko
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, pusė blo-, 
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. j 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant. trecio, dabar 
tušti. Automatiškai šildopias, par-j 
quet grindys. Du blokai nuo Ja-j 
maica Avenue. -
Woodhaven. Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras, namas, st ucco su mūri-, 

niais porčiais. Lotas 30x100. Alio-j 
jum šildomas, spalvuotų plytukių' 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartment as turi 4 kamba-| 

! rius, kitas 5. Netoli Woodhaven I 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800..

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
I

111-15 Jartiaica Ave., Richmond Hill 
Telefonai:

i Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

TONY’S A,
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.

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

Receptų Specialistai:
MAX įPEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

682

STOGŲ TAISYMO 
MECHANIKAI
Patyrinas Reikalingas 

Duosime Įrankius
Nuolatinis ApskriČkųns Metams 

Darbas ir Gera Alga.
Kreipkitės:

SO. 12TII ST., NEWARK, N. J.
Ar skambinkite:

BIGELOW 8-6789.
(231-235)

Newyorkieciai bus prašomi 
sukelti $6,500,000 Raudona
jam Kryžiui.

EGZAMTNUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 

Vyri? ir Moterų Ligos 
Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsl<5, 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.

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

i

Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

r 
Telefonas: EVergreen. 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 4
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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