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Sekmadienį Kultūriniame 
Centre įvyks Brooklyn© Aido 
Choro metinė iškilmė. Kiek
vienam puiki proga smagiai 
laiką praleisti ir paremti ai
dinčius. Lai nė vienas nepasi
lieka namie iš tingėjimo bei 
apsileidimo!

Be mūsų Aido mūsų kultū
rinis dangus būtų juodai apsi
niaukęs. Padėkime jam gyvuo
ti ir mus linksminti.

“VAKARAI” 
150,000 VOKIEČIŲ

KEKE l JTIJOS Amerikonu nuostoliai į AMERIKONAI IŠ KALNŲ GINSIS NUO

Vakarinių vokiečių valdininkai
už tai reikalauja “lygybes”

Korėjos kare KORĖJOS LIAUDININKŲ IR KINŲ
•’----------- Į

Washington. — Oficialiai J r . j • • j • • • •> •
pranešta, jog Korėjos karei Liaudininkai stengiasi ^.sunaikint 

ameriko- !>• . j. . ..
jų dvi apsuptas jankių divizijas

Graikijos kovotojų prieš 
pasmerktų mirti ii 
ant salos Crete kalė-

eidami, 
kovotojus

kovotojai 
už taiką

Gal pati dramatiškiausia 
Taikos Partizaną Kongrese 
Varšavoje buvo ta valanda, 
kai buvo perskaitytas laiškas 
nuo
fašizmą, 
uždarytu 
.įime.

Mirtin 
sveikina
ir gyvenimą!

Jie sako: “Mes 
jumis, 
laisvę ir teisybę 
kurstytojus, 
kurie atstovauja" giliausius vi
so pasaulio žmonijos troški-1 J “JY ai iU1 
mus. Kartu su milijonais pa- į W ^^Jtmgą. 
prastųjų žmonių, kurie prisi
dėjo prie jūsų žygio, mes 
taipgi pasirašėme Stockholm© 
taikos atsišaukimą.“

kovotojus

tais

skaitome I 
už taiką, 1 

prieš karo 
žmonėmis,

London. — Visų dvylikos j joje sutinka atkurt vokiečių 
Atlanto kraštų atstovai nu
tarė atgaivint vokiečių ar
miją, rekrutuojant 150,000 
kariuomenės vakarinėje 
Vokietijoje.

Kadangi Franci ja bijo 
vokiečių divizijų, tai nutar
ta sudaryti tik jų brigadas 
— po 5,000 kareivių kiek
vienoje. Vokiečių brigados 
nebūtų laikomos sykiu, bet 
įterptos tarp anglų, francū- 
zu, amerikonu ir kitu ka-

• ’ l riuomenes junginių.
Vokiečiai sudarytų penk

tadalį bendrosios vakarinių 
•kraštų armijos prieš Sovie-

Bonn, Vokietija. —Prem
jero Adenauerio vokiečių 
valdžia vakarinėje Vokieti-'

fe-

nukentėjo 32,442 
nai, dar neprįskaitant 
nuostolius per) pastarąsias 
7 dienas. Į

Užmušta 5,616 ameriko
nų. Be žinios dingo 5,067,

armiją, bet už tai reikalau
ja sau lygybės su Anglija, 
Francija ir kit. savistovė- 
mis valstybėmis.

Vokiečiai valdininkai, ta- tomą ir tie, kurie* 
nepasitenkinę, kad mįrū nuo žaizdų.

Prie užmuštųjų priskai- 
vėliau

Korėja, gruod. 8. — Va
kariniame fronte ameriko
nai su savo talkininkais ap- 

įsistojo už 25 iki 50 mylių į

čiaus,
bus leidžiama tiktai į briga
das vokiečius organizuot. 
Sako, turėtų būti leista su- 
jungt vokiečius bent i divi
zijas (po 15,000 kareivių 
kiekvienoje).

Marcantonio ragina at

Pyongyango, Šiaurinės Ko
rėjos sostinės. Jie dar nesu
darė nuolatinės apsigynimo 
linijos prieš šiaurinius Ko
rėjos liaudininkus. Ameri
konai pasirinko tik stipres-

saukt McCarran įstatą Įneš pozicijas ant kalnų.

ČIANGININKAI
SUŠAUDĖ DAR 3

Taipei, Formoza. —Čiang 
Kai-šeko tautininkai For- 
mozoje nusmerkė ir sušau
dė dar tris žmones, apšauk
dami juos “komunistais 
šnipais.”

____ _ ’ tų pozicijų jie stengsis už- 
Washington. - Darbietis U1'^’ liaudininkams, 

V. Marcantonio davė Kon- U]lle tarp kalmj veiztųsi
Washington. — Darbietis

Mūsų klerikalai iš 
ninko ir Draugo reikalauja 
muštis ir tiek. Draugas sako: 
“visomis jėgomis reikia pul
ti... kaltininką sučiupti ir jį 
taip nubausti, kad ateityje 
jis ir galvoti nebedrįstų...’’

Darbininkas: “Jo kitaip ne- 
suvaldysime, kaip tik išmuš
dami iš rankų ginklą...“

Da^i- Universitetų vadai perša Jankiu lakūnai 68 
cllclujel £visuotiną karinę tarnybą kartus puolė Kiniją

naikintų fašistuojantį Mc-j 
Carrano įstatymą prieš ko
munistus ir šiaip progresy
vius.

M area n ton i o pareiškė, 
jog kova prieš .tą įstatymą 
Ims dalis kovos už konsti
tucinių laisvių grąžinimą 
amerikiečiams.

Liaudininkai, be kitko, 
užėmė Činnampo uostą, 25 
mylios į pietų vakarus, nuo 
savo atgautos sostinės 'Py
ongyango.

Korespondentų praneši-

mai spėja, kad 110,000 Ko
rėjos liaudininkų ir kinų 
komunistų rengiasi Štur- 
muot 100,000 ;
anglų ir korejinių tautinin
ku šiame; fronte.

Liaudininkai jau išmušė 
Pietinės Korėjos tautinin
kus, amerikonu taikiniu- 
kus, iš pozicijų ir nubloškė 
juos tolyn atgal. Numato
ma, kad liaudininkai ir ki
nai atakuos amerikonus iš 
rytų ir vakarų ir bandys 
juos apsupti.

Pranešama, kad Korėjos 
liaudininkai rytiniame šio 
fronto gale jau apėjo ame
rikonus, prasiveržė į pietus 
nuo 38-tos paralelės ir ata
kuoja jankius užnugariu už 
30 mylių nuo Seoulo, Pleti-

nės Korėjos sostinės. 38-ta 
paralelė yra buvęs rubežius 
tarp liaudininkų šiaurinės 
Korėjos ir tautininkų Pieti
nės Korėjos.

“Atgijo” liaudininkų 
armija

Generolas MacArthuraS .
’ Idbl blLU - | . . v.

amerikonu Pirm trejeto savaičių skel- 
v ? 1 — 1 1 *1 • • i v

Columbia, Mo. — Jungt. C /K/mae 
ilstiiu Universitetu Sa- P6' 3 0161195

jungos suvažiavimas prie- j 
mė rezoliuciją, raginančią London. —- Naujosios Ki-I

40,000 LIAUDININKŲ 
ATAKUOJA JANKIUS 
UžNUGARIN

Korėja ,gruod. 8. —- Ke-

Višinskis sako, Amerika 
kursto pasaulinio 
karo ugnį

Fabrikantas siūlo pakelt 
taksus 25 bilionais dol.

įvest verstina karinę tarny- nijos žinių agentūra prane-1 tūnos dešimtys tūkstančių ' c v v — i i a *1 1—1 i • Iz n-i -i r\ ri 11 r. 11 rl i m 1711 r»T\mA

Pasakyti lengva, bet pada
ryk, jeigu esi geras. Lai Dar
bininko ir Draugo redaktoriai 
duoda pavyzdį: eina ir muša
si.

Bet jie neina ir‘nesimuša, 
tik ilgais liežuviais 
kitus kursto muštis, 
žinoma, nė vienas 
dūrė Korėjoje ir
savo mizernos, sugedusios gal
vos.

Vieni sėdi Chicagoje, o kiti 
Bostone, parapijonų doleriais 
šeriami ir užlaikomi, kur šil 
ta, gražu ir malonu, už se] 
nių tūkstančių mylių nuo ten, 
kur šalta, žiauru ir pavojinga.

plaka ir 
Kiek man 
jų n eats i- 
nepaklojo

sė, kad Ajnerikos lėktuvai 
iš Korėjos 68 kartus skrai- 

TT . . _ . v dė per 5 dienas (lapkričio
Y"1V®rS1KtU.71^* ,.P!T 25-30) virš Mandžūrijos, 

Kinijos provincijos. 
Sakoma, 1 

dalyvavo 230 
lėktuvų, kurie mėtę bombas 
ir šaudę. Jie sužeidė tam 
tikrą skaičių Kinijos pilie
čiu.

bą visiems jaunuoliams per 
vienus iki trejų metų.

imt karinei tarnybai net fi
zinius silpnuoliūs, kurie ne
tiktų kovai fronte. Rezoliu
cija reikalauja draftuot vy
riškius jaunuolius, prade
dant nuo 18 metų amžiaus, 
apart vidurinių mokyklų 
studentų, kurių rekrutavi- 
mas gali būti atidėtas iki 
19 metų, jeigu jiem to rei
kia mokyklai baigti.

pty- j Bus truputį pratęsta
rendų kontrolė

Korėjos liaudininkų apėjo 
amerikonų pozicijas netoli 
38-tos paraleles ir atakuoja 
juos užnugariu, vakarinia
me fronte.

tuose žygiuose į Tuo tarpu kiti liaudinin- 
amerikinių j kų pulkai išvien su kinais

savanoriais ruošiasi is prie
kio pulti amerikonus 
fronte.

šiame

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 42 balsais 
prieš 5 nutarė tuojau svars
tyti Amerikos reikalavimą, 
kad Kinijos Liaudies Res
publika atšauktų kinus ka
reivius iš Korėjos. Indija, 
Burma, Indonezija ir 
Arabia susilaikė nuo 
vimo.

Sovietų delegatas
rius Višinskis reikalavo 
pirmiau svarstyti naujosios 
Kinijos skundą prieš ameri
konų įsiveržimą į kinų 
lą Formoza. Bet seimo 
mitetas tolyn nustūmė 
skunda, u

Višinskis smerkė Ameri
ką už įsiveržimą į naminį

New York. — Lewis H. 
Brown, stambus fabrikan
tas ir bankininkas, piršo 
pakelti visiems amerikie
čiams faksus dar 25 bilio
nais dolerių per metus. Jis 
kalbėjo 3,000 fabrikantų 
suvažiavime Waldorf-Asto
ria viešbutyje. .

Brown pasakojo,
taksų kėlimas “padės iš
vengti infliacijos” — dole
rio vertės nupuolimo ir vis 
didesnio reikmenų brangi
mo/

Bet fabrikantai priešina
si aptaksavimui jų viršpel
niu. ! - •c

kad

Saudi 
balsa-

And-

Vėliausios žinios
Washington. — Prane

šama, kad jeigu kinų ka
riuomenė nepasitrauks iš 
Korėjos, jei ilgai užtruks 
karas arba jeigu ameriko
nai bus priversti visai pasi

Vis pasakojama apie 
belaisvius Sovietuose
. Lake Success, N. Y. — 
Anglai - amerikonai įteikė 
pasiūlymą socialiam Jungt. 
Tautų seimo komitetui pa
skirt komisiją, kuri turėtų

sa
ko- Valdžia prašo nekelt 

automobilių kainos

Washington. — Kongre- traukt, tai karinis Ameri- 
so Atstovų Rūmas nutarę • kos laivynas darys blokadą 
pratęsti rendų kontrolę!prieš Kinijos Liaudies Res- 
trims mėnesiams po naujų' 
metų, o Senatas nubalsavo 
palaikyti kontrolę tik per 
porą pirmųjų 1951 m. mė

publiką. Tai esąs valstybės 
sekretoriaus Achesono pla
nas.

Francūžijos darbo unijos su
darė delegaciją ir pasiuntė 
pasimatyti su valdininkais dėl 
algų pakėlimo. Delegatai ėjo 
nuo vieno valdininko prie ki
to, bet nuo visų gavo vieną ir 
tą patį atsakymą: Neturime 
pipigų.

Bet jie turi pinigų vedimui nėšių.
karo prieš Indo-Kinijos žmo- Kongresmanų ir senato- 
nes. Ten jau apie pusantro rių įgaliotiniai dabar taria- 
šimto tūkstančių francūzų pa- sį? kaip suvienodinti tuos 
guldė galvas ir gal dar dau
giau indo-kiniečių paklojo.
Tam baisiam, kruvinam dar
bui Francūžijos viešpačiai tu
ri ir žmonių ir pinigų.

Kongresmanų ir senato-

Negaliu įsivaizduoti 
tesnio šūkio, kaip šis: 
ant Kalėdų !”

Viskas priklauso nuo mūsų 
prezidento ir sekretoriaus. 
Prezidentas paleido ginkluo
tas jėgas darban, jis gali jas 
.sugrąžinti namo.

Taikos ir ramybės ištroškus 
visa žmonija. Taikos ir ramy
bės laukia Amerikos žmonės.

Ir Korėjos ir visi kiti klau
simai nebus išspręsti ginklais. 
Juos civilizuoti žmones turi 
spręsti civilizuotai: derybo
mis ir susitarimu.

Taip kalba taikos šalinin
kai. Bet kitaip mano karo 
kurstytojai. Kol kas jie vieš
patauja.

sven-
Taika

nutarimus.
Dabartinis rendų kontro

lės įstatymas išsibaigia su 
paskutine šių metų diena. 
Bet jei kurie miestai reika
lauja, tai kontrolė Jiems 
gali būti palaikoma *per 6 
mėnesius po naujų metų.

BILIUS DĖL PILIETY
BĖS AZIJIEČIAMS“

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas priėmė bi- 
lių ,siūlantį suteikt teįsę 88 
tūkstančiams ateivių iš A- 
zijos tapti Amerikos pilie
čiais —r japonams, korėjie
čiams ir polinezams.

Bilius perduotas Senatui 
spręsti.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Bušui apvirtus, užmušta 
14 žmonių.

Washington. — Automo
bilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas W. Reuther 
liudijo kongresiniam komi
tetui, kad auto, kompanijos 
be jokio reikalo kelia kai
nas savo automobiliams. Už 

į tai jis vadino jas “krimina- 
liškais” savanaudžiais.

Washington. — Valdžia 
pernai už $11,90i9 pardavė 
lėktuvus bei jų dalis, ver

ištirt, kiek Sovietai tebelai- korėjiečių karą ir įspėjo, 
ko vokiečių ir japonų be
laisvių. Amerikonai ir ben
drai pasakojo, kad Sovietų

[Sąjungoj esą iki “pusantro 
miliono” belaisvių.

Sovietų atstovas A. Aru- 
tunian pakartojo, kad visi 
belaisviai namo sugrąžinti, 
apart keleto tūkstančių ka
rinių kriminalistų. Todėl 
Sovietai nieko bendra netu
rės su tyrinėjimų komisija.

Sovietų vyriausybė jau 
ne sykį pareiškė, kad jų 
priešai' vadina belaisviais 
ir tuos vokiečius' bei japo
nus, kurie krito mūšiuose.

kad tas amerikonų žygis 
gręsia užkurti naują pasau
linį karą.

ČIANG VĖL SIŪLOSI 
KARAN

Anglai - amerikonai planuoja
tvis 4: i.i nfi o vi dol.ci ivi • {naudot Tito armiją
Juos nupirko nebuvėlė neva
lakūnų mokykla' Indianoje.
Paskui ta “mokykla”
tiems pelningai ] 
lėktuvus ir jų dalis.

Belgrad, Jugoslavija. .— 
ki- Amerikonai, anglai ir kitų 

pardavė vakarinių kraštų diploma
tai ragina savo valdžias į- 
traukti Jugoslavijos Tito 
armiją į vadinamą “apsigy
nimą” nuo Sovietų Sąjun
gos. Sako, Tito turi pusę 
miliono iki 700,000 kariuo
menės, tai kelis kartus dau
giau, negu Anglija, Franci- 
ja, Italija ir kitos vakarų

San Francisco. — Per lie
taus ir sniegų audras vaka
rinėse valstijose žuvo 52 
žmonės.

Korėja. — Pranešama, 
kad dauguma Antrosios a- 
merikonų divizijos ištrūko 
nuo apsupimo. | Europos šalys.

Formoza. — Kinų tauti
ninkų vadas Čiang Kai-šek 
vėl siūlė savo armiją talkon 
amerikonam Korėjoje. Jis 
gyrėsi, kad čiangininkų ar
mija “sumuštų” Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus komunistus. Paskui gi 
jo armija užpultų Kinijos . 
Liaudies Respubliką ir, pa
sak Čiango, užkariautų ją 
su Amerikos lėktuvų ir lai
vyno pagalba.

Washington. — Valdinė 
įstaiga dėl biznio-pramonės 
tvarkymo prašė General 
Motors ir Fordo automobi
lių kompanijas sulaikyti jų 
automobilių pabrangini
mus.

General Motors antradie
nį paskelbė, kad penkiais 
procentais pakelia kainas 
savo automobiliams, o For
das pranešė, kad jo auto
mobiliai pabranginami 5 iki 
7 procentų.

Valdinis biznio - pramo
nės tvarkymo direktorius 
Alan Valentine ragino ir 
kitas automobilių kompani
jas su turėt planuojamus 
kainų pakėlimus. Jis šaukia 
automobilių fabrikantus į 
Washington^ pasitarti.

REPUBLIKONAI ATIDE
DA REIKALAVIMĄ PA

ŠALINT ACHESONĄ 
Washington. — Politinis 

republikonų senatorių ko
mitetas svarstė reikalavimą 
pavaryt valstybės sekreto
rių Deaną Achesoną. Bet 
nutarė pavesti visų 43f re-

Philadelphia. — Per gaiš- publikonų senatorių susi- 
rą sename name Pietinėje rinkimui tą klausimą spręs- 
Philadelphijoje žuvo keturi ti. . .
Eėtorų šeimos vaikai, nuo 
6 iki 15 metų amžiaus.

ĮSAKYTA JANKIAM 
ALASKOJ “BUDĖTI”

Anchorage, Alaska. —Ko
manda įsakė “budėti” visai 
Amerikos kariuomenei ir o- 
ro jėgoms Alaskoje. Virš 
miestų nuolat skraido ra- 
kietiniai lėktuvai.

ORAS.—Giedra ir šaltoka.

bė, kad amerikonai ištaškę 
; ir išblaškę šiaurinių Korė
jos liaudininkų armiją taip, 
kad iš jos beveik nieko ne
likę.

Dabar gi liaudininkų pul
kai ir divizijos vis dažniau 
ir drąsiau atakuoja ameri
konus iš šonų ir užnugario.

Taip “atgijo” liaudininkų 
kariuomenė, stebisi United 
Press, amerikinė žinių a- 
gentūra.
Apsupti jankiai vis bando 

ištrūkt 
Šiauriniai-rytiniame fron

te amerikiniai marinai ir 
kareiviai d e s p e r atiškai 
kaujasi, mėgindami ištrūkt 
iš apsupimo Koto srityje; 
stengiasi prasivęržti iš spą
stų, pasiekti Hungnam uos
tą ir laivais pabėgti. Tei
giama, kad per naktį jie pa- 
sigrūmė 5 mylias į pietų ry
tus linkui Hungnamo.

Kiti jankių būriai/bando 
ateiti pagalbon apsuptie
siems. Bet gelbėtojams už
kerta kelią korejiniai liau
dininkai. Apsuptųjų esą a- 
pie 25,000.

Liaudininkai ir jų padė
jėjai, kinai komunistai, jau 
iš arti apsupo Hungnamą, 
per kurį amerikonai tikisi 
ištrūkti į laivus.

Kautynes ore
Būriai amerikinių lėktu

vų įnirtingai atakavo apsu- " 
pėjus. Kovon ore prieš a- 
merikonus atskrido grupė 
liaudininkų rakietinių lėk
tuvų. Smarkieji rusiški 
liaudininkų lėktuvai per 
tris valandas kirtosi su jan
kių lėktuvais 18 tūkstančių 
pėdų aukštyje.

Amerikonai taipgi pasi
traukė iš Mandžūrijos pa
sienio Hyesandžin srityje; • 
jų talkininkai, pietiniai Ko
rėjos tautininkai, traukiasi x 
atgal iš šiauriniai-rytinio 
Korėjos kampo. Vieniems ir 
kitiems gręsia apsupimas iš 
liaudininkų pusės.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 8. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai visuose frontuo
se veja atgal amerikonus ir 
jų talkininkus, Pietinės Ko
rėjos tautininkus. Daro di
delių nuostolių besitrau
kiantiems atgal priešams.

Liaudininkai jau veik vi
sai nušlavė turkų brigadą. »

Liaudininkai sunaikino į 
žymią dalį dviejų ameriki
nių divizijų, kurios apsup
tos į šiaurę nuo Hamhun-/ 
go - Hungnamo. Tęsia mū^ 
šių s, kad visiškai sunaikin
tų apsuptus priešus.

Rytiniame pajūryje liau 
dininkai stumia priešus vis 
tolyn atgal į pietus.
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DAR VIS KORĖJA
Lake Success, gruodžio 7 

d. — šiandien ir vėl svars
tomas prieš Kinijos Liau
dies- Respublikos vyriausy- 

K nnibę skundas dėl Įsikišimo i 
$900 Korejon — svarstomas pir-;

io Ispanijos civilinio karo imą dienotvarkių, 5 balsai 
; metu amerikiečiai savano-! prieš, o Afganistanas, Bur- 
Į riai padėjo Ispanijos res-ima, Indija ir Indonezija
publikai gintis nuo fašistų 1 susilaikė nuo balsavimo.
— 'amerikiečiai turėjo su
organizavę Abraomo Lin-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., I komitete, 
under the Act of March 3, 1879. į Antradienį I

~ I buvo svarstytas 
niame komitete, iš tenTaika su Kalėdą šventėmis!

Krikščioniškasis pasaulis Kalėdas skaito taikos šven- _
te. Tą dieną visur girdėsi tokį obalsį: Garbe Dievui aukš-! cmdieni seimas 
tybčse, ramybė geros valios žmonėms žemėje.

Šių metų Kalėdų švenčių proga, taigi, reikėtų —u 
visą, kad baigtųsi karas, kad įvyktų pasaulyj ramybė,1 Pav’eC i 
kad būtų užtikrinta pastovi, ilgametė taika.

Kiekvienam aišku, kas šiandien darosi Korėjoje: mū- į 
su sūnūs, rųūsų žmonų vyrai, mūsų tėvų vaikai žūsta' 
toli nuo mūsų krašto kare, kuris iš viso nereikalingas,

* kurį pradėjo ne liaudis, bet saujelė pasaulinio karo troš- 
kėjų ir norinčiųjų užkariauti pasaulį.

Mes manome, jog obalsis Taika su Kalėdų šventėmis 
yra labai geras ir jis reikia vis skelbti ir skelbti žmonė-; 
se; del to obalsio įvykdymo tenka kiekvienam žmogui; 
tarti savo žodis.

Taika su Kalėdų šventėmis!
Kiek tai džiaugsmo būtų visam pasauliui, jei taika su 

Kalėdų šventėmis būtų pasiekta!

, colno Brigada. Tarybų Sa-t politiniame komitete, vėliam
m.50 majame politiniame asemb-1 ■lunga Pasinga ikergimui | jis bus svarstytas seime ir

šis skundas“ 
generali- lijos delegacija stoja 

jis' skundo priėmimą ir
buvo perduotas seimui; tre-;tymą. Tai, kas šiandien da-

; (asemblė- rosi Korėjoje, yra Jungtim
ja) nutarė skundą įdėti sa- Tautų biznis. Mūsų tikslius: 
vo darbu dienotvarkių ir v

1 dienotvarkin šio skundo.
Kenneth Younger: Ang

lį ž
svars-

H

(1) sumažinti ten mūšius, 
mūšius ir (8)

Mes nesame jokie “militariniai ekspertai”, neigi dideli 
politikai, — mes eiliniai darbo žmonės, — todėl nesiūlo
me jokių ypatingų planų, 
taika su Kalėdų šventėmis.

Bet mes gerai žinome, j

DUSULYS IR SKIEPAI inamųjų daiktų ekstraktų, 
Mielas daktare, ką man 1 mažytėmis dozėmis. Skiepi- 

j patartum mano ligoj. Esu j ja, kad pasidarytų man at- 
Dabar vadinai šis skun- ijau Pagyvenęs žmogus. Var--sparūmas: “desensitiza- 

j ‘ ' ■ ! gina mane dusulys, “asth- ■ tion” man daro, bet nieko
1 J jma . Gydytojas sako, kadi gero. Kaip jums tai atro- 

Ltai alergiška liga. Darė |do?
man odos įbrėžimus ir sura-; A, . Jis j i j j i i Atsakymas.J do, kad man daug kas ken-i

1 kia: dulkės, žolės, gyvuli- I Atrodo, brolyti, nekaip. 
, b I nės dulkės, net ir valgiai' Matot, visokių esti dusulių.

I kai kurie. Į Esti alerginių, bet ėsti ir
Kai imu kokius antialer-j dėl kitokių sisteminių trū- 
škus (antihistaminius) ! kūmų. O su alerginiais kal- 

(“benadryl”, jtininkais ((alergenais) ne- 
neohet- 'lengva susidorot. Tokie a-

I raminę”), tai lengviau pasi- lergenai ,kaip žolių bei me- 
i daro, tam kartui. Paskui ir džių dulkės, oro dulkės, dar 
vėl žviegia krūtinėj, kvapą pusė bėdos. Prieš juos gali- 
sunku sugaudyt.

Gydytojas dabar man lei- 
'džia su adata po oda kalti-

i ten, amerikiečiai tiki,
i bus priimtas.

Kas toliau?
Klausimas toks: J

i kai šis skundas prieš Kini- 
Iją bus priimtas? Ar kinai 
i jo klausys? O jei neklau- 
i.sys, tai kas tuomet teks da- 
■ryti?
i Andai ambasadorius Wu 

T i Hsiu - čuan pasakė: Kini-

ipreparatus
I ‘‘pyribenzamine

; pirmajam politi- (2) baigti 
j niam komitetui jį apdisku-j pasiekti taiką, 
suoti, formaliai pasisakyti,' Dr. Varo ^v-,. T. .. ~ ....
o tuomet visą reikalą vėl, laimė, užgriuvusi Korėjoje |JOS Liaudies Respublikos 
perduoti seimui, kuris tarsiant agresoriaus yra pačios 
paskutinį žodį, — veikiau- I agresijos rezultatas, — tai 
šiai tai bus padaryta penk- rezultatas to žygio, kurį a- 
tadienį arba šeštadienį.

Seimo
Seimas 

to.
Pirmininkas

Entezanias, 
tams ivada, w V- '
tai, ka antradieni nutarė 1 f 4.
generalinis komitetas, pa
siūlęs, kad seimo darbų die-

ma daryti skiepus, išmirks
imus ir palaipsniui pripra
tinti organizmą prie jų, 
kad nebekenktų taip, bent 
tūlam laikui. Taip įgytas 
atsparumas veikia vis-tiek 
neilgai, gal tik keletą mė
nesių. Paskui ir vėl vargi-

vyriausybė nesiskaitys su 
jokiais Jungtinių ' Valstijų ų 
nutarimais tol, kol Kinija 
nebus Jungtinių Tautų na
rys.

Kol kas amerikiniai dip-
gresorius atliko, perženg
damas per 38-tąjį paralelių.;

i Amerikinis agresorius ne-L t _
..reipe dėmesio į Kinijos llon;ata,1 ’ ’“gtrnese J autose 

i veikia labai atsargiai, nes 
: jie dar nežino, ką tuo rei-

3 kalu nutars Trumanas ir 
Attlee. Pastarųjų pasitari- 

•' mų rezultatai, manoma, bus 
' i žinoma šį savaitgalį.

1 Kiek kinų Korėjoje?
j Generolas MacArthur ka-
i daise paskelbė, jog Korėjo-'
I je yra kįnų karių nemažiau“ 
i 800,600, gi Jungtinių Tautų 
■ karių — apie 160,000.

, būtinai reikia su tauto-' nėjau, įteikė Kuba, Ekvado-1 valdžios jėgos'įsiveržė Ko-' 
irius, Prancūzija, Norvegi- rėjom Prieš mėnesį atrodė, 11 Jungsiu lautų

Anglija ir Jungtinės I jog Korėjoje Jungtinės1 komitetuose. V^kar vienas
! Tautos greit įvykdys per- korespondentas m a n ę s 

, bet štai įsiveržė Ko-, vausia- 
komunistai ir

riniu reikalu žinovo Han c- C

I son W. Baidwino straipsnį ?
— Dar ne, — atsakiau.
— Štai, pasiskaitykite.
Padėkojęs kolegai, skai- i 

■tau: “Jungtinių Tautų ka-

sesija trečiadienį 
susirinko 11 v. ry-lf1“1.'Jkreų

Nasrollah I liaudies įspėjimus. “Agre- 
padarė deba--Isorius dabaJ
pasakydamas Wauna al'dlT /us galit'

— - Į priimti 100 ar daugiau vi-j
šokių rezoliucijų, bet tai! 
nesulaikys nuo žygio kinų: 
patrijotų. į 1

Warren R. Austin: Ame-! 
rika remia skundą ir reika-| 

, kad jis būtų svars- i 
vis didesni į jou ” Skundą, kaip jau pra-Į tytas seime ir greit padary-;

;ėjusiuose pranešimuose mi-įti atitinkami žygiai. Pekino;

, pagal kuriuos būtų pasiekta notvarkin butų įkergtas šis f
> punktas: “Kinijos Liaudies j

Bet mes gerai žinome, joF taika galima pasiekti tuo- Respublikos Centrinės Vy-Į 
jau, jei tik mūsų valdančioji klasė jos norėtu. O ji tik riausybės Įsikišimas Korė-liauja, ..... u . . ... . . . . I • ii 1 1 • • ... ,tuomet “panorės”, kai iš žmonių masių kil: 
ir griežtesni reikalavimai.

Norint taiką pasiekti, aišku
mis tartis, o ne grūmoti joms atomo bomba.

Mes manome, jog mūsų krašto vyriausybė tuojau tu-i ja> 
retų pripažinti Kinijos Liaudies Respubliką ir su jos vy- i Valstijos, 
riausybe ko greičiausiai pradėti pasitarimus.

Mes manome, jog Kinijos Liaudies Respublika tuojau 
turėtų būti priimta į Jungtinių Tautų šeimą.

Mes manome, jog Korėjos klausimas turėtu būti palik- i
tas spręsti patiems korejiečjims. ’ j ms> Kurnantiems nz smirnio

Mes manome, jog, pasititwis su Kinijos Liaudies lies- į įkergimą į asemblėjoš^ dar- 
publikos vyriausybe, tuojau būtų galima sulaikyti mūšiai į 
Korėjoje. Į

Pakartojame: mūšiai galima Korėjoje sulaikyti tik su
sitarus su Kinija.

Mes manome, jog būtinai reikėtų sušaukti penkių di
džiųjų — Amerikos, Anglijos, Tarybų Sąjungos, Francū- 
zijos ir Kinijos — konferencija visiems nesusipratimams 
išspręsti.

Štai, pagrindiniai dėsniai, kuriais einaiit, pagal kuriuos 
veikiant, galima būtų pasiekti taika su Kalėdų šventėmis.

Mes žinome, jog Kalėdų šventėms amerikiniai kariai iš 
Korėjos nesugrįžtų, kaip jiems žadėjo MacArthuras, bet 
jie galėtų sugrįžti nors Velykų šventėms.

O jei su Kinija susitarimo nebus, — nieks nežino, kada 
jie grįš.

Apie taiką kalbėti nėra sarmata.
Už taiką kovoti yra garbė!

Einant priimtomis asem-jgaię, 
blėjos taisyklėmis,,sako pir-Uėjon kinai

; mininkas, bus leista kalbėti ■ visą reikalą apvertė auk 
tik šešiems delegatams,! tvn kolomis.

.b- 
delegatams, Į tyn kojomis. Pakviestas į^ 

j tris, kalbantiems už skundo i Saugumo Tarybą Kinijos'/ 
' vyriausybės atstovas. Jarui' 

ir trims, buvo suteikta proga kalbė-į
1 ti, bet jis atsisakė duoti pa-j 

pi iėmimą - aiškinimus į jam išstatytus i 
kalbėjo: Filipinų generolas į klausimus dėl Korėjos. Z 
Carlos R. Romulo, Anglijos; bartinio Korėjos klausimo 

J Saugu-i 
mo Taryboje, nes T. Sąjųn- ;

Korėjos 
svarbiausias

— Skaittėte šios dienosi 
Niujorko “Timese” milit'a- I

I bų dienotvarkį,
! pasisakantiems prieš.

Už i nešimo

Generolas Douglas Mac- 
Arthur dovanojo bausmę 
ir paleido iš . kalėjimo 
vieną stambiausių karo j 
kriminalistų, Mamoru 
Shigemitsu, kuris pra
džioje karo buvo Japoni
jos Užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Čia parodo j j 
išeinant iš kalėjimo.

Daj rinių pajėgų Korėjoje yra -

*
J na tave alergija, — ir vėl 
i tau reikia tų skiepų.

Tai taip su dulkiniais a- 
lergenais. Bet juk alergenų 
yra visokių. Visokie maisto 
dalykai gali padaryt aler

giją, bet kokią alergijos li- 
igą: žolinę slogą, migreną, 
;net ir dusulį. Taipgi katės, 
I šunys — jų gyvulinės dul
kės, plunksnų priegalviai 
i dažnai sudaro alergiją.
i Prieš tai daryt skiepus yra 
tuščias darbas. Reikia to
kių alergenų vengt, šalintis 
nuo jų, nesusidurt su jais.

Jei patyrėt, kad Jums 
i užeina dusulio antpuoliai 
į po kokio valgio, tai tokia 
valgio nebevalgykit. Saky
sim, alergenais Jums galė- 

j tų būt braškės ar austrės, 
■ kviečiai. Jei taip, tai nevar- 
i totumėt braškių, austrių, 

1 kviečių ar dar ko, kas 
.! Jums padaro alerginę ligą.

busi Nelengvas tai daiktas,
Galima

į- diskusuoja tokį klausimą: i 
. __ i pietinių Ar gen. MacArthuras ___
atrodo, jog ten i paleistas iš Jungtinių Tau-! *)et visgi galimas.

■__ ____ / Ą]/ apsieiti be to ar k
> bus atstatytas iš savo1 m°jo patiekalo, kurs Jus 

............  ‘ • susirgdina. Priegalvį gali-
I ma įsigyti antialergišką. 

čia kiekvienam aišku, kad jo Galima vengti, sakysim, vil-

I daugiau, kaip 300,000,
i skaitant 100,000
i korėjiečių... ;
lesama nuo 200,000 įkiltų karo vado vietos? .Ari
I 300,600 kinų karių...” ’ jis 1
i “Apsigalvojimo” kambarys i “pro-konsularinių” pareigų j 

Generalinio sekretoriaus Japonijoje? . ;
Trygve Lie Įsakymu,

—-- -- -- - - - 7 - --------------- J ~

— Kenneth Younger, Jung, negalima išspręsti
Valstijų — Warren R. Aus
tin; prieš: Tarybų Sąjun-j ga naudoja veto.
gos Andrius Y. Višinskis, j klausimas —
Čechoslovakijos Dr. Vavro-1 klausimas, kokį kada nors!
Hajdu ir Lenkijos Stefan j turėjo Jungtinės Tautos !
Wieiblowskis. Į spręsti. Amerikos vyriausy-1 J x—...... .......t(V sjiiAnm Zūbu1 J tapo atidarytas meditacijos I politika buvo pražūtinga nonių ai silkinių lucų, jei
duosiu jų kalbų turini:

Carlos R. Romulo:

pa- be mano, jog reikia suorga
nizuoti pasaulio opinija apsigalvojimo) tiek Jungtinėms Valstijoms, nuo jų Jums užeina liga.

Visos taip, kad ji priverstu Pe- kambarys lyg ir koplytėlė, tiek Jungtinėms Tautoms. P

komunistų Į'Stefan Wterblowski: Len-| }etu suolų, .‘čia galį ateiti, da tokį: Taip,' jis būsiąs pa-]Sias apsigynimo-būdas. _ 
i kija priešinasi šia skundo i n a s n 0 \ b P a s 1 e -s" 
įkergimui i asemblėjtfs dar-j b a P s L? H.m.° .V ,

T."-.:- 'bu dienotvarkį. šis klausi-!Slkauljt! religiška! Kamb.
■ • • L ....... } būti|rys atidarytas, reikalauja]

(tūlų bažnytinių i
dvasiškiams.

Wu kalbėsis su Attlee?
Eina rimti gandai,

(atsieit:
varios k. xwmuio: visositaip, Kaa ji priverstų re- "r.. J. 1 — --

i žinios skelbia, jog Korėjoje I kino valdžia su ja skaitytis. 1,1S sllPnai apšviestas, su Re-

Mes sutinkame su ta spauda ir radijo komentatoriais, 
kurie sako, kad prezidento Trumano grasinimas Kinijai 
atomo bomba padarė daug žalos visam taikos reikalui.

Prezidentas sakė, jog atomo bomba yra ginklas, ga
mintas, karui, todėl jis ir galima vartoti.

Mes tuo klausimu sutinkame su Kanados užsienio rei
kalų ministru, L. B. Pearson.

Praėjusį antradienį, sakytoje kalboje per radiją, šis 
mūsų kaimyninės šalies žymus valstybės pareigūnas apie 
atomo bombą sakė: ./ •

“Išeinant iš griežtai legates pažiūros, atomo bomba 
yra nieks daugiau, kaip tik kitas ginklas, ir galima jis 
naudoti, kaip bet kuris kitas ginklas...” Tačiau, žymėjo 
Mr Pearson: “Liaudies politinis instinktas visame pasau
lyje sako — ir aš manau, kad teisingai sako, 
mo bomba yrft skirtingas ginklas nuo kitų...
sunaikinti visą gyvybę mūsų planetoje...”

Su ;Mr. Pearsono pareiškimu/ joks .galvojąs žthogus, 
joks neatsiskyręs su žmoniškumu asmuo negali nesu
tikti.

Mes šimtu nuošimčių sutinkame su Mr. Pearson ir tuo 
klausimu, jog šiuo metu dirbti už taiką, tartis su kitomis 
tautomis — Kinijos Liaudie* Respublika— dėl taikos 
nėra joks pasižeminimas, bet šlovė.

veikia Kinijos
jėgos, kurios nėra savano- i 
rėš. Padėtis ten labai pa- | 
vojmga. Taika Tolimuose | 
Rytuose ir pasaulyj pri-j mas privalo pirmiau
klausys nuo to, ką mes at- svarstytas Saugumo Tary- ■ 
liksime šičia. Romulo siūlo, boję, o jei pastaroji nega- 

j skundą įkergti į darbų die-1 lėtų jo išspręsti, tai tik 
[notvarkį ir ko greičiausiai! tuomet, einant ‘“Achesono

I planu”, jis reikėtų perkelti 
į į seimą. I
i delegacijos, .įskaitant Len-
I kiją, kadaise pasiūlė Jung.
Tautoms planą, kaip Korė-1 ee* 
jos klausimą išspręsti tai-!. Anglija, kaip žinia, yra 
kiu būdu, bet tas planas y-! pripažinusi Kiniją, dėl to

Prašalinimas arba Vengi-
Atsakymą Į tai tūli duo-! mas alergenų yra tikriau-.

! Beje, 1951 m. Vilnies Ka
su-įtuc tuojau. Jo paleidimo lendoriuje rasite daug ką 
ha- reikalauja ir Attlee; Mano"- apie tą nelabąją alergiją, 

.aujantlma, jog prezidentas Tru-j’ 
grupių manas, paleisdamas Mac-

Arthurą, pareikalaus atsi- Prancūzai sakosi atgriebę 
statydinimo ir iš Achesono. nuo Vietnamo liaudininku

leistas iš tų pareigų, bet ne 
tuč tuojau. <

Saigon, Indo - Kiną. —

— jog ato
nes jis gali

Visame plačiajame pasaulyj šiandien milijonai žmonių

jį svarstyti.
Andrius Y. Višinskis: A- 

merika atliko agresiją prieš 
JKiniją, tačiau pirmasis po
litinis komitetas to klausi
mo nesvarsto ir gana. Ko
pėjoje įlėra ‘Kinijos, vyriau- 
sybeš jėgų, — yra tik sava
noriai. MacArthuras— “tas 
mūsų laikų blogasis genijus 
ir. militarinis. mani jakas”,— 
savo skundė nei žodžio ne
sakė, jog Korėjoje esą Ki
nijos vyriausybės kariuo
menė. Kinijos -vyriausybė 
dar š. m. lapkričio 11 d. pa
reiškė, jog Kinijos liaudis 
padės Korėjos liaudžiai ko
voti prieš agresorių. Kini
jos žmonės turį pilną teisę

jog Tuo būdu prezidentas “ap- 
ketvirtadienį ar penktadie- taikys” republikonus, griež-

Wu Hsiu-čuan kalbėsis su | MacArthuro draugus.
ministrų pirmininku Att-I Visa tai paaiškės neuž-

Ppnkin viktvbin nį Kinijos delegacijos galva! tus Achesono priešus r ennių vaistyuių tt •

Ču Faisaną, netoli svarbio
jo Monkay uosto.

pasisako už baigimą karo Korėjoje, už taiką. padėti korėjiečiams; Ame-
To reikalauja dvasiškiai, to reikalauja intelektualai, rikos kolonistų kare prieš 

to reikalauja švietėjai, to reikąlauja darbininkai ir far- Angliją progresyviai fran- 
meriai. cūzai pade j 6 amerikiečiam,

Amerikoje taipgi reikalavimas pastaruoju Jnetu vis —

rikos kolonistų kare prie

•didėja. Ne visur jis pasireiškia vienodai, bet tikslas tas 
pats: baigti karą Korėjoje, pasitraukti iš Formozoi 
dyti taiką Tolimuose Rytuose ir pasaulyje.

masės.. Darbo unijų reakcinė biurokratija dar vis nedrįs
ta tarti griežto žodžio už taikos reikalą. Ji kliudo, ji 
stabdo ir savo narius' nuo tarimo to žodžio.

y*

Senatorius Robert Taft 
labai patenkintas laimėji
mu. Jis jau pasakė, kad 
1952 metais rinkimuose 
jis norės būti refcubliko
nų kandidatu j preziden
tus.

Jan Papanek išvestas 
Per dvejis metus po to, j

Sakoma, juodu i choslovakijon, Dr,. Jan Pa- 
j panek ėjo pareigas iinan- 
; sinio eksperto” Jungt. Tau
tose. Jis čia gavo algą, jis 
čia' savo vieta didžiavosi, I 
nežiūrint to, kad čechoslo
vakijos vyriausybė prisimy-; 
gūsiai reikalavo, kad Papa-1 
nekas iš ten būtų pašalin
tas, kaip jokios šalies neat
stovaująs asmuo.

, Praėjusį trečiadienį as
amblėjos biudžeto komite
tas turėjo Papaneką per
rinkti, — pasekmes ■ buvo 
tokios: iš 52 balsų, jis tega
vo tik 15-ką. Balsavimas bu-

ra ignoruojamas. Narsioji Wu gali sutikti su juo pasi-!'/ai -*is atsisakė grįžti 
Korėjos .liaudis ir kariai, tarimams.
persitvarkę, kerta smūgius tarsis labai svarbiais klaii' 
agresoriui. Nieks negali pa
slėpti to fakto, jog šian
dien MacArthuro užtikrini
mas savo kariams, I 
bus namie Kalėdų 
tems, yra tik pasaka, 
savo nepasekmių 
rius bando visa 
versti ant kinu, 
jokio įrodymo, 
vyriausybės 
ten kariautų.

Eita balsuoti: 51 balsas 
paduotas už skundo įkergi-

simais.
Kinija, sako tūli, būtinai 

reikalaus to, kad be jos ne- 
kad jie'būtų daromi jokie žygiai 

šven- Korėjos klausimui spręsti.
Dėl Kinija reikalaus, kad Ame- 

agreso-j rika ištrauktų savo jėgas iš 
kaltę su- i Formozos, kad būtų “su- 
Bet nėraj tvarkyti Indo-Ki-|

................................  j ir visoje 
Kinijos 

Liaudies Respublikos at
stovas visur, pabrėžia tą 
fakta: iūs turite reikalo nė

kad Kinijos! nijoje, Malajuose 
kariuomenė Rytinėje Azijoje.

Mes manome, jog darbo unijų lokalai, taipgi visos ki- 
, -nieko nelau-s, vyk-: tos darbo žmonių organizacijos privalo, nieko nelau- 

! kiant, priimdinėti rezoliticijas-reikalavimus ir siųsti juos 
Tačiau, pas mus dar neišsijudino visos darbo žmonitj mūsų krašto vyriausybei, pasisakant už taiką, reikalau

jant taikos. '
Taika su Kalėdų šventomis!
Ohalsis gražus, geras, šventas.

su sena, ( čiang-kaišekiška ° L “ ’ c 
Kinija, o su nauja, revoliu- vo slaptas.

*•* * 1 I »km* 4*11

cine, galinga ir tvirta, to
dėl ir privalote kalbėtis, I 
kąip su tokia.

Kaip su MacArthuru?
Kaip spąudoje, taip ir 

Jungtinėse Tautose žmonės

Dabar tūli skelbia; Papa- 
nekas neišrinktas ' dėl to, 
kad dauguma šio komiteto 
narių ryžosi ‘‘pataikauti 
sovietiniam blokui.”

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeš., Gruod.-Dec. 9
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SKAITYK

ĮŽYMUSIS AKTORIUS UI IMU I l< tV AS
“Jūs turite talentą ir puikius duo

menis menui, ir Jums, atnaujinant 
MCHAT’ą (MCHAT’as—Maskvos Dai
lės akademinis teatras. N. S.), teks su
vaidinti dideli vaidmenį ne vien kaip ak
toriui, bet ir kaip žmogui,” — rašė K. 
S. Stanislavskis Chmieliovui.

Šiais keliais žodžiais Stanislavskis la
bai tiksliai apibrėžė didžiul. N. P. Chmie- 
liovo reikšmę tarybinio teatro menui, o 
ypač Maskvos Dailės teatro vystymuisi.

Praėjo penkori metai nuo stambiausio 
tarybinio aktoriaus, TSRS liaudies ar
tisto, Stalininių premijų laureato Niko
lajaus Pavlovičiaus Chmieliovo mirties.

Artistinis Chmieliovo gyvenimas ypa
tingas ne jo suvaidintų vaidmenų kie
kiu, bet sukurtųjų vaidmenų reikšmin
gumu. Chmieliovui tebuvo 24 metai, ka
da jis pirmą kartą suvaidino pirmuosius 
atsakingus vaidmenis Dailės teatre. Jau 
pirmieji Chmieliovo vaidmenys, kaip 
Michailą Golovinas ir kunigaikštis Va
silijus Šuiskis (“Caras Fiodoras Joano- 
vičiuš”), užeigos namų tarnas 'CTftevi- - 
zorius”), Petruška (Wargas der pro
to”), Kostiliovas (“Dugne”), Marėjus 
(“Pugaciovščina”) pasižymėjo piešinio 
raiškumu ir jo įtikinamumu, liudijo apie 
daugspalvį Chmieliovo talentą ir apie ne
paprastą jauno aktoriaus meistriškumą.'

1926 m. Chmieliovas Ostrovskio 
“Karštoje širdyje” suvaidino kiemsar
gio Silano vaidmenį, vieną žymiausių jo 
kūryboje, atskleidusį aukštą Chmieliovo, 
kaip aktoriaus, meistriškumą. Po Silano 
apie Chmieliovą imta kalbėti, kaip apie 
didelį scenos meistrą, jo vardas mini
mas greta Moskvino ir Tarchanovo var-

< dų. ’ "
Chmieliovas nebuvo iš tų menininkų, 

kurie pamėgdžioja ir pamėgdžiodami 
“atspindi” gyvenimą, — jis buvo iš tų, 
kurie kuria. Jo kūryboje klasika tap
davo aštriausia dabartimi, o šių dienų 
didvyrių paveikslai įgaudavo giliai gyve
nimiškas šaknis ir nepastebimai išaug
davo j apibendrinimus, glaudžiai susie
tus su tarybinės liaudies pasaulėžiūra, j

Tarybinis aktorius niekados neužmirš, 
kad Chmieliovas buvo pirmasis aktorius, 
sukūręs scenoje ryškų bolševiko, liaudies '■ 
masių vadovo vaizdą, atlikdamas revo
liucinio komiteto pirmininko Peklevano- 
vo (Vs. Ivanovo pjesė “Šarvuotis' 14- 
69”) vaidmenį. Chmieliovo

• bolševiko paveikslas pasižymi 
mu ir gyvenim. įtikinamumu, 
novo vaidmeniu CJimieliovas 
atskeilsti didžiulį vidinį herojaus skai
drumą, nepaprastą žmogiškumo . jėgą, 
tvirtą tikėjimą pergale. Jis parodė va
dovą — jautrų ir drąsų, gyvenantį' tik
tai liaudies interesais, už ją pasirengusį 
atiduoti gyvybę.

• Beveik kiekvieną kartą naujasis 
Chmieliovo vaidmuo tapdavo lyg ir nąu- 
ju jo aktoriniu gimimu, atveriančiu tuo 
pat metu naujus kelius teatro menui. 
Chmieliovas nevaidino vaidmenų, 
kūrė charakterius. “Atrodė, kad jam 
prieinama tai, kas mūsų mene giliausia 
ir sunkiausia,” — kalbėjo apie Chmielio
vą kitas didis aktorius — jo bendralaD 
kis — V. I. Kačalovas. Visas meno kliū
tis, visus sunkumus nugalėdavo beribis 
Chmieliovo sąžiningumas, jo talento jė-

sukurtas 
paprastu- 
Pjekleva- 
sugabčjo

JIS

Dešimtaisiais savo darbo metais Dailės 
teatre Chmieliovas suvaidino atsakingą 
caro Fiodoro vaidmenį ir laikė jį mėgia
miausiu vaidmeniu. Čia jis pirmąkart 
parodė visą savo talento galią. Chmie
liovo interpretacijoje praskambėjo ta pa
ti tema, kaip ir Moskvino, anksčiau at
kūrusių šį personažą, — žlungančių pa
stangų tema, siekimas įgyvendinti pa
saulyje gerą naudojant- moralinę įtaigą, 

V taikų nuolankumą. Tačiau Chmieliovas 
stipriau ir ryškiau, negu Moskvinas, pa- 

J' brėžė Fiodoro jaučiamą jo siekimų nepa
grįstumą, parodė jų neišvengiamą žlu
gimą. Savo silpnumo prieš nepakeliamą * *

valstybinę naštą pajautimas — pagrin
dinis sukurtojo vaidmens motyvas.

Chmieliovas teisingai laikomas visiš
kai išbaigtos meninės formos aktoriumi, 
pasiekęs tokio meistriškumo laipsnio, 
kad kiekvienas jo naujas vaidmuo virs
davo teatriniu įvykiu.

Statant L. Tolstojaus romano “Ana 
Karenina” inscenizaciją, Chmieliovo su
kurtasis Kareninas su lygiai pabrėžtais 
išoriniais ir vidiniais bruožais, išaugo į 
reikšmingą ir tragišką paveikslą, simbo
lišką masinančios ir žudančios jėgos įsi
kūnijimą, pasmerkusį Aną neišvengia
mai mirčiai. Karenino paveiksle Chmie
liovas fariziejiškumą atkūrė ne kaip kau
kę, o kaip pasaulėžiūrą, atskleisdamas 
vaizduojamojo personažo vidaus pasaulį. 
Biurokratiška Karenino sielos esmė, jo 
egzistencijos dirbtinumas, dvasinės pri
gimties lavoniškumas ir sustingimas 
Chmieliovo, interpretacijoje surado ryš
kią ir visiškai išbaigtą išraišką.

Kūrybinė aistra, kurios pagalba 
Chmieliovas įstengė sugauti tai, kas 
svarbiausia psichologinėje vaizdo pri
gimtyje, padėdavo jam prasiskverbti į 
jo socialinę, klasinę esmę taip, kac| jo są
voka 'tapdavo ne tik apčiuopiama, bet ir 
nenuginčijama.

“Priešų” spektaklis, statytas prieš pat 
A. M. Gorkio mirtį, yra vienas didžiau
sių Dailės teatro pasiekimų. Vienu ryš
kiausių šio spektaklib paveikslų buvo 
Chmieliovo sukurtas Nikolajus Skrobo- 
tovas. Aktorius su didele jėga savo vaid
menyje atskleidė giliąją spektaklio esmę, 
pjesės autoriaus nurodytą kūrinio pava
dinime.

Nuostabus kūrybos paprastumas ir 
laisvė, formos grakštumas, atkaklus dar
bas,—neatskiriamos Chmieliovo aktoriš
kojo meistriškumo savybės. Didelis 
Chmieliovo meistriškumas daugeliu at
vejų praturtino dramaturgiją, papildė 
ją. Chmieliovo Zabielinas (“Kremliaus 
kurantai”) buvo turtingesnis ir išraiš
kesnis nei pjesėje, nes aktorius visu sa
vo kūrybiniu gyvenimu stengėsi puose
lėti tikrojo socialistinio humanizmo idė
ja. '

Meistras—tai jo supratimu pirmų pir
miausia žmogus, giliai suprantąs pasau
lį. Tik didžiulės jėgos aktorius galėjo 
scenoje įkūnyti tokius kontrastingus 
vaidmenis, kaip Kareninas ir caras Fio
doras, Tuzenbachas ir Skrobotavas, Sto- 
roževas ir Zabielinas . . .

Su Chmieliovo-aktoriaus talentu jun
gėsi ir nuostabus, griežtas Chmieliovo- 
režisieriaus meistriškumas. Dailės tea
tre jis pastatė “Paskutiniąją auką,” at
skleidęs didelę psichologinę Ostrovskio 
dramaturgijos prasmę. Jermolovos var
do teatre, kurio kolektyvą jis auklėjo ir 
iškėlė į dideles menines aukštumas, jis 
sukūrė puikiai Gorkio “Saulės vaikai”, 
Šekspyro “Kaip jums tai patinka” ir ei
lę kitų spektaklių.

Chmieliovas mirė pačiame savo talen
to'žydėjime, visiškai subrendęs, kaip di
delis meistras,ididelės ir nepakartojamos 
.individualybės menininkas. Mirtis jį ap
lankė kūrybos valandą. Jis mirė 1945 
m. lapkričio men. 1 d., Aleksiejaus Tol
stojaus pjesės “Sunkieji metai” generali
nės repeticijos metu.

Paskutinis Chmieliovo vaidmuo—tra
giškojo Jono Rūsčiojo figūra. Jis sude
gė kurdamas vieną didžiausių portretų. 
ChmielioVas svajojo suvaidinti Hamletą, 
Astrovą, Andriejų Bolkonskį, Fedią Pro- 
tasovą; z svajojo sukurti naują, pilną ir 
ryškų socializmo epochos k žmogaus vaiz
dą, tačiau tuos planus sužlugdė netikė
ta mirtis. _

N. P. Chmieliovui — žmogui ir kūrė
jui — būdinga gili meilė ir ištikimybė 
liaudžiai, neapykanta visiems) kurie 
kliudo liaudžiai laisvai gyventi. Apie 
tai ryškiai kalba jo ugningas kūrybinis 
gyvenimas, jo kūrybinė veikla—kupina 
aukšto tarybinio teatro meno pasiekimų.

N. Sikcinas

Tarp Chicagos išsimėčiusių lietuvių 
kolonijų, važiuojant į rytų pusę randasi 
rožių žemė—Roselandas. Kiti sako, kad 
čia rožės žiemą ir vasarą žydi!

Prieš 40 metų šioje nedidelėje lietuvių 
apylinkėje išdygo Aido Choras, kuris 
lainjingai išgyvenęs ir labai daug meno 
dirvoje''nuveikęs per tą torfią eilę metų; 
daug muzikalių veikalų pastatęs, tūks
tančius dainų išdainavęs ir ne tik pa
čios! Chicagos horizonte, bet taip pat ir 
kituose miestuose yra buvęs, atsilankęs 
su savo dainomis. ’

Kaip kasdieniniame žmonių gyvenime 
yra įvairumo ir visokių permainų įvyks
ta, taip ir Aido Choras pergyveno vi
sokių dięnelių. Dauį kaip chorvedžių, 
taip ir dainavusių dainininkų šiame cho
re yra plačiai išsisklaidžiusių. Aplin
kybių verčiami turėjo pasitraukti’ Bet 
kur jie bebūtų, visgi tiefhš dainininkams 
ir chorvedžiams malonu prisiminti pra
leisti šviesūs ir smagūs laikai, kada jie 
dainavo ir veikė šioje meno grupėje. O 
dar manau, kad džiugiau ir linksmiau 
tiems dalyviams, kurie nuo pat susitvė- 
rimo Aklo Choro ir šiandien tebeveikia-

Tikrai buvo malonu karštai pasvei
kinti jų parengime K. Kenstavičienę, 
chorų vedėjo, muziko Juozo Kenstavi- 
či'aus motutę, ir taipgi draugę Klibienę 
ir kitus, kurie laimingai,sulaukė ir iš
tvermingai per 40 metų šiame chore vis 
dainuoja. Ir, kaip matyt, moterys ir vy
rai dar gerai atrodo, pilni energijos ir 
pasiryžimo ilgai dainuoti ir veikti.

Aido Choras turi daug jaunimo ir se
nimo veteranų. Daug chore dainuoja 
vyrai su žmonomis, jų gražios dukrelės, 
sūnūs, visi vieningą! nusiteikę darbuo
jasi; meno ir muzikos' reikaluose ir ugdo 
lietuvių dainą.

Ąido Choras, nepaprastai didelio už
simojimo ir galingo pasiryžimo vedamas, 
derrionstravo savo garbingą darbą aną 
sekmadienį, lapkričio 19 d., Sokohg 
svetainėje, kur buvo perstatyta operetė 
Klastinga Marietta.

Šios gražios operetės pamatyti buvo 
prisirinkę pilniausia Sokolų salė publi
kos.; Čia ne tik atsilankė pačios Chica
gos ;ir jos apylinkių lietuviai, gerų vaka
rų lankytojai, bet buvo atvykę ir iš kitų 
mieštų ir miestelių pažangiečiai. Pa
vyzdžiui, iš Rockforclo atvažiavo auto
busas ir kelios mašinos, virš 50 žmonių. 
Taip pat ir iš kitų miestų-vietovių ne
mažai buvo viešnių' ir svečių.

Ši operetė, kurią išvertė į lietuvių kal
bą choro narys-veikėjas Juozas Nedva- 
ras,| tikraį yra graži. Meistrei Dorothy 
Yuden diriguojant, kada orkestrą grojo 
ovektūrą, pasikėlus uždangai, atsiskleidė 
1-mp akto vaizdas — Naujasis Orleanas 
1780 metais kolonizacijos laikuose, kai 
Fralncijos karalius valdė Louisianos te
ritoriją.

Brėkšta diena, elgetos miega aikštėje 
prie katedros netoli Mississippi upės. 
Sueina pardavėjai, minia aikštėje vaidi
nasi

jfir^ta iš kelionės Etienne Grande 
leitenanto gubernatoriaus sūnus, kurį 
vaidino Vytautas Judzentavičius. Jo 
aiški žodžių tarmė, puikaus kalibro bal
so baritonas, labai puikiai ir vaidino ir ( 
dainavo. »

Nuo balkono jį šaukia jo mylima ver
gė Ada, Nančy Long. Visoje operetėje 
savo rolėje ji gražiai vaidino ir dainavo.

Atmaršuoja amerikiečių karių būrys, 
vedamas kapitono Diek, kurio rolę atliko 
geriausias choro tenoras Adolfas Stum- 
bris. Jis ir> operetės žvaigždė Marietta 
D’Altona, Helen Pąžarskaitė-Misevick 
nepaprastai gražiai vaidino ir dainavo.

Sir Harry Blake ,Rodger Žilis, atplau
kė su karaliaus kraitinėmis mergai
tėms. Lizet|e (viena merginų) meilinosi 
prie visų vyrų, bet nei vienas jos neima. < 
Ji kimba prie kapitono -j;arno Silo O’Ha
ra. Lizette vaidmenį vaidino Geraldirfe 
York. Ši jaunuolė turi gražią lietuvišką 
kalbą, jos judesiai buvo naturališki ir ji 
puikiai savo rolę atliko. ’ r

Taip pat ir Simon O’Hara, kapitono, 
Dick tarnas, Juozas Nedvaras. Judrus 
ir geras juokdarys. Jis tikrai vykusiai 
vaidino.

Galima tą pat pasakyti ir apie Lt. 
Governor Grandet; tą rolę vaidino Al
binas Petronis. Tiesa, pirmame akte, 
jo, kaip ir kelių kitų aktorių, Vaidinimo 
kalboje stokayo aiškumo. Bet antrame 
ir trečiame akte jie pilnai buvo atsako-

Šviesa”
Jau skaitytojas, be abejojimo, bus ga

vęs šių metų paskutinį bertaininio žur
nalo “Šviesos” numerį.

Šį žurnalo numerį puošia mirusiojo 
liaudies dainiaus, Stasio Jas'ilionio, pa
veikslas.

Apie Jasilionį telpa ilgokas, išsamus 
Rojaus Mizaros straipsnis: “Jasilionis: 
liaudies dainius, veikėjas.” Telpa ir poe
to eilėraštis,—“Mes plaukėm per jūrą,” 
taipgi poetui skirtas’A. Dagilio eilėraš
tis: “St. Jasilionio atminčiai.”

Be to, telpa straipsniai: Dr. Ant. Pe
trikas: “Radioaktingumas ir naujovinė 
medicina,” Antano Vaivusko — “Uru- 
guajaus* lietuvių spaudos 15-metis,” 
Jono Kaškaičio — “Menas, grožis, dailė 
mūsų gyvenime,” Ant. Venclovos — “T. 
Lietuvos dešimtmetis poezijoj”, prof. J.. 
Matulio—“Geografijos -mokslas ir krikš
čionybė,” A. Ivaščęnko — “Rašytojas 
Charles Dickens”, A. Puzikovo—“Didy
sis Francūzų rašytojas” (apie Balzaką), 
M. llino — “Socializmas pagimdys ste
buklus.” Telpa ir poezijos.

žodžiu, Liet. Literatūros Draugijos 
žurnalo 4-tasis numeris yra turiningas, 
įdomus, vertas kiekvieno dėmesio.

ir
MOKYKIS—’—.

m ingi ir savo užduotis atliko pavyzdin
gai.

Geras buvo Rudolpho vaidmenyj Paul 
Krauchunas, Lt. Governor sekretorius, 
Ignas Urmonas ir kiti, kaip antai Flow
er girls rolėse: Teresa Kuhnlein, Dolo
res Pazaar, Virginia Urmon ir Marion 
Niekus.

Stanley Roman, Frank Burnecky, Pete 
Gaidam ir Tony Andrejauskas. Ispaniš
kos šokėjos, baletas sumokytas šokių in
struktoriaus V. F. Beliajaus, atliko: 
Wanda Zallys, Virginia Urmon, Dolores 
Pazaar ir Agnes Roman. Jos puikiai, 
gracingai šoko.

Visose scenose nepaprastai gražų įspū
dį į žiūrovus teikė per visą vaidinimą, 
ypatingai paskutinis aktas buvo.gražus, 
kur daugiausiai visi vaidintojai įeina su 
visu choru. •

Be to, ovacijos per visą vaidinimą ūžė 
kiekviename artistų pasirodyme ir jų 
vaidinime.

Gausios puokštės gražiausių gėlių jau- 
namečių mergaičių buvo nešamos ant 
pagrindų labiau pasižymėjusiems akto
riams. Buvo labai džiugu matyti, kad 
taip nuoširdžiai Aido Choro meno dar
buotę įvertino ir juos taip maloniai pa
sitiko.

, Gal didžiausias kreditas priklauso Da- 
ratėlei Judzentavičienei, kaip choro va
dovei, taipgi didelis nuopelnas pačiam 

, Aido Chorui. ’ <u.
Gražu žiūrėti į programos viršelius, 

F. Mockapetrio taip artistiškai nupieš
tus. O kiek tų linkėjimų, sveikinimų Ai- 

- do Chorui—devynios galybės.
Ne tik pačių chicagiečių. Štai sveiki

nimai iš Massachusetts: Worcester, 
Shrewsbury, Norwood, J. Grybas; 
Brockton—Uršulė Zaleskaitė; Dedham- 
Richard W. Barris; Connecticut: Wa
terbury, Hartford, Newington, New 
Britain, Kensington; Brooklyn, N. Y., 
Forest Hills; New Jersey, Nashua, N. 
H., Pennsylvania ir kitur.

Aido Choras įspūdingai atšventė savo 
40 metų gyvavimo jubiliejų. Reikia jam 
palinkėti, kad dar ilgus, ilgus metus gra
žia daina linksmintų lietuvių visuomenę, 
taipgi—kad dar daug padirbėtų kėlime 
lietuvių kultūros ir meno.

Vakarų Lank.

griežtą valstybinę 
kiaulienos mėsos, 
mos bet kuriuo

kirmėlės — tai 
sand aro kirmi-

reičiau su- 
į gabale-

Suomijos kompozitoriui 
Sibelijui 85 metai

Š. m. gruodžio 8 dieną sukako lygiai 
85 metai amžiaus žymiausiajam Suomi
jos kompozitoriui Jean Sibelijui. Jis 
dar vis tvirtas ir gajus; tebekuria nau
jus veikalus.

Amerikoje Sibelijaus kūriniai nėra po
puliarūs, tačiau kompozitoriaus Varda’s 
gerai žinomas visiems muzikams ir mu
zikos mėgėjams.

P&tys žymiausieji Sibelijaus kūriniai 
yra: “Finliandija,” Karelija” ir “En 
Saga.”

Suomijoje kompozitorius vadinama-s 
“Didžiuoju kalnu.”

čia jos veisiasi ir keliauja 
panašiai, kaip ir kiaulės orga
nizme. Pagaliau trichinos ap
sigyvena žmogaus raumenyse, 
kur ir pasilieka iki jo mirties. 
.Jeigu žmogus, valgydamas 
kiaulieną, praryja labai daug 
trichinų, tai nuo to jis gali ir 
mirti, nes tuo metu, kai trichi
nos skverbiasi į žarnų audi
nius, atsiranda sunkių negala
vimų, panašių į vidurių šiltinę.

i Tuo metu, kai trichinos skver- 
įbiasi į žmogaus raumenis, irgi 
j pasireiškia sunkūs nęjgalavi- 
mai ir bendras kūno apnuodi- 
jimas, nuo kurio galima mir
ti.

Svarbiausia kovos su trichi
na priemone reikia laikyti 

priežiūrą 
parduoda- 

pavidalu
(kumpis, dešra, žalia kiaulie
na). Niekada nereikia pirkti 
nežinomos, nepatikrintos kiau
lienos mėsos.

VIII.
3 POTIPIS. ŽIEDUOTOSIOS, 
ARBA NARIUOTOSIOS 
KIRMĖLĖS.

I
žieduotosios 

su dėti n gi a u si o 
n ai.
23. Sliekas —

! mėlių potipio atstovas.
Slieko gyvenimo būdas. Va

sarą, pastūmus į šalį bet kurį 
ilgai gulėjusį rąstą ar kelmą; 
galima pamatyti kelis sliekus, 
skubiai lendančius į savo aps
kritus urvelius. Bet ir atvira- 
me\ lauke galima rasti sliekų 
urvelių, nors pačių sliekų die
nos metu nepamatome: sliekai 
— naktiniai gyviai ir vengia 
šviesos. Tiktai po lietaus .jie 
išlenda į žemės paviršių.

Urvelis — patikimiausia 
slieko prieglauda. Bet jeigu, 
mums ir pasisegtų pirštais nu

 

tverti išlindusį i^\urvo gal vinį 
slieko galą, tai 
traukytume sliek 
liūs, negu ištrauktame jį visą. 

 

Jis gali stipriai^Taikytis urve

 

lyje, nes jo kulias turi trumpu
čių šerelių, kuriais jis prikim
ba prie žemės. ,

Nakties metu sliekai išlen
da iš urvelių, smarkiai ištem
pia savo nariuotą kūną ir 
ima ieškoti maisto. Jie ėda 
augalų liekanas, rydami jas 
kartu su žeme, kurioje jie 
rausiami, o taip pat jauną žo
lę ir lapus, įsitraukę juos į 
savo urvelius.

Sliekb sandaras. Slieko kū
nas turi žiedinį sandarą. Prie
šakinėje kūno dalyje, kiek ar
čiau į pilvo pusę, yra burnos 
anga. Užpakalinėje kūno da
lyje yra užpakalinė anga. Nu- 

'gara tamsesnė negu pilvas. 
Pilvo pusėje yra porinės vyriš
kosios (15-ame narelyje) ir 
moteriškosios (14-ame narely
je) lytinės angos. Priešakinia
me kūno trečdalyje galima 
pastebėti 5 storesnius nare

lius, kurie sudaro vadinamąjį 
• juosmenį. Slieko odelė plona, 
bet standi, sudaryta iš epiteli
nių ląstelių ir po ja esančių 
raumenų. Slieko odoje yra 

,'daug liaukų, kurios gausiai 
I išskiria gleivių. Išilginiai ir 
žiediniai raumenys, kurių pa
dedamas sliekas juda, sudary
ti iš sutraukiamųjų raumeni- 
nių plaušelių.

Slieko organai yra kūno rui
me, kurį galima skrosti, pra-' 
s piovus slieko odelę. Vidaus 

organai turi sudėtingą sanda
rą.

Slieko virškinamoji sistema. 
Virškinamoji s i s t e- 
m a prasideda burnos anga, 
kuri yra pirmame kūno nare
lyje^ Ji veda į didelę ryklę, 
kuri toliau; siaurėja ir pereina 
į ilgą stemplę. Stmplė 
išsiplečia į gurklį, 
o gurklys įsijungia į vadina
mąjį r a u m e n i n į s k i 1 vį. 
Už jo tęsiasi ilga, žarna, 
kuri baigiasi užpakaline- 
anga.

3 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) --Šeš., Gruod.-Dec. 9, 1950



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS .

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

KAIP BUS PRAVEDAMI RINKIMAI 
ŠIEMET TARYBŲ ' LIETUVOJE

(Tąsa) 
IX

Tuo tarpu, kai viename bajoro Knys- 
tauto rūmų gale gėrė, šnekučiavosi ir 
ginčijosi lietuviai žemaičiai ir kryžiuo
čiai, kitame, erdvioje menėje, sėdėjo už 
nukrauto valgiais ir gėrimaisjkalo ku
nigaikštis Vytautas su sąye^didikais ir 
taįp Pat malšino alkį. Vienas jo didikų, 
baJo/asTšudimantas, laiKėSt laisvai ir ne- 
nusėdęjo už bendro stalo; jis, kaip geras 
Knystėutų pažįstamas, kalbino šeiminin
kę, lankė kitame rūmų gale triukšmau
jančius palydovus, tikrino sargybas, ir 
viskas jam rūpėjo. Ir už stalo sėdėjo jis 
pasistatęs tarp kojų savo ilgą, platų 
kardą.

Menė buvo erdva, bet žema. Sienos— 
apvalių netašytų sienojų. Ant ąžuolinių 
balkių laikėsi storos lubos ir buvo taip 
surūkusios, ypač apie aukštinį, kad net 
blizgėjo. Vienoje sienoje trys mažučiai 
kirstiniai langeliai, pro kuriuos vos iš
lįstų vyro galva, žiūrėjo pilaitės kieman 
ir buvo aptempti jaučio pūsle. Kitame 
pasieny stovėjo ąžuolinė skobnis, ilgas, 
šešių kojų užslanas, keletas paprastų kė
džių ir visu pasieniu platus suolas. Prie
šais, iš už akmeninės krosnies—aukuro, 
nuo paaukštinimo žiūrėjo į svečius ir į 
nukrautą valgiais ir gėrimais stalą rūsti 
pasenusio Perkūno statula, o prie jos bu
vo pastatytas ir alvinis kryželis su iš
rangytu ant jo nukryžiuotoju. Vienoje 
rankoje statula laikė žaibus, kitoje strė
les. Židiny, sausomis malkomis kursto
ma, žybčiojo ugnelė, nušviesdama rūstų 
Perkūno veidą, sienas ir lydėjo į aukšti
nį gauruotų dūmų stulpelį. Kartais, kai 
kas praverdavo duris, dūmų stulpelis su
sidrumsdavo, pasidriekdavo palubėje ir, 
kolei jį vėl pagaudavo trauka, sklaisty
davus po menę, nusileisdavo iki stalo ir 
ėsdavo svečiams akis. Trečioje sienoje 
buvo durys, o prie ketvirtos—stovėjo il
gas, erdvas užvožiamas kanikas. Tarp 
jo ir durų — šaukščius. šaukščiaus 
lentynose buvo sudėtos skroblinės 'lėkš
tės, moliniai puodai, indai, ąsočiai, aki
niai dubenys. Viršutinėje lentynoje bliz
gėjo išsirikiavusi sidabrinių taurių šei
ma, žalvariu apkaustyti stumbrų ragai 
midui gerti. Apatinės šaukščiaus lenty
nos pakraščiu, kaip balti dantys, iš to
lo švietė sukaišioti į tam tikras skylu
tes, galvutėmis aukštyn, liepiniai šaukš
tai. Už stalo sienoje kabojo karuose iš 
priešų atimtų ginklų, šalmų, skydų ir 
šarvų rinkinys.

Valgius stalan padavinėjo Knystauto 
žmona Varūna; jai patarnavo jų duktė 
Laimutė. Bajorienė, jau apysenė< mote
ris, buvo apsitaisiusi nuometu, spalvota 
liemene ir namų darbo rainuotu sijonu. 
Jauna grakšti Laimutė segėjo taip pat 
namų\£larbo rainele , o jos kaklą ir krū
tinę puošė gintaro eilutė; per pečius dri
bo ant nugaros dvi storos ilgos kasos ir 
atrodė tokios pat spalvos, kaip ir ginta
rai., Ji buvo dar taip jauna, jog galėjai 
duoti ne daugiau kaip šešiolika septynio
lika metų; kai sekiodama .paskui moti
ną nešiojo valgių dubenis, riteris Griežė 
ir Vikingo drabužiais bajoras Skersgau-

das sekė ją akimis ir savo širdyje abu 
davė įžadus pakrikštyti ją, paskelbti sa
vo širdies dama ir kardu ginti jos garbę 
ir gražumą.

Laimutė, rodos, nedrįso pakelti į juos 
akių. Kai ji, praeidama pro šalį, nežy
miai žvelgė čia į vieną, čia į kitą, kažko 
nerimo ir savo jaunutėj širdelėj.

Riteris Griežė buvo gražus; jo platūs 
pečiai, storas sprandas, išsišovusi krūti
nė, gelsvi garbanoti plaukai ir visa kar
žygiška išvaizda tirpino mergaitę savo 
žavumu ir ta vyriška jėga, prieš kurią 
taip silpnos visos moterys. Tik baugino 
Laimutę ant riterio apsiausto du juodi 
kryžiai. Vitingo drabužiais bajoras 
Skersgaudas buvo tik malonus pažiūrėti 
ir labai paprastas. Tokių daug atjoja į 
jos tėvo dvarą.

Laimutė ir jos motina dar tebebuvo 
gamtos garbintojos, tuo tarpu kai jų tė
vas jau krikštijosi pas rusus, lenkus ir 
pas kryžiuočius. Taip pat buvo pakrikš
tytas ir vyresnysis Knystautų sūnus 
Kristijonas.

Riteris Griežė buvo kryžiuočių išnai
kintos Prūsų lietuvių bajorų didikų gi
minės palikuonis. Jo tėvas buvo Kęstu
čio' kariūnas ir valdė Prūsų pasieny pi
laitę. Kartą, taikos metu, kariūnas 
Griežė, medžiodamas su kryžiuočiu kom
tūru, kažko susipyko. Tą pačią naktį 
puolė jų pilaitę kryžiuočiai; nukovė tė
vą, motiną, išžudė jo brolius, įgulą, o jį, 
dar mažutį, vienas medžioklės dalyvių, 
riteris Goterbergas, pasiėmė į Marien
burgą, pakrikštijo ir auklėjo. Riteris 
Griežė dabar silpnai beatminė savo tėvą, 
motiną, išžudytus vyresniuosius brolius; 
pamiršo ir kur, kurioje vietoje buvo jų 
pilaitė; jis tik gerai atminė tą baisią 
naktį, kai juos užpuolė kryžiuočiai. Gerai 
atminė raudonoje gaisro šviesoje juodus 
kryžius ant baltų kryžiuočių apsiaustų, 
jų ilgus kalavijus, švytuojančius pilaitės 
kieme; atminė motinos klyksrtią, kai ji, 
spausdama prie krūtinės jį ir jo mažu
tę sesutę Vartulę, buvo perverta kry
žiuočio kardu. Visa tai riteris' Griežė 
atminė, bet su nieku nesidalijo savo atsi
minimais. Jo auklėtojai tarė jį nieko ne
žinant. Paaugęs jis iš lietuvių belaisvių 
dar daugiau sužinojo. Kur dingo pas
kiau jo sesutė, mažutė Vartulė, su kuria 
jis, žaisdavo, bėgiodavo pilaitės kiemo, 
Griežė nežinojo. Kitus vaikinus ir mer
gaites iš jų dvaro vėliau sutikdavo Ma
rienburge, vokiečių kaimuose, pilaitėse, 
bet Vartulės daugiau niekur nebematė, 
ir jam niekas apie ją nieko negalėjo pa
sakyti. Ilgainiui apie ją ir apie saviš
kius pradėjo miršti ir pats Griežė. Da
bar jo vardas Jurgis, bet motina ir visi 
pilaitėj vadindavo jį Juragių. Tik po
litiniais sumetimais nepakeitė kryžiuo
čiai jo pavardės. Jo auklėtojas ir kartu 
jo tėvo ir motinos užmušėjas, riteris Go
terbergas, kartą išjojęs su Rusnės kom
tūru į Žemaičių girias medžioti, daugiau 
nebegrįžo. Nebegrįžo nei riteris, nei 
komtūras, nei jų palydovai. Veltui pas
kiau pats ordino magistras kreipėsi į 
Kęstutį ir pasienio bajorus; žadėjo ir

(Bus Daugiau) ,

Vilniaus Tiesa rašo:
“Tarybinė rinkiminė sistema 

yra tikrai liaudinė, užtikrinanti 
kiekvienam tarybiniam pilie-

|čiui pilnutinai pasinaudoti rin
kimų teisėmis, kurias jam ga
rantuoja Konstitucija. Rinki
mai į vietines tarybas vykdo
mi visuotinės, lygios ir- tiesio
ginės rinkimų teisės pagrindu, 
slaptu balsavimu. Deputatų 
rinkimai yra visuotiniai. Visi 
sukakę 18 mietų amžiaus Lie
tuvos TSR piliečiai, nežiūrint

! rasinio ir tautinio priklauso
mumo, lyties, tikybos, mokslo 
cenzo, sėslumo, nacionale's kil- 
mės,| turtines padėties iii jira- 
eitios veikimo, turi teisę '‘daly
vauti rinkimuose ič būti iš
rinktais į Darbo žmonių idepu- 
tatų tarybas, išskiriant 'bepro
čius ir asmenis, teismo nuteis
tus atimant/ rinkimų teises.”

Lietuvoje/ rinkimai įvyks 
(gruodžio 17x1.

Amerikos lietuviu •informa
cijai žemiau patiekiame du 
skyrius iš paskelbtųjų rinki
mams pravesti nuostatu, ku
rie nusako, kas turi teise bal
suoti ir būti išrinktas, ir kaip 
bus statomi kandidatai.

Pirmasis skyrius kalba 
“rinkimų sistemą.” Jame 

‘dame sekamus nuostatus:
1 straipsnis. Remiantis 

tuvos TSR Konstitucijos
i straipsniu,
'rajonų, miestų, t .
gyvenviečių Darbo žmonių kandidatus į deputatus vykdo 
deputatų tarybas rinkėjai ren-į tiek respublikiniai darbo žmo- 
ka visuotinės, lygios ir tiesio-; nių visuomeninių organizacijų 
ginęs rinkimų teisės pagrindu, (ir draugijų organai, tiek ir jų 
slaptu balsavimu.

2 straipsnis, 
tuvos TSR 
straipsniu

73 straipsnis. Apygardos 
rinkiminė komisija privalo į- 
registruoti visus kandidatus į 
deputatus, kuriuos darbo žmo
nių visuomeninės organizacijos 
ir draugijos išstatė, laikyda-

vietės Darbo žmonių deputa
tui tarybos 'deputatus atitinka
mos Miesto, miesto Rajono, 
Apylinkės ir Gyvenvietės 
kiminės komisijos >skelbiami 

Ine vėliau kaip 15 dienų prieš 
rinkimus. *

76 straipsnis. Visi įregistruo
tieji kandidatai į Darbo žmo
nių deputatų tarybų deputa
tus privalo būti įrašyti į rin-

tuvos TSR Konstitucijos 113
straipsniu, rinkimai į Lietuvos 
TSR Darbo žmonių deputatų 
tarybas vykdomi rinkiminėmis 
apygardomis.

Nuo kiekvienos rinkiminės
apygardos rinkimams į atitin- mosios Lietuvos TSR Konstitu- kiminius biuletenius, 
karną Darbo žmonių deputatu 
tarybą renkamas vienas depu
tatas.

11 straipsnis. Išlaidos, susi
jusios su rinkimų į 
TSR Darbo - žmonių 
tarybas įvykdymu, 
valstybės sąskaita..

77 straipsnis. Apygardų 
rinkiminės komisijos rinki-

Lietuvos 
deputatų 
daromos

KAIP BUS STATOMI 
KANDIDATAI?

kalbaSeptintasis! skyrius 
apie “kandidatu i deputatus 
statymo tvarką?’ Jame patie
kiami sekami nuostatai:
66 straipsnis. Remiantis Lie

tuvos TSR Konstitucijos 113 
straipsniu, kandidatai į depu
tatus statomi rinkiminėmis 
apygardomis.

Teisė statyti kandidatus į

komisijos privalo

cijos ii* šių Rinkimų nuostatų 
reikalavimų.

74 straipsnis. Apygardos imams į sričių, rajonų, miestų 
rinkiminės komisijos rinki-1 i)- miestų rajonų Darbo žmo- 
mams Į srities,, rajono, miesto, nių deputatų tarybas, o taip 
miesto rajono, apylinkės ar pat Apylinkių ir Gyvenviečių 
gyvenvietės Darbo žmonių rinkiminės
deputatų tarybą atsisakymas ne vėliau kaip 10 dienų prieš 
įregistruoti kandidatą i depu- rinkimus 
tatus gali būti per dvi dienas Apylinkių balsavimo komisi- 

japskųstas atitinkamai Srities, 
Rajono, Miesto, miesto Rajo
no, Apylinkės ar Gyvenvietės į biuletinių spausdinama pagal 
rinkiminei komisijai. kūrios Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo nustaty-

išsiuntinėti visoms

joms rinkiminius biuletenius.
78 straipsnis. Rinkiminių

rinkiminei komisijai, kūrios 
sprendimas yra galutinis.

75 straipsnis. Kiekvieno į- tą formą, atitinkamos rlnkimi- 
registruoto kandidato j sri-piės apygardos gyventojų kal- 
tięs, rajono Darbo žmonių de- bomis toks kiekis, kad užtek- 
putatų tarybos deputatus pa
vardė, vardas, tėvo 
amžius, užsiėmimas,

. . mas ir kandidata išstačiusiossričių rajonu, miestų, apylin- . . _ - ...1 • ‘ 1 i visuomenines organizacijos
pavadinimas a t i t i n k amos 
Apygardos Rinkimines komisi
jos skelbiami ne vėliau kaip Jiečiui, užtikrinama teisė ne- 
25 dienos prieš rinkimus. į trukdomai agituoti už šį kan- 

Duomenys apie Apygardų didatą susirinkimuose, spau- 
rinkiminių komisijų įregistruo- .doje ir kitais būdais, pagal 
tus kandidatus į miesto, mies- Lietuvos TSR Konstitucijos 97 

. , , to rajono, apylinkės ir gyven-'straipsnį.106 jaunimo organizacijoms ir kul-| '________________________________________ „___________
deputatus į sričių,) tūrinėms draugijoms. • •’ _'• • • i«|

67 straipsnis. Teisę statyti Kankimm f me m ir vipminlika

apie 
ran-

kių ir gyvenviečių Darbo žmo
nių deputatų tarybų deputa
tus užtikrinama darbo žmonių 
visuomeninėms organizaci
joms ir draugijoms: komunis
tų’ partijos organizacijoms, 
profesinėms sąjungoms, koo- 
p e ra ty vine ms o rgan i z a c i j oms,

tų visiems rinkėjams.
vardas, j 79 straipsnis. Kiekvienai 

partišku- organizacijai, išstačiusiai kan
didatą, įregistruotą atitinka
moje Apygardas rinkiminėje 
komisijoje, lygiai kaip iįR * 
kiekvienam Lietuvos TSR pi- •

Bankieriai, teisėjas ir vienuolika 
nuteistųjų

rajonų organai, lygiai 
Remiantis Lie- kaip ii- visuotiniai susirinki- 

Konstitucijos 107|m.ai darbininkų ir tarnautojų 
, deputatų rinkimai 

yra visuotiniai: visi sukakę 18 
metų amžiaus Lietuvos TSR 
piliečiai, nežiūrint rasinio ir 
tautinio priklausomumo, ly
ties, tikybos, mokslo 
sėslumo, socialinės 
turtinės padėties ii’ 
veikimo, turi teisę 

(rinkimuose ir būti
i Darbo žmonių deputatų tary- 
l bas, išskiriant bepročius ir as- 
j me n is, teismo 
maut rinkimų 

3 straipsnis.
tu vos TSR 
straipsniu,

Kai valdžia 1948 metų va-į advokatai kalbėjo, kadvals- 
sario 9 d. pavedė teisėjui 
Harold R. ' Medina teisti 
Wall S tree to • bankierius, 
jis pareiškė, kad ilgų cere
monijų nębus, kad teismas 
bus trumpas ir drūtas. Bet 
nuo to laiko prabėgo virš 
pustrečių metų. Bankierių 
byla dar tik prasidės šio- stūeeto’bankieriais“ 
mis dienomis. Teisėjas Me-j 
dina nesiskubino savo kole- 

Igas pai

Valstybės iždininkas John Snyder įrodinėja senatoriui Doughton iš North Carolina, 
kad jeigu ir būtų korporacijų kariniai viršpelniai aptaksuoti 75 procentais, joms 
dar liktų pakankamai gražaus pelno. Palyginus su 1936 metais, korporacijų pelnai 

šiandien daug didesni.

tybės prokuroras tiek daug 
visko pripasakojo prieš kal
tinamuosius ir jų partiją, 
jog reikia gerokos pertrau
kos pr i ruošimui 
Teisėjas Medina 
laiko.”

Bet kas kita

! pagal įmones ir įstaigas, ka-
^•ių — pagal karine's dalis, vi- 
•suotiniai susirinkimai valstie- 
įčių — pagal kolūkius ir kai- 
'mus, tarybinių ūkių darbinin- 

cenzo,! kų ir tarnautojų — pagal ta- 
kilmės, rybinius ūkius.

praeities 68 straipsnis. Kandidatas į 
dalyvauti Darbo žmonių deputatų tary- 
išrinkti i bos deputatus gali būti bal

suojamas į vieną ir tą pačią į 
Tarybą tik vienoje apygardo- 
j e. f

69 straipsnis. Kandidatai į sėjas 
deputatus negali būti Apygar- J
du rinkiminių komisijų, o taip teisti’ vienuoliką komunistų

ati-

108

atsakymo, 
“neturėjo

su Wall • 
Teisė- *

jas Medina sako, kad gal 
bus galima bylą privesti 
prie galo į vienus metus,nagan tuojau.

Dar dauėiau. Pernai tei-|bet gali užsitęsti ir keletą 
na padėjo ban-i 

kierių bylą į šalį ir paėmė
metų! Girdi, gali taip už
sitęsti, jog jos “užteks vi
sam mano amžiui!”

pat Apylinkių balsavimo ko
misijų nariais toje apygardo
je, kurioje jie išstatyti kandi
datais į deputatus.

! 70 straipsnis. Ne vėliau, kaip 
Remiantis Lie-j 30 dienų prieš rinkimus visos 

Konstitucijos 109 Į darbo žmonių visuomeninės 
j straipsniu, moterys dalyvauja organizacijos ar draugijos, j 

išstačiusios kandidatus į sri- Į 
Čių ir rajonų Darbo žmonių 

| deputatų tarybų deputatus, nervavosi dėl tos bylos prieš 
i privalo įregistruoti kandida- komunistus per ilgą nusitę- 
,tus į deputatus atitinkamoje | simą. Jis dėjo visas pastan- 
| A pygardos rinkiminėje komi- gag) kad byla butų baigta 
i-" . Kuogreičiausia. jis ;i 71 stra.psn.3 Ne vėhau kaip R- fJau iau
Vii /'lirYiTti i»iac? rin kimiic? xziarYC? 1

nuteistus 
teises.

Remiantis
Konstitucijos

deputatų linkimai 
kiekvienas pilietis 

balsą; visi piliečiai 
dalyvauja lygiais

j turi vieną 
rinkimuose 
pagrindais.

4 straipsnis.
tuvos TSRi

j suraipsniu, mobcr.ys ii<u.yvauj< 
į rinkimuose ir gali būti išrink 
tos lygiomis teisėmis su

5 straipsnis. Remiantis Lie
tuvos TSR Konstitucijos 110 

:straipsniu, TSRS Ginkluotųjų 
Raj’ėgu eilėse esantieji pilie
čiai turi teisę rinkti ‘ir būti iš-

sij oje.

20 dienų prieš rinkimus visos 
darbo žmonių ' visuomeninės 
organizacijos ar draugijos, 

.išstačiusios kandidatus į mies
tų, rajonų, apylinkių ir gy
venviečių Darbo žmonių de-

į vadų. Bankierių suokalbis 
i prieš valdžią ir Ameriką 
įgali palaukti. Daug svar-

Teisėjas Medina padarė 
ir kitą svarbią bankieriams

biau, žinoma, nuteisti kale- n™ u, * . v •’ ’ Iaa ,, H o i rv limo lini’n

jiman vienualiką paprastų
(darbo žmonių, vadų politi
nės partijos.

Visi taipgi prisimena,

bė pabaigs prieš juos paro- 
. dymus, teismas bus per
trauktas ištisiem dviem mė
nesiam. Tiek laiko bankie-

kad teisėjas Medina labai Z advokatai pareikalavo 
priruosimui atsakymo. Tei
sėjas Medina nebesiskubb 

ina bylą greitai užbaigti. 
’Jis nė neprisiminė, kad 

kuogreičiausia. Jis atsisa-i vaLsTtei daug kaštuos.
t laiko I lal.gi. ot» ir turime aiškų .

• pertraukai* po'Z,* kai vals-
tybe patiekė visus parody
mus prieš kaltinamuosius. 
Teisiamieji reikalavo laiko 
priruosimui atsakymo. Jų

vieniems ir teisingumo ki
tiems. Aiškiai matosi klasi-i 
niai interesai.

Amerikonas.

čiais.
6 -straipsms. Remiantis Lie

tu vos. TS R K oi i st i t u c i j os . 111 
straipsniu, deputatų rinkimai 
yra tiesioginiai: deputatus į

.(sričių, rajonų, miestų, apylin-' putatų tarybų deputatus, pri- 
ikių ir gyvenviečių Darbo žmo-1 valo įregistruoti kandidatus į 
nių deputatų tarybas 
jai renka betarpiškai, 
ginių rinkimų būdu.

7 straipsnis. Remiantis 
. tuvos TSR Konstitucijos
st r a i psn i u, b a l s a v i m a s,

i kant deputatus į Lietuvos TS1 
•( Darbo žmonių deputatų tary-i karnai Apygardos rinkiminei 

j bas, yra slaptas. ■ ( komisijai šiuos dokumentus:
a) susirinkimo ar posėdžio, 

kuriame buvo išstatytas kan- 
Įdidatas į deputatus, protoko
lą, pasirašytą Prezidiumo na
rių, nurodant jų gyvenamąją j 

i vietą; protokole turi būti nu- ; 
rodyta: kandidatą išstačiu
sios organizacijos pavadini-; 

Imas, susirinkimo ar posėdžio 
(vieta, laikas ir dalyvių skai- 

kandidato į deputatus 
Itori.joje ir yra ne TSRS pilie- pavardė, vardas, tėvo vardas,

deputatus atitinkamoje Apy-rinke-
tiesio- gardus rinkiminėje komisijoje.

Lie-
'72 straipsnis. Darbo žmonių 

visuomeninė organizacija ar 
draugija, išstačius! kandidatą 

is, privalo kandida
tui įregistruoti pateikti, atitin-

ren- į deputatu

8 straipsnis. Remiantis Lie-1 
tuvos TSR Konstitucijos 18 
straipsniu, visų kitų sąjungi
nių respublikų piliečiai turi

. Lietuvos TSR teritorijoje teisę 
rinkti ir būti išrinktais į Lie
tuvos TSR Darbo žmonių de-

Lie-į putatų tarybas lygiai su 
tu vos TSR piliečiais.

9 straipsnis. Asmenys, 
rie gyvena Lietuvos TSR

kų 
tori- čius

čiab, bet užsienio valstybių pi-jo amžius, gyvenamoji vieta 
licčiai arba valdiniai, i 
teisės dalyvauti rinkimuose ir į 
būti išrinkti i Lietuvos
Darbo žmonių deputatų tary-.būti balsuojamas toje rinkimi- 
bas. . • ■ dnėje apygardoje nuo jį išsta-

10 straipsnis. Remiantis Lie- j čiusios organizacijos.

neturi ! partiškumas, užsiėmimas.
b) kandidato į deputatus

TSR 1 pareiškimą, kad jis sutinka
Karys Leroy Love is Greencastle, Ind., mieruoja ledo 
storį Korėjos fronte. Tuo tarpu jis buvo prie pat Man- 
džiūrijos rubežiaus.

ii

4 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -.šeš., Gruod.-Dec. 9, 1950



Teisių Bilitii ginti konferen
cijos nutarimai ir rezoliucijos

Gruodžio 2-3 dienomis New Yorke įvykusių sveturgi- 
inių teisėms ginti konferencija priėmė visą eilę labai 
svarbių rezoliucijų. Kiekvieno mūsų pareiga su jomis 
susipažinti ir aktyviškiau įsitraukti darban dėl jų pra
vedamo gyvenimam Tos rezoliucijos sutraukoje skamba j 
sekamai:

Rezoliucija prieš 1 
deportaciją

Ši konferencija gynimui 
Teisių Biliaus reikalauja iš 
Justic. Departmento, kad 
tuojau būtų sulaikyta de
portacijų kampaniją.

Konferencija reikalauja, 
kad Justicijos Department, 
nebeareštuotų nepiliečių ir 
kad leistų dabar sulaiky
tiems nepiliečiams tapti 
Amerikos piliečiais.

Konferencija reikalauja, 
kad tuojau būtų atšauktas 
McCarran įstatymas.
Rezoliucija dėl deportacijos 

apklausinėjimų
Ši konferencija pareiškia, 

kad visi pravesti nelegališ- 
ki sulaikytų nepiliečių ap
klausinėjimai turi būti pa
naikinti ir išbraukti.

Konferencija pasižada | 
panaudoti visus žygius, tiek , 
Kongrese, tiek teismuose, Į 
kad privertus Justicijos De-I 
partmentą liautis nelegali*-! 
kai elgtis su sulaikytais as-: 
menimis.

9Henry Schmidt. Konferen
cija reikalauja, kad prieš 
juos bylą būtų tuojau pa- 

, naikinta.
Rezoliucija dėl meksikiecių-

si konferencija pasmer
kia* Justicijos Departmento 
atsinešimą linkui meksikie
čių - amerikiečių ir ragina 
Sveturgimiam Ginti Komi
tetą išvystyti specialę veik-[ 
los programą dėl jų apgyni-i 
mo.

Rezoliucija del natūrali
zacijos

Konferencija pasmerkia 
Justicijos D e p a r t mento 
trukdymą nepiliečiams tap-I 
ti piliečiais. Konferencija | 
reikalauja, kad tuojau būtų i 
atšaukti visi tie McCarran j 
įstatymo punktai, kurie j 
kenkia sveturgimiams tapti i

r.-'!

keptomis bulvė- 
palik prieskonį,

“Atnešk man steik© su francūziškai 
mis ir žirniais, saladų ir kavos. Bet 
nes aš noriu suliesėti.”

F

Waterbury, Conn
Mirė Antanas Kindulas

Spalio 10 dieną mirė Anta
nas Kindulas, sulaukęs 67 me
tų amžiaus. Gyveno 9 Green- 
mount Tori'.,
Conn. Iš giminių paliko 2 bro-

! liu ii' vieną seserį. Buvo pa
laidotas spalio 12 d. Lietuvių 
Laisvose kapinėse.

Velionis buvo gero būdo 
žmogus ii’ laisvų pažiūrų. Per 
daugelį .metų buvo Laisvės 
skaitytojas ir darbininkiškų 
reikalų rėmėjas.

( Paskutiniu laiku jis nesijau
tė gerai ir buvo 
priežinra.. Kada 
dpjo jausti, kad 
vis eina žemyn, 
šaukė graborių,

DETROITO ŽINIOS
Naujas policijoje skandalas

Ne sykį teko nurodyti, kad 
Detroito policijos departmen- 

žmo- 
nių. Savu laiku keliolika jų at
sidūrė kalėjimuose, nors tik

Waterbury, te yra dau& neteisingų ž

iš darbų atleidi nė jauni. O
streikai kaip eina, taip eina.

Detroite nėra tos dienos, 
kad tūkstančiai darbininkų 
neišeitų į streikus.-Unijos vir
šininkai bando sulaikyti tulus 

'streikus, paskelbdami nelega-dalis jų buvo paliesta taip va- l;(i njeko , )bs.
(Imamos Fergusono dz.ures tj Darbininkai vistiek strei. 
teismo. Po to laiks nuo laiko i .

14 • • i -4 -1-4 kuoja.msnnkl.orini mm nnm Įniro- ' . _ _ . . __

Padėkos rezoliucija
Ši konferencija širdingai 

dėkavoja. visoms organiza-
• •. • •• • -1 • • -1i cijbms ir visiems individua-į 

Rezoliucija dėl suareštuotų I ’ ’ ’ ’ ‘
laikymo I

Kadangi yra žinoma,-joggynimo sveturgimių ameri- 
Justicijos Departmentas su-[kiečių teisių, 
areštuotus žmones laiko to- i ------ ------------
kiuose kalėjimuose, kurie! D©
netinkami jokiam žmogui, Į BlbOuf gll? Id. 
tai konferencija reikalauja

lams, kurie kaip nors iki 
šiol yra prisidėję prie ap-

! Areštuotas Steve Nelson 

tas ir valstybės prokuroras j 
tuojau išleistų sulaikytus [tų, policija įsiveržė

I Nelsono namus. Rado 
se jo žmoną, kuri 
jiems, kad jos vyras 
mie vakare. Bet jie grįžo

i vai. naktį ir tada jį areštavo.
Kaucija buvo paskirta $1,- 

500, 4*>et vėliau pakelta iki 
$5,000. Nelsonas kaltinamas 
“Kongreso paniekinime,” kad 
jis neatsakinėjo į kai kuriuos 
neamerikinio komiteto stato
mus klausimus, kurie galėjo 
ij įkriminuoti.

Pirmiau- jis buvo areštuotas 
ir tebėra po kaucija už komu
nistinį veikimą. Steve Nelso
nas yra vakarines Pennsylva- 
nijos Komunistų Partijos pir
mininkas, žymus komunistų 
veikėjas.

Jis bandomas apkaltinti ir 
(dar kitu klausimu, būtent, 
atominių paslapčių perdavi
mu Tarybų Sąjungai. Bet nie- 

ikas negali kol kas įrodyti, 
kad jis ką nors bendrą turi su 
atominėmis paslaptimis. Rep.

nepiliečius iš tokių kalėji
mų, ir kad ateityje joks ne- 
pilietis nebūtų sodinamas 
bei laikomas tokiuose kalė
jimuose.

Rezoliucija dėl graikų 
jūrininkų

Ši konferencija pasmer
kia nežmonišką elgimąsi su 
graikais jūrininkais, ir pro
testuoja prieš bandymą iš- 
deportuoti Nicholas Ka- 
louis, atskiriant ji nuo šei
mos.

Rezoliucija dėl Peter 
Harisiades

Konferencija reikalauja, 
kad tuojau būtų panaikin
tas bandymas išdeportuoti 
Peter Harisiades ir kad bū
tų leidžiama jam tapti 
Jungtinių Valstybių pilie
čiu.

pie-Gruodžio 4 d., 4 vai, po 
į Steve 
namuo- 
pasakė 

bus na-

KANADOS ŽINIOS
| Suskambėjo Lietuviška Daina 
| Lietuvių Salėj

Į TORONTO. — Visą
I nį Toronto lietuvių salė 
vo I'.........................

'rinio
j greitai keičiasi.

ru de- 
bu- 

liūdna. Mažai buvo kultū- 
darbo. Bet ta situacija

gražus būrelis choristų 
tai 

visi jauni. Tik 
Taipgi

Aną trečiadienį įvyko pir
mos choro pamokos. Ir kaip 
smagu buvo, kuomet vėl 
svetainėj suaidėjo lietuviška 
daina.

Čia reikia pažymėti, kad 
pirmose pamokose buvo ga
na

•Kas įdomiausia, 
veik 
senesnių. Taipgi ir mokyto
jas naujas. Juomi yra M. Ca
binet, S. Pažėraitės vyras. 
Jaunas, energingas vyras. 
Simpatiškesnio žmogaus tur 
būt nėra. Jam padeda jauna 
pianistė B. Vasilevska.

Ko dabar reikia, tai kad 
daugiau jaunų dainininkų 
stotų į chorą. Choras jau da
bar nemažas, bet jis gali būti 
dar didesnis. Ir kaip 
būtų, kad 
koncerte 
sceną.

ke lėtas

jis pirmame 
užpildytų

smagu 
savo 

didelę

reikia 
dramos 

Kaip jau žinote, jie

apie chorą, 
ir apie

sveikata

po daktaro 
jis jau p ra
ju
tai jis. pasi- 

nurodė jam,
i prie kokių draugijų jis prik- 
i lauso ir prašė"graboriaus, kad 
padarytų raštą, ant kurio jis 
pasirašo, kad.po jo mirties jis 
būtų palaidotas Lietuvių Lais- 

1 vose kapinėse Waterbury, 
[Conn. Tas ir buvo padaryta.
1 Kada jis buvo numiręs ir 
jo broliai ir sesuo sužinojo, 
kad jis mažai pinigų paliko 

{ir bus laidojamas Laisvose 
kapinėse, tai jo gimines nei 
vienas nepasirodė jo sermoni
se.

inspektoriai, kapitonai, leite
nantai ir saržentai vienas po 
kitam per policijos teismus 

|tapo atstatyti.
i Bet vistiek visų sukčių, su
gristų su gembleriais ir kitais 
j niekdariais, neišvaloma.

Dabai’ iš naujo iškilo jų 
.darbai. Inspektorius MacDo- 
piald nesutiko eiti su kitais 
!sukčiais, tai buvo priverstas 
'išeiti iš policijos departmento. 
I Dabar iškelia jis aikštėn kilų 
Ididesniu viršininku susirišima ij su gembleriais.

Detroito policijos depart- 
mentas išnaujo skandalijasi. 

' Atrodo, kad Michigano valsti
ja bus priversta į tą dalyką

Tai kas dabar kaltas? Nuo 
komunistų “apsivalyta”, o 
streikai eina pastoviai. Aišku, 
Ikad darbdaviai kalti, kad ne- 
I patenkina darbininkų reikala- 
vimų. Taipgi unijos 
kalta, kad padeda 
tams, vietoj padėti 
tiems už teisingus 
mus darbininkams.

vadovybė 
fabrikan- 
kOvojau

re ik ai avi- 
Pol.

Rezoliucija dėl Bridges, 
Robertson ir Schmidt

Ši konferencija griežčiau
siai pasmerkia Justicijos 
Departmentą už persekioji- [ gino sustabdyt “karinę pro- 
mą unijistų vadų Harry ; pagandą tarp rytų ir vaka- 
Bridges, J. R. Robertson ir irų.”

New Delhi, Indija.— In- 
! dijos premjeras Nehru pa

Kalbant 
užsiminti! 
mėgėjus, 
vieną veikalą perstatė. Tai
b u-v o Liaudies Balso metinia
me parengime. J. Linarta, J. 
Šinkūnas, M. Rukienė; J. 
Valaitis, F. Laurusevičius, B. 
Janauskienė, V. Ramanaus
kas, seni Toronto lietuvių 

j meno mėgėjai, gražiai pra-

A

>

Eilenburg, Wiash. kalnai bulvių pasmerkta supuvimui. Jos apipiltos dažais, kad nie
kas negalėtų jas parduoti. Stambieji gyvulininkystės farmeriai perka tas bulves gyvu

liams šerti. Moka tik po dolerį už toną! O miestuose už svarą bulvių reikia mjokėti 
penkis ar šešis centus.

m-

f

•»-
V

Kultūrinio gyvenimo židiniai 
sustambintuose kolūkiuose

RASEINIAI, spal. 11 d. — 
Beveik kiekviename rajono 
sustambintame kolūkyje veikia 
klubas-skaitykla. “Komjauni
mo žingsnių” kolūkio klubo- 
skaityklos vedėja O. Jakaity- 
tė daug dėmesio skiria visuo
meniniam darbui. Klube-skai- 

Prie buvusiojo policijos k o-1 <-v kIo-’e leidžiamas sienlaik- 
raštis, kuriame pasisako ir 
aktyviai bendradarbiauja pa
tys kolūkiečiai. čia yra įsi
steigęs meno saviveiklos rate
lis, savo jėgomis jau pastatęs 
kelis veikalus.

Gyvai veikia “Gegužės Pir
mosios” kolūkio klubas-skai
tykla (vedėja Pociūtė), čia 
visada yra naujų laikraščių, 
žurnalų, veikia radijas, įvesta 
elektros šviesa. Klubas-skai
tykla turi daug skaitytojų. 
Prie klubo-skaityklos veikia 
meno saviveiklos ir sporto ra
teliai. E. Skibirka.

jsi kišti.
j
Policija terorizuoja negrus

Misionieriaus Joy 
[buvo: “pirma šauk, 
1

įsakymas

| žemelėje.
i Kiti laisvi žmonės irgi turė- i . , .
|tų pasimokinti ir padaryti 
(raštus, kad po jų mirties jų 
kūnai nebūtų palaidoti ten, 
kur jie gyvi būdami nenorėjo 

[kad būtų palaidoti.
i *
i Pakvietimas i susirinkimą
I

Lietuvių Literatūros Drau- 
rei-'gijos 28 kp. metinis susirinki- 

gruodžio 13 d., 
;7:30 vakare, Svetainėje 103

Buvo manyta, kad 
žiaurumas pasikeis su naujuo

ju komisionierium Boos. Bet J 
pasirodo, kad nepasikeičia.

Neseniai negras tėvas, be
gindamas savo vaiką, kurį bu- 
,vo atėję policistai be varanto 
'areštuoti, nušovė vieną poli- 
’cistą* o kitą sužeidė. Tėvas ir

policijos

dalyvius ( 
k omedija

koncerto 
Janausko

.“Ponas Atsilygino.
kia prisimipti, kad Z. Janaus- jmas Įvyks 
kas tą komediją sutaisė spe- I < 
daliai tam parengimui, bet Green St., 
atrodo, kad .ji ras plačią, dir- Į Malonėkite visi nariai^atsi- 
vą ir Jungtinėse Valstijose. Ji .lankyti į susirinkimą, nes bus 

pasinkudojant A. ’renkama valdyba 1951 me- 
apysakaite “Arklis- [tams ir yra kitų svarbių daly

juokino 
įsu Z. suimti ir uždary- 

Kilo naujas skan-

Į parašyta 
Čechovo 
ka Pavardė.”

Dabai' dramos mėgėjų bū 
rys ryžtasi prirengti ir persta 
tyti J. Baltušio dramą “Gieda 
Gaideliai.” Tai labai graži ,pasiimti knygą už šiuos metus 
drama iš šiaurinės Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Tokio gra
žaus veikalo mes

Kurie dar neužsimokėjote į 
,draugiją už 1950 m., tai kvie
čiami ateiti ir užsimokėti ir

Komunistų Partija pasiuntė 
! protesto laiškus prieš tokį po
licijos nelegali elgesį. “Free 
Press” paskyrė savo reporte- 

;rius tą dalyką tyrinėti. Pasi
rodo, kad ii' reporteriai patvir
tina tą skandališką policijos

Peking. — Kinijos radi
jas vėl kaltino francūzus, 

i kad jų lėktuvai iš Vietnamo 
i skraido per Kinijos žemę.

Po susirinkimo turėsime ir 
užkandžių. Moterys turės pa

šilk ių 
arbatos ii’ kitų valgių.

LLD 28 kp. Organizatorė.

nematėme gaminusios labai gerų 
daug metų. Kad tik jie grei- j 
čiau mums perstatytų.

Taigi, kultūrinis 
pradeda. įsisiūbuoti.

Korespondentas.

11,500 For- 
gauna algų 

10 centų į valandą.
5

pa-
1 die

gą u s 
užsili-

FORDO DARBININKAI 
GAUNA 10 CENTU

WINDSOR, 
do darbininkų 
pakėlimą
1,900 darbininkų gaus, dar 
centus į valandą. Algos 

[keliamos nuo rugsėjo 
Inos, tad darbininkai 
(nuo $40.00 iki $60.00 
:kusių algų.

Unija nusileido ir
pasirašyti sutartį dviems me
tams. Kompanija norėjo pen
kiems metams.

Montello, Mass

darbas

sutiko

B- J

88 
per daug metų 

įdegimo liga.

Mūsų ligoniai

Anna Kelly, (Kielicnė) 
Upland Rd., 

[serga sąnarių
Ta liga ją labai vargina. Nie
ko ji negali dirbti. Daktarai 
daug ' kainuoja, o mažai ką 
gelbsti.

Dabar ir jos vyras Walte- 
ris sunkiai susirgo lapkričio 

130 d. Nuėjo į ligoninę ii'- pa
rsidavė operacijai, šeimoje di
delis pasidaro nesmagumas.

B?, Navickienei 
vus, Apšvietus Klubas ii’ paša
linės moterys sudėjo' dovanų 
$22.00. Gruodžio 1 d., 
damos Ą. Kielienę 
pridavė jai dovanas 
nė ii' B. ‘Navickienė.

Tuo pačiu kartu

Francūzijos pašto dar
bininkai Miss Gina Ma
ry išrinko 1950 metų 
gražuole. Viskas parodo, 
kad francūzai dar nėra 
praradę skonio apie mo
terišką grožį.

GEROS ŽINIOS 
APIE 

ŽILUS PLAUKUS

Taip elgiamasi su negrais. 
Jiems visos politinės teisės 
atimamos, čia negrias laiko 
kai į) ne piliečius, i.........

(tik rinkimų metu, kada tik 
reikia ]
balsų gauti, kad būti _____

itais. Tada ir prie negrų geri- 
namasi, kad gauti jų balsus.
Po rinkimų ir vėl ta pati is
torija.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, ,N. J. 
33 kuopos’ ‘susirinkimasLDS

| įvyks trečiadienį, 13 d. 'gruodžio, 8 
išskiriant i vai. vakare, 408 Court St. Visi na- 
1 1 , -1 riai ir narės prašomi dalyvauti. Tu-

, • . Irime daug svarbių reikalų. Rinksi-politikiei tams daugiau , me gUOpOS valdybą 1951 metams, 
rauti, kad būti išrink- (Komitetas. 236-237Komitetas.

Komunistai ir streikai
Kapitalistinė spauda 

[verčia bėdą ant komunistų 
niž kiekvieną išėjimą į streiką. 1

Bet ką dabar galima paša- i 
kyti, kuomet ’CIO prašalino 
komunistus iš unijos vadovy
bės? žinomi k o m un ist a i net

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kuopos motery susirinki- 

[mas įvyks trečiadienį, 13 d. gruo- 
(džio, 8 vai. vakaro, 318 Broadway^ 
Visos draugės prašomos dalyvauti. 
Turime daug svarbių reikalų. Po 
sussirinkimo turėsime draugišką pa- 

visada sikalbėjimą ir skanių užkandžių.
• 1 Kviečiame ir kliubiečius dalyvauti.Valdyba 236-237

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nodėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

I ^4|win |

4 CHARLES

Matthew A 
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

J. ROMAN

pra- 
pri- 
yra

(adv.) 1 5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šeš., Gruod.-Dec. 9, 19F

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Jci jūsų plaukai yra žili, jūs 
nasidarba- i džiugsite sužinoję, khd naujas 

[rengimas, vadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stebuklingai prašali- j 
na plaukų žilumą paprastu įtrinimu I 

i į plaukus mažo kiekio jo kartą,peri 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran- 

| da. Naudotojai yra nustebinami 
Išiuom. nauju, lengvu būdu, atgavi- 
(mui natūralių, jaunai išrodančių | 
i plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad i 
i jūs galite gauti kiekį šio puikiausio Į 
prirengimo paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Lept. 408, Box 226,. 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 

j vardą ir antrašą žemiau nurodomo- 
I je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas.
Name.................... r---...........................
Address..... ..........................................
City............ :.............-...... ...................

pagerb- 
(Kelly) 

J. Stigie

jos rado 
tuose namuose ir džihugsmo. 
Kiclų duktė Roberta Person 
('Kelly) gruodžio 1 d. gavo 
gražu sūnų. Tai sergantiems 
padarė gražų surprizą.

Už dovanas, gerą širdį ir 
užuojautą Anna Kelly širdin
gai draugėms dėkoja. Kielai 
yra Laisvės skaitytojai.

Žolynas.

. .■

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

mo- 
mūsų'

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
demiškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



jį? T

i

Leido kalbėti 
Brooklyne

(Visiems lietuvių dainos
i myletoi ams atsimintin a

</ v
Henry Winston, vienas 

teistųjų 11-kos komirnistų, 
vęs teisėjo Ryan leidimą 
vykti iš New Yorko 
B ro o k 1 y n e su r u oštam e 
nėms teisėms ginti mitinge.

Prokuroras Saypol priešino- ’ 
si Winstona leisti. Bet teisėjas 
atsakė, jog jis priešiškas atim
ti balsą bile kam, jeigu nėra 

pavo-“aiškaus ir tuojautinio 
jaus.”*

Kriaučių atydai
Gruodžio (Dec.)

i

Siuvėju dėmesiui

nu-
ga-
at- (gruodžio (Dec.) 10-ta. Tą die- 

kalbėti įn<J įvyks Brooklyno Aido Cho- 
civili- ro metinis koncertas. Jo prog

ramoje dalyvaus:
Lyros Choras iš Philadel- 

phijos, kuriam vadovauja 
amerikone lietuvaitė Rose 
Behm ei’.

Florence Kazakevičiūtė, a- 
kordijonistė.

L. K. M. šokėjų grupė.
Ann Bernabco, Aido Choro 

solistė.
Aido

Diena yra sekmadienis

C h oras, vadovauja-
13 d.

A i Cralr» Mas 
mai unijeta svetainėje, 11-27 
Arion PI., Brooklyne.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, tiesiai iš dirbtuvių 
eikite ir važiuokite į unijos 
svetainę, nelaukite antros 
diencrsr'.kad nepaliktumėt ne
balsavę.

Antros balsavimų 
šiuose rinkimuose nebus —-vi 
si balsuos tik 1 
džio 13-tą.

Balsuodami, 
merį. Kandidato 
tais sunkiau taip greit įskai
tyti. Pagal numerį bus kandi
dato pavardė ir langutis. Lan
gutyje su paišiuku padėkite

f Pamenam, kaip koktu buvo 
[pažvelgt į Lietuvių Kultūrinio 
Centro kiemą. Visko buvo jin 

t primesta: akmenų, vielų, Se
inų. automobilių padangų, 

Blogiausia, buvo su
sulamdytais auto m o b i - 
kuriu čia

diena, gruo-

te m y kite nu- 
pavardę kar-

SUJOS 

norime lo
ir gerbūvį, 
kito. Baf-

Mūsų visų pareiga yra iš 
rinkti į lokalo valdybą 
žmones, jeigu mes 
kale turėti ramybę 
toleranciją vienas 
suokite už šiuos

1) Zaveckas Vincas, pirmi 
ninkas (padėk langutyje X)

3) Žukauskas Vitalis, 
nansų sekretorius (padėk 
gutyje X.)

6) Nazveckas Maikis, 
de Executive Board 
langutyje X.)

7) Kyrius Povilas, 
Board Member (padėk langu-

lan-

Tra-

lietu- 
veterano,

imas jauno amerikono 
vio, praėjusio karo 
Jurgio Kazakevičiau s.

Ir dalyvaus Aido ir Lyros 
chorų čia neįvardinti solistai, 
duetai, grupės. Programa bus 

j įdomi i)- spalvinga.

Koncertas 
Auditorijoje,
tic Avenue ir HOth St., Rifch 
m on d Hill. Pradžia 
pietų. Įžanga $1.20. 
Kazakevičiaus

Įvyks Liberty 
kampas A tian-

>() po
Jurgio 

orkestras gros 
šokiams po koncerto. :

negi rausi vienintelį, 
skambino 
apie 18

j nais,
dienos ‘ liais,

■ vo privaryta. -Iš
.kint” negelbėjo.
'su kiekvienu^ o net nė neži- 
Inai, su kuo reikėtų peštis. 
! Pavasarį pora griozdų 
i palikta nurengtų.
i keliem vyram išvilkt į gatvę, 
.kad policija
;nus.

Jie pa- 
d. Kalvaičiui už 
mylių (Higanum), 

savo miškų iškastų
Centrui dovaną. Po vakarie
nės nuvažiavę radom iškasta 
visą pustuzinį. Įsodinti trys. 
Darže save pažymėt, šio-to 

se- įteikė ir d-gė šilkienė.
Jei visi pasiūlymai būtų bu-

visuomet bu- vę priimti, tai būtų buvę gali- 
:abos “nepąr-

Negi pešies įtinai. ’ Bet norėta ir palikta 
tuštumos — pievutei.

Dabar daržo jau yra paso- 
buvo dinta, įskaitant ir keletą dar 

Juos teko mažyčių krūmų,

ma visą daržą apsodint kimš-

nuvilktu i laužy-

draugų susitarę 
nemokamai 

vieline tvora.

apie 25 me
deliai ir krūmai. Visi žyduo
liai. Jei visi prigis, tai atei- 

vasarą daržas bus

Tūkstančiai šeimų 
atsisakė mokėti 
pakeltas rendas

Arti dviejų šimtų apartmen- 
tinių namų gyventojai, 5,500 
rendauninkų, Brorixe, atsisa
kė mokėti valdžios leistą pa
kelti rendosi priedą. J •

š. m. lapkričio mėn. 29 
ną A.C.W. of A. Lietuvių 
vėjų 54 skyriaus nepaprasta
me susirinkime į skyriaus val
dybos rinkimus yra išstatyti 
sekantieji kandidatai:

1) 1 Pirmininko pareigas, 
Zaveckas Vincas ir Ambro- 
zaitis Juozas.

2) Į Finansų Sekretoriaus- 
Tždininko pareigas, Žukaus
kas Vitalis ir Montvila Pet-

die-

3) Į Trade .Ex. Board ats
tovų, Šukys Albertas-Teodo- 
ras, Nazveckas Mikas.

1 4) Į Trade Board atstovais, 
K yri irs 
Vincas, 
tukaitis

Ginčas liečia jau seniai leis
tą pakėlimą’, kurį rendaunin
kai atsisakė pridėti. Vieni at
sisakė dėl to, kad priedas bu
vo per aukštas, oi kiti dėl.' 
esamų priešginybių tarp visos 
išalieš, į valstijas į ir miėstjnių 
rendoms įstatymų. Kai kur 
buvo užvestos bylos prieš ren- 
dauninkus, o kitur rendaunin
kai buvo ■ užvedę bylas.

Bylinėjimosi laikotarpiu jie 
nemokėjo to reikalauto prie- |toH;u pasilieka ; . 
do_. Daugelio uzsivilkin0 kelis | Tarybos SckretOrium - 
m a n n c i n o zi IzRii j p p O, pOTH ■ _

stambios su-lpV^t“.

P o v i 1 a s, Michelson a s 
žerolis Jurgis ir Vai- 
Pranas.
Pildomąją Tarybą na-

nais, cerka J 
Jonas, K i vyta 
nas Juozas.

Juozas ir Urbo-

Sekančiam
boję eiti savo pareigas, kaip
neturintieji sau oponentų, ir

i pasilieka Pildomosios

terminui Vai d y

HELP WANTED—FEMALE

LKM Pamokos

i 0 HELP WANTED—MALE
pietų :

sakyti,
i Kalėdinės atvirutės

reikia

esą skirtingi žmones! ko nuo 69-to aukšto RCA pas-

•t

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

>

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Petras Kapiskas

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<!>

<{>

<<>

rej o gn 
muzikai

Apie 30 metų vyriškis nušo-

4- 5 liaudies šokių.
5- 0 vaidybos-eilių

Reikalinga draugiška moteriškė, 
pagelbėti prie namų darbę ir leng
vo virimo. Nuosavas kambarys ir 
vana. Skambinkite po 4 vaL Flush
ing 3-8634. Vieta, Malba, L. I.

adresuotos prezidentui ;Tru- 
manui, reikia tik pasirašyti.

Tomis atvirutėmis prašo

tato, 30 Rockefeller Plaza. 
Jo kišenėje rasta kortelė su 
vardu Reno George Comis.

Du Bronx policistai suspen
duoti iš tarnybos iki depart- 

i mentinio teismo. Juos kaltina, 
Į kad jie su'davę kapitonui. Vie
nas buvęs girtas.

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

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

V isi em.s sk yri a m s
daugiau mokinių. Į visus lai
kas įstoti dabar, pradžioje 
sezono. V-M.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Namų darbininkė, patyrusi. Jau- 
! nas vaikutis, mažas apartmentas. 
! Guolis vietoje; linksma aplinka. 
I D. P. angliškai kalbanti bus priima

ma. ES. '3-8349. (236-238)

nuo kitų. Jis ir grupė jo 
prietelių įkūrė komitetą, pa
vadintą “Muzikantai yra 
žmonės.”

kimų sale bus atidaryta nuo 
4 vai. po pietų.

Skyriaus nariai yra ragina
mi eiti balsuoti ir kartu pri
mename, kad su savim reikia 
turėti social security ir unijos 
korteles.

Lietuvių Siuvėjų 54 skyriaus 
Sekretorius.

Help Wanted Agcy Tel» Plaza 7-2896

Svarbiausiomis kalėdinėmis 
atvirutėmis, gražiausiomis at
virutėmis yra tos, kurios kvie
čia ginti žmonių teises. Taip 

I sako Civilinių Teisių Kongre
sas, kuris išleido 50 tūkstan-

i Queen Elizabeth at-
W i n d soro kunigai k šti s
savo kunigaikštienės i čių atviručių. Jos gatavai už- 

Wallis pasitiktas su bučkiais.
Raudo ausys “aukštosios drau
gijos’’ peckeliams, kurie buvo

I ta no

[paskelbę būk jie jau persisky- prezidento išlaisvinti progre- 
jsyvius ir darbininkus politi- 

__ Inius kalinius. Gaunamos tos 
bronxietis organizacijos centre, 23 W. 

26th St., New York 10, N. Y.

mėnesius, o kitų 
metų. Susidarė 
mos, kai kurioms šeimoms Į 

[reikėtų vienli kartu1 domokėti 
j net iki $250. Rendauninkai 
! sakosi neturį iš ko išsimokėti 
tuos priedus, nes pragyveni
mas pabrango.

Dar kiti per savo organiza
ciją veda derybas su savinin
kais visafUpanašiai, kaip uni
jos d e riasi su samdytojais. Kai 
kur paprašo sutartis su ma
žesniais priedais, negu buvo 
reikalauta ir gauna koncesijų 
— pataisų, pagerinimų.

Yevičius Vytautas, Board of 
• Bubnys Antanas 

ir Joint 13oard atstovais — 
Jackus Stasys ir Petersonas 
Juozas.

Valdybos 
slaptu 
diena,

Arion

rinkimai 
balsavimu ii- tik 
š. m. gruodžio 
unijos namuose, 
PI.,' B’klyu, N. Y.

viena 
men.

Mu z ik ai iškas
(Maųj’ice Wilk, dabar koncer- 
j tų vadas, sako, jog jam įky- 

miomones, būk i

PRANEŠIMA!
BROOKLYN, N. V.

Referatas ir savo organizacijos 
reikalai turėtų atkviesti kiekvieną 
LLD 1-mos kuopos narį ir prietelį. 
j susirinkimą, įvykstant j gruodžio į 
U-tos vakarą, Pil. Klubo salėje, i 
280 Union Avė., Brooklyne. Refcra-i 
tą pateiks J. W. Thomsonas. Lan-I 
kiame ir 1 dar neatsiemusiųjų šių1 
metų knygos. — Sekr. (235-236) !

nancią 
; gražus.

Darbe pagalbos davė darži- 
[ninkyste besidomis M. Gri
gas. Dėkui jam!

Dūkui ir visiems daržą ap
dovanojusiems !

Daržininkas.

EG Z A MINDO.T AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITRUKOME 
AKINIUS'sava noriškai 

aptvėrė kiemą
.Jį išpuošt buvo jau per vėlu, 
i Vis dėlto į vasaros pabaigą 
Ipatvorys gražiai pražydo žo- 
I lynais.

Draugė Sasna 
[vieną narį - būti 
:Tu, sako, viską 
mes pagelbėsim. 
.rudens.

Planuot, tai 
k planui

nominavo 
daržininku, 

suplanuok, o

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

Odos Li(?os, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

LINKSMIAUSIA ŠIEMET
SPALVINE •- MUZIKINE!

FRED ASTAIRE
BETTY HUTTON

■ Parvežė žinių iš 
Tarybų Sąjungos

Amerikinės delegacijos Pa
sauliniame Taikos Kongrese 

(penki nariai buvo iš to kon
greso nuvykę ir į Tarybų Są
jungą. Jie šią savaitę parskri
do iš t e n. T i k i m. a s i, 
kad jie ir apie tai kalbės savo 
raportuose.

Delegatams pasitikti ir iš
girsti jų raportus masinis mi
tingas 
11 -tos

[Ballroom^- 142nd St. ir St. Ni- 
lehols Ave., New Yorke.

‘‘Let’s Dance Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

391-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

ir .scenoje
NAT "KING" COLE ir Trio 

JIMMY DORSEY & Ork.
planuot, bet j, V. I s reikia ir medzia-

Trad i^0S: krūmų, žolynų,
(o kas gi tai supirks, kai Cen- 
įtrui ir be to yra nesuskaitomų 
reikalų ? Čia gerą patarimą 
davė Jonas Valentis. • Sako: 
tik kreipkitės į apylinkės 
žmones, turinčius daržus, ir 
pasakykite, ko norite, o visko 
gausite. Taip ir padaryta.

Valentis pirmas pasiūlė ke
letą medelių ir krūmų iš savo 
daržo. Centro daržininkas 
iš Valenčio daržo išsirovė 

i vieną krūmą — pasikėsino ir 
[ant kito; iškasė vieną mede
lį—reikia jam ir kito. O Va-

(padėk I

Mickey Deems * Tong Bros.

Paramount

(padėk

kriaučkų
į lokalo

8) Michelsonas Vincas, Tra
de Board member (padėk 
langutyje X.)

11) Čerka Kazys, Executi
ve Board member (padėk lan
gutyje X.) -

12) Bikulčius Jonas, Execu
tive Board member 
langutyje X.)

Visų kriaučių ir 
yra pareiga ^išrinkti
valdybą šiuos pažymėtus žmo
nes, kurie dirba tik unijos 
darbą. Nepaisant, kokių paž- 
valgų žmogus būna, jie vi
siems lygiai patarnauja, duo
da unijizmo patarimus ir 

, gerbia kiekvieną unijos narį, 
be skirtumo politinių pažval- 
gų. f

Turėtų ir mūsų naujakuriai 
dipukai prasiblaivyti ir patė- 
myti, kas yra jų priešai. Prog
resyviai kriaučiai ir kriaučkos 

w seniai kalba, kad reikia įsi- • 
leisti ir naujakurių į lokalo i 
valdybą, lai dirba ir lavinasi j 
unijizmo. Bet, kur tau. Kai 
tik vieną naujakurių, Vitalį 
Žukauską, pastatėm kandida
tu į sekretoriaus vietą, tai 
Petras Montvila, rodos, kata
likiškų pažvalgų, ir užbėgo 
jaunam unijistui už akių.

Naujakuriams taipgi vertė
tų paklausti, kas uždarė jiems 
duris į kriaučių neprigulmin- 

, gą klubą. Kriaučiai Jiems 
padarė J.

žentas Leonas 
kad7

šaukiamas gruodžio 
vakarą, Golden Gate

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
dabar 

par- 
nuo Ja-

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Miestiniam budžetui atei
siantiems metams pasiūlytoji 
suma siekia $512,318,072, di
džiausia visoje miesto istorijo- 

lentis sako: kask, rauk, kiek je.
tik tau reikia! Ir taip iš Va- 

(lenčio daržo gauta .apie tu- 
[žinąs medelių ir krūmų ir [ 
;nemažai žiemkenčių žolynų.
’ Gražiai apdovanojo daržą [ 
Mrs. Mikalaus. Pribuvo su 
pasiūlymu A. Balčiūnas, ir 
bent dalimi jo pasiūlymo pa
sinaudota. . Gauta dovanų iš1I Scholes stryčio Mikalauskų. 

'Su maišu dafodilių pribuvo 
(K. Petrikienė. . .
[ LDS jaunimas panoro ma
tyt darže eglę; jie norėtų ją: 
pasipuošt Kalėdoms. Darži- į 
ninkas spyrėsi, kad jei sodint 
eglę, tai ji turi būt pačios ge
riausios rūšies—mėlynoji eg
lė. Bet bent 6 pėdų dydžio 
tokia eglaitė kainuoja $75. 
LDSerių kuopa sutiko tą su
mą iš savo iždo paskolint ir 
pradėt vajų jai sukelti. Bet 
čia tuoj pribuvo su1 pasiūlymu 
Logan stryčio Baltrušaičiai., 
Sako: išsikaskite iš mūsų dar
žo eglaitę ir sutaupysit tą 
krūvą pinigų. Apžiūrėta ir 
pasidabota. Eglaitė paprastos j 

[rūšies/ bet gražiai išaugusi. Į
Ir kai J. Katinas pribuvo su 
žadėta paskola, tai eglaitė jau 
buvo įsodinta. Gauta iš Bal
trušaičių ir biskis žiemkenčių I 
žolynų.

* Daržininkui panoro gauti 
įdogwoodą. Bet principas — 
“something for nothing.” Jam 
besilankant Connecticut vals- 

buvo tijoj) sustota pas. dd. šilkus, 
oridusę dūmais gesinant gaiš- Wethersfifclde. Jie savo kie- 
♦ą ^1 Sheriff St., New Yorke, me turi gražų dogwoodą. Bet

atsakytų, jog tai 
Hermano 
šarkšnys. Jie sužinotų, 
tai žmonės tos pačios grupės,
kuri nori visą lokalo vairą pa
sigrobti sau, neprileisti prie 
jo kitų narių. Kriaučius.

Wall Stryto prekyba šorais 
pradžioje šios savaitės pavo
jingai tebešokinėjo aukštyn ir i 
žemyn, sekdama spėliojimus į 
bus ar nebus visuotinas — pa
saulinis — karas.

Virš 20 gaisragesių

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

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

NEPAPRASTAS VISKO
NUPIGINSIĄS!

laikrodėlių, dovanom džiulerių 
religinių daiktų ir Lt.

Labai didelis kiekis daimantu

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

j Puikūs Namai Pardavimui 
I Richmond Hill — Dviem šeimom

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo
ko nuo Forest. Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant trečio, 
tušti. Automatiškai šildomas, 
quet grindys. Du blokai 
maica Avenue. '
Woodhaven Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų p^ytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm ' win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba- 

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

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
VIrginia'9-0842 arba Virginia 7-4111

BUS IŠPARDUOTI PIGIAI
Pasinaudokite šiuom nupiginimu 

Kalėdų dovanom

ROBERT LIPTON
701 Grand St., arti Graham Ave

Brooklyn, N. Y.

. u;?\»W iro
WWAWWWWVsWW »> uv.

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

' • . , ? , 1 4 ’ . ' i t» . i , * ’

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIS’JTt Ph. G., 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

r

Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Telefonas TFT F V T S! T O IVEVergreen 4-9407 A Hi Kj Mt V 1 O I V D
SHVFFLE BOARD
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