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“Abidvi, Tarybų Sąjunga ir 
komunistinė Kinija... pasisako 
už tai, kad Tolimuosiuose Ry
tuose nesusipratimai būtų iš
spręsti taikiu būdu...” rašo 
Niujorko Times koresponden
tas Maskvoje Harrison E. Sa
lisbury. *■

Nesusi prat jm a i Tol i m u ose
Rytuose yra labai dideli, 
ti;ūs, žymi Mr. Salisbury, 
jie galima išspręsti, jei tik 
pusės dės tam pastangų.

žinoma. Tarybų Sąjunga 
reikalauja, kad militariniai 
veiksmai Korėjoje būtų sulai
kyti, kad Jungtinės Valstijos 
atsisakytų agresy vi ų
prieš Kiniją?

Dienraščio XXXII.

Prancūzai protestuoja Aukščiausias Teismas panaikino bausmę ^erikonų
pries naciy armiją už vadinamą "paniekinimą teismo nuostoliai Korėjoj

as- 
bet

žygiu

Paryžius. — Keli tūks
tančiai francūzu darbinin
kų demonstravo prieš Fran- 
cijos prezidento Vincento 
Auriolo palocių, protestuo
dami prieš bandymus atgai-1 
vinti nacių armiją ( vakari
nėje Vokietijoje.

Vyriausias Teismas pripažino, kad žmonės turi teisę 
neatsakyt į klausimą, ar jie komunistai ar ne

Washington. — .
čiausias Jungtinių Valstijų
Teismas gruodžio 11' 
vienbalsiai nusprendė,
tardomas žmogus turi teisę istat(l IT

Washington. - Amerikos Pasakyti Į klausimus apie hn inroilln •f'*!'! IX I

ACHESON REIKALAUS 
GREITAI APGINKLUOT 
VOKIEČIUS

valstybės sekretorius Dean 
Acheson
Belgijon,
tarsis su Anglijos ir Fran- 
cijos užsienio reikalų minis-

šią savaitę lėks 
kur Brusselyje

pripažįsta, | . ....jr į trais apie vokiečių armijos 
' atgaivinimą ir vakarinės
Europ. apginklavimą prieš

• i

šitokia nuomonė Maskvoje 
ir Pekine reiškiama lyg ir at
sakymui i Trumano-Attlee de
klaraciją.

Kitais žodžiais: tiek Mask
va, tiek Pekinas
jog nesusipratimai galima 
turi būti išspręsti taikiais bū
dais, diplomatiniais keliais.

Ką į tai pasakys Washing- Sovietus, 
tonas, liekasi palaukti ir pa
matyti.

Taikos trokštanti 
aišku, nori, 
daryta.

žmonija, 
kad taip būtu pa-

Amerikos spauda 
ruošia visuomenę 
būsenos: sunkios,

pro-

bus

A,u^ Manoma, kad Aukš. Teismo' „U '

cl sprendimas kliudys McCarrano
JOg . 1 . TTX iKongreso komitetus

jo ryšius su Komunistų i dimas. galės būti panaudo-

Achesonas reikalaus ne
gaišuojant rekrutuot vokie
čių armiją vakarinėje Vo
kietijoje, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas James Reston.

Generolas sako, jog 
Amerika pradės karą

Tolydžio 
ir radijas 
prie naujos 
pilnos trūkumų būsenos.

Po dviejų-trijų mėnesių, sa
ko spauda ir radijo komenta
toriai, Amerikos žmonių gyve
nimas žymiai pablogės: reikės 
sunkiau ir ilgiau; dirbti, o 
dūktų bus mažiau.

N^uji bilijonai dolerių 
išleisti ginklavimuisi.

Tūli spėja, jog gyvenimas
• bus kur kas sunkesnis negu 

jis buvo karo metu.
Tūli komentatoriai tiesiog 

s^ko: mes jau esame trečiaja
me pasauliniame kare; mūsų 
skaudus pralaimėjimas Korė
joje reikia skaityti pirmojo negu Korėja, 
mūšio pralaimėjimu, — per- j 
gale bus pasiekta vėliau, kai ! 
geriau apsiginkluosime, skel
bia jie.

Su dabartiniu
taigi, pradėkime atsisveikinti 
ragina “visko žinovai.”

Gyvenamųjų namų žmo
nėms dar vis stokuoja, bot jų 
statyba jau baigiasi. Vietoje 
gyvenamųjų namų, bus stato
mi nauji, didžiuliai karo reik
menims gaminti fabrikai.

Jei kas būtų tai sakęs 1945 
metais šiuo laiku, mažai būtų 
buvę žmonių, kuirie tuo būtų 
tikėję!..
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v J Blaifienę.
kia Penktasis'.Konstitucijos .Nors šis sprendimas tie- tas ir kovai prieš McCarra- 

, L. siogiai paliečia tederami no ir Smitno istatvmus.
luiofe gTancĮ džiįjpįų kvotimus a- 

I pie ryšius su Komunistų .
I Partija, bet sprendimas ga- į 
į lėtų būti pritaikytas ir nau- 

’ i dai žmonių, kuriuos kvočia 
kongresmanų bei senatorių 
komitetai, kaip sake tūli 
valdžios advokatai laikraš
tininkams.

jog dabartinis, 
į Aukščiausio Teismo spren- 1

pataisymas, kaip 
Aukščiausias Teismas.

Šiuo sprendimu jis pa- ! 
naikino bausmę Patricijai ! 
Blau už “paniekinimą” fe f 
deralio apskritiesteismo

1 Denveryj, Coloradoj. Aps-

re Patricijai Blau vienus 
metus kalėjimo už tai, kad! 
ji nedave federalei grand . , ._ O | A ,, Ir c.n o i i ei
džiūrei atsakymo į klausi
mus apie Blau ryšius su 
Komunistų Partija.

Blau sakė džiūrei, kad 
jeigu jinai atsakinėtų į to
kius klausimus, tai pati sa
ve inkriminuotų ir galėtų

Smitho įstatymas f akli
nai laiko Komunistu Parti- > 
ją “kriminaliniu sąmoks
lu”, o McCarrano įstatymas 
reikalauja, kad susiregis- 
truotų Komunistų Partijos 
nariai, reiškia,' kad patys 
save inkriminuotų.

Tariami “paniekinimai 
Kongreso”

New York. — čionaitinis 
dienraštis N. Y. Post jau 
pereitą šeštadienį rašė:

— Jungtinių Valstijų 
j kariuomenė Korėjoje nu
kentėjo daugiau kaip 50,- 
000 nuostolių, skaitant už
muštus, sužeistus ir be ži
nios dingusius amerikonus. 
Tų nuostolių yra bent 15,- 
000 daugiau, negu karin. A- 
merikos vyriausybė oficia
liai skelbia.

(Šiaurinės Korėjos Liau
dies respublika paskelbė, 
kad vien tik nuo lapkričio 
24 d. iki pereito šeštadienio 
liaudininkai ir kinai sava
noriai užmušė, sužeidė bei „ 
suėmė 23,700 amerikonų iv 
jų talkininkų.) • »

: Kongresmanų Neameri- 
kinės Veiklos Komitetas 
rugpjūčio mėnesį šiemet pa- 

I traukė teisman 56 žmones 
už vadinamą “paniekinimą 
Kongreso.” Neamerikinis 
Komitetas surado “panieki
nimą” tame, kad jie nedavė 
atsakymų į klausimus: — 
Ar esi ar buvai Komunistų 
Partijos narys? Ai* pažįsti 
tą bei tą žmogų kaip komu
nistą? ir 1.1.

Jie susilaikė nuo atsaky
mų, pasiremdami Penktuo
ju Konstitucijos pataisymu, 
kuris duoda teisę žmogui 
neliudyti pačiam prieš sa
ve.

Tarp asmenų, kuriuos 
Neamerikinės Veiklos Kon
gresmanų Komitetas pa
traukė teisman už “panieki
nimą”, yra Phil Bart, ko
munistinio laikraščio N. Y. 
Daily Workerio vedėjas; 
Steve Nelson, Pittsburgho 
komunistų Vadovas; Julius 
Emspak ir James Matties, 
aukštieji viršininkai Jungt. 
Elektrininkų Unijos, ir kt.

Tuo tarpu beveik 20 pro
gresyvių yra Įkalinta bei 
užbaigė bausmę už panie
kinimą Kongres. Neameri
kinės Veiklos Komiteto. Ta
me skaičiuje yra Eugene 
Dennis, Komunistų Partijos 
sekretorius, dešimt Holly
wood© judamųjų paveikslų 
rašytojų - direktorių ir tū
li vadovai bendrojo Prieš- 
fašistinių Pabėgėlių Komi
teto.

Reikalavimas
Jungtinė Elektrininkų U- 

nija pareikalavo, kad gene
ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras J. Howard Mc
Grath tuojau panaikintų 
bylas prieš septynis šios u- 
nijos vadovus, kurie apkal
tinti už “paniekinimą” kon
gresinio komiteto.

To reikalaudama, 
remiasi dabartiniu
čiausio Teismo spųendimu.

“Aršiausias sumušimas”
Savaitinis žurnalas Time 

sako:
— Amerikonų nukentėtas 

sumušimas Korėjoje yra 
aršiausias visoje Jungtinių 
Valstijų istorijoje.JANKIAI PASITRAUKĖ 

JAU BEVEIK IŠ VISOS 
ŠIAURINĖS KORĖJOS

Trumanas jvesiąs 
“nepaprastą stovį”

New Orleans, La. —Laik- užsitraukt kriminalinę bau-jL 
rastis New Orleans Item smę pagal Smitho įstatymą, 
išspausdino generolo Ray- O šalies Konstituc. Penkta- 
mondo T. Hufft’o pareiški- sis pataisymas pripažįsta 

asmeniui teisę neliudyti 
prieš save l____________
muose, kur gali būti prieš!

i jį sudaryti kriminaliniai 
apkaltinimai.

Bendrąją Aukščiausio 
teismo nuomonę pareiškė 
teisėjas Hugo Black, pa
tvirtinant Patricijos Blau 
teisę susilaikyti nuo atsa
kymų apie jos santykius, su 
Komunistų Partija.

Aukšč. Teismo teisėjas 
Black sakė:

“Kadangi yra Smitho į- 
statymas, tai Blau’ienė tu
rėjo priežasties bijoti, kad 
jinai galėtų būti kriminaliai 
apkaltinta, jeigu ji prisipa
žintų tarnavus Komunistui 
Partijai arba pasirodytų, 
jog artimai žino tos parti
jos veiksmus.”

Šiame Aukščiausio Teis
mo sprendime nedalyvavo 
teisėjas Tom Clark, kuris, 
pirmiau būdamas generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras, vadovavo bylai prieš

60,000 jankių mėginsią laivais
ma:

“Pati Washingtono val
džia pradės sekamąjį karą “. 
dar pirmą sykį mūsų istori
joje... O atominėms bom
boms mėtyti mes turime 
daug geresnius taikinius, n

Pradiniame tos žinios sa
kinyje New Orleans Item 
rašo:

gyvenimu, “Jungtinės Valstijos pra- 
’ dės trečią pasaulinį karą, 

kada ir kur joms patiks, 
kaip pranašauja generolas 
Raymond T. Hufft.”

Australijos arkivyskupas 
sako, Kinija nenori karo

£oSenatsitiki-jsp^i*fcti per Hungnam uostą

pasakyti:
vyriausiai priklausys 
kaip j nauja padėtį 

visuomenė, I darbo

O vis tik tenka 
viskas 
nuo to, 
reaguos 
žmonės.

Jei tik darbininkų klase ir 
josios talkininkai prieš gyve
nimo pasunkinimą neužmerks 
akių, tai ji ir laimės.

Jei tik ji dės didžiulių pas
tangų, tai mūsų kraštas gy
vens taikoje ir gyvenimo ly
gis bus išlaikytas aukštesnėje 
skalėje.

Atsiminkime, jog jau seka
mais metais bus pradėta ruoš
tis rinkimams, kurie 
1952 metais...

įvyks

(gyvenimui sunkėjant, di
džiai pasunkės ir mūsų spau
dos būklė.

Viskas dar labiau 
brangs; popieriaus 
čiams bus ne lengva

Skaitytojai patys 
vaizduoti, kas bus.

Bet mes laikysimės: dau
giau dirbsime, geriau 
me, kad mūsų spauda 
tų.

Kartu reikalausime 
tojo talkos, t

pa- 
laikraš- 

gauti.
gali įsi-

dirbsi- 
gyvuo-

skaity-

Melbourne, Australija. — 
Australijos anglikonų ar
kivyskupas Howard Mowll 
pareiškė:

— Anglija ir Amerika 
privalo ištiesti savo drau
giškumo ranką dešinie
siems ir kairiesiems, taip 
pat ir Kinijos Liaudies 
Respublikai.'

Ark. Mowll pridūrė:
— Kinija nenori iššaukti' 

karą.

Kinijos armija nesiveržia 
gilyn j Tibetą

New Delhi, Indiją.— In
dijos premjeras Nehru pra
nešė savo seimui, kad Kini
jos Armija Tibete apsistojo 
ties Čambo, 370 mylių nuo 
Lhasos, Tibeto sostinės.

0 pirmiau buvo pasa
kojama, kad Kinijos ka
riuomenė Įsiveržus 
Lhasą?

net į

MirėBuffalo, N. Y. —
Civilinio Karo veteranas 
James A. Willis, 106 metų 
amžiaus.

Gerai suprantape, jog tą 
talką visuomet gausime.

Kinijos Valdžia duoda 
bažnyčioms laisvę

Buck Hill Fallš, Pa.—Su
grįžęs iš Kinijos misionie
rius, methodistų kunigas 
Eugene L .Smith užginčijo 

i pasakas, būk Kinijos Liau
dies Respublika persekioja

Korėja, gruod. 12.—Ame
rikonai su savo talkininkais 
pasitraukė jau beveik iš vi
sos Šiaurinės Korėjos. Va
kariniame fronte Visa 'jų 
kariuomenė dabar sustojo į 
pietus nuo 38-tos paralelės, 
apart mažo sklypelio ir a- 
part siauros Hamhung- 
Hungnam apylinkės, ryti
niame Šiaurinės Korėjos 
pajūryje.

Minimas sklypelis šiauri
nėje 38-tos paralelės pusėje 
yra tik už 30 mylių nuo Se- 

Įoulo, Pietinės Korėjos sos
tinės.

Į vis siaurėjantį Hung- 
nam-Hamhungo “kišenių” 
sugužėjo 60,000 amerikonų 
kareivių ir didžioji dalis iš
trūkusių iš apsupimo jan
kių marinų. United Press, 
amerikinė žibių agentūra, 
teigia, kad visi jie stengsis 
laivais ištrūkti per Hung- 
namo uostą.

Tuo tarpu Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir jų pa
dėjėjai kinai apsupa Ham- 
hungą - Hungnamą ir ame
rikonus ■ tame • dvilypiame 
mieste.

įnirtingai a-Liaudininkai 
lakuoja apsuptuosius; ban
do užimti Hungnamą-Ham- 
hungą ii1 užkirsti ameriko
nams pabėgimą laivais.

Skaičiuojama, kad Ame
rika neteko trečdalio savo 
kareivių ir marinų, kurie 
buvo apsupti Čangdžin 
tvenkinių srityje.

Pranešimai apie apsup
tųjų skaičių prieštaravo. Iš 
pradžios buvo skelbiama, 
kad apsupta 35,000 jankių, 
paskui — 20,000 ar 25,000.

Žinios iš Korėjos fronto 
vis griežčiau cenzūruoja
mos.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 11. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai numaršavo 50 
iki 70 kilometrų pirmyn į 
pietų rytus nuo Pyongyan- 
go, Šiaurinės. Korėjos, sos
tinės. » ’

Rytiniame pajūryje liau
dininkai ir kinai savanoriai 
išlaisvino Hamhungo sritį.

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Trumanas 
ruošiasi paskelbti “nepa
prastai rimtą” stovį Jungti
nėse Valstijose ir vykdyti 
visuotiną ūkio - pramonės 
mobilizaciją, užšaldant al- 

jgas ir įvedant kainų kont
rolę.

DAR 6 BILIONAI DOLE
RIŲ KARINIAMS 

LĖKTUVAMS
Washington. •— Valdžia 

užsakė pastatyti naujų ka^ 
rinių lėktuvų dar.už šešis 
tūkstančius milionų dole
riu. I

Rendu kontrolė bus 
pratęsta 3 mėnesiam

unija
Aukš-

REIKALAVIMAI
SUSTABDYT KARĄ

Washington. — Senatas 
ir Kongreso Atstovų Rū
mas užgyrė valdžios pasiū
lymą pratęsti rendų kontro
lę trims mėnesiams po nau
jų metų. Suprantama, jog 
prez. Trumanas pasirašys 
šį Kongreso nutarimą.

Dabartinis rendų kontro
lės įstatymas išsibaigtų pa
skutinę šių metų dieną, jei
gu nebūtų pratęstas.

Lawrence, Kansas. —Vie
nuolika tūkstančių Kansas
Universiteto studentų Jr 30 mėty kalėti

Harry Gold nuteistas
profesorių pafeiraše prašy
mus, raginančiu^ preziden-Al 1* • Jį •! 11 mus, raginančius preziden-Aklinai uždaroma Amerikos prekyba su u Trumai užbaigti dery

Kinija, Sovietais ir jų draugaisKun. Smith pranešė baž
nytiniam susirinkimui, kad 
didžioji dauguma krikščio
nių bažnyčių Kinijoje yra 
atdaros, ir maldininkai 
skaitlingai jas lanko.

Krikščionių vadovauja
mose kolegijose taip pąt 
dėstomos religinės pamo- pirkti iš Jungtinių Valsti- 
kos, nors valdžia patvarkė 
neverst studentus būtinai 
tokias pamokas lankyti.

Washington. — Amerik. 
valdžia griežtai uždraudė 
bet ką naudinga pardavi
nėti Kinijos Liau&ies Res
publikai, thip kad Kinija 
“net spilkutės” negautų

ORAS, 
niaukę ir šalta.

Dalinai apsi-

jų. . ,
Kanados valdžia taip pat 

užgynė gabenti Kinijon 
pardavimui bet kokius rei
kalingus jai daiktus.

Jungtinės Valstijos kartu

bomis Korėjos karą ir susi
laikyti nuo atom-bombos 
naudojimo.

uždraudė, laivais ar lėktų-’■ 
vūis gabenti Sovietams ir jų 
draugams bet kokius dirbi
nius - produktus, kurie ga-

Henderson apskrityje, 
North Caroline je, plačiai 
pakilo reikalavimai,, ,kadmus - prouuKius, Kurie ga- .

lėtų tarnauti tiem kraštam Jun2V Valstijos atšauktų
savo armijų iš Korėjos.stiprinti.

Washingtono valdžia su-
sąrašus! ‘ Providence, R. I. — Mė

nesinis religinės Kveikerių 
Draugijos, susirinkimas pa
siuntė prez. Trumanui laiš
ką, ragindamas, nenaudot 
atominės bombos.

darė juoduosius
prieš 1,500 užsieninių konP 
panijų, kurios vesdavo pre
kybą su Kinijos Liaudies 
Respubliką/ Soviet&is ir ge
raisiais jų kaimynais.

Philadelphia. — Federa- 
lis apskrities teismas nu
teisė chemiką Harry Goldą 
30 metų kalėti kaip “prisi-/ 
pažinusi atominį šnipą”. Į f.

Goldas pasakojo, kad jis 
tarpininkavęs atominių sek
retų perleidinėjimui Sovie- 
tams. Daugiausia jis liudi
jo prieš savo draugus-pa- 
žįstamus; už tai tikėjosi 
teismo malonės. 7/
SOVIETAI KALTINA - / 
SUOMIJOS VALDŽIĄ

Maskva. — Sovietinis ra
dijas kaltino Suomijos val
džią, kad ji bando tapti 
Amerikos ir Anglijos įran
kiu prieš Sovietų Sąjungą.

/
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Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

AR REIKĖS PERTRAUK
TI SESIJAS?

Lake Success, gruodžio
11 d.— Šiandien asemblėjos 

and Brazil, per year $8.00j pirmasis poiiLiuiS komite- 
and Brazil, 6 months $4.00 tOS. ir Vėl Svarsto sklindą I 
countries, per year ’ piTgš Kinijos Liaudies Res-!

i publikos vyriausybę. Kai Į
• i komitetas skundą “visapu- 

_ I šiai apkuls”, kai priims ati
tinkamą rezoliuciją, tuomet 
šis klausimas eis sėiman, 
kuris, manoma, bus sušauk
tas'greit. Seimo

per year K.oo', pii nuisis politinis

Nuo ginklo prie derybų
’ Šiuose kritiškuose laikuose labai „pavojinga būti opti
mistais. Nespėjus apsidžiaugti kuo nors, dalykai gali nu- 
kiypti visiškai kiton pusėn. Pavyzdžiui, .pradžioje šių 
metų mes gana optimistiškai kalbėjome apie pasaulinėš 
taikos išlaikymą. Bet birželio menesį civilinis vulkanas 
įsiveržė Korėjoje, tuojau mūsų prezidentas įsakė Ame- į 
l ikos ginkluotoms jėgoms ten įsimaišyti, paskui tą žygį i 
užgyrė Jungtinių Tautų daugumą, ir kaip beregint visas; 
taikos reikalas atsidūrė kritiškiausioje padėtyje. Basku-j 
tiniais keliais mėnesiais išrodė, kad trečiasis pasaulinis; 
karas darosi neišvengiamas. . ;

Todėl ir dabar, kai šen-ten pasigirsta blaivesnis balsas, 
nėra drąsos pranašauti, jog nuo dabar padėtis pasitai
sys, jog dangus jau nebe taip apsiniaukęs. Tačiau nega
lima nesidžiaugti tūlais apsireiškimais. Pavyzdžiui,-prieš Ų 
virš mėnesį Tarybų Sąjunga siūlė Anglijai, Francūzijai ■ priežastimi to, kad asemblė- 
ir Jungtinėms Valstybėms susieiti ir aptarti Vokietijos i jos darbų eiga taip susi- ! 
reikalus. Iš Londono, Paryžiaus ir Washingtono buvo į trukdė. Kiek laiko čia buvo! 
aiškiai duota suprasti, kad toks “Keturių Didžiųjų” su-i praleista Korėjos įvykiams; 
sirinkimas nereikalingas, nes jis nieko negali duoti. Bet; spręsti! 
dabar jau anglai, francūzai ir amerikiečiai susitarė Ta-’ 
rybų pasiūlymą priimti, tik iš savo pusės siūlyti tokio 1 
susirinkimo darbotvarkį smarkiai praplėsti. Siūloma, ■ 
kad toks susirinkimas apsvarstytų ne tik Vokietijos, bet; 
visus kitus tarptautinių santykių opiuosius klausimus.

Tai reikia paskaityti pakrypimujgerojoh pusėn.
Prieš trejetą savaičių, kai atrodė, kad kor"’ 

karą visiškai pralaimėję, niekas nė kalbėti nenorėjo apie į Paryžiuje, — ten, esą, dele - 
paliaubas, apie kokias nors diskusijas bei derybas su Ki-jgacijos pasijustų laisvesnė- 
nija, arba Šiaurine Korėja. Dabar gi jau ir mūsų vyriau-1 je atmosferoje; nebūtų to-| 
sybė nebesipriešinanti tokioms deryboms. Prezidentas 
Trumanas stato tik vieną sąlygą, būtent, kad pirma tu-; 
rįs būti išspręstas ir užbaigas Korėjos klausimas, o tik : 
paskui mūsų vyriausybė sutiksianti tartis su Kinija ki- ■ 
tais reikalais. Tuo tarpu Kinija reikalauja, kad tokiose ; 
derybose turi būtų paliestas ir Formozos klausimas ir j 
Kinijos įsileidimas į Jungtines Tautas.

Šiuo klausimu, kaip žinoma, nebuvo vienos nuomonės ? 
tarpe Trumano ir Attlee. Pastarasis buvo tos nuomonės, 
kad reikėtų karai pasikalbėti su Kinija ir anais dviems 
klausimais, tai yra, Kinijos priėmimu į Jungtines Tautas 
ir Formozos sugrąžinimu Kinijai.

Tai visa rodo, kad palengva pradeda atšalti grūmoji
mai ginklais, kad vėl grįžtama prie diplomatinių žygių 
pašai i mmūDūre^usj pi bitinių. O tai reikia skaityti taikos 
reikalfo laimėjimuJ

Kaip jau kalhė/ome pradžioje-, naujo pasaulinio karo 
pavojus toli gražu tebėra nepraėjęs, bet paskutinių keleto 
dienų įvykiai parodo, jog ir taikos išlaikymas dar nėra 
žuvęs. Žmonių pasipiktinimas naujo karo kurstytojais ir 
atominės diplomatijos šinkoriais užpylė šalto vandens 
ant tūlų perkaitusių galvų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

giau kasdien. Sūrio, po po
rą gerai virtų kiaušinių, 
ypač trynių. Po trupučiu
ką liesos virtos mėsos, 
ypač kepenų. Jūros žuvų 
po truputį, irgi virtų. Be 
riebalų, be taukų, be alyvų. 
Juodos duonos, džiovinių 
(Ry - krisp), vaisių, daržo
vių ir jų sunkos.

Dirbinėk po truputį, kaip 
ir pirma. Nebegerk. Ma
nau, nerūkai. Žinoma, ne
rūkyk, jei dar mielas gy-

GĖRĖ—AUKŠTAS 
KRAUJO SPAUDIMAS

Gerb. daktarai. Aš esu 
nijos jau nebevaldo ir nebe-!^ m” P- 6 c., 1J0 sv. Jau 
Va!dvs '10 metų’ kaip šventi vie-

Arba: kaipgi tie opieji!nas' Dirbu prie siuvimo, 
I nesunkiai.

Kai pareinu namo iš dar- 
tai parsinešu alaus 

(ale) 4 kvortas, ir per 2 ar 
. Valgyt jau 

nesinori, tai einu gult. Iki 
pusiaunakčio kiek pamiegu, 
o paskui tik vartausi. At-| venimas ’ 

įsikėlęs rytą, išgeriu stiprios! Kai jau pervėlu, kai jau 
i kavos dvi kvortas ir dau- po laikui, tai kiekvienas 
giau nieko nevalgau. Pie- meta rūkymą, gėrimą, ge- 
tums porą sanvičių mėsos rutis pasidaro, atgailauja... 
ir duonos. Subatoj ir nedė- Nesibaru. 
lioj nevalgau, tik geriu alų. į darbas. Ir 

, kartais
. pabaigoj išbu-ilr Sveikam dalykai 
z. ___t—Po;išsiblaivyt. Tai y

siūlė Šiaurės Korėjos vy- ne yra nauja, liaudiška vy
riausybei, kad jos armijos riausybė; Amerika dar vis 
neperžengtų 38-tojo paraki tebepripažįsta tik Čiang 
leliaus1; kad tos armijos j Kai-šeko valdžią, kuri Ki-| 
neitų toliau į pietus.

Uoliausiu darbuotoju dėl 
to, kad mūšiai būtų sulai
kyti yra Indijos delegatas klausimai galima išspręsti

•Į Sir Benegal N. Rau. Praė- Į Jungtinėse Tautose, kai pa- 
jusį sąvaitgalį jis tarėsi ne; starosios dar vis tebelaiko bo, 
tik su kinų ambasadorium; savo eilėse Čiang Kai-šeko i 
Wu, o ir su daugeliu kitų į atstovą, o nepriima Kinijos! 3 vai. išgeriu, 
delegacijų. Žinoma. Sir Be-j Liaudies Respublikos?
----- 1 .v. -1--1--J------ Ambasadorius Wu pa-, k j k i I negal tai daro, vykdydamas-

dus pas u- | savo vyriausybės įsakymus, i kartotinai pabrėžė: Kinijos 
vy-

Tautų asemblėja susirinko 
(š. m. rugsėjo mėnesį), bu
vo manyta, kad ji ilgiau 
nesitęs, kai ligi š. m. gruo
džio 14 dienos. Bet va, 
gruodžio 14-toji jau čia pat, 
o prieš asemblėjos akis dar 
tebestovi visa eilė svarbių

Tolydžio, kaip minėjau
’ asemblėjoje jau yra Višins- riausybė nesiskaitys su jo

kio rezoliucija, ’ reikalam I
janti, kad amerikiečiai ir jų tarimais tol, kol ji, Kinija, 
talkininkai ištrauktų iš. Ko- nebus Jungtinių Tautų na- 
rėjos savo armiją#. re.

kiais Jungtinių Tautų nu-

Nieks negali užginčyti, 
g įvykiai 'Korėjoje buvo

Dabar tūluose delegatuo
se kyla mintis, jog reikėtų, 
šios asemblęjos sesijas nu-i 
traukti ir neužilgo vėl susi-! 
rinkti.

Būtų tuščias 
nebaidau. Gam- 

mielaširdinga.
i galės 

Tai jau bent 
tam išgėriau 4 kvortas!žinosi, kaip, užsilaikyt nuo 
alaus ir suėmė mane dide-; dabar. Beje, daugeriopų vi-

Taigi matome: asemblėja Šis klausimas, atrodo, y-: Myliu pasišiidyt saulėj.Įta 
turės svarstyti tris rezoliu- ra kertinis akmuo, kuriuo!' mgn „ahaloni išhu-ib-

1. Skundą prieš Kinijos 
Liaudies Respublikos vy

. . . . rp .. ' . n ; Liepos mėn. r-----remiasi visi tolimųjų Rytų vau saulgj 6 valandas.
nesusipratimai. isspręsk
Kinijos pripažinimo klausi-

rėją.
2. Tarybų Sąjungos įneši- simai. 

mą, kad amerikiečiai su sa
vo talkininkais tuojau ap
leistų Korėją.

3. Azijos tautų sumany
mą, kad Korėjoje tuojau 
būtų baigti mūšiai.

Tuomet, kai Indijos dele
gacija čia darbuojasi, Peki-Į

1 rz . . -ji 4. • , ne Indijos aambasadoriusKai kurie delegatai ma-. ' ; g........... ... . , ... • • 1 4- 1 tuo reikalu jau turėjo pasi- •eueciai bus ■ no, kad reiketu susirinkti!, . U- „ imJ 1 v - - įtarimų su Kinijos Mao Ise-
tungu. Pastarasis, sakoma,

. , p . i -4. 4- i cioįvvo: Kinija sutiktųic atmosferoje; nebūtų to- P
■ . t j v * • a 1 tartis, bet pasitarimai pri-kio didelio spaudimo 1 dele- ,1 f valą būti platus, apima vi

sas Tolimų Rytų problemas, 
įskaitant Taiwana (For- 
mozą).

Kaip tartis?
Šiuo metu, atrodo, vy- j 

riausia rimtiems pasitari- 
mąms kliūtis yra ta: kaipgi 
Amerika gali tartis su Ki
nija, kuomet jinai jos ne-

.vatus, koks daromas čia iš 
amerikiečių pusės.

Indijos žygiai
Šiandien ar rytoj, mano-, 

ima, Indija ir kiti Azijos;
kraštai pasiūlys asemble-į 
jai rezoliuciją, reikalam ; 
jaut, kad Korėjoje tuojau 
būtų sulaikyti mūšiai.būtų sulaikyti mūšiai. Re-i 
zoliuciją pateiks tie kraš-! jM-ipažįsta;'Amerika nepri- 
tai, kurie praėjusią savaitę I pažįsta to fakto, kad Peki-

Kas Ką Rašo ir Sako

mą, tuomet bus daug len- ||g svaįp-ulys, ėmiau vemti, į taminų kapsules ar piliules gviąu spręsti visi kiti klau-l . ... i. .i Ant rytojaus jaučiaus ap-'imk po'2 per valgymą, po 6 
svaigęs, bet nuėjau dirbti.)kasdien.
Ant trečios dienos, po pie-i Nueik pas savo gydytoją, 

'■ \ 1 ‘r vėmi-į pasitikrint. Na, ir būk svei-
imas. Pašaukė daktarą. Ra-ikutis — ir gerutis.

priėmimą į Jungtines do aukštą kraujo spaudi- 
pasakė įdomų mą — 210. Išbuvau ligoni- 

nėj 5 dienas, kraujas nu- 
akė mūsų vai- į puolė iki 170.

ovjmvo neve- - . . . - ^
tuos Kinijos Liaudies Res- n}an piliulių, po 
publikos į Jungtįnes Tautas valgio, bet man galvą skau 
priėmimo, nes tai juridiniai i j1’ svaigsta.
nėra galima padaryti. įimti, tai biskį geriau.

Achesonas nurodė; Sau- bar jau nebegeriu alaus nei!
gurno Taryboje galima ve- arielkos, biskį kavos su ‘pie 
tuoti priėmimą į JT naujos'! nu.
valstyb. Bet Kinija gi nėra |
nauja valstybė. Kinijos pri
ėmimas į Jungt. Tautas rei- vyzdys netikusio užsilaiky-’ 

išvesti iš čia,mo. Ir kokios pasėkos . . .'
atstovą, Į Gėrei Sveikutis be saiko—J 
Liaudies i ir nusigėrei.

Achesono nuomone
Praėjusią savaitę Ache- tų, j1

sonas kalbėjo ir apie Kini
jos

dalyką.
Amerika, s 

stybės sekretorius

škia tik tai:
"(Čiang KaLšeko
. i priimti Kinijos

Respublikos vyriausybės at
stovą. Toks dalykas negali 
būti vetuojamas.

Į Kodėl Mr. Achesonas tai 
i pasakė?

Spėjama, jog jis tai pa
sakė tam, kad padrąsinti 
kitas Saugumo Tarybos na
res balsuoti už

Mokslinėje sesijoje 
fiziologijos mokslo 
problemoms j

VILNIUS. — Vilniuje baigė 
JauČlUOS biskį geriau. Da-’savo darbą jungtinė Lietuvos

> 1 po TSR Mokslų akademijos, Vil-
[- niaus ir Kauno Valstybinių 

Nustojau universitetų, Vilniaus pedago-
Da- §4ni° instituto ir Lietuvos TSR

' I Sveikatos apsaugos ministeri- 
! jps mokslinė sesija, kurioje
! gausiai dalyvavo aukštojo 

ATSAKYMAS { mokf ° ’s‘ai.gŲ ™ksli"is
Tai visiems lai buna pa-.kos sveikatos apsaugos tinklo

I darbuotojai ir sostinės visuo- 
Ir kokios pasėkos . . - menė.

! šių metų liepos mėnesio pa
il ųsigėrei. Blogiausia,; baigoje įvykusi bendra TSRS 

beveik nieko nevalgy-’ Mokslų akademijos ir TSRS 
Organizmas kroniš-Medicinos mokslų akademijos.

tik sesija, skirta L P. Pavlovo fi--

Ar bus kainų kontrolė?
Daromas spaudimas, kad prezidentas Trumanas pa

skelbtų šalyje ‘“nepaprastą”, “kritišką padėtį” ir įvestų 
karinę kontrolę. Pirmiausia, girdi, kontrolė turėtų būti 
uždėta ant kainų ir algų. Apie kontrolę ant pelnų tie bal
sai nekalba. Jie griežtai priešingi net tokiam 
bės pasiūlymui, kaip aptaksavimas viršpelnių.

Griežta kontrolė reikalinga tik ant kainų 
Jokios kontroles nereikia ant algų, nes algos

kad 
davai. 
kai išbadėjęs, nuolat 
akstinamas ir svaiginamas. | biologijos mokslo^ problemoms 
Aišku, visi galai išėjo iš vė-japsvarstyti’ atv«re naujas

- - ' •• perspektyvas ir uždavinius ir
mūsų respublikos mokslinin
kams, siekiant įvairiose, moks- 

jlo srityse plačiai pritaikyti ir 
: vystyti L P. Pavlovo fiziolo- 

pasilieka gijos mokslo principus.
Galiausiai pame-j Po pranešimu įvyko disku- 

'sijos, kutribse ^dalyvavo Vii- • 
betaip daug geri, bet ką niaus Valstybinio universiteto 
valgai? O valgymas visuo-ĮProrektorius mokymo reika- 
met yra pats tas pagrin- lams Jankauskas, prof. Side- 
das.

Vaistai, piliulės čia neką 
bepadarys. Tik bendras už-| 
silaikymas, higiena. Mals- i 
to ir vitaminų reikia būti- 
nai. Druskos nebevartok.Ma- sanitarijos ir higienos institu- 
žai gerk ant sykio bet ko- to direktorius, medicinos 
kių skysčių. Valgyt—pie-įmoksiu kandidatas Kviklys

no bent po kvortą ir dau-'ir kt.

žiu, kraujospūdis pavojin
gai pakilo.

Po visų tų patyrimų na-; 
Kinijos mie ir ligoninėj, vistiek 01 

j I Liaudies Respublikos prie- ganižmo mityba 
Centri- i mimą. Vadinasi, Amerika netikusi.

DĖL TARYBŲ SĄJUN- {birželio 3 dieną ir Kinijos
GOS IR KINIJOS |Liaudies Respublikos. <
SUTARČIŲ lles 1(1950 metų balandžio 21 die- ! mimą, bet jei dauguma Sau-

Elta skelbia tokią įdopiią ' " ‘
žinią:

Liaudies V y r i a u s y bes I gali balsuoti ir prieš prie- tei gėrimą ir kavos gal ne-1 ....4... i.i_J-. ,i:„ I •.... 1^4- zin,,™,™ Qoii ,1.. ..... __ .« L.-X 1 ’

1950 metų rugsėjo 30 dieną r 
Ypatingas ir įgaliotas TSR Są
jungos
Liaudies Res publikoj e 
Roščinas ir Kinijos

Pasiuhtinys Kinijos 
N. V.

Liaudies 
Respublikos Valstybinės Ad
ministracinės Tarybos Minist
ras Pirmininkas bei Centrinės 

ir pelnų. ; Liaudies Vyriausybės Užsienio 
nėra per reikalų 

aukštos. Jos turėtų dar gerokai pakilti, jeigu norima, kad ivs 
darbo žmonės galėtų pasivyti pakilusias kainas. -raštais:

Bet įvedimui kontrolės ant kainų bei pelnų nereikia 
jokios ‘“nepaprastos”, 
rolės nori ir reikalauja 90 procentų gyventojų. Vyriau
sybė turi galią kontrolę ant kainų ir pelnų uždėti.

Kodėl reakcionieriai nori “nepaprastos padėties” pa- 
skelbimo? Ar jiems rūpi šalies ir žmonių gerovė?

Tas jiems mažiausia terūpi. “?
įvedimo jie nori tam, kad galėtų užčiaupti burną visokiai 
kritikai, kad dar labiau galėtų suvaržyti žmonių demo- 
kratines teises ir civilines laisves, kad greitai ir pilnu- nijos Liaudies Respublikai, 
tinai galėtų pravesti visus McCarram įstatymo nuosta- į 1950 metų balandžio 11 die- 

TSRS Aukš- 
______ _ ’ Prezidiumo 
[ir Kinijos Liaudies Respubli- 
(kos Centrinės Liaudies Vy- 
'riausybės; . .

vyriausy-

ministras čžou En-la-
pasikeitė ratifikaciniais

! gurno Tarybos narių pasisa
kys už, tai Amerikos balsa
vimas nesiskaitys vetavimu, 
atmetimu.

ną;
1950 

dieną 
Tarybų 
kų Sąjungos 
Kinijos Liaudies Respublikos 
Centrinės Liaudies Vyriausy
bės Prekybinio Susitarimo, _
ratifikuoto TSRS Aukščiausios kiama didelio nepasitenki- 
Tarybos Prezidiumo 1950 me
tų birželio 3 dieną ir Kinijos 
Liaudies Respublikos Centri
nės Liaudies Vyriausybės 
1950 metų gegužės 12 dieną.

metų { balandžio 19 
Maskvoje pasirašyto 
Socialistinių Respubli- 

Vyriausybės ir

Iš Londono ir Paryžiaus 
ateina žinių, jog ten rėiš-

Kauno • Valstybinio 
fakulteto 

Januškevj- 
instituto 

mokslinis bendradarbis profe
sorius šivickis, Respublikinio

ravičius, 
universiteto medic, 
dekanas docentas 

Ičiu/s, žemės ūkio

nirtio Trumano-Attlee pasi
tarimų rezultatais. Londo
ne žmonės sako, jog Attlee 
pasidavė'Trumanui “jį už j 
nosies vedžioti”; Amerika 
šeimininkaujanti, kaip no
ri.

Paryžiuje reiškiamas ne- 
; savo vy-

1950 metų vasario 14 d. | UNIVERSITETAI IR 
kritiškos” padėties. Tokios kont- Maskvoje' pasirašytų Sutarties MILITARIZMAS

Nieko nenustebins Asso-1 pasitenkinimas
of American Uni-; riausybė, kodėl ji nepasiun-i 

ministro

clėl Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos draugys- ciation 
tės, sąjungos ir savitarpio pa- versities organizacijos dau-1 tė į pasitarimus

Susitarimo del Kinijos e.umos pasisakymas ųž įve- pirmininko Pleveno.
Tort- dimą visuotinos militarinčs Nedalyvavimas Francū- 

jauniems zijos
I vyrams. Beveik visi tie uni- muose Washingtone sumen- 
versitetai yra privatinio kino Prancūzijos, kaip di-

Nepaprastos padėties” lKal,,OK’ ....-Įčancumo geležinkelio,
Arturo ir Dajnij bei Susitari- tarnybos mūsų
mo dėl kredito suteikimo Ki- 

Respublikai,
premjero

tus. Štai, kas jiems rūpi ik ko jie siekia. Už tai Amerikos j ratifikuotų 
žmonės turėtų dar labiau priešintis šiam reakcionierių-: čiausios Tarybos" 
pasimojimui."

Auga plytų gamyba

ŠIAULIAI, spal. 11 d. 
Didelis darbo pakilimas šio

tymai duos daugiau kaip 40 
tūkstančių rublių metinės 
okonomijos.

mis dienomis viešpatau ja sili- j TJĮ< vienas sakinys apie
katinių plytų įmonėje.

* kolektyvas pabaigė 
\ programą. Statyboms 

puikios kokybės plytų 
pusantro karto daugiau, negu 
praėjusiais metais. Fabrike 

l nėra nė vieno darbininko, ne- 
\ įvykdančio normos. Plačiai 
| išvystyti racionalizatorišku- 

mas ir išradingumas. įdiegti 
į trys racionai i zatoriniai pasiū-

įmonės 
metiny 
duota 

beveik

Attlec kelionę
Maskva..— Oficialč So-1 

vietų žinių agentūra TASS, 
'tik vienu sakiniu pranešė! 
apie Anglijos premjero Att-| 
lee atsilankymą pas prez. 
Trumaną:

“Anglijos premjeras Att
lee atvyko į Washingtona 
gruodžio 4 d.

kapitalo kontrolėje. Juose i džiulčš .valstybės, rolę. ! 
bosauja didžiųjų kompani-|Francūzija dabar verčiamų
jų, korporacijų ir bankų di- daryti tai, ką įsakė Tru-Į 
rektoriai.

ZARASAI, spal. 11 d.

ką įsake Tru 
manas ir Attlee!

Šią savaitę
1950 metu kovo 27 dieną 

Maskvoje pasirašytų Tarybų 
; Socialistinių Respublikų Są- 
ijungos Vyriausybės ir Kinijos 

: Respublikos Centri
nes Liaudies Vyriausybės Susi
tari,mų dėl įsteigimo Sinczia- 
nc Tarybų Sąjungos — Kini

uos naftos akcinės bendrovės 
ir Tarybų Sąjungos — Kini
jos spalvotųjų ir retųjų meta
lų akcinės bendriovės, ratifi
kuotų TSRS Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo 1950 metų j darbas.

I - Į

Naują gamybinį ir politini pa- I Taigi praėjusioji savaitė
kilimą rajono kolūkiečių tąr- 
pe sukėlė Šiaulių žemdirbių 
kreipimasis. Kolūkiečiai visur 
svarsto tą kreipimąsi, įsijung- 
gia į socialistinį lenktyniavi
mą už tolesnį visuomeninės 
produktyviosios gyvulininkys
tės išvystymą, už naujas kolū
kinės santvarkos pergales res
publikoje.

ždanovo vardo sustambinta
me kolūkyje verda įtemptas

neišsprendė, kai]) buvo ti
kėtasi, pačių opiausiųjų rei
kalų, susijusių su klausi
mu: “karas ar taika?”

Jie palikti .sprendimui šią 
savaite.

Pasaulinė padėtis dar vis 
nerami.

kita savaitė atneš žmonijai 
ką nors teigiamesnid.

Matysime!'

Po to kai Padėkos Dienos išvakarėje ant,Long Island 
Rail Road nelaimėje žuvo 78 žmonės, Long Island 
gyventojai pradėjo reikalauti, kad šis geležinkelis 
būtu paimtas valdžios nuosavybėn. Šiame paveiksle 
parodoma grupė piliečių, kurie tokį reikalavimą įtei
kia miesto majorui Impellitteri.

2 psl.--Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Tree., GruocR-Dec. 13, 1950



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys sujudo į veiksmus 
ginti taiką ir gyvybę

(pips) iki žiedų užtrunka a- 
pie 3-4 savaites. \

Sodinti galima į smėlį, sa-

Vynuogių kakleliai
Vynuogių sunką galima su- 

kenuoti taip, kaip ir bile ku
riuos vaisius ar uogaę didelė- manas . ar, (specialiai krau- 

saldinta ar ne-1 tuvėse gaunamą) lyg ir ap-

(Tąsa)

Dar ilgai sėdėjo Vytautas su savo didi
kais už Knystauto stalo ir tarėsi. Jei se
nam komtūrui ir riteriui Griežei daug 
kas iš Vytauto planų ir nebuvo aišku, 
tai visi keturi bajorai gerai suprato, ko 
siekia jų kunigaikštis. Ordino maršalka 
norėjo žemaičius, kaip pagonis, pirmuti
nius siųsti ugnin ir pirmutinius varyti 
ant Vilniaus sienų. Vytautui bvo svar- 
b, kad žemaičiai atsidurtų sąjungininkų 
kariuomenės -užpakaly ir, jei nepasisek
tų žygis į Vilnių, kad jam nemaža pasi
liktų vyrų žaliūkų atsispirti prieš kry
žiuočius. Juo labiau čia jam ordinas nie
ko negalėjo prikišti, nes žemaičių centre 
buvo ir jų vadai, komtūras Hermanas ir 
riteris Griežė.

Riteris Griežė džiaugėsi savo paskyri
mu dar ir dėl to, kad, malšindamas Ario
galos bajorus, turės čia pat pašonėje Už- 
ubalių pilaitę ir galės dažnai matyti Lai
mą Knystautaitę.

buvo jau vidunaktis. Seniai jau miegojo 
kitame Knystauto rūmų gale suvirtę ant 
skobnių ir suolų bajorai, kryžiuočiai ir 
palydovai.

Kunigaikščiui buvo paklotas patalas 
atskiroje menėje iš minkštų meškų ir la
pių kailių; menės asla taip pat buvo iš
klota žvėrių kailiais, o sienos išpuoštos 
taurų ir briedžių ragais, šernų iltimis ir 
nukabintos karuose iš priešų atimtais 
laimikiais. Ant indaujų kaip gyvi sto
vėję iškimšti vilkai, šernai, barsukai, sa
kalai, ereliai, didieji vanagai . . . Pro 
mažutį, jaučio pūsle aptemptą langelį 
menės vidun, žiūrėjo mėnulis ir klojo ant 
žemės baltą šešėlį, kuris iš tolo atrodė 
lyg kas asloje būtų paliejęs pieno ąsoti.

Miegas neėmė kunigaikščio. Jis išė
mė langelį ir atsisėdo ant suolo; menėje 
pasidarė šviesiau. Vidun įsiveržė gryno 
oro srovė. Kartu su oru įsiveržė ir balų 
paukščių balsai, varlių kvarkimas, ne
paliaunamas kurklelių kurkimas. Kaž
kur klaikiai staugė vilkas, padange tū
tavo pakeleivingos gulbės, ir žvaigždės 
žiūrėjo iš dangaus žemėn. Ant pilaitės 
sienų susišaukdami vaikščiojo sargybi
niai ir brazdėjo į dantytus baslius kala
vijais. Už sienos poteriavo komtūras 
Hermanas, ir jam atsakinėjo riteris 
Griežė.

Kunigaikštis buvo tris kartus pasi
krikštijęs — pas rusus, kryžiuočius ir 
lenkus, bet netikėjo savo tautos priešų 
dievais, o gerbė juos tik viešai, dėl savo 
bičiulių akių. Gyvendamas Prūsuose pa
matė jis ordino brolių nedorybes, pažino 
jų klastas ir vylių, matė jų daromas sa
vo artimui skriaudas. Krokuvoje jis 
biaurėjosi lenkų didikų ir aukštų dvasi-’ 
ninku ištvirkavimu, jų suktumu ir veid
mainiavimu. Ne geresni krikščionys at
rodė kunigaikščiui gudai ir rusai. Ne 
kartą jis buvo nusivylęs Komos popie
žiaus ir imperatoriaus sprendimais lietu
vių kryžiuočių ginčuose . . .

Ir kunigaikštis giliai susimąstė. ,
Pasikrikštijęs jis nepatapo krikščio

niu, bet nutolo ir nuo savo visų niekina
mos ir ujamos senosios tikybos.

Už ką visi pasaulio krikščionys taip 
ujo, niekino jo senolių tikybą, o jos iš
pažintojus pravardžiavo pagonimis ir 
stabmeldžiais, kunigaikščiui buvo neaiš-

ku, juo labiau, kad lietuviai žemaičiai 
stabų negarbino, velnių dar nepažino, o 
tikėdami daugeliu dievaičių, išpažino ir 
vieną didįjį dievą, kurį vadino tik kitu 
vardu. Be to, matė kunigaikštis, kad jo 
senolių tikėjimo dorovės pagrindas buvo 
ir jų darbuose bei pasielgimuose: lietu
viai žemaičiai gerbė kitas tautas, nie
kam kardu ir ugnimi neskiepijo savosios 
tikybos, niekam prievarta nebruko savos 
kalbos, savo papročių, o dorovės atžvil
giu stovėjo aukščiau ir už krikščionis.

Taip pat nesuprato kunigaikštis ir 
krikščionių mokslo, kad reikia mylėti ir 
savo priešus. Jam buvo keista ir nesu
prantama-mokyti ir reikalauti iš pa
krikštyto žemaičio, kad jis mylėtų savo 
nugalėtojus krikščionis už tai, kad tie iš
žudė jo šeimą, išplėšė jam turtus ir pa
darė jį vergą iki gyvos galvos. Juo la
biau, kad kunigaikštis matė, kaip “my
li” savo ’artimą ir savo priešus tie patys 
meilės skelbėjai, riteriai kryžiuočiai, an
glai, bavarai, burgundai, prancūzai ir 
kiti. Visi jie tarėsi esą didžiausi Kris
taus mokslo sekėjai, visi išpažino tas pa
čias šventas tiesas, bet visi jie, matė ku
nigaikštis, patys pirmieji tų tiesų nesi
laikė, o tik kardu ir ugnimi skiępijo jas 
kitiems . . . Netikėjo jis ir numirėlių pri
sikėlimu . . .

O miegas vis neėmė kunigaikščio.
—Pater noster, qui es in coeli ... — 

poteriavo už sienos komtūras.
—Meldiesi tu, taurusis krikščionie,— 

prašnibždėjo Vytautas ir, tamsoje pa
žiūrėjo į sieną, už kurios dundėjo vienuo
lio balsas, — melskis, melskis, kad tau 
tavo dievas padėtų iš “meilės” vieniems 
išsmaugti kitus . z. Norėjai tu ir mano 

, pulkus pirmuosius mesti ant Trakų ir 
Vilniaus sienų, kad juos išžudytų, bet pa
lauki, kryžiuoti, aš jus jūsų pačių ran- į raginame Jungtinių Valstii- motinm 
komis pasmaugsiu,—ir kunigaikštis už- jų valdžią nebūti pirmąjąkomis pasmaugsiu,—ir kunigaikštis už-

Prabėgo jo galvoje jaunų dienų atsi
minimai aukštoje Trakų ežero salos pi
lyje . . . Tokios pat pilnos pavasario 
paukščių balsų ant ežero naktys, žvaigž
dėtas dangus. Pirmutiniai pasisekimai 
ir nepasisekimai karuose su kryžiuočiais 
ir su apgaulingu Jogaila... Nelaisvė, 
kalėjimas Krėvės pilyje. Šiurpulinga tė
vo Kęstučio mirtis . . . Paslaptingas mo
tinos Birutės dingimas ... ir kunigaikš
tis, parėmęs ranka galvą, dar labiau su- 

' simąstė. Miegas jam nėjo.,
—Perkūne dievaiti, apsaugok žemaitį, 

—kažkur medžių ūksmėje sušneko ant 
sienų sargybinis.

Ir vėl girdėjosi tik, kaip balose varlės 
kvarkė ir kaip vaikščiodami sargybiniai 
brazdėjo savo kalavijais- į dantytas pilai
tės sienas.

Kunigaikštis vėlj nuskrido mintimis į 
Marienburgą, Krokuvą, Polocką, į Nare
vo ir Bugo sritis, kur jis kelerius metus 
valdė ir įsigijo sau naujų draugų ir są
jungininkų. Prisiminė savo pirmą ir an
trą bėgimą pas kryžiuočius ir viešnagę 
pas juos . . . Nerami ir audringa jo bu
vo praeitis. Ateitis atrodė jam švieses
nė. Bet kiek vargo, kiek triūso, kiek su
manumo ir apsukrumo reikėjo jam pa
dėti, kiek kryžkelių pereiti, kad užtikrin
tų sau tą šviesesnę ateitį.1 Dėl Žemaičių 
jis neabejojo—jie visuomet jam buvo iš
tikimi. Savo rankoje turėjo ir Kuršiuš.

(Bus Daugiau)

Cleveland© gatvėse tankai buvo panaudoti gatvių ap 
valymui po didžiosios sniego audros. '

Studentų liaudies dainų ir 
šokių ansamblis

VILNIUS, spal. 11 d. 
Vilniaus Valstybiniame 
versitete susikūrė liaudies
nų ir šokiu ansamblis. Jo veik
lai vadovauja respublikinio 
liaudies ansamblio artistai. 
Ansamblio kolektyvą sudaro 
apie 100 studentu. Tai choris
tai, instrumentalistai ir šokė-

Liaudies dainų ir šokių an- 
jsamblio choro repertuarą su- 
* darys lietuvių liaudies ir ta
pybinių kompozitorių' dainos. 
|Šokėjų grupė numato išmokti 
lietuvių1 ir kitų TSRS tautų 
liaudies šokius. V. Gaižutis.

/

lūn

įsKELBKITĖS LAISVĖJE

UžručyMt Laisvę Savo Draugui.

Aukso žvaigždes motinos 1
Oregon valstijos, Eugene bos”., 

miestelio Aukso žvaigždės 
motinos, kurios neteko sū
nų praėjusiame kare, susi- 
mobilizavo iv pasiuntė pre
zidentui Trumanui telegra
ma.

Motinos ragino preziden
tą tuojau ištraukti Jungti
nių, Valstijų kurines jėgas 
iš Korėjos.
siuntė 84 Aukso .žvaigždės 
motinos ir dabartiniu ka- i11: • v, . . . - • ■ • . m

vartojime atomines

Atvyko į UN 2,000 moterų
Už kelių valandų po pre

zidento Trumano kalbos, 
kurioje jis vėl pagrąsino a-

se stiklinėse, ;
(saldintą, jeigu sandariai už
daroma.

Su vynuogių sunka daroma 
daugelis kaklelių (eoetail).

Skanu užpylus ant šmotelio 
puraus, saldaus torto.

Paprasčiausias, bet gaivi
nančio skonio kaklelis yra 
lygios dalys vynuogių sunkos 
ir pale dry ginger ale. Abieji 
turi būti pirm sumaišymo ge
rai atšaldyti. Sumaišius, tuo
jau paduoti.

Maišant su. ananaso (pine-! 
apple) sunka kakleliui, imti 

ananaso, 1 vynuogių,

tręšusio šieno ar šaknelių 
gumulį (bulb fiber). Laiky
ti tamsokai, šiltai ir drėg
nai iki sukraus žiedus. Tuo
met pastatyti šviesoje ir 
bent kiek po tiesioginiais 
saulės spinduliais.

Tautas suvyko du tūkstan
čiai newyorkieciu ir apylin
kės moterų. Jos atstovavo!

.... livliriausias orp-anizacijas ir 1 bil<'kurio putojančių vande-' vagimmą į><i- ... ..y,.... . J. .... ....pąžvalgas. Kai kurios buvo 
niekur 
motery
nos. Još prisidėjo jau ke
lyje, pamačiusios moteris 
keliaujant ir

nepri klausančios 
jaunų sūnų moti-viskių giminės.

; » . t I .

Akrono bažnytines moterys
A’krono Srities Bažnyti

nių Moterų Taryba, atsto
vaujanti 70 skirtingų pro-’ 
testoniškų tikybų moteris, 
paskelbė prezidentui teleg
ramų kampaniją. Ragina j susirinko api 
prezidentą neleisti mesti Į žmonų ir ki 
atominių bombų Korėjoje. ; marinų, kur 
Iš pradžių įsitraukė darban dasi Korėjoje

organizaci- prezidentui TrumarŲii pra-Į 
šymą “tuojau, i 

i Įtraukti armiją.”
Viena motina v

38 bažnytines
• ■

Miesto bibliotekos tar-| 
nautojai taaipgi pasiuntė |: 
panašius prašymus.

Atsakomybe už, vaikus
New Jersey Valstijos Mo-J 

kytojų Federacija per savo 
sekretore Edith Tuchman

sužinojusios .

nu (sparkling water).
Visuomet sunkas sumaišyti 
atšaldyti atskirai. O tuos 

šaudančius nosin vandenis at
kimšti ir Įpilti tiktai pirm pa
duodant gerti, nes palaikyti 
atkimštais jic netenka 
galios putoti.

savo

Alabanios motinos prašė I _-------------------------

Žalumynai ir žiedai 
žiemos metu

taikos
Birmingham, Alabamoje,

Apie 300 motini],

ran-

uijan-

[Įdekite man išgelbėti mano
i. — f Dilsimų!

Jos jauniausias, 18 metų

i pasiuntė telegramą. Joje, į praėjusiame:
! greta kitko, pareiškė: antrasis 11.menesių išbuvo
i “Jaučiant didžią atsako-!į belaisvėje, trečiasis dalyva- 
I mybe už vaikus, kuriuo^., vo keturiuose įsiveržimuo- 
mes mokome, ir tikėdamos^ se.
kad atominė bomba yra ci-Į! 
viliniams naikinti įrankis..;!

Geriausiu tonikų nami
niams žolynams žiemą yra 
žalumynų tonikas, kuris 
gaunamas visai už dyką. 
Tai morkų lapai. Pavirk 
supjaustytus 
minučių. Atvėsusio skysti-

Pradėjus žemei šalti, rei
kia lapų, šiaudų, ar net se
no a t Ii e k a m o dra
bužio gabalais pri
dengti naujai persodintų . 
krūmokšnių ar žieminių žo
lynų šaknis. Dar nesusigu
lėjusi žemė greičiau įšąlą. 
Mėšlas tam tikslui yra nau
dingas, bet mažiau vartoja
mas dėl jos išvaizdos ir 
dvoko, jeigu augmenys ran
dasi prie pat namų.

Kanadoje veikia įstaty
mas, kuris draudžia jau
nesniems 16 metų vaikams 
eiti i filmu teatrus. Tačiau 
tūlos organizacijos, ypač 

| bažnytinės, tai apeina. Jos 
rodo filmas neva labdarin
giems tikslams ir atėję su 
tėvais jaunukai tas filmas 
mato.

lapus keletą

zoną. Tas puodukas žalio
i . , . • ■ toniko kelioms savaitėms gavęs pasaldama atvykt].! .. .r ‘ • •• , ’ i i sugrąžins paparčio lapuJos vyresnieji trys kariavę — 11 1 ’

: vienas žuvo, Į

Mano šeimai ii' mano

Lapų tonikas yra pakan
kamu maistu lapuočiams. 
Zydintiesiems reikia vartoti 
ir chemišku trąšu, turinčiu 

i aukščiausią kieki šarmo 
I (potash). Akstiną daugiau 
žydėti, skaistina žiedų spal-

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

Užkviečiamc visus į LDS 6 kuo
pos pasilinksminimo vakarą, kuris 
įvyks šeštadienį, gruodžio 16 dieną, 
6 vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St. Bus užkandžių. Ku
rie norės valgyti, tai bus kaina tik 
50 centų. Taip į parengimą įžanga 
nemokamai. Norinčius 
misija 
kalno, 
minti.

prašo pasipirkti 
kad žinotų kiek 
— Rengėjai.

valgyti ko- 
tikietus iš- 
maistto ga- 

(238-239)

“Apsaugokite vąikiį sveikatą Į
!uždraudimu ikaro!” >

Tas reikalavimas dažnai ® 
girdėjosi

£gtonelhnvvkdt I Šeimininkėms gg
• moję pasikalbėti

vykdo 
apie vai- 

ikus ir jaunimą konferenęi- 
1 joje.

Konferencijos šaiikeĮj ų 
i paskirtiniai kalbėtojai, įe- 
■ sijoje svarstyti

dėtis sutaisytoje žemėje žy- 
; dileliai žolynai teišgali 
Į linksmai gyventi per žie- 
; mą be nuolatinio komerci
nių trąšų priedo. Stoka sau- 

Į lės skurdina žyduolius, dėl 
to jiems žiemą reikia duoti 

})•()■ maisto
Geriausia* duoti ne po 

i daug, bet dažnai, kas savai
tė ar kas dvi. Kaip žmogus 
ne tiktai neatsiganytų, bet

NEWARK, N. J.
Rusų ARFS 3060 kuopa ruošia 

vakarą, kuriame bus tarybines fil- 
| mos, dainos ir šokiai. įvyks šešta- 
i-dienį, 16 d. gruodžio, 8 vai. vaka

re, Rusų Centre, 53 Broome St. 
Prašome ir lietuvius atsilankyti j 
šį parengimą. — John Semenovich, 
Sekr. (238-239)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Kliubo susirinkimas j įvyks pirmadienį., 18 d. gruodžio, 7 

i vai. vakare, 155 Hungerford St. 
' Kaip visada, taip ir šiame susirin
kime turėsime vaišių. Išlaidų dalį 
apmokės kliubas, o kitą dalį 
pačios prisidėsime. Kviečiame visas 

Į dalyvauti. — V. K„ Sekr. (238-239)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 17 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, 735 Fairmount Ave. Susi
rinkimas yra svarbus. Apart kitų

<ba 1951 belams. Visi nariai būtinai- 
i privalo dalyvauti. — P. Baranaus- 
"• ", (237-238)

j Dėl paskiausio recepto
Geras prietoliuš nuims pas-Į 

tebėjo, kad darymui rudeni
nių mėlynųjų vynuogių drebu
čių (jelly) visai nereikia dėti-į dėjimo staiga privalgy tų j pi IVrt)( 

'daug stipraus maisto, taipikienė. 
I ir žolynai po suvargimo ne-Į 
galėtų panešti stipraus trą
šu davinio.

- “ ~ A* v/ųv j Įminimui j * u. ▼ v**

dar susirgtu, jeigu po išba-ib,us, renka™ ku<T®s o J o 1 u„ 1 am hnlamc Vtci nariai niitinai

mobilizaci- P’Tkti pectin’o.

J ■ tin galima apsieiti. Visos vy- 

būk karas neišvengiamas! ir mažiau ar daugiau tu- 
° i- - ri savojo pectin o. Skirtumas 

tame, kad su mažiau pectin’o 
(reikia ilgiau virti. Naujoviš
kieji receptai atmeta ilgą vi-1 
rinima. Dėl ko? Sako, kad ii-j 

virinimu daugiau sunaiki- 
vaisių gerųjų savybių, 

pilnai moksliniai 
nesiimami1 ginčyti.

ir jaunimą, bandė įtikinėti,
i būk knrns noišvpno'inrrm’sl ii
Į kad vaikus reikia parudšti
■ tikėtis atominių bombų, j
i • Tačiau eiliniai, gavusieji
i progos po minutę kitą kal-
Į bėti (viso 20 minučių skir- g-u 
ta diskusijoms),’ sakė, jog|narna 
konferencija turėtų disku-j Ar ta

i suoti ne kaip riboti ato'mi-. patikrinta, 
' nių bombų paliktus blogu- ! Laiko ai
mus, bet kaip išvengti karo J atsieis kelioliką centų išleisti

Norinčioms puoštis kvaps- 
niais-žiedais

Smulkutės pavasarinės 
Jlelijytės ((lily of the valley)
! žydi ir namie. Neturint sa- i i • , -

koncentruotam 
pirkti, negu;

Dvasiškis iš Pittsburgho 
| sakė, jog niekaip nesuderi- 
j narna jo mokymas ’“mylėti 
Į artimą” su aiškinimu Karo* 
Korėjęje. • . I

Siūlantiesiems karo neiš- 
. vengiamybę,, atvyku-sii iš

Vokietijos asmuo .sakė:'
“Aš i mačiau kūdikius už-| 

Įmuštus ir sužalotus fodlori-' 
I nemis bombomis. Aš neno- ' 

riu matyti, kad hent kada 
tas hcĮJasikartotiĮ. Vietoje j-“ 
kalbeli apie atomines. F><>in-|g).a),cs) syv„ (itljc(.); 
bas, mes turėtume siųsi re-, 2 puodukai syvų

i zoliucijas Jungtinėms "rau
toms su reikalavimais! už
drausti visus atominius ii’ 
fosforinius karo įrankius.”

Už vis didžiausiuojū ofi
cialių konferencijos kalbė
tojų nuoplenu buvo pįiabe- 

I jojimas, kad gal būtų ge
rai ir pas mus įvesti kokį 
davinėlį kūdikiams — kūdi
kių bonus.

inisVazonuose žolynai 
dėkingi, jeigu laiks nuo lai
ko papurensi žemę šakute.

lll'Ul 1111- 
verdamo

vo daigų tos gėlinės > sagos j 
(corsages) ne pigiai-atsiei
na ir namie auginti. Bet so
dinant po kelis daigus kas 
pora savaičių galima tu
rėti žiedų per visą žiemą.

Nuo pasodinimo daigų

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-0172Tas pats dėl parafininių i 
dangtelių — galima drebu
čius neužpildinėti pai-afina Į

ESS'E”'1"“- i | « CHARLES J. ROMANii
Drebučiai iš bonkos

Neturint laiko Šviežias 
nuoges paruošti, drebučii, ga

vynuogių (Concord

pusė bonkelės (4f uncijos) j 
i pectin’o. 
I i i Atmieruok, sumaišyk 
greit užvirk sunką ir cukrų 

| (jei sunka buvo nesaldinta, 
dėk cukraus pusę • puoduko 
daugiau, negu virš pažymėta. 
Saldinta sunka ant bonkos 
bus pažymėta “sugar added,” 
arba “sweetened”. Maišyda
ma, tuojau dadėk . pectin’ą. 
Smarkiai pavirk pusę' minu
tės. Nukaisk. Nugraibyk. Su
pilk j sterilizuotas stiklines ir 
užpilk karšta p'arafina, ar ki
taip sandariai uždarinėk.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdėsio valandoj kreipki- p 
tęs prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime i 
modernišką patarnavimą, i 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų i 
šermeninė. Mūsų patarna- j 
vimu ir kainomis būsite 1 
patenkinti. *

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

3 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Gruod.-Dec. 13,



N(‘wYorko^W/jy/ff7inl(>i Skubina vykdyti tardymus 
areštuotų deportavimui

Susitikus su lietuviais 
užrašinėįant Laisvę

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Mokytojai atsisako I Naujuosius Metus pasitikti 
nuo šalutinių darby ir ikortv Anrlitnriimp

N(1w Yorko mokyklose 
k y t o j a i n e d ve j o t i n a i 
administracijai, kad jie po 
darbo valandų specialių pa
reigų neis, jeigu jiems nebus 
pridėta algos tiek, kiek jie 
reikalauja.

J

Administracija reikalauja, 
kad mokytojai dalyvautų va
dais, sargais, tvarkos prižiū
rėtojais mokiniu saviveikloje. 
Ir jie tai vykdydavo. Tačiau 
jau praėjusį sezoną jie nuo 
to atsisakė, kuomet, vieton pa
tenkinti jų prašymą daugiau 
algos, administracija pradėjo 
persekioti pirmaeilius unijis- 
tus mokytojus.

Mokytojai yrą jau supratę 
savo padėtį. Justino, jog pa
vieniai nieko 
susiorganizavo 
padėtį gerinti 
suspendavimą 
unijistų suprato tokių kokiu 

„jis buvo — ataka ant unijos.

PIO-
pasakė 
jie

nelaimės. Tad
ir veikia savo 
per uniją. Ir
8 mokytojų

Harlemas sujudo dėl 
veterano nušovimo 
gatvėje per policiją

John Derrick, 
tik paleistas is 
dvieju policistų 
gatvės Harleme

ką24 metų, 
armijos, tapo 
nušautas
praėjusį ket-

ant

Su nušautuoju sykiu buvęs 
Zack Miline, 35 m., sako, kad 
Derrick neturėjo jokio ginklo. 
Kad jiedu buvo biskelį įsigė
rę, bet nebuvo girti ir niekam 
nedarė skriaudos ar netvar
kos, kaip kad buvo apie juos 
skęlbta spaudoje, vadovaujan
tis policijos raportu. Organi
zacija skelbia protestus.
Derrick dieną prieš mirtį bu

vo paleistas iš karinių jėgų.

Unijistai padėjo 
atgauti algą

į Liberty Audi tori į o j e 
buriasi daug puotų

Atvykusieji susitikti Nau
ji uosius Motus Liberty Audito
rijoje gruodžio 31-mos vaka
rą pamatys daug puotų vieno
je. Ir .matys įdomiai išdabintą

> vakaro vedi
mai užtikrina jaunųjų pa

salę ir įvairumo
me. rl....
mo direktorių komisija.

Jaunieji įvairumui ir grožei 
jluri skonio ir talento. Atsime
nate, koks gražus buvo l.DS 
Jaunimo 200 kuopos balius.

liuje buvusieji 
visi užmiršusieji 
šieji ten būti.

O daugį puotų 
namosi

Teismabutyje vos 
! neįvyko riaušės

jimas, kam. vedybinė sukak
tis, ka,m krikštynos ar kas ki
ta, visi ruošiasi atvykti su žva
kutėmis ir visomis išiklmėms 
atitinkamomis reikmenimis i

Auditorijos vedėjai
rina, kad kozna grupe, kuri, 
atsikreips iš anksto, gaus re- Į 
zervuotą stalą ar stalus (kol

gretimose salėsi'.
Kviečiami, bus maloniai pa-

sitikti ir pavieniai ar atskiro
mis atvykusieji d 
lietuvių .įstaigoje 
N a u, j uosius M e tu s.

prieteliai. Kam suė-i $1.50 asmeniui. Bus
• kestra šokiams.•jo gimtadienis, kam? susižadė

Civ. Teisių Kongresas | Gražiai paminėta 
i kviečia talkon visus gimtadienis
; senuosius prietelius

Kas neatsimena puikiai gy
vavusią ir daug pei’sekiojh-• 
mų žmonių apgynusią organi
zaciją — Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą? Atsimena 

Į ją ir Civilinių Teisių Kongre
sas. Del to tas Kongresas šio
mis dienomis atsišaukė i visus 
buvusius tos organizacijos 
narius ir prietelius.
sus susirinkti. Kvietime sako:

“Jūs esate rezervas, kurį
yra reikalinga pašaukti veik-
lion tarnybon, nes jūsų paty-
rimai didžiai pagelbes ir su
teiks įkvėpimo sino rimties

Sugrįžusiam iš Ellis Island 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers nariui An
thony Cattonar jo samdytojas 
aną dieną įteikė $1,710 čekį. 
Tai nebuvo dovana, nei koks 
prielankumas.

Su Cattonar ir čekiui istorija 
buvo tokia: . Cattonar buvo 
areštuotas deportavimui. Kai
po prieš veiklų unijistą, bo
sas pasinaudojo ta proga, at
statė jį iš darbo, aiškindama
sis, būk darbininkai su juo, > 
kaipo su komunistu, atsisaką • 
sykiu dirbti. Buvo bandytas 
prieš jį sudaryti neva “strei-* 
kas.”

Tačiau darbininkai greit 
permatė tą jų akysna pučia
mą miglą. Jie Cattonar užta
rė. Unijos lokalas 475-tas by
lą pristatė arbitratoriui. Pir
masis nagrinėjimas įvyko Ellis 
Islande, kol Cattonar ten te
bebuvo laikomas be kaucijos. 
Arbitrator!us palaikė jį, dar
bininkus ir uniją. To pasėkoje 
jis gavo čekį už nedirbtą lai
ką.

pa-

yra

TEATRININKAMS

“Jūs esate veteranais judė
jimo, kuris išlaisvino Angelo 
Herndon, ir nekaltus Scottsbo- 

iro vaikinus, išlaisvino Tom 
Į Mooney ii' vertingai kovojote 
I už Saeeo ir Vanzetti.”

Nurodę, jog tie visi vetera- 
jnai galėtų daug nudirbti gyni
me persekiojamų, teikime 
gal bos kaliniams ir .jų

Į moms, toliau sako:
‘ ‘ Darbi n i nk ų gy n i mas

'•nepartinė, visiškai legalė veik
ia, kuri jūsų niekuo neriša su 
i pažiūromis, bet tiktai ginate 
j teises žmonių, paliestų įvai
riose kovose.”

Kviečia .visus •susidomėju
sius šio ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 14-tą, nuvykti į kny- 

igyno patalpose šaukiamą su- 
jsirinkimą, 23 West 26th St., 
j New Yorke. Ten išgirsti apie 
tą viską platų ra portą ir pri
sidėti planavime veiklos pa
gelbėti dabartiniams persekio
jamiems.

Galintieji suteikti bile ko
kią talką, bet negalintieji da
lyvauti minėtame susirinkime, 
prašomi bile dieną laišku ar 
telefonu kreiptis į Nat Ross: 
ORegon 9-1657. A. G.

Brooklyne koridoriuje ne
gyvenamo namo, 359 Furman 

> St., rastas pusgyvis vyriškis 
su įpjaustytais rankų rieše- 
liais. Rankovėms sagose įrėž
tos raidės G.P.M. kol kas ne
bebuvo vienatinė priemonė jį 
atpažinti. f

Visi Brook lyno Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai esate- 
kviečiami pribūt į savo orga
nizacijos metinį susirinkimą 
šį šeštadienį, gruodžio 16-tą, 
7 vai. vakare, Lietuvių Kul
tūriniame Centre.

Turėsime perrinkt valdybą 
ir pasitart pagrindiniais rei
kalais. Pirmininkė.

pasišovė newyor- 
George Keith savo ma- 
Central Parke. Jis ten 
išvažiavęs pasivažinėti 
su atsiskyrusia nuo jo

Mirtinai 
kietis 
žinoję 
buvęs 
kartu
žmona, bandęs ją prisikalbin
ti grįžti pas jį.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

susitikti
Įžanga 

gera or-

irGruodžio 8 d. šapolo 
Vaiginio užeigoje susirinko 
būrys draugų pasidalinti min
timis, kaip būtų geriau turėti 
koks nors žieminis parongimė- 
lis, arba surengti kokiams 
nors geram draugui ar drau
gei “suprais pare.’’

Besikalbant, žiūrim, senas 
mūsų prietelius Kazimierais 
Nečiunskąs atneša įsigerti, 

j Padėjęs gėrimą ant stalo, sa
iko: “draugai isigerkite su 
manim, šiandieną, 
8 d., man sukako 
metų amžiaus.”

Būrelis draugi] 
žodi, linkėdami

Brooklyno teisme nuteistas 
15 iki 30 metų kalėti Antho
ny Scarpati, 17 metų vyrukas, j 
Jis buvo surimtas už 
mą dviejų palaidų 
muštynėse. Jose buvo 
sišaudyta ir vienaąJš 
kosios grupės, James Fortū
nato, 18 metų, mirė.

Nepaprastas šis teismas bu
vo tuomi, kad, didelė jo prie- 

jtelių grupė susimobilizavo jį 
Į ginti. Vienas, Joseph Sena
tore, 20 metų, maldaute mal
davo nesiųsti Scarpati kalėti. 
Senatore, patsai veik vaiku 

'tebebūdamas buvęs pasiųstas 
trejis metus kalėti už vagystę, 
teismabutyje stojosi kalbėti, 
Scarpati užtarti. Jis sakė:

“žiūrėk, pone teisėjau, pa-1 bininku 
siuntimu jo kalėjimai! sąlygų j įar(|ym 
ten nepataisysi. T‘ '1'1’ 
rys aitriu; taip, 
darė mane.

“Gerbiamasai, 
no jaunuoliai kalti. Kalta su- 
siedija. Visa aplinka. Mes ne
turime kur nueiti. Ar tamsta 
nori, kad mes būtume namie 
7 vakarus per savaitę ? žiū
rėk, mes nueiname į pulruimį 

{ar kur ii- tuojau mus užklum
pa policija. Mes neturime nu- 
Įėjimui vietos...

“Kaip jūs galitę tikėtis iš 
j m ū su p agerb i m o įstaty m am s, 
{kad pati policija jų neger- 
|bia...” Jis skundėsi, kad poli-

dvylekio, kai 
iš pinigų 
kitą žai-

dalyvu- 
gaujų 

net ap- 
priešiš-

J j tik pada-j 
kaip kad pa

tai ne mes,

ęjja ieško sau1 
užtinka jaunuolius 
kortuojant ar ką

lygiai 60 tikėjosi,

jau per 
sulaukęs 

metu, jis

visi tarė 
Kazimierui 

dar pagyventi daug metei iii.
Kazimieras Nečiunskąs yra 

I senas Brooklyno gyventojas ir 
j veikėjas lietuvių kriaučių lo- 
Ikale, taipgi yra šv. Jurgio 
j Draugijos sekretorių 
.daugelį metų. Nors 
Į gražaus skaičiaus
nenuilstančiai darbuojasi del 
darbininkų go rovės.

Po pasikalbėjimų, linkėji
mų, mūsų irgi senas veikėjas 

į Juozas Kairys pasiūlė suma- 
Inymą, kad mes, čia suėję 
| draugai, neturime užmiršti ir 
savo goriausio prieteliaus, tai 
dienraščio Laisvės, kuri yra 
mums brangiausia už viską. 
Čia vietoje sumėtėme po $1 : 
P. černevičius, 
Steponaitis, • J. 
Stakvilevičius,

J. Kairys, J. 
Bernotas, J. 
F. Reinhardt, 

I Ch. Nečiunskąs. O mūsų Ge
ras Brooklynietis, sako: Vyrai 
aš dėl dienraščio Laisvės vie
nas pakloju $10. Ačiū Ge
ram Bl’ooklyniečiui už tokią 
gausią auką. Viso sudėta 

■dienraščiui Laisvei $17.
Būtų labai gerai, kad mūsų 

| draugai, vietiniai ir kitų kolo- 
inijų, stengtu m ės kiek galint 
paremti savo dienraštį. Paren
gimuose ar šiaip sueigose ban
dykim nepamiršti savo spau
dos. O tai yra lengva. Pavyz- 
dis gali būti visiems 
brooklyniočių sueigos, 
ačiū jiems už aukas.

iš kelių
T Ariu

SKELBKITėS LAISVĖJE

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

JOHN YUSKA

fox all the faW#

Mes’ dabar turim krautuvėje geros odos batukų 
vyrams, moterims, vaikams ir kūdikiams. Taigi, 
prašom užeiti ir pasipirkti po keletą porų. Ateityje 
bus prastesni ir brangesni.

THITN VIJOK* A 10743 Jamaica Ave- JVJnil B l niY/V Richmond Hill, N. Y.
3 blokai nuo BMT 111 St. Stoties ir taip pat nuo Liberty Auditorijos

New Yorke pradžioje šio 
menesio jau įvykdyta tardy
mai kelių asmenų, sulaikytų 
deportavimui. Jau tardė Anna 
Taffler, Carl Pai vi o, Rose 
Nelson, William Wiebe)’, An
thony Cattonar.

Gruodžio 13-tą pašauktas 
Benjamin Saltzman.

14- tą Ida Gotesman, Frank 
Fleer. ‘

15- tą Jack Schneider, Ge
orge Siskind, Dora Lipshits, 
Sarah Desend.

18-ta Betty Gannett.
i 19-tą Alexander Bittelman. 

21-;ma Claudia Jones. 
Sausio 11, 

Kratochvil,
Kituose miestuose maždaug 

tuo pat laiku numatyti tardy
mai 25 asmenų, buvusių suim
tų einant McCarran įstatų, .

Tąrdymai visi įvyksta 70 
Columbus 4\ve., New Yorke. 
Paprastai pradedami 10 va
landą ryto. Unijų ir kitų dar- 

organizacijų vadų 
o dienomis posėdžių

salės prisirenka pilnos žmo
nių O išlaukyje jau kelis kar
tus įvyko masiniai pikietai.
Tuomi 
persekiojimą 
p e rse k i o j am i e m s 
rybės- matymas, 
vieniši.

Įeiti, kol kas,

Dienraščio Laisvės vajus 
New Yorke ir Brooklyne eina 
sėkmingai. Nemažas skaičius 
jau yra užsimokėję už 1951 
motus. Naujų Laisvei skaity
tojų gaunama nemažai.

vės prenumeratą ir dar pridė
jo auką". Namie kalbasi rusiš
kai, bet Laisvės neatsisako. 
Visais atžvilgiais jos gyveni
mas sėkmingas.

Laisvės 
virėjas.

W. urbsas senas 
skaitytojas, iš amato 
Jisai 1951 metais įžengs į 80 
motų savo amžiaus. Naminė 

Charles j kalbą yra vokiška, tačiau alsi-
naujino Laisvę ir yra labai pa
tenkintas Laisvės raštais ii’ ži
niomis.

Ignas Daniels, 
vės skaitytojas jau yra miręL 
bet jo sesutė skaito Laisvę r 
u žs i m o k ė j o ]) r e n u m e ratą.

W. Keršu lis, senas Laisvės 
skaitytojas, atnaujino prenu
meratą ir pasakojo savo nau
jus įspūdžius, kad jo sesutė iš 
Argentinos atvažiavo į Brook-

HELP WANTED—FEMALE
*

Namų darbininkė, patyrusi. Jau
nas vaikutis,, mažas aparlmontas. 
Guolis vietoje: linksma aplinka. 
D. P. angliškai kalbanti bus priima
ma. ES.'3-8349. (236-238)

Darbininkė prie rankų darbo da
lykėlių. Mokanti kaip mėgsti ir siū
ti. WELFARE AGENCY 
TAN. 5 dienų savaite. 
Skambinkite EL. 5-2214,

MANHAT- 
Alga $30. 
Ext. 33.

(237-238)

Namų darbininke, gera valytoja, 
guolis vietoje, paliudijimas, 2 vai
kai. Boll Harbor 5-0632.

(237-8)

HELP WANTED—MALE

Vyras su mašina. Fuller Brush 
Route. Gyvenantis Brooklyne. No- 
strand-Shoepshead projects. Virš $75 
ir daugiau j savaitę. ES. 2-2950 po 
7 v. v. )237-239)

Bėdoj dėl išdidumo
New Yorke areštuotas jau

nas vyrukas už tai, kad jis 
sukėlė lermą naktiniame klu
be. Lermavęs po to, kai pa
tarnautojas įteikė jam $43.19 
bilutę už vaišes jo su dviemis 

jis kėlęs 
buvo tuš-

mergomis. O lermą 
dėl to, kad kišenė

reiškia protestą prieš 
sveturgimių ir 

suteikia stip-
nėra

bile voi $1.
kam. (kol būna vietos). Rasti-{ 
nėję pasako, kuriame kamba-1

ĮV.yje įvyksta tardymas to as-1 
mens, kuriuo esi susidomėjęs. . 
Stebėtojus įleidžia be jokių 
trukdymų ai- raportų. Pasi
klausyti ne tiktai įdomu, bet 
ir naudinga, daug ko galima 
išmokti. T. N.

Kari Kleinlauth, bučeris, 
nusižudė savo kambaryje, 
New Yorke.

Leibowitz*

Grupė, matomai, 
kad jų pastangos palengvint 
siunčios jų prieteliui bausmė. 
Kuomet teisėjas
paskelbė pilną bausmę, jie 
buvo įširdę. Kai atsisveikinusi 
sūnų jo motina apalpo, o re
porteriai suskubo juos foto
grafuoti, grupė jaunųjų pik
tai ant jų išsirėkė, fotografus 
iškoliojo ir išmetinėjo:

“Kam jūs naikinate
gyvenimą? Kam jums tų 
veikslų? Ar dar ne gana 
mums padarėte?” „

Policija grupę išsklaidė, 
Senatore areštavo už vadovjj 

ibę demonstrantams.
Tačiau paleido, kuomet 

natore, teisėjo spiriamas, 
si prašė fotografo.

mums 
pa
jus

o

at-

Vaikams dailininkams

jmo jis paaukavo Laisvei $2.
K. Joneliūnas atsinaujino

> prenumeratą ir paaukavo $3.
Ponia aukavo $5 ir sakė, Į patarnautojas, reikia 

kad Laisvę turim palaikyti.
John Danesh aukavo Lais-

Vajininkas.

)

Užrašykit Laisvę Savo Draugu!.

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

į tas vie-Pasirodo, einant 
tas, i kur pasitinka “pastyręs” 

pirma 
patikrinti savo kišenę. Tos 
vietos taikytos ne tuščiakiše- 
niams. Dėl. to į jas įeiti gali 
bile kas, bet išeiti ne visi.

.Colonial Aulines sutiko lėk
tuvų pataisų ir stočių darbi
ninkams pridėti nuo $10 iki 
$60 algos per mėnesį. Maši
nistų Sąjunga atstovavo dar
bininkus derybose.

r------- —------------------------------------------------ -

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

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. Lolas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti 
bariai ant antro aukšto ir du 
syti kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.

Woodhaven
Abu Apartmentai Tušti

Atskiras namas, stucco su mūri
niais porčiajs. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalyuotų plytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba- 

j 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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki l:0Q P. M.

S

Savininkas

trečio, 
šildomas, 

blokai

kam- 
ištai- 

dabar 
par-

nuo Ja-

Dviem šeimom

IGNAS SUTKUS

New Yorko Museum of Mo
dern Art šiuo tarpu (iki sau
sio 7-tos) vykdo lyg ir pamo
kėles vaikams, linkusiems į 
dailę. Veiksmų valandos bū
na kas dieną (išskyrus sekma
dienius) nuo 10 iki 12 ryto ir 
2-5 po pietų. Reikia mokėti į 
nedidelę įžangą.

Vaikai praktikuoja tapybą, 
maliavoj įmo ir statybinius 
darbelius. Į

r

LINKSMIAUSIA ŠIEMET
SPALVINE - MUZIKINE!

FRED ASTAIRE
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance
ir scenoje

NAT “KING" COLE jr Trio

JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey Deems * Tong Bros.
L* •*' I

Paramount

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

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

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS
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<♦>Receptų Specialistai 
MAX PEIST, Ph.JQ. 

EDWIN LANE, PWA 
: Tel. EV. 7-6288«^

4 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Tree v Gruod.-Dec. 13,1950.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

Brooklyn, N. Y.

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
' Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

SJXnTELEVISION
SHUFFLE BOARD
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