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Tikiu, jog šiandien mūsų 

aidiečiai jaučiasi labai sma
giai. Jų koncertas praėjusi 
sekina die n j puikiai pavyko. 
Programa buvo gera ir žmo
nių buvo daug.

Tas tik dar kartą įrodė, 
kad mūsų Aidas turi visuome
nėje didelį geros valios rezer
vuarą. Pažangioji visuomenė 
myli ir gerbia savo meninin
kus.

★
Bot negalima kalbėti apie 

aidiečius, o nieko nesakyti i 
apie Filadelfijos lyriečius. Tai 
puiki grupelė gerų, smagių 
ir labai gabių žmonių. Jų 
programa buvo įvairi ir įdo
mi. "

Publikoje girdėjosi no Are
nas balsas: Kodėl mūsų ai
diečiai kuo nors panašiu ne-- 
paįvairina savo programos?

Jie šį sykį dainavo nepa
prastai gerai, bet buvo stoka 
įvairumo. Metai iš metų 
skamba beveik tos pačios dai
nos ir melodijos.

★
Bet lai šį klausimą disku- 

suoja daugiais apie tuos daly
kus nusimaną žmonės.

Man čia labai rūpėjo storai 
pabrėžti tik vienas labai svar
bus dalykėlis apie mūsų ai
diečius ir Filadelfijos lyrie
čius. Jų per mažai! Bent 
jau dvigubai daugiau turėtų 
būti. Ir galėtų būti, man at
rodo.

Kur nors kas nors bus ap
leidęs arba pamiršęs šių dvie
jų gabių meninių grupių or
ganizacines problemas. A r 
tik nebus pasitenkinama vien 
tuo, kas turima? Ar tik ne
bus per mažai dėmesio tekrei
piama į verbavimą naujų jė
gų ?

Pati slauniausia New Yor- 
ko miesto dalis yra Harlemas. 
Kadaise* pirmoje vietoje sto
vėdavo Bowery, bet šiandien 
tas baisus ubagynas turi už
leidęs vietą Harlemui.

Iš Rytinės Harlemo dalies 
smarkiai prabilo Rev. Web
ber. Tik keliuose miesto 
kvartaluose gyvena 300,000 
negrų, italų ir portorikiečių. j 
Mūsų aukštasis luomas jų ne-1 
skaito žmonėmis — juos va- j 
dina “.daiktais”.— “those 
things,” etc.

★
Susikimšimas toks, kad tie

siog žmogus ant žmogaus gy
vena — po šešis, septynis 
ar aštuonis viename kamba- ■ 
ryje! *

Bet šį gerą kunigą, kaip ir 
visus kitus kunigus, nervuoja 
ne tiek tas balsus,^ žmonių 
skurdas, kiek jų atšalimas lin
kui bažnyčios ir dievo. Tik 
apie 10 procentų visų Rytinio 
Harlemo gyventojų telanką 
bažnyčias.

Aišku, sako, kad tie žmo
nės iš to pragaro išeities ieš
ko komunizme ! O tas tiesiog 
iš proto krausto mūsų pabaž- 
nuosius dvasininkus.

Iš Seoul, Pietinės Korėjos 
sostinės, praneša, kad Syng- 
man Rhee pasekėjai vėl atsi
dūrė baisiausioje panikoje. 
Kiekvienas bėga, kur kojos 
neša. Bijosi “sūdnosios die
nos.” Ji ateinanti.. e

Kai Amerikos armijos žy
giavo pirmyn ir stūmė korė
jiečius linkui Mandžiūrijos, 
Rhee šaudė ir korė “neištiki
muosius.” Dabar, pradėjus 
kalbėti apie paliaubas ir tai
ką, Rhee budeliai jaučiasi ne
kaip. Jie mato, kad jų lai
vas skęsta.

Ne vienas jų, aišku, pasieks 
ir Ameriką. Daugiausia jų 
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Amerika J. Tautose remia 
tiktai siūlymą sulaikyt 
mūšius Korėjos kare
Dvylika kraštų ragina svarstyt 
ir kt. Tolimųjų Rytų. klausimus

Lake Success, N, Y. — 
Jungtinių Tautų seimo po
litiniam komitetui yra į- 
teiktos dvi rezoliucijos, siū
lančios sustabdyti mūšius 
Korėjoje.

Viena rezoliucija, pasira
šyta Indijos ir dvylikos ki
tų azijinių ir arabiškų 
kraštų atstovų, ragina tik
tai karo veiksmus sustab
dyti.

Antra rezoliucija, remia
mą dvylikos tų pačių kraš
tų, apart Filipinų, siūlo ne 
tiktai mūšius sulaikyti, bet 
kartu svarstyti ir kitus To- 
limųjįi Rytų klausimus, 
kaip kad nori Kinijos Liau
dies Respublika.

Indija pridėjo savo pata
rimą prie šios rezoliucijos, 
kad derybose tais klausi
mais dalyvautų Penki Di
dieji — Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Kinija ir 
Franci ja, — taip pat Indija 
ir Egiptas.

Lenkijoje yra religijos 
laisve, sako airių kunigas

Dublin. — Sugrįžo Airi
jos bažnyčios kunigas H. 
J. L. Armstrong, dalyvavęs 
pasauliniame taikos kong-* 
rese Varšuvoj.

Pasikalbėjime su laikraš
čiu atstovais kun. Arms
trong užtikrino, kad jis ra
do visišką religijos laisvę 
Lenkijoje.

Korėjos liaudininkai nori 
suvaryt jankius į marias

Maskva.— Sovietų laikra
ščiai perspausdino Šiaurin. 
Korėjos Liaudies Respubli
kos pareiškimą, kuriame ji
nai sako:

— Liaudininkai pasiryžę 
suvaryt amerikonų ir jų 
pastumdėlių armijas į ma
rias ir atkeršyt išdavikiš
kai Pietinės Korėjos tauti
ninkų saikai, vadovaujamai 
Syngmano Rhee.

TURKŲ SEIMAS UžGY- 
RĖ TALKĄ JANKIAM

Ankara, Turkija. — Tur
kijos seimas 311 balsų prieš 
39 užgyrė, kad valdžia pa
siuntė turkų armijos briga
dą talkon amerikonam Ko
rėjos kare.

(Šiaurinės Korėjos liau
dininkai pranešė, kad jau 
beveik visiškai sunaikino tą 
turkų brigadą.)

White Plains, N. Y.—Mi
rė pagarsėjusi “nykštukė” 
(lilliputė) Charlotte Swart- 
wood Lappe, 81 metų am
žiaus. Ji buvo tik 4 pėdų, 2 
colių aukščio. Vaidindavo 
cirkuose (sorkėse).

ORAS, — Giedra ir vis 
šalta.

Amerikos delegatas War
ren Austin ir Anglijos at
stovas remia'pirmąją rezo
liuciją — svarstyti tiktai 
karo veiksmų sulaikymą 
Korėjoje ir “nemaišyti” šio 
dalyko su kitais klausimais.

Antroji rezoliucija sutin
ka, kad sykiu būtų svarsto
mas ir Formozos klausimas. 
To reikalauja generolas 
Wu, naujosios Kinijos pa
siuntiniu vadas.

Gen. Wu nurodė Kairo 
konferencijos nutarimą, ku
ris pripažino Formozos sa
lą Kinijos respublikos da
lim. Todėl, anot gen. Wu, 
Amerika neteisėtai pasiel
gė, atsiųsdama karinį savo 
laivyną į Formozos vande
nis ir faktinai užimdama 
šia sala.

Antrąją rezoliuciją pasi
rašė Indija, Afganistanas, 
Burma, Egiptas, Iranas, In
donezija, Irakas, Lebanas, 
Pakistanas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemenas.

Attlee sutinka su 
Trumanu kas liečia 
A-bombos naudojimą

- London.— Anglijos prem
jeras Clement Attlee, sugrį
žęs iš Washingtono, davė 
raportą anglų seimui apie 
savo pokalbius su prezi
dentu Trumanu. Attlee, 
tarp kitko, raportavo, kad 
jis pilnai sutinka su Tru
manu kas liečia atomįnės 
bombos naudojimą.

Attlee pabrėžė, jog susi
tarė su Trumanu smarkin- 
ti ginklavimąsi prieš Sovie
tų Sąjungą ir išvien laiky
tis Korėjoje.

Attlee žino, kad daugelis 
Anglijos seimo narių kriti
kuoja generolo MacArthu- 
ro komandą už “sauvališ- 
kus”, susmukusius žygius 
Šiaurinėj Korėjoj. Todėl 
Attlee pareiškė, jog Mac- 
Arthuras elgiasi pagal pla
čius įghlinimus, kuriuos 
jam davė Jungtinės Tautos.

Milžiniška valdžios 
skola bankininkams

Washington. — Jungtim 
Valstijų valdžia, atskiros 
vaisi jos ir miestai yra įsi
skolinę bankininkams 281 
tūkstantį milionų dolerių 
(281 bilioną). Taigi kiek
vienam amerikiečiui, vyrui, 
moteriai ir kūdikiui, atsiei
na po $1,865 skolos.

Newburgh, N. Y. —Na
mų gaisre sudegė keturi 
James Daviso šeimos vai
kai. ■

Seoul, Korėja. — Tauti
ninkai tūkstančiais bėga iš 
Seotilo, Pietinės Korėjos so
stinės.

Buvęs ambasadorius šaukia ..... 
Ameriką pasitraukt iš Korėjos 
ir kitų “neatlaikomų kraštų”

Charlottesville, Virginia, rui prieš komunizmą. Da- 
i— Jungtinės Valstijoj Tu- bar ši šalis turi net mažiau 
retų pasitraukt iš Korėjos, i užsieninių draugų negu 
— pareiškė Joseph P. Ken- 1945 metais, sakė Kennedy, 
nedy ,buvęs Amerikos am- Anot Kennedy’o, “Jungti-
basadorius Anglijai. — A- 
merika taipgi privalo pasi- 

Į traukt iš kitų Azijos vie
tų, ’’kurias mes negalėtu
me apginti.”

Kennedy kalbėjo Virgini
jos Universitete ir smerkė 
Amerikos valdžią už [milži
niškų turtų eikvojimai euro
piniams ir azijiniams! kraš
tams stiprinti prieš komu
nizmą, u

Už tuos pinigus Amerika 
neįgijo užsieny- 
j e d r a u g ų , kuriais 
galėtų pasitikėti, kilus ka-

Greit bus paskelbtas 
varžos stovis

Washington. — prezid. 
Trumanas tarėsi su [vado
vaujančiais senatoriais ir 
kongresmanais, demokra
tais ir republikonais apie 
visuotinos mobilizacijos į- 
vedimą ir “nepaprastai rim
tos padėties” (varžoš) pa
skelbimą. Prezidentįas pa
sakojo apie gręsiantį Ame
rikai “užpuolimą”, i

Korespondentai teigia, 
kad jau šį penktadienį ar 

i šeštadienį Trumanas pa
skelbs “nepaprastą padėtį” 
Tuomet valdžia duos įsaky
mus plačiajai pramonei 
dirbti kariniams tikslams, 
“palaipsniui” užsaldys al
gas ir įves kainų kontrolę 
tam tikriems dalykams.

......... ........... ...................... .................... .................................... .

Vėliausios Žinios
Seoul, Korėja. —i Pietin. 

Korėjos politikieriai ir kiti 
tautininkai šimtais tūkstan
čių bėga į pietus iš sostinės 
Seoulo ir kitų artimų 38- 
tai paralelei miestų. Bijo, 
kad neužilgo ateis šiauriu. 
Korėjos liaudininkai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskelbę “nepa
prastai rimtą padėtį”, kal
bėdamas per radiją šio 
penktadienio vakare.

Washington. — Praneša
ma, kad Jungt. Valstijos 
nuo naujųjų metų sustab
dys Marshallo plaųo para
mą Anglijai.

Bucharest, Rumunija. —- 
Kominformo Žurnalas rašo, 
kad Amerika ir Graikijos 
monarcho - fašistai ruošia 
500,000 vyrų armiją karui 
prieš liaudiškas Bulgarijos 
ir Albanijos respublikas.

■ j

London.— Darbietis An
glijos seimo narys S. S. Sil
verman. įteikė prašymą su 
1,300,000 piliečių parašų, 
raginant uždraust atomines 
bombas. j

Hanoi. — Frąncūzai iš
kraustė savo ihoteris ir 
vaikus iš Indo-dųnos. Bijo, 

nės Valstijos turi žibalo 
versmes Viduriniuose Ry
tuose, bet neturi draugų; o 
Indonezija, Malaja ir Indo- 
Kina sukilo arba neapken
čia tokios politikos, kurią 
mes atstovaujame.”

Kennedy todėl ragino 
Jungtines Valstijas “neeik
voti savo turtų dėl linijos 
atlaikymo paliai Elbos bei 
Rheino upes” Vokietijo
je), bet smarkiau ginkluoti 
Kanada ir Centralinės ir 
Pietinės Amerikos kraštus, 

Į kuriais esą “galima geriau 
I pasitikėti.”

Antra tiek didinamas 
naujokų rekrutavimas

Washington. — Pirmiau 
buvo planuojama pašaukt į 
kariuomenę 70,000 naujokų 
per du pirmuosius ateinan
čių metų mėnesius. Bet da
bar karinė Washingtono 
valdyba įsakė draftuot jau 
160,000 jaunų vyrų per 
tuos du mėnesius.

SOVIETAI PRIEŠINSIS 
VOKIEČIŲ ARMIJOS 
ATGAIVINIMUI

Berlin. — Sovietinėje 
Berlyno dalyje leidžiamas 
laikraštis Taegliche Rund
schau rašo, kad Sovietai 
priešinsis vokiečių armijos 
atgaivinimui vakarin. Vo
kietijoje.

kad to krašto patrijotai ga
lį visai išvyt francūzus.

Berlin.— Amerikonai pa
vedė kariniai organizuo
tiems vokiečiams saugoti 
jankių amunicijos sandėlius 
vakariniame Berlyne ruož
te.

Singapore, Malaja.—Per 
riaušes tarp mala j iečių ma
hometonų ir baltųjų krikš
čionių tapo užmušta bent 
16 asmenų ir sužeista! 200 
iš abiejų pusių.

Malajos patrijotai kovo
ja už savo šalies paliuosavi- 
mą nuo Anglijos. |

Washington. — Praneša
ma, jog Kongresas užgirs 
$38,000,000 naujos paramos 
Jugoslavijos Tito valdžiai.

Bangkok, Thailand. — 
Thailando valdžia laukia 35 
milionų dolerių “paskolos” 
iš Amerikos dėl pastiprini
mo prieš komunizmą.

Korėja. — Gen. MacAr
thur vėl buvo atlėkęs Ko
rė j on.

Greit sugrįžęs Japonijon, 
MacArthur pasakojo ko
respondentams, kad ameri
konai Korėjoje nesumuštį 
kad amerikonų “ūpas ir jė
gos tebėra puikūs.”

60,000 amerikonų kraustosi 
laivais iš šiauriniai-

I

rytines Korėjos
i

Korejiniai liaudininkai puola 
jankius jau Pietinėj Korėjoj

Korėja, gruod. 13. —Jau 
trys dienos kai amerikonai 
laivais kraustosi iš šiauri
niai - rytines Korėjos per 

•Hungnam uostą. Korėjos 
j liaudininkai ir jų bendrai 
Į kinai trečiadienį per tris 
I valandas atakavo Hungna- 
mo pajūrį, mėgindami už
kirst amerikonams ištrūki
mą.

Daugiau kaip 60,000 A- 
merikos kareiviu ir marinu 
susibūrė Hungname, lauk
dami išgabenimo laivais. 
Neskelbiama, kiek jų iš ten 
išplukdyta ir kur jie bus 

I siunčiami. Bet manoma, 
kad jie bus laivais perkelti 
į Pietinę Korėją. Ten rei
kia paspirties jankiams ir 
jų talkininkams, anglams 
ir Pietin. Korėjos tautinin
kams.

Amerikos lėktuvai bom
barduoja, šaudo ir gazolino 
drebučiais degina liaudinin
kus ir kinus, kurie atakuoja 
bandančius ištrūkti iš

Egipto seimas sveikina 
siūlymą draugiškų 
ryšių su Sovietais

Kairo, Egiptas. — Egipto 
seimo narys Abdul Fattah 
ragino sumegsti platesnius 
ir glaudesnius prekybinius 
ir politinius ryšius su So- 

l vietų Sąjunga ir jos drau-
gaiš. Jisai taip pat siūlė pri
pažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Fattah, valdinės Egipto 
partijos Wafd atstovas, sa
kė, draugiški santykiai su 
tais kraštais pastiprintų e- 
giptėnų reikalus prieš Ang
liją; tuomet Egiptas galėtų 
daryti sekmingesnį spaudi
mą, kad pavaryt anglus 
nuo Suezo kanalo ir pri
verst Ajigliją atiduot Egip
tui vadinamą Anglo-Egipti- 
nį Sudaną.

Seimas entuziastiškai 
sveikino Fattah’o kalbą, 
plodamas delnais ir užgi- 
riančiais šauksmais. 

y.? » •

•Už panašią kalbą buvo 
trukšmingai sveikinamas ir 
kitas seimo narys, Ibrahim 
Talaat.

Tapo pašalinti drafto 
“maištininkai”

Wolf Point, Montana. — 
Verstino rekrutavimo di
rektorius generolas Lewis 
B. Hershey pašalino du vie
tinės drafto komisijos va
dus kaip “maištininkus.”

Wolf Pointo drafto ko
misija buvo nusitarus dau
giau nerekrutųot tol, kol 
amerikonai mes atominę 
bombą į priešus Korėjoje.

^Vietinė drafto komisija 
taipgi pasiuntė * telegramą
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Hungnamo jankius.
Tuo tarpu kiti korejiniai 

liaudininkai ir kinai pradė
jo pulti amerikonus vakarų 
fronte, 65 mylių ilgio lini
joj; nuo vakarinės Geltono
sios Jūros iki čunčono, už 
keliolikos mylių į pietus 
nuo 38-tos. paralelės, taigi 
jau Pietinėje Korėjoje.

Šiaurinėje Korėjoje ame
rikonam teliko tik mažytė 
“kojos nykščiui padėti vie
telė” į žiemius nuo Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės, 
kaip sako amerikiniai ko
respondentai.

Amerikonu komanda 
skelbia, kad apie 250,000 ki
mi ir korejinių tautininkų 
atmaršuoja į vidurinį Ko
rėjos frontą. Spėjama, kad 
jie žygiuos į pietų vakarus 
nuo čunčono, mėgindami 
apsupt visus amerikonus 
šiame kampe.

Amerikiniai korespon
dentai pasakoja, kad talkon 
liaudininkams maršuoja ir 
dvi divizijos mongolų raiti
ninku.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 12. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Amerikonai ir jų talki
ninkai, Pietinės Korėjos 
tautininkai, atakuojami ko
rejinių liaudininkų ir kinų 
savanorių, traukėsi vis at
gal, tolyn į pietus.

Vokiečių vadai reikalauja 
lygybės mainais už armiją

......... \

London. — Visų dvylikos 
Atlanto kraštų atstovai su
sitarė, kaip turėtų būti re
krutuojama vokiečių armi
ja vakarinėje Vokietijoje 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet vokiečių valdžia ta
me ruožte pareiškė, jog A- 
merika, Anglija ir Francija 
turi pirma pripažint visiš
ką savistovybę vakarinei 
Vokietijai kaipo valstybei 
ir lygybę su tais trimis 
kraštais. O jeigu ne, tai > 
vakarų Vokietija nesutiks 
atgaivinti vokiečių armiją.

Toliau gi, kai būtų re
krutuojama vokiečių armi- » 
ja, tai ji turėtų būti lygiai 
ginkluojama ir organizuo- / 
jama į savistovius jungi-/ 
nius, kaip, ir anglai-ameri-/ 
konai, sako vakarinės Vo- . 
kieti jos valdžia. Vokiečiai 
nesutiksią, kad jų kariuo
menė būtų išmėtyta tik at
skirais batalionais ar briga
domis tarp kitų kraštų ar
mijų.

į Washingtoną, prašydam. 
generolą Hershey leist “į 
spirt į sėdynę” tiem Kon, 
greso nariam, kurie nerei 
kalavo daugiau jankių siųs 
ti prieš Korėjos liaudiniu* 
kus.
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Militarizmas ir darbo unijos
.Amerikos darbo unijos tradiciniai yra priešingos 

turizmui. Amerikos Darbo Federacija nuo pat susi 
nizavimo 1S66 metais griežtai kovojo prieš įvedimą vi- į 
suotinos militarinės tarnybos ir didelės pastovios armi-! 
jos taikos metu. Darbo unijos visuomet buvo tos nuomo-! 
nes, kad šalies militarizacija nesiderina su žmonių de-l 
mok ratinėm is 
rizuota senoji 
davo statoma

SAUSAS JAU
NEBEIŠEISI 'sus tuos> kul'ie i,rieš

Ilo.
Kunigų Draugas aną die

ną įtalmno įvedamąjį, ku
riame žymi, jog

Visiems mums yra žinomas
ną.lb jtais Lietuvos sukilimo metais

Hearsto išleistas aplinkraštis, kuris bu-i
Wiegand Vo viešai skaidomas kai ku-1

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

POKALBIAI, POSĖDŽIAI | 
— VIS DĖL KORĖJOS | 

i 
Lake Success, gruodžio

korespondentas Wiegand vo viešai skaitomas kai ku- 12 d. — Vakar pirmojo as- pirmojo politinio komiteto 
suranda, kad Amerikos ka-’riose bažnyčioje ir tikinčiųjų 1 emblėjos politinio komiteto ir Saugumo Tarybos posė- 
ras su Kinija esąs neišven-j laikraščiuose ištisai įdėtas. J įr Saugumo Tarybos bend- ėdžiuose tebesitęsė diskusi- 

Tame aplipkrašty kovotojai rajame mitinge atrodė ko įjos dėl Korėjos ir Kinijos.
i (išvadinti praga- nors trūksta: pirmininkavo i Rytiniame posėdyje kai

meli) mokin- [ ne paįs pirmininkas Dr. bėjo tik vienas Lebanono 
piktybių is-! Urdaneta, bet jo pavaduo- j 

tojas; nesimatė Višinskio, 
nebuvo ten Indijos delega
cijos galvos Sir Benegal, 
nebuvo tūlų kitų žymių de
legacijų vadovu.

Kodėl?
Todėl, kad vakar’ vyko 

daug neoficialinių

Kas daryti su Kinija— į kad Dr. Malik nereikalavo, 
kas yra Azija? į kad ir vakarinis pasaulis 

Pirmadieni asemblėjosi savo politiką Jeigu 
v A ivi/W’1 Im nori vi Iz i 1 LTITII

5-6.00
$4.00
$9.00
$4.50 Į

•tuo ja,
N'Y-IParyž

__ !siaučia didelė karo baimė. Va
idinamieji VaJ<arai esą pasta- 
‘tyti defenzyvėj pozicijoj. Jie 

.mill-lyra prie sienos prispirti. Jei
I,kils karas su sovietais. karo 
j frontas eis nuo Korėjos iki 
I Indokinijos ir Egipto, kur rei- 
kalaujama, kad anglai pasi- i 
:rai ktu iš Suezo Kanalo. Ne-

giamas. Todėl:
Karl Von Wiegand 

kad ir Tokijo.), 
ije, Romoj ir

teisėmis ir civilinėmis laisvomis. Sumihta- ?. : v.
Europa su jos tironiškomis valdžiomis bu-: v . •
pavyzdžiu, kurio si salis niekuomet netu-Dumv 7 * T 11K belli 11

ITuropa po 
įasikeito. šiandien visoje šalyje siautėja galėtu būti 
. Labai galimas daiktas, kad ir darbo uni- ta. Bet ar

jos pakeis’sa^’o nusistatymą. Pradžrn jau padaryta. Jau 
prabilo skaitlingosios sunkvežimių vairuotojų (tymste- 
rių) unijos prezidentas Daniel Tobin. Jis griežtai reika
lauja, kad .Amerikos Darbo Federacijos vadovybė panai
kintų savo tradicine opoziciją visuotinai militarinei tar
nybai.

kapitalistinių kraštų karui 
prieš T. Sąjungą, jei ji pa
sitrauktų iš Tolimųjų Rytų, 
iš Taiwano ir kitur, tai tuo
met gal ir būtų kiek logi
kos Lebanono atstovo kal
boje. Dabargi kiekvienam 
aišku: kuomet kapitalisti
nis pasaulis ginkluojasi ir 
atvirai grūmoja komunisti
niam pasauliui atomo bom- 

. ba, tai kaip galima norėti,

[už laisvę yra rapor- 1 ....... i ro pasiuntiniais,
x , [tojais, bepročiais, Londone! .j radėjais ir liepiama juos baus- 

jti išdavinėjant į vyriausybės 
: rankas. To aplinkraščio .vieto- 
!mis buvo šiai b pasakyta: 
' “P r a g- a r o 
I Jų mokslą skaitote 

_Į knyg 
! i Anot Evangelijos, jie čia atė-I _ ,
''!ję tiktai vogt, užmušt ir pra-- daug neoficialinių, nefor- j Sąjungos ambasadorius!

žudyt... Jie pripildyti visokios malių pokalbių, pašnekėsiu [Jungtinėms Tautoms
1 paleistu via vimo, tarp delegacijų vadovų. Jie 

i tarėsi, kalbėjosi, kaip, ko-

oumo, puikūs, pa-Įjoje; kaip, kokiomis prie- 
SipŪtę, pi k t,y b'Hįl išradėjai, ne- m/innmic! ič.ci'iT,£»a+;
[paklusnūs tėvams, bepročiai, 
[nenuomaldojni,, negailestingi., 

/mokintojai ii 
is naikintojai [ 
vyriausybė vi

jikai inga. Po i 
kuris turi vyriausybės! vardu čionai rei

kia išmanyti netiktai viešpa- [ 
taujantj Ciecoriu, bet ir visus I

Į tuos, kurie padeda jam vai _ 
ti ir pildyti visuomenėje tvar- 

. . t ką. Tuo tarpu tautuArgi negalima ‘ .X1 • - | las aiškiai
! šia tebūna pasidavusi augs 
nėms vyriausybėms, 

i vyriausybės, kaip
>į Dievo, kurios yra,-Dievo yra 

Bet kunigų laikraš- pastatytos! Todėl kas prieši- 
1 naši vyriausybei, priešinasi
Dievo įstatymui...

“Paminėti melagingi mo- 
jkintojai jus kalbina nemokė- 

uoliau- L niokesčįii ir neleisti savo sū
nų į kariuomenę...' Apsimetę (
nekaltais avinėliais, šitie sėji- j kala uja tuojau baigti mū-j 
kai prasimanymu, ----

[ Bažnyčios 
JUODOJO KLERIKALIZ- jums, kajd 
MO PRAUSĖ J AS

Ana diena V U

esąs 
kon-

Vakarų 
keliu karo dienų j 
bolševikų okupub- 

vienaip ar kitaip 
sausas iš tos krizės jau

prestyžius 
Įvelta 

Ispanija.

pasiu ritiniai.
įvairiose 

atsišaukimuose.

ę tiktai vogt, užmušt ir pra-

nedorybės, 
godulio, piktadarystės, pilni tarėsi, kalbėjosi, kaip, ko- 
pavydo. žmojgžudybės, barnio,1 ;Į<įu būdu baigti karą Korė- 
vyliaus, ne'

šitie me

delegacijos galva, ministras
Dr. Charle Malik.

(Skaitytojas privalo įsi- 
tėmyti, jog asemblėjoje yra 
du Malikai: Dr. Charles 
Malik — Lebanono minis- 
tras jr delegacijos galva, ii komunistinės yalsty- 
Jakob A. Malik — Taiybų ^g nesijungtų, o^skirstytų-

ir 
nuolatinis to krašto atsto
vas Saugumo Taryboje).

Ambasadorius Wierblowski
Kalba Lenkijos ambasa- 

Dr. Charles Malik kalbėjo į/rius Stefan WierWowski, 
ilgai, net per dvi valandas, de ?gaęIJOs galva. Tai nedi- 

J Įdėlio ūgio, jau žilų galvos
.plaukų žmogus; akiniuotas.

, ja Kinija, jos dabartį ir at- fis k,all’a ™siškai: ka,ba
I eiti. Jis 'kalbėjo mandagiai, 
i nesisielodamas ir net nepa

kurta

menėmis taikiai išspręsti jįs apibūdino Azijos pade 
Tolimųjų Rytų problemas, j tį, plačiai liesdamas naują 

‘i AZIJOS TAUTŲ
SUMANYMAS

| Šiuos žodžius rašant, as-! sisakydamas dėl to
j visokios tvarki. 
Įsako .jums, jo V 

nęr
karo
ro nenori, isai esanti

Kad žmonės 
kad žmonės k: 
žino kiekvienas 
akis ir ausis, ir kurio pro- 
tas-yra normalus. Bet ko-i 

. Sako, kad ši. šalis atsidūrė; ^ėl kunigu laikraštis rašo, 
ant kryžkelių: ji pražus, jeigu neapsiginkluos nuo kojų' pQp saUsas iš tos krizės jau 

girdi, reikia visuotinos militarinės la-1 nebeišeisi? 
iems vyrams. Tegu visa šalis pavirsta |<ar() mŲŠefai

darydamas pauzą, tarytum 
tam, kad klausytojai galėtų

ižu

Tobin gąsdiną Ame

pirmajam politi-į rezolįucija jis remi’; skunl geriau suvirškinti tai, ką 
mam komitetui yra įteikia- da prieš Kiniją, ar T. Są- Jls sa™.........................

• A-A. o A A ri A i rA Lxi.A Liiirolri < » • i n • a «■ • w .1 1 Q H £. • mi Azijos ir arabiškų vals- 
ldy- tybių siūlymai.

jungos reikalavimą, kad iš 
' Korėjos tuojau būtų iš- 

Irakas, Lebano- traukta Amerikos ir kitu

Jis dėsto, ką Amerikos ir 
Syngman Rhee jėgos atliko 
Korėjoje: bombonešiai vi-

viena
Nei

naši

jog dar nė vienas svetimo

deracijos hierarch i 
liam Green, Matike 
racijos šulai y a t< 
dyti dar neišdrįso.

Hp M

statymą,

kurstytojai nesiskaito^ su tuo į saugoti nuo trečiojo pašau- 
št-L-js salios kareivis'niekur; iini0 karo siaubo? Žinoma,-

< Amerikos 
e). Spėjami

nuomonės, bet vic

I tis to nenori. Katalikų ku- 
[ nigai, ypatingai tūli lietu-

Draugas — 
įgitatorius už naują

>eniai visomis jėgomis palaiko visą Tru- i

/tai panorės vyriausybė.
nusi-'

žmoniu 
T_ . , . * išnaikint
Krisluose A.•

Bimba pažymėjo visai lie-i llopoiini 
tuvių tautai žinomą faktą,! ]aus

apašta- 
kalba: Visokia du- 

gštes- 
nes nėra 

tiktai nuo

siškai sugriovė tūlus' K'orė-
Vleta’“neleidžia'“ paduoti miestus, sodžius ir vien-

Pakistanas, Saudi Ara- Jungt. Tautų kariuomenė. . 
biją, Syrija, Yemenas, Af-i 
ganistanas, Burma, Egyp- i plačiau įdomias Dr. Charles 
tas, Indonezija i 
(Persija), po ilgų pasitari-L 
mų, padarė du sumanymus, I no dėl naujosios Kinijos, 
kurie šiandien yra įtekia- ! Baime
mi asemblėjai. 1

Aš tų ištisų sumanymų 
(kopijų dar negavau, bet jų
turinys jau žinomas. % nijos. Jis sakė, kad dėl jos

Pirmasis sumanymas rei-1 galybės dreba ir kitos vai- . , ...
s................................. ~ lątybės (buržuazines). Kini-i kaltina Jungtines Valstijas

nas

ir Iranas! Maliko kalbos ištraukas;
Į priminsiu tik tai, ka jis ma-1

sėdžius; pravedamos ten 
baisios žmonių žudynės. Tik

:------? Taejono mieste
I 12,600 asmenų tapo sušau
dyta. Ar tai tokią laisvę ir 
demokratiją Įsiveržėliai at
nešė į Korėją? MacArthurąAtvirai: Lebanono minis-s

tra bijosi revoliucines Ki- kalbėtojas vadina “Napole-

Apsimetę 
sėji- 

priešingi 
mokslui, įšneka j 
prilaikymui 

blaivybės būk reikia ■ 
valstybės j 

degtinės sankrovos (mo- 
arba pašaliečiu a- 

sjuikrovos, nes josios, i 
l proga į nuode-! 

v^?da į girtuokliavimą... | 
) Neklausykite tokių mokintojų, j 

UŽ jie meluoja jums, apgaudinė- ;

ono karikatūra.”
Už visa tai Wierblowskis 

jos Liaudies Respublika Le- j kūčios šiandien yra “di- 
w ‘ * ................. 11 džiausią kolonijinė valsty-

’ tarp ; labai svarbus, — reikalau- ' neitų išvien su Tarybų Są- bė pasaulyj ”
~ - — Jau labai laikas,—sa-

įsteigto- [Tolimųjų Rytų opiesiems i vien! Dr. Malik priminė a-|kė kalbėtojas, — išmesti iš 
spręsti iskai-•! na diena Višinskio pasaky- [ galvos tą pasaką, būk Ko- 

(Formo-imą: 700,000,000 Kinijos ir j J’ėjoje kariauja Jungtinės

sius Korėjoje.
Antrasis, — ir jis taipgi banonui nebūtų baisi, jei ji

ja sudaryti komisiją visiem • junga. Betgi ji eina

Darbo partijos taikos programa
New Yoi ko valstijos Amerikinė Darbo Partija, 

vaujama Vittr.AIarcantpnio, pradėjo vajų už 
taikos. Skaitlingoje partijos konferencijoje, 
praėjusį savaitgalį, buvo iškeltas šūkis: “Sula 
dymą ir pradėkite derybas dėl taikos.”

Darbo Partija reikalauja, kad Korėjoje tuojau būtų: 
paskelbtos paliaubos, kad visos užsienietiškos ginkluotos [ 
jėgos būtų ištrauktos iš Korėjos, kad Kinijos Liaudie; 
Respublika būtų priimta į Jungtines Tautas ir kad “Ke 
turios Didžiosios” laikytų konferenciją Vokietijos veika 
lais. Darbiečiai taip pat pasmerkė atominės bombos ir ! 
visų kitų masinio žudymo ginklų vartojimą.

Svarbus demokratijos laimėjimas
Vėliausias Aukščiausio Teismo nuosprendis 

skaityti labai dideliu amerikinės demokratijos laimėji- j 
mu. Vienbalsiai Aukščiausias Teismas patvarkė, kadj(N-> gruodžio b d.), 
joks teismas neturi teises priversti žmogų liudyti prieš 
save. Šitą teisę aiškiai garantuoja Penktasis pataisymas kyti

teisę pamiršę arba paneigę ir pradėjo sodinti kalėjimai! I pačiose Naujienose. Štai tos 
žmones, kurie atsisako liudyti prieš Save. Ypatingai da-1 pačios dienos Naujienose 
bar įėjo madon skaityti teismo pažeminimu bylose prieš paskutiniame pusiapyj skai- 
radikalus, jeigu žmogus atsisako pasakyti ar jis yra ko-/ 
munistas, ar ne, ar j Ės. priklauso tokioms ir tokioms or-į
ganizacijoms, ar ne. į Jame kalnama apie Didįj

Šis Aukščiausio Teismo nuosprendis sudavė smūgį že- į Vilniaus Seimą, laikytą 
mesnių teismų sauvaliavimui ir nesiskaitymui su šalies • 1905 metais ir-jo nutari- 
Konstitucija. ' m u . Ii 1 n a *. w..' ... v.., i > ž — — —

i kas tcn pasakyta apie Lie- neduokite jiems išeiti nuo jū- j Jan Entezamu, kaipo pirmi- soma/ ir nuo vakarinio paJ 
Tuvos kunigėlių Vpatriotiz- 
Tną” ir “nekaltybę”. Labai 
gerai būtų, kad jį perskai-

I tytų pats Grigaitis, tai gal
■ paraustų iš gėdos už tokį 
savo laikraščio ketvirtam 

! puslapyje pasiskubin i m ą
. ' ginti ir teisinti Lietuvos

[ dvasininkiją.

1' -I r C;I1'O laikais daugybė [anot juj yra: Lietuvos kunigų I.... - - 1 ' ’
ykite ztl" į Ciaro valdžiai, jai šnipinėjo

i ir išdavinėjo kovotojus i._
i Lietuvos ir jos žmonių lais-|Ja ius veda jus i kūno ir; •' *■ , j_ ____ u: i

tarnavo jmę,

reikia

, i Klerikalinė spauda ne- 
. i drįsta tą tiesą paneigti. Bet 
•1 pakilo senasis bedievis Nau- 

; jienų redaktorius ir pareiš
kė, kad “niekad nebuvo gir
dėt, kad kuris nors iš Lie
tuvos kunigų būtų tarnavęs 
caro valdžiai, kaip šnipas”

klausimams 
tant ir Taiwano 

j zos) klausimą.
Tolimų Rytų klausimams 

[ spręsti siūloma sudaryti 
I komisiją iš sepytnių valsty- 
: bių atstovų, įnimant, žino- 
i ma, ir Kinijos Liaudięs 
j Respubliką.

Indijos delegatas pabrė
žė, jog Kinijos vyriausybė 
sutiktų tartis minėtaisiais 
klausimais tik tuomet, jei 
ji, Kinijos Liaudies Respub- 

pasitarimus būtų 
kaip pilnateisė

Tautos.
Jei Amerika būtų sutiku- 

nurodė kalbė- si su tuo reikalavimu, kuris 
(buržuaziniam) pa- buvo padarytas prieš du

Tarybų Sąjungos žmonių 
žygiuoja kartu pirmyn. Va, 
kas sudaro, i____  ____
toj as, i, 
šauliui baimę! menesiu, jei butų ištrau- 

— Jeigu komunistinė Ki- kusi savo jėgas iš Korėjos, 
nija seks T. Sąjungos poli- tai daug turto ir žmonių 
tiką, jei ji pilnai susidrau- gyvybių būtų buvę išgelbe- 
gaus su T. Sąjunga, tai pa- ta.
šaulio taikos balansas bus Wierblowskis stoja už tai, 
pažeistas. Šitų dviejų milži- [ kad Jungt. Tautos priimtų 
nų jėgų apsivienijimas su-'T. Sąjungos siūlymą ir kad 
darys tokią pajėgos, tvirty- karas Korėjoje butų tuojau

Po jo 'kalbėjo: Graikijos 
[ Alexis Kyrou, paskui Vene- 

— Net jei komunistai ii Įzuelos, Ukrainos ir Domini- 
būtų angelai, kuriais aš ma-'can Respublikos atstovai, 
nau jie nėra, tai jie gali įsi- Turkijos atstovas užpro- 
dėti “likusįjį pasaulį” į sa- testavo prieš Ukrainos Ba- 
vo kišenę!.. I ranowskio pasakymą, kad

Tai kas gi daryti? klau- Turkija turėtų gėdintis dėl 
sė saves kalbėtojas. pasiuntimo Korejon savo

.................... , Išvada, jo kalbos tokia: k^iuomenės brigados.
įjį rbažnpčioT’moksiii’Irba daliu- pintųsi ir tvarkytų mūšių 'Kinija privalo būti “nepri- ’

| dūšios prapultį...
c v

“Šitie neva žmogių užtarė- 
Įjai, o i ištikrųjų visuomenės 
j tvarkos ardytojai, kalbina 
I darbininkus paliauti dirbus 
dvaruose arba pas ūkininkus, 
kad darbdaviai būtų priversti 
padidinti jums • užmokestį...

Wierblowskis stoja už tai,

liba, i
bes koaliciją, kokios pašau- baigtas, 
lis ligi šiol nėra matęs, 
sakė kalbėtojas.

turite teisingai ir sąžinin- priimta, 
' . ’ kurį esą- valstybė.

Indija siūlo, kad į tokią
- . . komisiją įeitų šių valstybių

Į atstovai: Jungtinių Valsti- 
I jų, Tarybų Sąjungos, Fran- 
cūzijos, Didžiosios Britani
jos, Kinijos Liaudies Res
publikos, Indijos ir Egyp-

.gai diįrbti tą darbą, ] 
te apšiėmę. Jums nevalia pa- 

įvydėtį turtingems... Klausyki
te... ponų pagal kūną su baė 

. - - - - v ■ . - . s. ,* me ir drebėjimu jūsų širdies j
prie Konstitucijos. Žemesnieji teismai buvo tą žmonių torius nežino, kas telpa tose tikrybėje kaip Kristaus.

“Jęigu Kristaus mokslo 
priešininkai ir melo platinto- Į 

x v | jai, apie kuriuos čia kalbame, i
tome straip'iiį “Prieš Ketu- [ateiti! ;..... - 1 to.

Čia užteks tik tiek paša-' 
kad Naujienų redak- Turkijos atstovas užpro-

ir pas jus imtų įkalbinę- Į
pasiuntimo Korėjon savo

^dešimt Penuis Metus”. Iti, jums tai, kas. nesutinka su Na, o į komisiją, kini lū-

priešingas sulaikymą Korėjoje, turėtų klausoma” — nepriklauso-tu jums knygutes, . _ . . .
______ tikėjimui ir valstybei, netikė- į įeiti trys asmenys,, su Ira-j ma nuo Tarybų Sąjungos;

pasiskaitykite, kite (jiems, neklausykite jų ir į 1 g kr, 4,;

Su tuo pirmadienio dis
kusijos ir baigėsi.

Pittsburghe sniego audroje sunkvežimiai turėjo su
stoti operavę. Čia parodoma, kaip vienas vairuotojas 
bando atkasti sniego iš po sunkvežimio ratų, kad 

galėtų išvažiuoti.

su nenubaustiems... Išduokite ninku. <*.
Tokie yra Azijos valsty-

įeiti ujo aoincnyq, ou u a- ■ ma nuv kujwu i iTpj/nnm j i

no ambasūdorium Nasrol- i bet ji turėtų būti nepriklau- ftntKDvIAl 
’ ’ ~ ■ ................................. . ■'V;p- ; ’

šaulio; ji turėtų būti savis-j Bile kokioje problemoje 
tovi valstybė, turinti nepri- svarbu? ar sttpranti, ar 

nesupranti. Tikėjimas; ne
reiškia nieko, kiek tai liečia 
tikrąsias gyvenime verty
bes. Jeigu ką žinai ir su
pranti, tai tikėjimas nerei
kalingas; o jei ko nežinai, 
tai tikėjimas tau nieko ne- 
pagelbsti.

juos j vyriausybes rankas, nes į .....  „
tylėdami ir nieko neveikdami | delegacijų sumanymai, klausomą politiką. O jeigu.tylėdami ir 
tapsite dalininkais ir jų pak
laidų ir prasižengimų. Be to, 
pritardami šitiems melo mo
kintojams ir tiesos iškreipė- 
jamst užtrauksite ant savęs;. 
Bažnyčios bausmę, vadinamą
ją ekskomuniką arba ai

Tame straipsnyje skaito- mą iš tikinčiųjų visuomenės ir 

me (su visais straipsnio au
toriaus P. B. pabrėžimais):

Lietuvos žmonės, išgirdę 
I tokius nutarimus, dar labiau 
i subruzdo, su didesniu įnirtimu 
1 naikinti caro valdžią. Bet tos 
i kovos mūsų prisiminimuose 
[paliko tamsius šešėlius. Lieti> 
jvoj atsirado tokiu, kurie toms 
kovoms stojo skersai kelią ir 
ginėjo talkininkauti caro val-x 
džiai. Jie neivieni nuėjo, jie, 
remdamiesi savo autoritetinga 
padėtimi, kvietė Lietuvos žmo-1

Ką dėl to pasakys Jungt. 
Valstybės, ką pasakys Ta
rybų Sųjunga, šiandien dar’, 
neturiu žinių.

i' Indijos delegacija, kaip’ 
tskyri- žinia, jau seniai dirba tam,

• ■kad Korėjos ir Tolimųjų 
už tai negausite per išpažintį Rytų klausimai būtų spren- 
■ ‘ ‘ “ džiami greit ir. taikiai, be'

— karo. Indijos delegacijos
, galva, Sir Benegal, dau
giausiai dirba už kulisų: 
jis susitinka Amerikos dele-

i gacijos narius ir su jais' 
!kalbasi; jis tariasi su Kini-'.

' i j0xS Liaudies Respublikos ' 
J ambasadorium Wu Hsiu- 
čuanu; jis susisiekia ir su 
T. Sąjungos delegacijOxS na
riais, Višinskiu arba Mali--’ 
ku.

išrišimo už nusidėjimą

Help Fight TB

Buy Christmas Seals

No. 43

Kinija dąr arčiau, dar tam-, 
priau susiriš su Tarybų Są- 

. junga, tai vakarinis- pasau
lis (supraskite: kapitalis
tinis) visuomet bus baimė
je................ ....

Tarybų Sąjungą, taigi, 
privalo daryti viską, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka atsiribotų nuo jos, nuo 
T. Sąjungos, o tuomet būtų 
galima lengvai išspręsti ir 
Korėjos, ir Taiwano, ir ki
tos Tolimų Rytų proble
mos. .

Toks,, daug maž, turinys 
buvo Lebanono ministro 
kalbos.

(Atrodo, tačiau/ keista,)

, 11 Julius

Nepasitenkinimas tai vie
šįs svarbiausiųjų variklių 
progresui.

Turčių nupirktieji rašei
vos visuomet yra pasiryžę 
garbinančiai tašyti, kaip 
prakilnus “teisingas” ne
turtingųjų darbas.

Surinko J. Bark u s

2 psI..-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -KetvJ Gru«d.-Dec. 14, 1950
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Nesunku, regėjos, jam bus apsidirbti ir 
su Skirgaila. Tekančios saulės šviesoje 
jis matė save, švytuojančiu kardu ranko- 

, žemėse — Okos ir Dniepro 
otorių stepių beribiuose plo

je, ir Ry 
upynuose^ 
tuose . . . Tik juodi debesys jam aptrau
kė pietų vakarus, ten, kur karaliavo jo 
'brolėnas Jogaila. Bet nė taip jam buvo 
pavojinga brolėnas, kaip jo klastingi, ap
sukrūs vyskupai, kaštelionai ir kiti po
nai magnatai, kurių prisibijojo ir pats 
Jogaila . . . Jogaila, jo vyskupai ir ponai 
didikai ir nedavė kunigaikščiui Vytautui 
užmigti, tolimoje tarp raistų ir pelkių 
užsimetusioje, ištikimo bajoro Knystau- 
to pilaitėje . . .

—Stiprūs mūrai mūs Punios,—pašau
kė nuo pilaitės sienų vienas sargybinis, 
ir tuojau iš kertės atsiliepė jam kitas:

—Dar stipresni Veliuonos.
Tuo tarpu kažkas per kiemą šmėsterė- 

jo. Kunigaikštis atsistojo ir pamatė pa
langėje susirietusį žmogų.

—Tai tu, Sudimantai?—pašnibždomis 
paklausė Vytautas.

—Aš, viešpatie.
—O ko tu nemiegi? Ar pamatei, ar 

sužinojai ką?
—Kryžiuočiai nerimauja, šviesiausias 

kunigaikšti; jie išpasakos, sugrįžę į Ma
rienburgą, visus mūsų slaptus kelius. Ar 
neapsidirbti su jais rytoj per medžioklę 
miške? . . Pasakysime paskiau, kad 
Skirsgailos žvalgai. . .

—Kantrybės, Sudimantai, kantrybės. 
Ateis laikas, apsidirbsime, o dabar kan
trybės... Aš trauksiu į Vilnių su ordino 
magistru, o tu budėk čia miškuose, ir ku
rie' tik kryžiuočių ar kalavijininkų bū
riai įsibraus į Žemaičius grobti, tai tu su 
jais ir apsidirbk.

—-Suprantu, kunigaikšti, suprantu.
—Ir riterį Griežę prižiūrėk, ir kom

tūrą.
—Tavo įsakymas man šventas, švie

siausias kunigaikštį.
Vytautas nuėjo nuo lango, o Sudiman- 

tas susirietęs išnyko medžiu ūksmėje.
XI

Buvo jau balandžio mėnesio pabaiga, 
tačiau tais laikais medžiodavo per ištisus 
metus.

Palinksminti savo svečiams ir suteikti 
jiems gražios progos pasimankštinti Pa
dubysio giriose vaišingas Užubalio pi
laitės savininkas bajoras Knystautas su
rengė savo miškuose iškilnią medžioklę. 
Atvyko iš tolimųjų margių miškuose 
pašaukti darbininkai, girininkai, šau
liai, medžiotojai su šunimis skalikais; 
pakvietė dvariškius. Varovų prisirinko 
iš visų galų, pilnas pilaitės kiemas. Vi
si jie buvo apsiginklavę — kas ietimis, 
kas šakėmis, kas ąžuolinėmis buožėmis. 
Atsinešė vilkų kaulo švilpukų, birbynių, 
tauškalų.
palaidais žvėrių kailiais, apsikaišioję 
paukščių plunksnomis ir iš tolo atrodė 
baisesni už tuos žvėris, kurių jie ėjo bai
dyti.

Anksti rytą, dar nepatekėjus saulutei, 
senas bajoro Knystauto medžioklės virši
ninkas Visimanta su savo padėjėjais nu-

Kiti tyčia buvo apsikarstę

vedė visus varovus į girią ir išrikiavo 
viena linija tam tikru vienas nuo kito 
atstumu. Kitus, panašius į baidykles, 
žmones sustatė jis iš šonų ir įsakė vi
siems tyliai laikytis ir laukti trimito.

Po pusryčių, kai viskas buvo paruoš
ta su varovais, iš pilaitės kiemo išjojo 
apsišarvavę medžiotojai su kunigaikščiu 
Vytautu ir kitais didikais priešaky. 
Svečių Parpė jojo ir pats šeimininkas, 
bajoras Knystautas, su savo žmona, du
kra ir dviem sūnum.- šeimininkai rūpi
nosi svečiais ir su jais linksmai šnekė
josi. Riteris Griežė ir bajoras Skers- 
gaudas laikėsi arčiau bajorienės ir jos 
dukros, gražiai sėdėjo ant savo ristų žir
gų ir tikėjosi geros progos pasirodyti 
prieš kilnias moteris savo karžygišku 
narsumu, o gresiant joms pavojui, nepa
gailėti ir savo gyvybės; Visi medžioto
jai buvo ginkluoti lankais, ietimis, ilgais 
plačiais kalavijais ir trumpais, pajuos- 
tyj kabančiais peiliais, mizerikordijomis, 
kuriais pribaigdavo pašautus žvėris, o 
kare ir dvikovose sunkiai sužeistus prie
šus. Ir bajorienė, ir jos duktė turėjo ran
kose po lanką, o už pečių pilnas strėlių 
tūles. Knystautaitė turėjo dar ietį ir ka
laviją, kuriuos nešė paskui ją Šarka.

Senas Visimanta, persimetęs per petį 
kreivą laukinio ožio ragą, pasitiko gar
bingus svečius medžiotojus tuojau už 
raisto ir nusivedė į lig laiku parinktą, 
vietą. Čia jis padarė iš medžiotojų ke
lias užtvaras. Kunigaikštį Vytautą ir vi
sus didikus sustatė viduryje, kur turėjo 
bėgti patys didieji žvėrys. Į juos įterpė 
bajorienę su dukra. Didikų užpakaly iš
rikiavo jų ginklanešius ir palydovus. 
Kryžiuočių kariai ir žemaičių bajorai at
sistojo iš šonų. Bajoras Knystautas su 
sūnumis ir pats Visimanta su savo gau
siais padėjėjais paliko sau vietas visų 
užpakaly, kad neduotų pabėgti tiems 
žvėrims, kurie paspruks pro pirmutines 
užtvaras.

Rytas buvo vėsus, bet nešaltas. Kilda
ma saulutė košė savo spindulius pro vos 
tik pradėjusius sprogti beržus, ir jų ža
lumas tirpo bluko balzganoje ryto švie
soje. Pamiškėje, atakaitoje; vietomis 
šypsojos jaunutės mėlynakės našlaitės, 
kalėsi iš po pernykščių lapų baltos žibuo
klės, o panuovaliuose stiepėsi stačia žo
lelė ir, kai švietė saulutė, ant jos viršū
nėlių žibėjo po rasos lašelį. Pabaliuose 
jau geltonavo purienos ir žaliavo pie- 
vokšniai. Miške be paliovosxčiulbėjo, gie
dojo paukštytės; paliūnėmis lakštingalos 
suokė, už raisto burzduliavo tetervinai; 
kartkartėmis nedrąsiai atsiliepdavo bau
bliai. Čia vienoj, čia kitoj vietoj aukšty
bėse menkeno perkūno.oželis, o netoliese 
baloje tą patį protarpiais kartojo nen
drinė vištytė: “ciku, ciku, ciku, ciku, ci
ku” . . . Miške, be. paukščių, nesigirdėjo 
nė vieno žvėrelio balso.

Nors, rodos, jau viskas buvo paruoš
ta, bet senas Visimanta ir abu bajoro 
Knystauto sūnūs skraidė ant savo žirgų, 
kažkur siuntinėjo savo padėjėjus ir dar 
vis kažką tvarkė ir kažkuo rūpinosi.

(Bus Daugiau)

Seattle, Wash

CLEVELANDO ŽINIOS
ome •mūsų vyrai - kariai grįžtų 

namus prieš Kalėdas.
“Direktorius Hugh De Lacy

Į

apsigyveno 
begyvenda- 

su Maryte 
įlietais

Valsti-
.JŲ 
mo

Gražiai 
Draugą

Draug'as, Raimondas Kliau
ga gimė Lietuvoje, Rokiškio 
apskrityje, gegužės mėnesį 
1890 metais. Atvyko į Kana
dą 1910 ir vėliau į Jungtines 
Valstijas 1916, 
Cleveland e. čia 
mas susipažino
Levelinskaite ir 1919 
apsivedė. Juodu gražiai sugy
vendami išauklėjo sūnų Joną 
ir dukrelę Mariutę — dabar
tinę žiubuirienę.

Raimondas buvo veiklus, 
progresyvis ir visų mylimas 
draugas. Prigulėjo prie LLD 
75-tos kuopos, LDS 55-tos 
kuopos ir prie Lietuvių Darbi
ninkų Palaipinės Draugijos. 
IB'uvo nuolatinis “Vilnies” 
skaitytojas.

Draugas Kliauga, bedirbda
mas per 25 metus Fanner 
Mfg. Co. už molderį, pritraukė 

daug dulkių į plaučius ir nuo

Militarizmu
Taika Neįvykdoma

Atstovas nuo Jungt.
į Jungtinių Tautų
Tarybą Francis P>. Say- 
kalbėdamas Naeionalio 

j Bažnyčių Tarybos suvažiavi- 
imo sesijoje, sakė:

“Pastovi taika negali būti 
subudavota ant atsargaus lyg- 

■, svarumo militarinio susivieni
jimo, bet tik vieninteliai ant 
nuoširdaus, broliško susitari-

’ to išsivystė silicosis ir vėliaus Į 
išsivystė plaučių džiova. Buvo 
padarytos ant plaučių kelios

i operacijos. Sunny Acres ligo
ninėje išgulėjo 5 metus. Buvo 
kiek pasveikęs ir jau kartą į 
mėnesį leisdavo pareiti į na- 

į mus po dieną kitą. Bet paga
linus negailestingoji mirtis at- 

Isiemė visų mylimą draugą iš 
i gyvųjų tarpo lapkričio 25.
Raimondas paliko didžiausia
me nuliūdime savo mylimą 
žmoną. Mariutę,' dukrelę Ma
riutę žiuburienę ir sūnų Joną, 
taipgi broli Kazimierą ir pus
brolį Joną Kliaugas.

Dėl čia pergilaus prisnigi- 
įmo laidotuvės įvyko tik gruo
džio 1-mą. Paskutiniam at
sisveikinimui į Wilkelio ko
plyčią susirinko gražus būre
lis velionio giminių, draugų 
ir draugių. Velionio palaikai 
tapo palaidoti puikiame Lake
view kapinyne.

Lai buna Raimondui lengva 
šios šalies žemelė ir širdin
giausia užuojauta jo mylimai 
žmonai, dukrelei, sūnui ir jo 
artimiems jų gailesčio valan
dose. J. N. S.

i mo.
“Mes jau priėjome to supra- 

i timo,—Sayre sakė suvažiavimo 
' delegatams,—kad tik bendra- 
I darbiavimu, supratimu vieni 
j kitų pažiūrų ir reikalų yra 
vienintelė viltis išlaikymui 
mūsų civilizacijos. Ant ši ir 
tezių yra subudavotos Jungti- 

j nes Tautos.”
j .Naeionalio Bažnyčių Tary- 
1 bos suvažiavimo telegramoje

ta. ik os, ta r ji e k i 
su atsakomybėm 
nuo Dievo ir 
menduo.jame Ja

Jū-

reiškė: ■“Pilnai suprasdami 
dabartinę pavojinga padėtį, 
mes iš naujo pakartojami' sa
vo persitikrinimą, kad karas 
nėra neišvengiamas. Nukrei
pimui š

i puola a 
I tautu k i I c

i ant visų 
žmogaus, o

nariais
J irn.gtinių Tautu.”

★
Geras Mūsų Vajininkas

M ūsų gerasis va j i u i n k as j (*-

nies vajų lenktyniuoja su vie
na iš geriausių Vilnies vaji- 
ninkių, drauge M. Janulis, 

{kuri praeitą vajų gavę pirmą 
jdovaną.

neturi
vieno is ' svarbiausių vajuje 
įrankių, tai automobilio. Jam 
prisieina naudotis miesto 
transportacija, kuri sugaišina 
daug laiko. Todėl kurių pre
numeratos dar nemokėtos, 

į priduokite jam.
i Vajininkų Draugas.

Širdinga Padėka.

Mes tariame širdingiausią 
padėką visiems giminėms, 
draugams ir draugėms už jų 
širdingą užuojautą ir atsilan
kymą, jam esant ligoninėje. |

i Taipgi dėkojam visiems gim.i- [ 
! nėms, draugams ir draugijoms I 
'.už jūsų širdingai pareikštą i 
užuojautą mums šiose liūdesio 
valandose ir už papuošimą 
karsto puikiais gėlių vaini
kais. Taipgi širdingai ačiū 1 LDS 74 kP- tinkamai atžymėjo 

'draugei Virbickienei už ma- Į %® metų sukaktį.
ponų patarnavimą šermenyse { Lapkričio 11 d. LDS 71 kp. 
ir laidotuvėse.

Dėkoja:
Marė
Marė
Jonas

Kliaugienč, 
Žiuburienč ir
Kliauga.

surengė gražų savo organiza
cijos 20 metų atžymėjimą, for

moje bankieto ir šokių.
Dabartinis kuopos pirm. A. 

Joc.is, susėdus dalyviams prie 
i stalų, perstatė šios dien.os 
i svarbą ir pavedė programų 

Mockaičiui, kuris 
formoj apibūdino

įvedimą J. 
j trupi poj

ir ' senatoriui

t
Amerikietis

. Korėjoje. Neapsakojna* nuovargis privertąjį pamirs- 
ti šaltį ir pavojų. ... a.

kareivis užmigęs prie vienos daržinės

kunigai 
taikos

() jaunos LDSietės aptarnavo 
prie stalų.

Po vakarienei gražiai links
minomės, prie geros orkestros 
iki vėlumos. Kuopai yra mo
ralė ir medžiaginė nauda iš 
tokio svarbaus ir gražaus pa
rengimo.

Vaikams Christmas Party
LDS vietinė kuopa ir Jau- 

inuoliiĮ Skylarks Klubas ren- 
įgia jau kelintas metas Vai
kams Christmas party. Bus 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Lietuvių Jaunų Vyrų D-jos 
svetainėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 2 vai. dieną. Bus ro
domi j u domi paveikslai tam 
tikslui pritaikyti; eglutė, Ka
lėdų diedukas, visokiu žaidi- 
mi.i ir juokų ir iš pačių vaiku
čių pasirodymas ant pagrindų 
su dainelėmis, deklamacijomis 
ir kt..

Praeitis parodė, kad vaiku- 
Įčiai labai didžiuojasi, gavę 
i progą ką nors pasakyti ant 
i scenos pagrindų.

Pagirtina, kad LDS 74 kp. 
Į ir Jaunuoliai įvedė kaip ir 
{tradiciją surengti Kalėdų 
'“party” vaikučiams, nepai
sant ar jie priguli prie LDS 
!ar ne. Turbūt dėlto, ir savo 

! nariais vaikučiais ši kp. gali 
Į pasigirti, nes apsčiai jų turi. 
{ Užtai reikia pagirti geruosius 
i.LDS veikėjus. LDS narys, 
i ________________

i Detroit Mich. I
! Svarbus atsišaukimas i LLD 
52 kuopos narius

Sekmadienį, gruodžio 17, 
Draugijų salėje, visi LLD 52 
kuopos nariai kviečįami susi
rinkti. Pradžia 10 vai. ryto, i .

Tai bus priešmetinis susi- 
i rinkimas, kuriame reikės iš- 
i rinkti kuopos reikalų vedimui 
{valdyba 1951' įmetu laikotar- 
jpiui. Be to, reikės galutinai 
I nustatyti ir pataisyti tuos 
blogumus su narių mokesčių 
iškoloktavimu. Daugelis narių 
tiek apsileidžia, kad iki metų 

I pabaigos nesusimoka mokes- 
|čių. Tūli taip mokėdami jau 
{mano, kad jie pasim.oka ir už 
{sekančius metus.

Taipgi randasi ir kitų reika
lų, kurie bus pakelti susirin
kime apkalbėjimui. Tad visi 
dalyvaukite.

Kuopos valdyba.

Binghamton. N. Y.
MINĖJIMAS SIDABRINIŲ 

VESTUVIŲ
Gruodžio 3-čią dieną kele

tas draugių ir draugų buvo 
užkviesti pas draugus Liu
dą ir Uršulę (Mamcniskytę) 
šimoliūnus ant šaunių pie
tų * paminėjimui jų sidabrinių 
(25 metų) vestuvių.

Draugai šįmoliūnai gyvena 
21 Grand Blvd, ir užlaiko če- 

ivcrykų ir visokių drabužių 
i krautuvę, sykiu su> saro glmi- 
Įnėmis dd. Kazlauskais, po 
{num. 346 Clinton St.

Draugė šimoliūnienė pa- 
| vaišino visus svečius gardžiai 
{pagamintais pietumis, sų_pa
galba savo dukters Alisės ir 
sūnaus Artūro. O draugas Ši
mo! iūnas vaišino visus viso
kiais gėrimais.

Svečiams palinkėjus geriau
sios kloties dd. šimoliūnams 
jų tolimesniam šeimyniniam 
gyvenime, dd. J. Navalijiskie- 
ne ii’ V. Zmitraitė paprašė 
aukų Laisvės esančiam vąjui. 
Aukojo sekamai L. ir U. Ši- 
moliūnai $5, A. ir J. Nava
linskai $2, P. Jasilionienė $2, 
V. ir B. Zmitraitės $2'; po 
$1—J. ir A. Kjreiliai, J. ir R. 

IVavrai, K. ir A. Dzidulioniai 
j ir J. Gabužis. Viso $15.

Visiems tariu ačiū ir drau- 
igams Šimoliūnams daug lai
mės tolimesniame jų šeimyniš
kame gyvenime. Brone.

Lima, Peru.— Žemės dre
bėjimas Peru respublikoje, 
Pietinėje Amerikoje, pražu- 

idė 7 žmones ir sužeidė 30.

i PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

Užkviečiarne visus į LDS 6 kuo- 
{pos pasilinksminimo vakarą, kuris 
I 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 j parengimą įžanga 
nemokamai. Norinčius valgyti ko
misija prašo pasipirkti tikietus iš- 
kalno, kad žinotų kiek maistto ga
minti. — Rengėjai. (238-239)

NEWARK, N. J.
{ Rusų ARFS 3060 kuopa ruošia 
j vakarą, kuriame bus tarybinės fil- 
{mos, dainos ir šokiai. įvyks šešta-' 
I dienį, 16 d. gruodžio, 8 vak vaka- 
| re, Rusų Centre, 53 Broome St. 
| Prašome ir lietuvius atsilankyti į 
j šį parengimą. — John Semenovich, 
ISekr. (238-239)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 18 d. gruodžio, 7 
vai. vakare, 155 Hungerford St. 
Kaip visada, taip ir šiame susirin- 

■ kime turėsime vaišių. Išlaidų dalį 
! apmokės kliubas, o kitą dalį 
į pačios prisidėsime. Kviečiame visas 
{dalyvauti. — V. K., Sekr. (238-239) 

..............-.....................MM ------------- ■ .............................. - .................  I
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Matthew A.
BUYUS

I

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS ■—

i

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 245172

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau Kazimiero Vaitkaitis, 

kadaise dirbo Middleboro Koopera
cijoj ir buvęs tos draugijos šėrinin- 
ku. Jam priklauso dividentai. Pra
šome kreiptis pas A. Ymbros,' 
25 Lane Si., Middleboro, Mass.

SHINKUNAS 
CAFE

223 White Horse Pike 
Barrington, N. J.

BEER . WINES - LIQUORS
'l’elefonas

HADDON HEIGHTS 2-0634W

Nuoširdžiai priimame 
svečius.

Brie progos, kviečiame 
užeiti, būsite patenkinti su 

mūsų patarnavimu.
i modamas, kad mūsų LDS 20i .
metų sukaktis yra labai svar- 

|bi, nes esame laimėtojais pir- 
■ mos dovanos: • laike praeito 
i vajaus daugiausia naujų na
rių prirašėme.

| Pakviestas buvęs kp. pirm.

Telegrama Prezidentui 
Trumanui ir Sen. Taftui

! Progresyvių Partijos Cuya
hoga apskrities Veikiantysis 
Komitetas pasiuntė preziden-

Itui Trumanui
{Taftui sekamą telegramą:
'Į “Mes lygiai, kaip ir
I nai ^Amerikos
įdžiai'paliečiami tuo,-kad Ko
rėjos .karas gali patapti visuo
tiniu karu. Amerikos žmonės 
nenori žudyti kinų nei korė-

m i ] į,į o- 
žmonių, skan a

Protestonų
reikalauja

Virš 200
turėjo čia susirinkimą, kuria- jiečių jų pačių šalyse, nes tos 
me nutarė sudaryti taikos ko-išalys turi tokią pat teisę 
mitetą ir pasiuntė savo atstu- i
vą į Washingtoną Ir Jungti- i periškadymo - p a d i įdavimo, 
nių Tautų 'posėdžius reikalai!-{kaip ir rn.es pageidaujame sa- 
jant taikos ir kovojant prieš 
atominės bombos politiką.

Priimta programa, kurioje 
reikalaujama tuojau, ištraukti 
iš Korėjos svetimų kraštų ka- 

pripažinti Kinijos 
respubliką, didžio- 

valstybėms tartis dėl

protestonų kunigų

4 CHARLES J. ROMAN
gražios dovanos pasisakė: jei
gu jam tokia garbe suteikia- 

; vai-jma, tai niekados to nepamirš 
plyti savo šalį be svetimšalių . ir darbuodamasis. LDS labui 

bandys atsilyginti, ir išėmė iš 
gražios languotos spintelės 
(kurią mūsų rast. M. Arisonas 
padirbo) puikiausią trofeją, 
kurią dalyviai aplodismentais 
triukšmingai pasveikino.

Kalbėjo 5 apski'ities pirm.
J. Koncas iš New Haven, taip
gi iš Centro A. Burbaitė ir 
keli kiti. Buvo skaityta svei
kinimo laiškas nuo A. Matu
lio, 3 apskr. pirm., kuris duo
da “kreditą” 5 apskričiai, bet 
ateityje žad-a nepasiduoti.

j Reikia pagirti New llayeno 
draugus už skaitlingą atsilan
kymą. Taipgi buvo dalyvių ir 
iš Stąmfoi’do. Drauge Ariso- 
nienė pagamino visą maistą 

j pilti viena ir nesididžiuoja.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tautų *posėdžius reikalai!-{kaip ir mes pageidaujame 
ries !vo šalyje.

“Mes kreipiamės į senato- 
i rių Taftą, kad dėl savo bepar- 
ityviškumo darbe sudraustų 
|savo republikonus ir demo- 
■ kratus neakstinti administra
cijos prie dar'blogesnių des- 
i peratiškų žingsnių prieš Ko
rėją ir {Kiniją. Mes taipgi 
kreipiamės į prezidentą Tru- 
maną, kad pripažintų tikrąją 
Kinijos valdžią ir per konfe- 
įrenciją sir visomis Azijos val- 
Įdžiomis išspręstų Korėjos, Ki
nijos ir visų Tolijmųjų tRyty 
ginčus taikiai, kad karas Ko
rėjoje būtų baigtas, pasauli
nis karas išvengtas ir kad

inęs .jėgas, 
liaudies 
s i o m s
taikos palaikymo

Dr. James 
atsakė tiems.

G. Stubblebine 
kurie tvirtina, 

kad šis kunigų veikimas .yra 
komunistų įtakoje, nurodyda
mas, jog protestonų kunigai 
yra anti-komunistą i ir jų vei
kimas yra anti-komtfnistinis. 

t
Koresp,

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

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

‘Ą .
» r«...

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I

'£4

.3 psi.—Laisve (Liberty^ Lith. Daily) -Ketv., Gruod.-Dec. 14, 1950
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NewYork()^//^/zfe77lnli>i % Kiendl pasiūlė 8-nis 
mokytojus atstatyti

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

] HELP WANTED—FEMALE

LDS 200 kuopos 
jaunuolių metinio 
susirinkimo veikla

A • A • 1 • p v» »Apie Aidą, aidiecius ir 
[jų talkininkus koncerte

New Yorko advokatai 
atmeta jiems siūlomą 
raudonumo prisiegą

Gruodžio 7 d.
ro, nežiūrint vėjuoto ir lietin-pio ni.) 
go oro, kuopos nariai punktu
aliai susirinko į Liberty Audi
torium. Pirmininkė Aldana 
Katinienė atidarė susirinkimą.
Amelia Burbaitė perskaitė 
protokolą, kuris vienbalsiai 
buvo priimtas.

Po to sekė nominacijos į > 
naują kuopos valdybą 1951 Į 
metams. Bendrai visų buvo la- I 
bai pageidaujama 
pačią valdybą ir kitiems me
tams. Kadangi pirmininkai 
energingai ir kultūringai tvar
kė visų metų kuopos reikalus, - koncertą.

Aido C’horas, išgyvavęs artilphiečių
K) metų (1952 motais sueis I Francos 

yra tapęs savaime Įs-[Edward 
taiga. Tad ir eidamas i jo me
tinę pramogą gali tikėtis susi- Eleanor 
tikti svečių iš toli ir arti, kas-[mo, 1 
sa v aitinius visų pramogų 
lankytojus, o greta jų ir 
tinių švenčių publiką.

Kas brooklyniečių 
niau gyvenusių Brooklyne 
ra dainavęs Aido Chore pats skambino kelis 
ar kas nors iš jo šeimos? Visi j pe tų ir kelis 

palikti tą [ jie tebeskaito Aidą savuoju ir Ibusimosios o|

nauskas,

Suspenduotų 8-nių‘ mokyto
jų departmentiniam teismui 
vadovavęs Theodore Kiendl 
pasiūlė prašalinti iš pareigų 

i visus 8 mokytojus, kurie atsi
sakė viršininkui atlikti išpa
žintį iš savo politinių pažiūrų.

Miestinė švietimo taryba.

ar

me

so 
nė pianu

grupėje dalyvavo 
Pomrink (solistė), 

>ildis, Louise Bara- 
Dorothy Mitchell, 

larry, Angelina Kli- 
len Adams, Albert

Į Kasper, Charles Walant, Ed- 
pvard Mason, Albert Merkis, 
į Užbaigai programos vėl sto- 
jjo brooklyniečiai.

Pranas Balevičius
numerius, tar
avo kūrinius, 

____ .įmetės dainų 
jo koncertą savąja metine |muziką. Skambios liūs tos dai- 
švente. Tad publikos susirinko J nos, maloni jų muzika net be 
daug ir į šį, paskiausi. Aido | dainos. Iš po jautraus jauno 

Įvykusį gruodžio [muziko rankų muzika 
berty Auditorijoje, [daininga. Publika

Buvo čia daug linksmų pasi- Įvaikino, 
matymų. [ Pro g r almą

Programą atidarė
Aidas su mūsų šalies himnu.
Tuo pat pradėjimu

J J. Žilevičiaus “Pasakyk mer
gele,” J. Gudavičiaus “Uždai
nuokim,” M. Petrausko “Gam
tos rūstybė.” Prašomas dau
giau, dar pridėjo “Dobilai.” 

Chorui vadovauja Jurgis 
K a z ak e v i c i u s, a k om p a n a vo
kompozitorius Frank Balevi-

O ypač reikia pripažinti, ar 
atsirastų kitų jaunų, nuošir
džiai veikiančių dėl kuopos 
gerovės, kaip Mr. and Mrs. 
Katinai. Bet. deja, dėl laiko 
stokos jie abu atsisako. (Pasi
liko tik laikinai.)

Pažymėsim, kurie asmenys 
yra išrinkti 1951 m:

Prez. (laikinai) — Aldana 
Katinas.

Vice-prez. — Bill Malin.
Sekretorė — Amelia Burba.
Finansų sek.—Anne Yakš- 

tis. ,, jčius chorui ir jo grupėms viso- j
Iždininkas (laikinai)—John 

Katinas.
Trustees — Alfred Parkos- jčiūtė 

ki ir Frank Yakštis. Niagara Falls Polką ir
Korespondentė—Elena Bra- sje. Daugiau prašoma, pridė- 

zauskienė.
Gerbiamieji nariai, sekantį j<a5

10-tą,
išeina 

šiltai pas-

b a i g ė 
s u d ai-patsai | p a t s

n u o damas Balevičiaus “Ban- 
dainavo guokite dainos,” S. Šimkaus 

“Per tamsią naktelę,” Victor 
Ilerbert’o “Romany Life,” 
kurio solo dainavo Ann Ber
nabeo. Choras energingai ir 
skambiai ją sudainavo. Pagir
tinai, haiinoningai dainavo ir

programoje.
Išstoja Florence Kazakevi- 

ikordijonistė. Sugrojo 
Jal ou-

jo dar vieną.
kartas meistriškiau groja.

mėn. atsilankykite skaitlingai, Pradėjusi groti maža mergai-

Advokatų organizacijos (Bar 
Association) n e w y orliietis 
skyrius praėjusio antradienio turi 30 iki 60 dienų laikotar- 
vakarą priimtoje rezoliucijoje)PI tam įvykdyti. Tačiau mies

tinis advokatas John P. Mc
Grath apie tai jau kalba kai
po apie įvykintą faktą. Girdi, 
“ne tiktai iš mokyklų siste? + 
mos, bet ir iš visų valdinių Įs
taigų reikia išvalyti komunis
tus.”

Mokytoj ų kamantinėj imė 
[niekas neparodė, kad tie 8 
mokytojai būtų-bhvę ar da
bar yra komunistais. Vienok 
visi žino, kad jie buvo vado
vaujantieji, veiklūs unijistai, 
kurie kovojo už. geresnį užmo- ]

pareiškė pasipriešinimą visa- 
šališkųjų 'viršininkų pasiūly
tai prisiegai.

Viršininkų pasiūlymas rei
kalautų advokatus, prisiegau- 
ti, kad jie priešiški komunis
tams. Newyorkieciai sako, 
kad prileidžiant praktikuoti 
advokatūrą jie jau buvo pri
siekdinti “ saugoti - remti 
Jungtinių Valstijų Konstituci
ją.” Tas pakankamai lojalu, 
to užtenka, pareiškė advoka
tai savo rezoliucijoje.

I • / , •

{Smagus gimtadienio
pobūvis 1.

Visi lygūs Tammanės 
{vaikai

Tūlose Aido dainose vyrai
[girdėjosi ne pakankamai stip- K’alvaitienei
■rūs. Kadangi vienose
tie patys balsai pilnai harmo- visą darbą

dainose

May Merk turėjo , labai 
smagų gimtadienį. Visą dieną 
mes j ją linksminome. Ir mes 
pačios su ja linksmai pabuvo
jome. Ji gavo gražių dovanų 
ir jai suruošti geri pietūs. Tai 
dėka jos kaiminkai Annai 

dukrai 
nudirbo 
nu pirko

niząvosi su moterų balsais,
padėkoti

i-------------------------------------- *
j Nainį) darbininke - aukle. Guolis 
j vieloje. 4 kambarių apartmentas.
■ Linksma aplinka. Gera alga. TR. 

kestį mokytojams, už daugiau į7-2365.
paskyrų mokykloms, už geros------------------------------------------ -
nį apmokymą jaunimo ir už • HELP WANTED—MALE 
lygias teises ir progas darbo 
žmonėms ir jų jaunimui mo
kyklose ir visur.

Darb i n i n k ų orga n i z a c i j os 
jau pirm to ncva-4ejsmo sake, 
kad iš Kiendl, kaipo didžiųjų 
korporacijų žmogaus, negali
ma tikėtis mokytojams gero. 
Protestavo prieš jo skyrimą, 
Ęe.t valstijos ir miesto valdi
ninkai siekė Įteikti mokyklų 
viršininkui ir kelių ‘ asmenų 
tarybai visą galią. Dėl to jie 
su mokytojų ir visuomenės 
nuomone nesiskaitė.

Dar vienas lyderis 
neteko vietos

Vyras su mašina. Fuller Brush 
Rome. Gyvenantis Brooklyne. No
sį rand-Sheepshead projects. Virš $75 
ir daugiau j savaitę. ES. 2-2950 po 
7 v. v. )237-239)

J. Raymond Jones, miešti- j 
nio namams ir pastatams sky- Į 
riaus i valdininkas (deputas 
komisijonierius) neteko^ vie-1 
tos ir $8,000 metinės algos.

Į Jis atsistatydino, nes numano, 
i kad to būtų reikalavęs majo- 

už kurioj ras. Jones rinkimuose rėmėJones 
Pec o ra.

PASIRANDAVO.TA 
VIETA 

GARADŽIUJE 
SU HYDR0L1C 

KELTUVU 
GAS PUMP IR 

DARBO KRAUTUVĖ 
20x80 

TINKA DĖL BODY 
IR FENDER DARBUT

Kreipkitės: 
895 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(239-243)

TEATRININKAMS
Visi Brooklyno Lietuvių 

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

Turėsime perrinkt valdybą 
ir pasitart pagrindiniais rei- 

I kalais. Pirmininke.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Aladar Rieder, 35 metų, su- 
Gin- laikytas grand džiūrės teis

mui' kaipo aukso šmugelnin- 
bandys [ kas.

Suvykę į demokratų parti
jos metinį bankietą, 
tikietą kožnas dalyvis pasimo- 
kėjo po šimtą dolerių, demo
kratai “kirviukus” pasidėjo į 
šalį, visi buvo broliais,
čus jie vėl pasiims pirm atei
nančių. rinkimų. Jais 
rodyti svietui, būk ir tarp jų 
dar esaaną skirtumų.

Virš dviem i)- pusei tūkstan
čių suvykusių į 
dolerinių svečių 
ras Impellitteri. 
jo senatorius

[partijos pirmininkas William i 
! B'oyle, ragindami atidėti par-f 

altinius skirtumus, tikshr sumo-1 1 , ... ,. v . i

puotą šimtą- ; 
kalbėjo majo- 
Taipgi kalbė- i 

Lehman as ir I

ir jos 
Emily Keras, kurios 

taipgi 
gimtadienio tortą.

May nori šiuomi 
visiems atvykusiems į namus 
palinkėti jai linksmo gimta
dienio. Taip pat dėkoja už 
dovanas ir atvirutes. Emily.

kad tūlose dainose vyrai buvo 
Kazakevičiūtė pasilikę nuo moterų, ne visai 

išmokę dainas, ir dėl to tie 
gražūs balsai negalėjo visu 

I stiprumu pasireikšti tose dai
nose. Kui'iose pasireiškė, jie 
buvo gražūs, harmoningi.

Tarpe dainų, Amelia Bur
ba, choro pirmininkė, paskel
bė organizacijų Įteiktus kelis 
pranešimus ir pareiškė padė
ką svečiams philadelphie- 
čiams ir visiems menininkėms 
už draugišką talką progra
moje. Taipgi dėkui visiems 

iatvykusiems Į koncertą.
Po programos, Įvyko sma

gūs šokiai. Grojo Kazakevi
čiaus Orkestras. O auditorijos 
restorante vakarieniavo ir 
vaišinosi grupės ir būriai sve
čių. čia vakarieniavo ir lyrie- 

Įčiai, pačios Aido pirmininkės 
B u r b a i t ė s aptarnaujami.

Rep.

nes turėsime išrinkti pirminin
ką ir iždininką.

Susirinkime nutarta 1G 
gruodžio. 3 vai. p. p., sureng
ti Eglutę, didelę vaikams 
žiemos švenčių “parę” Liber
ty Auditorijos patalpose.

Komisijoj išrinkti — _Mary •■ų toną, ne vien tik melodiją.
^cii, u j Kazakevičiūtė akordijonu
200 k u o p a akompanavo ir L.K.M. šokėjų 

grupei.
Jaunų vaikinų kvartetas gy

vai sudrožė “Mes keturi ber
nužėliai.” Jame . dalyvavo Bill 
Kūlikas,^Billing Brady, John 
Meškėnas, Donald Carentz.

Sekęs jaunų moterų kvarte
ras švelniai, harmoningai su
dainavo Frank Balevičiaus 
“Oi, neklausk” ir “.Daina apie 
mergelę.
z a u sk i e n ė, —Ap ej y te 
Helen . Feiferienė, 
Aleknienė.

šokėjai Edward 
Natalie Jankus,

įrentz, Adele Rash, vadovybė- . . ..
je Ruth’os Bell, gražiai pado- džio 15-tą, nes yra kelios sku

čiuke, augdama, pati, augo ir 
su savo akordijonu. Ji groja 
greta brolio jo orkestro šo
kiams. Tačiab, kuomet paima 
net paprastą polkutę koncer
tui, ją padaro nebe ta, sutei
kia jai švelnutį ir įvairiuojan-

W.i 11 i am sb u r g e su i m t i
jauni plėšikai. Kaltina, kad 
jie vienu vakaru pavogė auto, 
apiplėšė Cliftone krautuvę, 
prisirinko šaunamų įrankių, 
o paskui, sugrįžę į Brooklyną, 
apiplėšė 3 Queens karčiamas.

bilizuoti visą šalį karui.

EGZAMTNUOJAM AUIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842Dobinas, Ruth Bell, ir Elena ; 
Brazauskiene. !
kviečia visus narius dalyvauti, 1 
ir atsivesti vaikučius arba I 
anūkus. Taipgi kviečia 51 
kuopos narius atsilankyti su 
savo vaikais bei giminėmis. 
Kviečiami visi LKM mokiniai. 
Pašaliniai taip pat prašomi į 
mūsų Kalėdų šventę atvykti, ■ 
kuri bus visais atvejais įdomi.

Tik nepamirškite, kiekvie
nas vaikas ateidamas turi at
sinešti už 50 c. vertės dovaną.

Ir būtų labai gerai, jeigu 
vaikutis pasistengtų išmokti 
nors trumpą eilėraštį, maž
daug pritaikintą Šv. Kalė
doms. Nesvarbu, kurioj kalboj.

Mes visi su džiaugsmu 
klausytumėm vaikučių dekla
muojant, ir būtum labai dė
kingi jiems už triūsą.

Po susirinkimo, mes .visi 
ėjome į restaurantą žemyn, 
kuriame Mrs. Yakštienės jau 
buvo gražiai, švenčių nuotai
koj, padengtas stalas. Ir paga
minta skanių dešrelių bei įvai
raus gėrimo, ir saldainių.

Vaišinomės gardžiai, žino
ma, kiekvienam mintis, ma
nau, buvo nukreiptai kokia 
dovana jam teks šį vakarą iš 
visų narių suneštų pakietukų. 
O ypač nerimavo jauniausias 
kuopos narys Serge. Kur bu
vęs - nebuvęs vis prie Frank 
Yaksčio: Ar jau Kalėdų dova
nėlės bus išdalintos? Pagaliau 
paskyrė jį pačiu “Seneliu” iš
dalinti dovanas.

Kaip atrodė, kiekvienas pa- 
kietukas žmogaus veidą nutei
kė džiaugsmu.

Vaišės tęsėsi gana ilgai, ir 
linksmai. Nors buvo didelis 
būrys narių, bet galėjo būti 
dar didesnis. Kadangi toks 
svarbus susirinkimas būna tik 
vieną kartą į metus, o be to, 

< dar ir su prieškalėdine “pa
re.” Turėtumėm pasirerigti vi
si dalyvauti, štai, Į mums tin
kami keli žodžiai iš velionio 
St. Jąsilionio eilėraščių:

“Jeigu nuo veikimo tu susi
turėsi 

\ Ir eisi pasnausti į ramų pa-
• , ............... vęsį,—-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
PIETŲ AMERIKOJE

Lima, Peru. — Pasikar
todami žemės drebėjimai 
kliudė kelis miestus Peru ir 
Čilėj, Pietinėje Amerikoje-; 
pražudė 5 žmones, sužeidė 
keliolika.

Dainavo Elena Bra- 
Ventiene, 

Aldona Aido Choras
1

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

| Puikūs Namai Pardavimui 
j 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 
bariai ant antro aukšto ir du 
syti kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven

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

Odos Eigos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsle, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East L7th 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.

Grannas, 
Donald Ca- Visi choristai prašomi susi 

rinkti šj penktadienį, gruo

bios problemos, kurias mies 
turėsime išspręlsti, tarpe "tų 

Gana vikriai ir yra pasirinkimas operetės pa-

ir

monstravo kelis liaudies šo
kius. Tūluose dalyvavo ir paj 
ti mokytoja.
lanksčiai jinai su Natalija pa
šoko “Kazokėlį.”

Dainuoja Ann Bernabeo, 
[sopranas, “Only a Rose,” 
“One Kiss,” o atsakydama
prašymą daugiau, prideda dar 
vieną. Skardus, jaunas balsas 
mūsiškiams patiko. Iš jos ga
lima tikėtis geros dainininkės, 
jeigu spėkos ir sąlygos leis 
balsą auklėti ir toliau.

Lyros Choras iš Philadel- 
phijos vykdė didžiumą liku
sios programos. Jo vedėja Ro
se Behmer ir visa grupė tų 
jaunų žmonių verti pagirti už 
iniciatyvą. Jie savo programą 
pastatė lyg ir vaudevilio-skit 
formoje, kurioje, nors nedide
lė grupė, jie turėjo solo ir 
grupių dainų ir muzikos, taip
gi keletą dainų teikė visa gru
pė. O paskiausia, laike per
tvarkymo scenerijos, jie salė
je vadovavo masiniam, daina
vimui.

• Q.
Philadelphiečiai pirmuoju 

numeriu vaidino neva choro 
pamokas. Antruoju — radio 
programą.

Apart mokytojos, philadel-

vasario sezonui.
Taip pat labai svarbu vi

siems atsiskaityti už praėjusį 
sekmadienį įvykusio koncerto 

I tikietus, kad mes galėtume ar
timiausiu laiku turėti raportą. 

Choro Pirmininkė.

Sekmadienio vakarą buvo 
pasirodęs sniegas, tačiau pa
virto į lietų. Pirmadienį oras 
tebebuvo, šiltas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.) *

tačiau tikisi prieglaudą susi
rasti gcn. MacArthuro Japo
nijoje.

trečio, 
šildomas, 

blokai ' nuo

kam- 
ištai- 
dabar 

par- 
Ja-

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

^inok —nesulauksi tu skais
čioj'© ryto! 

Snaudaliams diena dar, bro
lau, neprašvito.”

Kuopas korespondentė.

Spaudos kioskai mokyklose 
ir įmonėse

TELŠIAI. — Daug priside
da prie tarybinės knygos pla
tinimo Telšių miesto knygynas. Abu Apartmentai Tusti

Dviem šeimom

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
Knygyno vedėjos M. Mika
lauskienės iniciatyva Telšių
rajone suorganizuota 12 spath- jum šildomas, 1 mminvno nuIdos kioskų, kurie veikia viso
se rajono mokyklose ir įmonė
se. Daug dėmesio skiriama 
knygos platinimui kolūkiečių, 
moksleivių ir darbininkų tar
pe. Knygų platinimo talkoje 
aktyviai 'dalyvauja rajono 
mokyklų mokytojai.

E. Legeikaitė.

Atskiras namas, stucco su mūri
niais poręiais. Lotas 30x100. Alie- 

, spalvuotų plyt ūkių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 

■Boulevard. Savininkas prašo $16,800. 
/ • •

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Užrašyki! Laisvę Savo Draugui.

LINKSMIAUSIA ŠIEMET 
SPALVINE '- MUZIKINE!

FRED ASTAIRE 
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance
ir scenoje

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

i
Mickey Deems * Tong Bros.

Harrison E. Salisbury, The 
N. Y. Times korespondentas, 
rašo iš Tarybų Sąjungos, kad 
ten spauda argumentuojanti 
šitaip: Puikus kiniečių pasiro
dymas mūšiuose Korėjoje dar 
kartą įtvirtino revoliucijos tei
sę į gyvenimą. 1917 (metaik 
amerikiečiai, anglai, francūzai 
ir kiti buvo užpuolę rusų re
voliuciją. Be£ ji laimėjo. Da
bar panašiai teisę gyventi lai
mi kinų revoliucija kovoje 
prieš beveik tas pačias susi
vienijusias jėgas.

Paramount

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
— Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta. , _ j

i—■ ■■■—!■ ,i u , ................................................................ ............ ■■■

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<!>

<!>

<!> <♦>

<♦> <♦>

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

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

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

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

DEGTINĖS, VYNAI IK ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

. v,' ■' ’ •
’di.-..y' 7

-, b‘

A
* CT x

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

TRALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergTeen 4-8174 ,

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL
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