
Antanas Vadapalas. 
$35,000 rusų dienraščiui.
Skelbiasi Vilnyj. .
Kodėl negauna?
Ar bus karas?

, Rašo R. MLZARA
i______ ______

Bostono ir Brooklyno lietu
viai gal dar nepamiršo Anta
no Vadapalo, kadaise tarp ju 
gyvenusio ir veikusio.

šiomis dienomis gavau jo 
laišką. Vada palas gyvena 
Vilniuje nuo 1915 metu—ten i 
gvvena ir dirba.

I
J 'Tarybų Sąjungą jis išvy

ko prieš arti 30 metu.
Pavolgės badmečio laiku, 

kai tūli amerikiečiai lietuviai, 
ąlrauge su Vadapalu nuvykę 
ton šalin, bėgo atgal, Vadapa
las pasiliko ir ilgai gyveno 
Mask voje.

Po antrojo pasaulinio karo 
jis grįžo gimtojon šalin ir da
bar džiaugiasi, gyvendamas 
mūsų tautos sostinėje.

Aną dieną kalbėjausi su 
vienu progresyviu rusu veikė
ju.

— Kaip sekasi jūsų dien
raščiui Russkij Gėlos? —klau
siau jo.

— Panašiai, kaip ir visiems 
darbininkų laikraščiams, — j 
atsakė.
—Prieš porą savaičių sušau

kėme visos Amerikos rusų 
bendruomenės atstovus konfe- 
rencijon. Nutarėme sukelti 
$35,000 dienraščio iždui su
tvirtinti.

— Sukelsite tiek?
,— Galiu užtikrinti, jog bus 

sukelta.
★

35 tūkstančiai doleriu — 
nemaža pinigu krūva. Jei mes 
per vienerius metus sukeltu- 
me tiek Laisvei ir Vilniai, — 
būtu atliktas didelis žygis.

Beje, šiuo motu Russkij Go
los išeidinėja tabloidiniame 
formate, 8 puslapių.

Russkij Golos turi nuosavą 
namą ii' gera spaustuvę, ku
rioje šiuo metu spausdinamas 
ir .pažangiųjų vengrų laikraš
tis.

Rusai laimingesni tuo, kad 
jų namas yra Manhattanc, 
arti Union skvero.

Pastaruoju laiku čikagiškū 
Vilnis gauna didelių skelbimų 
iš stambiųjų Čikagos firmų.

Vadinasi, tos firmos jau 
praregėjo, j o g apsimoka 
skelbtis Vilnyj, populiariame ! 
laikraštyj.

★
Kai kurie skaitytojai skun

džiasi, jog vis negauna laiku 
Laisvės, kuri yra išsiunčiama 
kasdien tą pačią valandą.

štai, kaip mes gauname 
laikraščius: pirmadienį gavo
me visus tris Čikagos dienrašr- 
čius už visą praėjusią savai
tę; šešių diemi dienraščiai 
atėjo pas mus vienu kartu, 
pirmadienį!

Laikraščiai sukiiūva pašte.
★

Lietuvos Valstybinės filhar
monijos choras neseniai gas
troliavo Ukrainoj^: jis davė 
koncertus: Lvove, Odesoje, 
Kijeve, Staline, Charkove ir 
kitur.

Su choru gastroliavo ir 
kompozitorius B. Dvarionas, 
taipgi operos solistai V. Ru- 
backis ir A. Staskevičiūtė, ir 
smuikininkas Š. Livontas.

% — Ar bus trečiasis pasauli
nis karas? — šiandien išgirsi 
klausimą veik iš kiekvieno, 
kurį tik sutiksi.

Niekas negali aiškiai atsa
kyti.

Tūli skelbia, būk mes jau 
esame trečiajame pasaulinia
me kare. !

Man rodosi, dar vis yra vil
ties, jog karo bus išvengta, 
jog taikos šalininkai neprileis 
karo ruošėjams uždegti visą 
pasaulį karo liepsna.

Jungtinėse Tautose vis ky
la daugiau balsų prieš karą ir 
tuos, kurie jo nori'.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Qaeens Apskrity $S.OO 

KOPIJA 5c
PRICE lie

Nr. 240

MALIKAS REIKALAUJA
IŠTRAUKT SVETIMĄSIAS
ARMIJAS IŠ KORĖJOS
Sako, paprastas karo veiksmų
sulaikymas padėtų užpuolikam

Laisvės vajus KORĖJOS LIAUDININKAI
STENGIASI UŽKIRST
JANKI AM IŠTRŪKIMĄ
Iškr austoma iš Seoulo sinkiai 
ir “nereikalingi žmonės”

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 51 balsu 
prieš 5 užgyrė pasiūlymą 
sulaikyti karo veiksmus 
Korėjoje, paskiriant trijų 
narių komisiją, kuri nusa
kytų sąlygas dėl mūšių su
laikymo. Kinų čiangininkų 
atstovas susilaikė nuo bal
savimo.

Sovietų delegatas Jokū
bas Malikas priešinosi tam 
pasiūlymui. Jisai pareiškė, 
jog laikinas mūšių sustab
dymas tarnautų tiktai už
puolikams, amerikonams ir 
jų talkininkams — duotų 
jiems laiko atsigriebti, su
stiprinti savo jėgas ir iš 
naujo atakuoti Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjė

Užmušti bei sužeisti 
Korėjoj lietuviai

Washington. — Tarp už
muštųjų Korėjos kare yra 
brooklynietis Vitas J. June
vičius.

Kitas brooklynietis, 
Charles P. žukaitis sužeis1 
tas.

Tautinėse Malajos riaušėse 
užmušta bent 16 asmeny

Singapore, Malaja.— Per 
kelių dienų riaušes tarp 
malajiečių mahometonų, iš 
vienos pusės, ir baltųjų- 
krikščionių, iš antros, buvo 
užmušta 16 žmonių ir su
žeista apie 200. Tarp su
žeistųjų yra ir keliolika 
anglų policininku ir karei
vių, kurie malšino ^riauši
ninkus. 1

Riaušės prasidėjo dėl to, 
kad anglų teismas nuspren
dė atimti 13-metinę holandę 
mergaitę iš mahometonės, 
ios augintojos, ir sugrąžin
ti ją motinai, holandei ka
talikei Adelainai Hertogh’- 
ienei.

Karaime tu japonai buvo 
paėmęztą mergaitę "nuo mo
tinos ir pavedę ją vienai 
malajietei mahometonei. 
Pastaroji gi išauklėjo mer
gaitę mahometoniškoj tiky
boj. Pagaliaus, mėrga^ė 
tapo suvesdinta su mala j ie
čių mahometonu, kad kata
likai negalėtų ją atsiimti.

Anglų teismas, tačiaus, 
nepaisant vedybų, nuspren
dė sugrąžint mergaitę mo
tinai.

Buck Hill Falls, Pa.—Me- 
thodistų bažnyčios vadų su
važiavimas paskyrė 14 mi- 
lionų dolerių savo misijoms 
per metus. '

Amerikoje daugiau ir dau
giau žmonių reiškia savo pro
testus prieš karą.,

— Taika su Kalėdų šventė
mis! — šūkis privalo būti šū
kiu kiekvieno taikos mylėto
jo.
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jus kinus.
Malikas todėl davė sovie- 

tiinį pasiūlymą — tuojau 
ištraukti visas ginkluotas 
svetimųjų jėgas iš Korėjos.

Malikas sakė, jeigu ame
rikonai ir kiti užpuolikai 
būtų atšaukti iš. Korėjos, 
tai ir kinai savanoriai pa
sitrauktų. Jis pabrėžė, jog 
kinai ten atėjo tik padėti 
liaudininkams atmušti sve
timąsias užpuolikų armijas.

Suprantama, kad ir pats 
Jungtinių Tautų seimas (a- 
samblėja) užgirs pasiūlymą 
sulaikyti mūšius. Tai Indi
jos ir dvylikos kitų azijinių- 
arabiškų kraštų pasiūly
mas, kuri remia ameriki
nis blokas Jungtinėse Tau
tose .

Attlee slepia atominę 
sutartį su Trumanu

London.— Daugelis Ang
lijos seimo narių kritikuoja 
premjerą Attlee, kad jis 
slepia, kaip susitarė su pre
zidentu Trumanu apie ato
minės bombos naudojimą.

Attlee todėl ketvirtadienį 
ramino kritikus, pasakoda
mas, jog Trumonas žadėjo 
pasitarti su “‘visomis Ko
rėjoje kari a u jančiomis 
Jungtinėmis Tautomis” pir
ma, .negu Amerika pradės 
mėtyti atomines bombas.

I

Jau 70 milionų dol 
Titui stiprinti

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 225 bal
sais prieš 142 užgyrė prez. 
Trumano reikalavimą pa
skirti dar 38 milionūs do
lerių Tito valdžiai Jugosla
vijoj-

Amerika jau pirmiau da
vė Titui 32 milionūs dole
rių, stiprindama jį kaip į- 
matomą talkininką karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglija ir be Marshallo 
plano gaus doleriu

Washington. Anglų
valdžia ir Jungtinės Valsti
jos susitarė, kad nuo naujų 
metų būtų sulaikyta Angli
jai parama iš Marshalk 
plano fondo.

Bet Anglija gaus šimtus, 
gal tūkstančius milionų doL 
lerių iš Amerikos fondo At
lanto kraštams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą. At
lanto fondui paskirta 5,000 
milionų dolerių.

Anglija iš Marshallo pla
no iki šiol gavo 2,6l94 mili- 
onus dolerių. . 1

Belgrad. —■ Jugoslavijos 
valdžia įsakė suregistruoti 
visus svetimtaučius, o pir
miausiai rusus.

Dabar mūsų vajininkai. sekamai stovi:
Vajininkai Turi punktų

Brooklyno vajininkai ................................... 3,142
D. jusius, Worcester • ••..*................ .......  2,375
M. Svinkūniene, Waterbury ............. ......... 2,240
Phila. vajininkai .. •....... ........... . 2,056
Hartford vajininkai ........................... .... 2,386
Jonas Grybas, Norwood . . ....... ...... 1,656
LLP 133 kp., Camden, N. J.............................. 1,369
LLj) 136 kp., Harrison, N. J.......... .............1,308
Gep. Shimaitis, Brockton ............ 1,294
S. Kuzmickas, Shenandoah, ........... ............. 1,182
Elizabeth, N. J., vajin.........................•.......... • 1,112
F. ĮKlaston ir P. Bechis, Great Neck ................ 952
L. Prūseika, Chicago, Ill. ................................... 796
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis, J. Urbonas ir

j M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.................... 778
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y......... 761
A. žemaitis, 'Baltimore, Md. ...

- P. j Šlekaitis, Scranton, Pa. ....
Wilkes-Barre vajininkai ......
S. Penkauskas, Lawrence, Mass
LLD 20 kp. Moterų skyrius, Binghamton, N. Y. ’506
So. Boston vajink........ • •.........•....................... 504
Toronto vajininkai ...................•.. •.................... 486
J. Blazonis, Lowell, Mass. • • •....... •. .............. 480
Montreal vajininkai ......................... . 424v
Cnesterio Vajininkai ..’.........•.......... 418
A. Bemat, Los Angeles....... •.........•.. • •......... 392
d. K. Urbonas, Hudson, Mass. • •.............•......... 384
Bridgeport, Conn., vajin. .......... ......... 356
M. Janulienė, Detroit ................................... 324
Haverhill vajininkai ...................
A. Lukaitis, Bayonne, N. J...... 
Grand Rapids vajininkai...........
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill. .. 

Cliffside, N. J. vajininkai....... .
A. Gudzin, Scotia, N. Y...............
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. • •

(Tąsa 4-rtie pusi.)

Da:
Į ' (Tąi

I r bilionas dolerių 
atėmimam fabrikams

Washington. — Bus sta
tomi nauji atom-bombų fa
brikai už bilioną dolerių, 
kaip pranešė demokratas 
senatorius Brien McMahon, 
pirmininkas atominės Kon
greso komisijos.

(Prez. Trumanas reika- 
! ląuja, kad Kongresas pa
skirtų tą bilioną dolerių a- 
tpminei gamybai priedan 
prie jau naudojamo šiemet 
biliono dol. atom-bombom.

Didžioji dalis antrojo bi
liono dolerių bus išleista 
statymui milžiniškų fabri
kų, kurie, bandys padaryt 
nydrogeninę bombą, daug 
smarkesnę už paprastąją a- 
(tomų bombą. Tiems fabri
kams vąJdžjax užima 250,- 
000 akrų plotą, iškraustyda- 
ma iš jo tūkstančius -gy
ventojų, South Carolines

Vėliausios Žinios
Washington. — Apsigy

nimo sekretorius gen. Ge
orge Marshall šaukė visais 
garais smarkinti ginklų ga
mybą, pasakodamas, kad 
“už kelių mėnesių” galįs 
kilti naujas pasaulinis ka
ras.

Marshall ragino ginklinį 
kongresmanų komitetą tuo
jau užgirti dar 17 bilionų 
dolerių, kurių prez. Truma
nas reikalauja skubotiems
kariniams pasiruošimams.

Chicago. — Federalis tei
sėjas išleido indžionkšiną-
drausmę, . įsakydamas su- ORAS.— Dalinai
streikavusiems ' traukinių | niaukę ir šilčiau.

702
598
510
708

286
280
252

. . 252
. . 224
.. 196

Truman siekia daugiau 
karinės galios

Washington. — Prezid. 
Trumanas susitarė su. vado
vaujančiais demokratų ir 
republikonų senatoriais ir 
kongresmanais kuo grei
čiausiai platint ir smarkint 
karinius darbus, sumobili- 
zuot visą šalies ūkį ir pra
monę karinei gamybai ir 
paskelbt “nepaprastai rim
tą stovį”, kuomet preziden
tas matys reikalinga.

Manoma, jog Trumanas 
savo kalboj per radiją šį 
penktadienį vakare praneš, 
kada jis paskelbs tą karinės 
varžos stovi.

Tokiame stovyje prezid. 
įgys plačią galybę pakin
ky t visas amerikiečių jėgas 
kariniams tikslams. Vienas 
pirmųjų Trumano žingsnių 
būsiąs užšaldyt algas ir į- 
vest kainų kontrolę.

darbininkams tuojau grįžti 
darban. Streikas paliečia 
10 geležinkelių.

Korėja. — Rakietiniai 
Amerikos lėktuvai du sykiu 
susikirto su rusiškais ra- 
kietiniais Korėjos liaudi
ninkų lėktuvais paliai Man- 
džūrijos rubežių, Susikirti
mai baigėsi be' nuostolių iš 
vienos ar antros pusės.

Washington. — *Prezid. 
Trumanas tarėsi ir su Ato
minės Komisijos vadais a- 
pie karintus pasiruošimus.

apsi-

Korėja, gruod. 14.—šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai pasmarkino atakas 
prieš amerikonus, mėginan
čius laivais išplaukti per 
Hungnam uostą, šiauriniai- 
rytinėje Korėjoje.

Liaudininkai ir jų padė
jėjai kinai yra apsupę ke
lias dešimtis tūkstančių a- 
merikonų Hamhung-Hung- 
nam srityje. Ketvirtadienį' 
jie užėmė tūlus priemies
čius už 16 mylių nuo Hun
gnam uosto. Stengiasi už
kirst jankiams ištrūkimą.

Į Hamhungą-Hungnamą 
buvo subėgę daugiau kaip 
60 tūkstančių amerikonų ir 
jų talkininkų. Amerikinė 
komanda slepia, kiek jų iš 
ten išplaukė.

Vakariniame fronte Ko-

Kinai pasiryžę suvaryt 
amerikonus i marias

Peking, Kinija. — Kini
jos radijas sakė:

— Prez. Trumano pokal
biai su Anglijos premjeru 
Attlee rodo, kad jiedu ne
paiso pasaulio žmonių bal
so, šaukiančio ištraukt visą 
svetimųjų kariuomenę iš 
Korėjos. Matyt, Trumanas 
ir Attlee ruošiasi naujiem 
užpuolimo žygiam.

Kinu savanorių kariuo
menė todėl ir toliau ryžtin
gai kovos, kad suvarytų a- 
merikonus ir jų talkininkus 
i marias. C-

Susprogo atominis 
Kanados fabrikas

Chalk River, Kanada. — 
Susprogo kanadinis fabri
kas, gaminęs medžiagą ato
mų bomboms. Sprogimas 
užmušė vieną asmenį ir su
žeidė keturis kitus. Paskli
do atominiai nuodai po pla
čią apylinkę.

Rakietiniai jankių lėktuvai 
drąsiną čiangininkus

Formoza. — Aštuoniolika 
rakietinių Amerikos lėktu
vu skraidė virš Formozos 
salos. Čiang Kai-šeko kinai 
tautininkai Formozoje svei
kino. juos kaipo naują pa
drąsinimą karui prieš Kini
jos Liaudies Respublika.

MIRĖ
Elizabeth, N. J. ’— Mirė 

Stasys J. Rakauskas,- 73 
metų amžiaus, buvęs vargo
nininkas Amsterdamo, N. 
Y., Brooklyno ir Chicagos 
lietuvių katalikų bažnyčių.

Ocean Grove, N. J.— Mi
rė James "H. Spencer, 80 
metų amžiaus^ buvęs Jungt. 
Valstijų Oro Biuro direkto
rius. ' Jis taipgi buvo poe
tas.
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| rėjos liaudininkai ir kinai 
darė tik nedidelius žygius 
link Seoulo, Pietinėj Korė-' 
jos ‘sostinės. • ,

Bet amerikonai jau iš
kraustė stambiuosius* savo 
ginklus, ir “nereikalingus 
žmones” iš Seoulo; įmato, 
kad liaudininkai ir kinai' 
ruošiasi šturmuoti Seoulą.

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 13. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai bloškė vis atgal 
amerikonus ir jų talkinin
kus, Pietinės Korėjos tauti- 

j n inkus.
Rytiniame pajūryje liau- 

! dininkai ir kinai savanoriai 
veda mūšius, kad apvalytų 
Hanhungo sritį nuo prie
šu. € *

Korėjos tautininkai suėmė 
dar 1,000 kaip komunistų

Seoul, Korėja. — Didelė 
dalis Pietinės Korėjos val
dininkų, tautininkų, pabėgo 
iš savo sostinės Seoulo. Bet 
likusieji suėmė dar apie 
tūkstantį'įtariamų komuni
stų. Suimtuosius1 Tautinim- 
kai urmu žudo.

Kokias derybas “vakarai”, 
siūlo Sovietų Sąjungai v

Washington. — Jungtin. 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija sutiko eit į derybas su 
Sovietais apie Vokietiją 
tiktai su tokia sąlyga, kad 
sykiu būtų svarstomi Toli
mųjų Rytų-klausimai ir kiti 
ginčai tarp rytų ir vakarų.

Sovietų Sąjunga pirm 
dviejų mėnesių kvietė A- 
meriką, Angliją ir Franci- i 
ją į derybas tiktai dėl va-1 
karinės ir rytinės Vokieti-/ 
jos sujungimo į vieną demo-^ 
kratinę valstybę.

Anglai - amerikonai ir 
francūzai dabar atsako į 
sovietinį pakvietimą, siūly
dami paplatint derybas.

I    v ■■I....■■■■■

Automobilių. fabrikantai 
neatšaukia kainų pakėlimo

Washington. — Valdžia 
ragino Gen. Motors, Fordą 
ir kitus automobilių fabri
kantus atšaukt jų paskelb
tą kainų pakėlimą naujie
siems automobiliams. Fab
rikantai atmetė reikalavi- • 
mą.

Jie penkiais iki septynių / 
procentų pabrangino auto-^F 
mobilius, statomus 1951 
numeriu.

--------------------- 1—

Formoza. —- čiang Kai- 
šeko tautininkai giriasi, / 
kad šimtai tūkstančių jų 
“partizanų” Kinijoj paša/ 
dingai kovoją prieš Kinų 
Liaudies Respubliką.
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ATSTOVAS
Ląke Success, gr

13 d. —t Vakar pirmajame 
politiniame komitete ir 
Saugumo Taryboje (abiejų 

pir-

Malikas (J. Sąjungos)
; stebisi, koęĮel čia taip vis

kas keičiama; pirmiau rei- 
•uodžio balsuoti Tarybų Sąjun-

J gos siūlymas /1"'J
A būtų įštrąukta 

svetimi! ■ kraštų

j ~os siūlymas (kad tuojau 
iš Korėjos 
armijos); 

turėtų būti svarstyti klau- 
, kai n reika- 

mientarine tvar-

Konthi Suphamongho! 
(Thaįlando) remia Turki
jos atstovo nuomonę 
kitais žodžiais,

, Jis, 
priešinasi

DŽIAUGIĄS!
SUGRĮŽĘS

Vilniškiame “Tėvynės
Balse” skaitome grįžusiojo 
iš tremties, klaipėdiškio M 
Muro tokį raštelį:
Kartais aš pats save paklaū- Politiniai Avantiūristai

• . - —.— I. , ,------------
i dalykas. Naujas veiksnys mū- 
• siį padėtyje yrą atsiradimas 
i milijonų moderniųjų pagonių, 
i Komunizmas yra netikėjimo 
i vaikas. Blogos socialinės sąly- 
jgos yra tik dalykai, kuriais 
į jis minta.

Pirmininkas
šis komitetas

siūlo, kad 
savo$6.00

$4.00j 
$9.001. , ..$4.50! bendrame ... posedyj) 

j miausiai prašė :
■ i jos atstovas !

— ! Jis vardu 13-kos Azijos val|[ 
i stybių, pasiūlė dvi rezoliucil 
: jas. Pirmoji-sčfko:
I “Reikalaujame, kad ašių -™:".—7“^.—, — ....... , .

Juk tik paskutinis politinis neregys | cmblejos (seimo) pirminiu-Į būti ir pirmiąu balsuojąs. avimą.
kad Kinijos žmonės negalės toleruoti j kas sudarytų trijų asmenų,1 n r Kmp) Officer. (Aust-

milžiniškos moderniškos armijos Korėjoje prie pat jos į įskaitant jį patį, komisiją j raūj°s) teigia, j'og reikią tuojau balsuoti Indijos-siu- 
pagąl

t>, lymas ir baigtį Korėjos ka-
r [ras, kuriame žmonių gyvy- į kad jis privaląs, pirmiau I

Iš Korėjos i Vokietiją
Mūsų šalies vadai, pasirodo, dar nieko nepasimokė iš I 

Korėjos konflikto, 
galėjo nematyti,

žodžio indi ?llnai ’,aelmi- 
Sir Benegal I iauja Pbi'bunen 
c A-line vnl..j‘«> nurodo J1S-

pareiškia: 
! jei mano siūlymas bus ank- 
i sčiau svarstytas, tai jis turi

rubežiaus. Tie žmonės turi daug karčių istorinių patyri-‘ suradimui pagrindų, 
mų. Jie atsimena, kad anais metais svetimos valstybės' kuriuos būtų galima sula]- 
suvienytomis jėgomis vedė karą prieš juos ir užėmė jų j kyli 
svarbiausius centrus formoje ekstrateritorinių i 
Jie puikiai ;
gė Korėją ir per Korėją įsiveržė į pačią Kiniją. Argi jie j sumanymus seimui.” 
galėjo-tylėti ir laukti, kada toje pačioje Korėjoje sveti-' 
mos šalys įsisteigs militai inę bazę ir kaip peilį laikys i 
Kinijos pašonėje? ( i i

mūšiai Korėjoje,

greit svarstyti Imli jos siu

_______ _1_____ * . teisių. ;kad toji komisija, kaip tik^ s zustū ir turtas 
atsimena, kaip Japonijos imperialistai paver-1 greit galės, pasiūlytų savo ..1 namas

Antroji sako: 
“Siūlome, kad 
ilstyblu atstovai

i (Lenkijos) priešinasi pir-

; Indijos siūlymą. “Mus taip-
1 gi liečia žmonių gyvvbiu 
,žuvimas ir turto naikini-,

i-siu — kokie pasikeitimai įvy-1 Ar Alkani Dvasia?
; Į | Douglas Hyde ragina visus 

[Tėvynę iš Vakarų Vokietijos geriau pažinti komunizmą. Jis 
t0"| anglų okupacinės zonos, Liu- i perspėja: nuomonė, kad ko- 

’ Atsakymą ašimunistai <tėra tik politiniai 
1 suradau vieną: ten aš buvau :avantiūristai ar valdžios iš- 
pasmerktas pražūčiai, o čįa, [troškę niekšai —t yra netiksli 
Tėvynėje, tapau pilnateisiu i ir tik padeda komunizmui 
žmogumi, įsigijau specialybę j plisti.

i ir liųkiu . visiems svetur esan-! 
Khoury reikalauja [tiems tautiečiams . gyventi i 

ip;, kaip, aš gyvenu.
]ymą Į Kai 1948 m. grįžau į Kląi-

Malikas (T. S.) nurodo,1 -^dą, 
“į privaląs pirmiau 

pasitarti su savo delegaci
jos vadovu,- Višinskiu, o tiki’^'

i tada galėsiąs dalyvauti de-jnieistras ir uždirbu iki l,ooo tikėjimas kunigais. Ot; jei 
. bacilose del Indijos siūlymo, per mėnesį, štai kokios ! nopįt! Kapitalistai gali iš- 

ir balsuoti , jis i agina popietinio posė-> ąarjJ0 • sąlygos suteikiamos! naudoti darbininkus kaip 
Mus tuiD-idz.10 lietui eti. _{kiekvienam tarybiniam pilie- i norj — įuo jų į komu-

atstovas atšaukė čiui. Tave t.«m> judėjimą jie nepa-
suomet rūpinasi, diena is die-1 * 1
uos augi. Puiki ateitis laukia 

po-į ir mano 5 veikų. Geradaras,

Iko mano gyvenime, grįžus eitų I ' 
į šeimą, kur bus svarsto-!
mas atominės j,ėgos kontro-;beų0* miešto? 1 ~* 1 1 * 'les klausimas.

Padilla Nervo pirminin
kui priešinasi, ragindamas 
tęsti Indijos siūlymo deba-

sekamų i miau svarstyti
.. kaip

Tai reikėjo numatyti ir suprasti. Bet mūsų Vadai ne-Į greit galima, susirinktų ir
numatė ir nesuprato. Jie ivėlė mus į karą. Dabar jau vi-! padarytų savo rekomenda- j'zininJcls ■......l,”si, kurie turi akis, mato, kad tai buvo skaudi klaida. Jos | eijas išsprendimui visų L mas dejoje, bet mes tuo I tų 
galima buvo išvengti. Jos reikėjo išvengti, nesikišant į minių klausimų (Tolimijo

’ o-relsįuose Rytuose) — 
mendacijas, atitinkančiais 
Jungtinių Tautų principus 
ir tikslus.”

Sir Benegal siūlų seka

Korėjos civilinį karą.
Mums gaila amerikiečių, mūsų sūnų ir brolių, kurie 

žuvo Korėjos laukuose arba sugrįš netekę sveikatos. 
Mums gaila Korėjos žmonių, kurie taip baisiai nukentė
jo nuo svetimų jėgų įsimaišymo į jų vidinius reikalus.
Blogo pridaryta be galo daug, o naudos jokios! | mas valstybes į šią kom

Dar būtų pusė bėdos, dar tas blogas būtų davęs šiekĮja; Francūziją, Didžiąją i 
tiek gero, jeigu iš tos klaidos būtų buvę mūsų vadų jr Britani ją, Jungtines Valsti- 
valdovų pasimokyta. P ‘
kaip tik priešingai. Įš vienos baisios klaidos skubinamas!
dar į baisesnę kitą klaidą.

Mes turime mintyje mūsų vyriausybės ir jos talkinin
kių pastangas prikelti Vokietijos miiltai izhią, iš naujo | turėjo net keturis ilgus Įpa- 
Vokietiją apginkluoti. Tud reikalu mūsų valstybės sek- sikalbėjimus su Kinijos G ............ ----- . .. _____
rybos susirinkimą. Francūzija, Anglija ir Amerika jau sadorium Wu Hsiu-cuanu.

Drebėkite, netikėliai! Jūs 
gimdote komunizmą! Tas, 
kuris neduoda kunigams 

pradėjau dirbti mėsos dolerių, yra atsakingas už 
ombinatę paprastu darbiniu- komunizmo plėtojimąsi.

Uždirbau 400—500 rb. Skurdas negimdo komu- 
mėnesį. O šiandien' jau Į nistų, ne! — teigia Pruns- 
dešrų gamybos cecho kis. Komunistus gimdąs ne

iki 1,000 tikėjimas kunigais. Ot; jei

tvo reikalavimą, kad bū- 
šis reikalas balsuotas. ’ 

-anksčiau, ne-l Pirmininkas uždarė ; 
įsėdi. [Gintaras, Rainis ir duktė Ele-

Toigi trečiadienį šis In-'°nora lanko mokyklą. Sūnus
I ;li ios siūlymas dėl sulaiky-! Erdvidas, baigęs amatų 

ku- mo Korėjoje -mūšiu bus |'Vk1’: d'!^a formuo‘°3a t • • • - ., .
S nuo einant galima sulaikyti baigtas; manoma, jis bus 1^ pel. mgnesj žmona Marija 70 krikštyti bažnyčioje - 
izmomų gyvybių žuvimą ir iirnmtas. _ ;yra piina savo namų šeiminin- katalikiškoje ar protestan-

Jei Jungtines J autos (n- kg Mes turime jaukų , -■ 1 
Amerika) butų paklausiu- yj.a netoli nuo 
sios Indijos, larybii Sąjun- '.-lai-bovietės. 
gos ir Kinijos balso tuo- ] ______ ,______

'met, kai nebuvo peržengtas i PRUNSKIS IR JO 
38-1 ,-asis paralelius, kiek , GERBIAMIEJI 
daug žmonių gyvybių butų; .' j Kun. Prunskis storojasi.

kiek tik begali, suradimui 
tokių, J • ’ ’ • 
“komunistai”, o dabar 

, Į keikia, kurie buvo 
j viai”, o1 dabar 
prieš kiekvieną

rūpinomės
J laukdami, kada amerikie- 

i čiai pradės trauktis atgal, 
■ sakė jis. Tarybų Sąj,i 
Įsiūlymas parodo kelią,

stūmės, bet juos pastūmės’ 
bedievybė.

Gerai, bet kaip tuomet ti
kintysis patampa netifye- 

nio-Įliu? Paimkime lietuvius.
Mažiausiai 99 procent.,-Lie-

i turto* naikinimą.
i Pirmininkas: Balsuokime.

48 balsai buvo už Indijos 
Į sumanymą, 5 prieš, ir ketu- 
I rios delegacijos susilaikė 
' nuo balsavimo. Į

Tuomet pirmininkas pa- 
Į reiškė, jog dabar būsią Į 

retorius išlėkė Brusselin į Šiauriu. Atlanto Sąjungos ta- Liaudies Respublikos an .ba- ^Qtas piimasis Indijos j 
• ■ • * " . ’ * •• • r j siūlymas.

Alexis Kyifųi (Graikijos) 
j nepritaria 
nes jis pastato 

ropos, šalis apie dešimt divizijų sustiprinimui tos Sąjun- J.? * plTiniJ su Jungtinių
„X 4x2, tu, manydamas, jog 1 e cino. armjja> kovojančia

vyriausybė nenori karo su i ji-in

Deja, to nesimato. Viskas kalbą jas> Kinijos Liaudies 
publiką, Tarybų Są, 

I Indiją ir Egyptą.
Sir Benegal sake, 1

susitarė dėl atkūrimo vokiečių armijos Vakarinėje Vo-i _
kietijoje. Atvirai kalbama, kad Jungtinės Valstybės ge- Į rį£ius (yuc 
rai apginkluos ir pasiųs Vokietiion ir į kitas Vakarų Eu~ | Beneaal ’ 

gos ginkluotų jėgų.
Tikslas neslepiamas. Aiškiai sakoma, kad tos visos 

ginkluotos pajėgos, jų tarpe ir nauja vokiečių armija, Į 
taįkomos prieš Rytus. Betgi per du baisiu karu kaip tik 
tie Rytai skaudžiausiai nukentėjo nuo Vokietijos mili- 
tarizmo. Dabar atvirai ruošiama trečia “pirtis” su to- j mafome ]iac] Juno tin. VaM • 
HUS pačiomis jėgomis prieš tuos pačius Rytus! Lstljos ’ ir Jungtim faLitos ’

Ką pasakytų Jungtines Valstybės, jeigu kas nors pa-; vetia mj|itarines operacijas 
našaus būtų prieš jas ruošiama Meksikoje? Ar jos tylėtų j prįe mflSų rubežiaus, 1 
ir toleruotų? Nei tylėtų, nei toleruotų. -būdu karas

tyĮęs tuos klausimus statėme pradžioje Korėjos kon- Į užverstas ant mūsų 
f likto. Nereikėjo būti jokiais pranašais, kad numatyti, Į nių.” 
prie ko tas konfliktas veda ir prives.

— žymėjo Sii 
ar aš neklys-

mu.
dijos-siūlymui,

agresorių-

Jungtinėmis Tautomis ąrba 
JoValstijomis? 

atsakymas buvo:

butą, Į tiškoje. Jie- buvo 'išauklėti 
| krikščioniškai. Tai kaip 
'tuomet jie patapo netikė- 
Įliais? Nei Prurįkis nei jo 
i globojamasis Hyde to ne- 
!paaiškina! Tai užtyli. Na, 
!o žiūrėkite: kiek daug Ke
ltuvių (Lietuvoje ir išeivi- 

tokių, kurie kadaise buvo! joje) šiandien yra komuni- 
' ’ „r ji stų, pastariesiems ' pfita- 

bedie- riančių ir bedievių, atsisa- 
klaupiasi Kančių kunigėliams pinigus 
davatką, duoti, bet kovojančių už 

Suradęs panašius tipus, jis ; tai, kad darbo žmonės ga- 
nesigaili laiko ir laikraštyj i lėtų pasiekti rojišką gyve- 
vietos jiems garbinti. hiimą žemėje!

šiuo metu jis susirado j Prunskis ir Hyde ragina 
kažin kokį “Hyde”, “buvusį ‘ “visus geriau pažinti komu- 
komunistų dienraščio ‘Daily nizmą.” O kaip tai pądary- 

redaktorių”, o da- ti? Norint komunizmą pa- 
katalika” žinti, reikia skaityti Mark- 

, _ ,t .. i Prunskis kunigų Drauge ,ši-
Į mušius sulaikyti? Ar ji ne;DajD posmuoja: 
i reikalaus, kad amerikiečiai' 
sutiktų pasitraukti iš For- ; 
mozos, jei nori, kad mūšiai, 
būtu baigti Korėjoje?

Šitie klausimai šiandien' 
vargina ne vieną? 

r ■ Nusigandę 
Tūli amerikiečiai

ntu
v

su mūšiu
si! tinka 

baigi-

mano

Ras bus?
Paskirti;ji trijų asmenų 

Tautų komisija, be abejojimo, su
sisieks su Kinija ir su Mac- 
Aithuru. Bet ką atsakys 
Kinija? Ar ji sutiks baigti 

• mūšius be jokiu išlygų? Ar 
1 ' ‘ 1 
I Kinija būtų pripažinta ly- 

ir suteikti gerus sumany-į giateiscį Jungtinių Tautų 
mus, kaip greit baigti mū-Įnare, o tik tuomet sutiks 
šiai Korėoje.

Alexis Kyrou stebisi, kad 
.Syrijos atstovas savo kraš- 

Jungt. Tautas

prieš

ai
raris El-Khoury 
Indijos siūlymu;

sutinka 
komisi- I

Aišku, ja galėtų ištirti visą reika-Įji nereikalaus pirmiau,t kad 
mes nenorime karo, bet mes ja pSl. trįs-keturias dienas

ir

> tuo
ras buvo prievarta 

ž.mo- .
j tą ir visas

ie ko tas konfliktas veda ir prives. i Toliau Sir Benepril niro-!1101^ Pridaryti lygiais su. ag-
Tolygi padėtis sudaroma Europoje. Taip pat nereikia l Į<acĮ jįs nemano", jo* bū-11 ūsorium (Suprask: Kinija 

būtį pranašu, kad atspėti, prie ko tas pasiruošimas gali' logiška ir sveika TZ x
privesti, turės privesti.

O to lengvai galima išvengti. Galima išvengti naų/jos 
klaidos ir naujos tragedijos, kalbant ne apie karą, net 
ąpįę taiką, ne apie didinimą apsiginklavimo, bet apie 
nusiginklavimą.

Lai Amerika pasiūlo sumažinti apsiginklavimą tuojau 
trečdaliu, puse, ar dviem trečdaliais, ir tegu atsiranda 
Šalis, kuri tam pasipriešins! Visam pasauliui bus aišku, 
Kas nori karo, kas ieško karo, kas yra taikos priešu.

Štąi keliąs iš gadynės karų į gadynę taikos ir ramy
bės!

ir Šiaurės Korėja). į

au JU, Dr. Luis Padilla Nervo Į 
mūšius ii nieko i (Meksikos) užgiria Indijos 

daugiau nedaryti. Ne 
nori, kad kom sija pir 
gerai tą klausimą išs 
juqtų, pasitartų su ąbiem 

; pusėmis, 
ir tuomet Jungtiniu 

dėl

riim- 
ti rezoliuciją, Į -reikalaĮujant! 
sulaikyti

Jis ' siūlymą; jis nemano, 
•inįau 
judi

Worker’ 
bar “karštą

Nąuja karo, kurstytoją kliką
Nęw \ Yorke susiorganizavo “Committee on the Pre- 

sept panger”. Komitetas jau išleido pareiškimą ir atsi
šaukimą į .visuomenę. Atvirai ir ciniškai jis agituoja už 
ruošimąsi naujam karui. Jis reikalauja, kad mūsų šalies 
pastovioji armija susidėtų mažiausiai iš 3,500,000 vyrų. 
Jis kad tuojau būtų įvesta visuotina militari-
nė tąrnyba. Payojųs esąs greitas ir didelis. Visa šalis tu
rinti pa'vjrsti militarine baze.

Komitetas susideda iš aštuoniolikos individualų. Jo 
vadais yra Harvardo Universiteto prezidentas Dr. Ja
mes B. Conant ir mokslininkas Dr. Vannevar Bush.

Komiteto misija: Gąsdinti Amerikos žmones pavojumi . .
ir psichologiniai paruošti juos naujo karo ųeišvengiamy- pirmesnių diskusijų ; 
bes idėjai.*

tai būtų agresoriaus 
taikymas.

EI-K hour y nurodo, jog 
Meksikos1 atstovas gerai 
nušvietė klausimą; ragina 
mažiau kalbėti, o daugiau 
veikti.

zĮ)r. T. F. Tsiang (čiang 
Kąį-šeko atstovas) prieši-

—; jei 
! 13-kps Azijos kraštų su- 
! manymus praeis, tai Jungt. 1 X X/ 1 -I •

džiulis smūgis, sako jis.
Selim Sarper (Turkijos)

Sena Pasaka

so, Lenino ir kitų marksis
tų raštus; reikia pąžinti 
darbininkų judėjimo istori- 
ją; reikia visapusiai skaity
ti ir galvoti. Na, o už 
tai šiandien kai kurie Ame
rikos teismai jau žmones 
baudžia. Atsiminkim 11-kos 
komunistų vadų bylą, atsi
minkim/ teisėją Mediną. Ar 
Prunskis, r a.g i nd a m a s 
Draugo skaitytojus giliau 
pažinti kpmunizmą, nesibi
jo būti priskaitytu prie 
subversyvių?

Atsargiau, kunigėli!'
Nelaimė Prunskio ir ki

tų jo. kolegų, tačiau, yra 
tame: kai tik darbo žmo
gus pradeda galvoti, įkai
tyti, stebėti, tuojau jis ima 

j ir pasvyra, — bet pasvyra 
ne ton pusėn, kurią palaiko • I • 1 •

Kalbėdamas apie komuniz
mo plitimo priežastis, jisai 

i pabrėžia:
— Esu įsitikinęs, kad ko

i'munizmas auga iš tos. dvasi
nės tuštumoj, kuri atsiranda 
nusigrįžus nuo krikščionybės.

I Hyde tvirtina, kad komu- 
Inizmas turi didžiausį pasiseki- 
|mą tų tarpe, kurie neturi ki- 

- _ . T - itų aukštesnių idealų. Komu-
cleda jų neklausyti Jungtin. |njzmuj palankią dirvą sudaro

7 Tautose. Jie bijosi, kad Ta- ,ne netUrtas, kiek
i l*ybų Sąjungai nepavyktų |,nėjimas. Hyde tą 
[gauti savo pusėn visos *ei- §įais žodžiais:

šiuo
jog metu yra nusigandę del to, 
ap- kad nemažai valstybių pra-

kariaujančiomis 
na 
Tautų seimas Į veikti 
komisijos siūlymų.

/Indijos atstovas reikalą- i 
vo, kad jo pirmoji rėzoliu-! 
cija — dėl mūšių Kūrėjoje .naši Incjijos siūlymui; 
sulaikymo — butų įmania• 13-kps Azijos kraštų 
svarstyti piripįau,* negu ku-Į ‘ ~
ris kitas klausimai bus' Tauįoms bus užduotas di- 
svarstytąs, i džiulis smūgis, sako jis.

C r. Urdanętąį pirminin
kas, tuomęt sakė: gerai, tai kritiškai žiuri į šį siūlymą, 

s Indijos Kenne|h Yoiinger ('Ang- 
ątstovo siūlymą.^ Bet jis, įijps) pareiškia,xjog jo de- 
+ . . ’ , - balsą i Įegacija remia siūlymą. Su-
Baltąrusijos Kiseleviii, ku- laikymas mūšių yra pirma 

1 ~ dregis- išlyga išsprendimui kitų vi-

dabar svąrstysįhię
c

pirmininkas, davė

.Ne skurdas yra

šu pago- 
išreiškia

pati j as
Pamatę Kinijos galybę,-------------------------------------

tūlos Azijos valstybės jau-i Tautas yrą didžios svarbos 
kad joms teks keisti reikalas.-

lįkos priėmimas į Jungtin.
Atomo jėgos kontrolė

Antradienį seimas pra-

čia,
savo gaires politikoje.'

Šiandien tūluose delega- ' 
tuose reiškiasi nuomonė, i 
kurios jie viešai dar. vis ne
drįsta pasakyti, jog įsikiši
mas Korėjon buvo visiškai- 
nereikalingas, — buvo bįė-; 
dingas žygis. > .

Seime
Antradienį, Flushing.;.. .

Meadow salėje, įvyko dvii^y^l
Jungt. Tautu seimo sesijos i .

Iš svarbesnių dalykų ga-D-nip karštai kalbant, kaip 
Įima priminti tai: seimas 
išrinko pirmininko pasiūly-

nį paduosiu vėliau.
Višinskiu pasiliko

Į Tarybų Sąjungos delega
cijos vadovas Višinskis jau 

------------- iš Apieyi- 
kos išvykti. Bet pąsfarųjų 
dienų įvykiai, pasirodo, jį 
nuo to sulaikė j jis dar pa
siliko tūlam ląikui.

Tenka manyti, jog girdė
sime ir matysime dar daug 
naujo ir svarbaus.

; ■■ -—H • c »' i į _ ?
2 psk—Laisve (Liberty, Lith. Dąily) -Penk., Gruod.-pecUS, W5O

jėgos kontrolės klausimą. 
Be kitų kalbėtojų,’ buvo iš
stojęs Višinskis; jis kalbė
jo daugiau negu pusantros 

| valandos. • • ’' • •
Turiu pasakyti, jog nesu 

"1 matęs ir girdėjęs 
| Višinskio taip energingai,

0 i darbo žmonės vis tik 
jgalvoja. Tokioje Lietuvoje, 
i valdant klerikalams, vėliau 
Smetonai, siautėjant bai
siai reakcijai, Lietuvos dar
bininkai slapta skaitė, švie
tėsi ir organft’ąvosį. Na, ir 
šiandien jie" jau kitokie 
žmonės, šiandien jie jau 
kuria naują* visuomeninę 
santvarką, Vadinamą soci- 

; jalizmu. v
Kaip neimsi, kunigui 

Prunskiui strioko yra dau
giau, negu kas gali įsivaiz
duoti !!

ris buvo pirmiau užsi 
Kiselevas Raibėjo su Korėjos reikalų. \

I tenp- Mahnipud Fawzi Bey (Ę- 
, _ _ i . gypto) užgiria siūlymą ir

Po jo kalboj ėjo <Eisį<usi- sako, jog Jungtinės Tautos 
arstyti šiandien stovi prieš didesnį 

ar klausimą, negu kokie žo
džiai galėtų ji nupiešti. Tai 
taikos ir saugumo klausi
mas. Jis stoja »už siūlymo 
priėmimą.

Warren Austin (Jungt. 
Valstijų) užgiyia siūlymą, 
bet reikalauja, kad busimo
ji komisija užtikrintų gink
luotosioms pajėgoms ir Ko
rėjos gyventojams saugu
mą.

trąvęs.

je.
jis kalbėjo antradienį.

Jo brandžios kalbos tu ri

Jokia tauta neprasįgy- Įjos: imti pirmiau sv.
yens, kol jį nesupras, jogjlndij08 atstovo siūlyi

Duktė: — Bet, tėvęli, ji- žemę arti yra tąįp lygiai i^e?
sai tvirtina jokiu būdu ne- i prakilnų, kaip r poemas ; Dr. ĮĮębler (Jugosl
galįs be manęs gyventi. Įrašyti. stojo už Indijos sunjanymo

Bookcr ^yashįngtoų svarstomą
★ kląusimųs paliekant vėįęs-

Vienas: — Ką reiškia zo-Įniąm laikui.1
Kfenųry Ęęy

tinka;

na

avijos)

kitus
/ Jėvas: — Liepk jam ko- 
ųą pors naują pasaką iš
rasti. Aš irgi tą pat pasa
tą kadaise tavo motinai 
tatyėjąu, bet seniaį įsitiki
nau, kąd. be jos būčiąų daug 
geriau gyvenęs.

dis taktas?
• Kitas: — Taktas tai mo-

Ęąiįs
(Syrijos) su tuo si

kėjimas atsiekt savo užma- peikia, girdi, tas klausimas
nymą nepasidarant 
priešo.

sau tuojau svarstyti ir 
jti.

balsuo-

tą komisiją, kuri ištirs vi
sus reikalus ir pateiks sei
mui rekomendaciją dėl pri
ėmimo į Jungtines- Tautas I c 
Kinijos Liaudies Respubli- pasirūošes

Komisijon įeina: Kanada, ..
Ekvadorius, Indija, Irakas, 
Meksika, Filipinai ir Lenki-

Komisija pateiks seimui 
savo rekomendaciją, o tuo
met seimas veiks. > ‘ 
.Kinijos Liaudies Respub-

Visųomet atsiipįpkime, 
jog didelė didžiuma šįos že
mės žmonių priklauso vadi
namoms1 • spalvotoms ra- 

jsėms. ' ... .
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Reumatizmo ir arthrito i ADIJIN ĖS ŽVAIGŽDES” I
daromi nuostoliai - - - - - - - - - - - -

Reumatizmas ir sąnariu
Jau gana seniai žinoma, 

kad žvaigždės skleidžia sa-
(arthritis) tiek votiškas radijo bangas. Bet

Pabaltijo spartakiada VilniujeViduriuose užsiūtas 
veteranui rankšluostis

tronomai Haribury Brown 
ir C. Hazard, rašydami 
moksliniame žurnale Na
ture. Jiedu teigia, kad tūk
stančiai milionų (bilionai) 
tamsiųjų žvaigždžių yra ir 
mūši škiame žvaigždyne, I 
“Paukščių Kelio” 
koje. Saulė yra viena mažų 
jų Paukščių Kelio žvaigž 
džiu. v

tai čepukas be didelio įtem
pimo meta ietį toliau kaip 60 
metrų. Respublikos čempione 
Briedy te užėmė šuolyje į
aukštį antrą vietą, pasiekusi 
140 cm. Respublikos rekor
dininkė Gasparavičiūtė, ku- 
rįos rezultatas lygus 151 cm, 
š] kartą nepajėgė konkuruoti 
su Briedyte bei latve Auzinia 
ir este Laazik. Rutulio stū
mime trečią vietą užėmė jau
nas sportininkas Mikėnas, ku
ris progresuoja iš metų į me
tus. Silpnesni buvo šiose var- 

mūsų respublikos 
sprinterių ir staierių rezulta
tai.

Du kartus — 1948 ir 1949 
m.m. — Pabaltijo futbolo tur
nyro nugalėtoju' tapo Lietuvos 
rinktinė. Kokie gi turėjo būti 
šio turnyro rezultatai, esant 
naujoms sudėtims?

Pirmą dieną žaidė Latvijos 
ir Lietuvos rinktinės. Pirma
me kėlinyje svečiai įmušė vie
ną įvartį ii’ antrame puslanky
je jie pakėlė pasekmę iki 2:0. 
Penkios minutės ligi rungty
nių pabaigos susitikimo pa
sekmė nebuvo pasikeitusi, bet 
per paskutines keturias minu
tes lietuviai škėlovo ir Sipavi-X 
čiaus smūgiais pasiekė du • 
įvarčius ir baigė rungtynes ly
giomis — 2:2.

Latvijos ir Estijos rinktinių 
susitikimas pasibaigė latvių 
pergale 4:1. Tokiu būdu lėmė 
spalio 8 d., sekmadienį, vy
kusios rungtynės tarp Estijos 
ir Lietuvos komandų. Lietuviai 
turėjo laimėli šią kovą rezul
tatu 3:0, arba 5:1 tam, kad 
jie pralenktų latvius pagal 

Pirmąjį kelini lai-l'varči« 3antvki’ ir tur' 
mėjo svečiai pasekme 16:12.1"^° nu.«a.I^,JU\"e‘.k^'p

VILNIUS. — Pabaltijo ta
rybinėse respublikose yra gra
ži tradicija —: kas dveji me
tai rengti spartakiadą, kųpo- 
jo dalyvauja geriausieji l5at\, 

/ . vijos, Estijos ir Lietuvos ivai- į q 1 , ’ l_ ’'riti sporto šakų atstovai. Pir- r 1 Q Į € *■
v :ni<ą kartą po karo tokio pobū- 

UZ”|ėžio spartakiada buvo sureng- 
siuvo ir paliko^, viduriuose ta 1948 metais Rygoje. Tuo- 
didelį rankšluostį, 30 coliū: met geriausiai pasirodė Lat- 
ilgio ir 18 colių pločio. įvijos komanda. Estijos rink- 

Astronomai Brown ir Ha- Rankšluostis buvo atrastas tinę užėmė antrą vietą, o Lie- 
bedarant tuvos — trečią.

Ir štai neseniai, spalio-5 d., 
Vilniuje, 
one, įvyko 11-osios spartakia- 

idos atidarymas. Daugiau'kaip 
j 400 visų trijų respublikų —| 
i Latvijos, Estijos ir Lietuvos— 
i sportininkų atvyko į šią spar- 

l lengvosios 
UZ atletikos, futbolo, krepšinio, 

dviračių sporto, gimnastikos, 
> sunkumų kilnojimo, imtynių 

ir bokso varžybose.
Oficialioji dalis baigta. Ne- . 

trukus prasidės ---- I

Washington. — Karo ve
teranas Arthur K. Jeffer
son per teismą reikalavo 
100 tūkstančiu doleriu 
lyginimo 
kad armijas daktarai, 
rydami jdfn operaciją,

tai nėra "dangiška muzi
ka”, apie kurią spėliodavo 
religiniai filosofai.

Jautriuose radijo imtu
vuose žvaigždiniai balsai 
girdimi kaip mišrus šnypš
timas, švilpimas ir spragsė
jimas. Tai šviesiųjų žvaigž
džių garsai.

Dauguma tų garsų pasie
kia žemę, nepaisant lietaus,

amerikiečių sugaišina nuo' 
darbo, kai]) kad jeigu milio-j 
nas žmonių nedirbtų po 1001 
dienų per metus.

Skaičiuojama, kad ser
gantieji tomis ligomis pra
randa 520 milionu doleriu 
algų per metus, 
negalintiems dėl 
uždegimo dirbti darbinin
kams siekia 130 milionų. . _ . , . .
dolerių; o kiti gydymuisi 1 debesų ai kitaip su- 
nuo šios ligos išleidžia 100 Liul l]sio oi o.

"“\milionu dolerių per metus. ------ _"v:
J Tokius skaitmenis nndnr

sanariu v v

11140 SIUS llcęOo IbivltlZlcL J.UU u . v • v n' •- - - , Aiškesniam žvaigždinių
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- Tokius skaitmenis paduo- Yį T-
da amerikinė Įstaiga Kovai didzniha! Įdubę >e-
prieš Arthritą ir Reuma
tizmą.

Kiaušinyny išpjovimas 
gydo krūty vėžį

a

galakti-

zard nužiūri, kad Paukščių ’sekamais metais, 
Kelyje yra tiek pat tamsių-,kita tam vyrui operaciją.
jų žvaigždžių, kaip ir svie-j Aukščiausias Jungtiniu

! šiųjų. Stokuojant kito var-. Valstijų Teismas atmetė
‘ ‘ Vai-;

ciai”, iš vielų nupinti.
Bet ramiose, tyrose nak

tyse girdima ir skirtingi 
žvaigždžių balsai, naudo
jant milžiniškus vielinius 
rėčius, kaip “dangiško radi
jo” antenas.

Šie garsai ateina nuo 
tamsiųjų žvaigždžių, ne
duodančių jokios šviesos,

do, jos vadinamos “radiji- 
nėmis žvaigždėmis.”

Kas gi yra tos tamsios 
žvaigždės?
nusenusios,

Aukščiausias
Teismas

Jeffersono skundą 
džios advokatas nurodė tei

Valstybiniame stadi- žyboSe

KREPŠINIS
Jau Estijos ir Latvijos vyrų 

komandų susitikimas pateikė 
staigmeną — rungtynes lai
mėjo latviai rezultatu 37:26. 
Antrąją varžybų dieną mūsų 
respublikos krepšininkai nu
galėjo latvius santykiu 30:26. 

(Ypač gerai su kovoj o Tarybų 
varžybos, jjetuvos rinktinė prieš Estijos:

; tamsios 'smui, kad Jefferšpnaš gau-;
— Jos gali būti na valdžios po $17.1 per takiadą dalyvauti 

atšalus ios mčnesį kaip^ atlyginimą 
žvaigždės, praradusios bet karinius sužeidimus, 
koki spindėjimą; arba jos' 
gali būti susikuopimai visa
tinių dujų, iš kurių dar tik 
darosi naujos žvaigždės, 
kaip spėja amerikinis as
tronomas prof. A. C. B. Lo
veli. J.C.K.

Atominis kankinys
I 1 JI LUU V V0 1 

s į^V-1 Lengvaatlečių ir futbolininkų | komanda.Pereita savaitę mirė 
' mus; amerikietis atominis susitikimai vyksta Valstybi-
mokslinink. Eugene 
nėr, 29 metu amžiaus. Jis 
nuo 1942 metu darbavosi

j lahoratoriiose, kur daroma 
i bei tobulinama snrogsta- 
! moii atominė medžiagą.

United Press mokslinio yra tikriausias iki šiol bū- 
j redaktorius Paul das sužinoti, ar asmuo turi 

nai. Tuomet krūtys greičiau p. Ellis skelbia, jog sekami vėžio ligą.
gyja po vėžio skaudulių 'vra svarbiausi šiemetiniai — — —

Newyorkieciai daktarai
George G. Green ir R ieva
Rosh patarė išpjauti kiau- kaip tvirtina Anglijos as- 
šinynus (ovarus) jaunoms 
moterims; sergančioms vė
žiu krūtyse.

Išėmus kiaušinynus, nu
stoja plaukt į kraują tam 
tikri lytiniai syvai-hormo-' skyriaus

Nauji svarbieji išradimai

__  _ vėžio skaudulių vra svarbiausi šiemetiniai 
panaikinimo 'krūtyse per išradimai:

Išvystyta naujas vaistas trititumo—trigubo io hvdro-|
:, gaminamas iš tritiumo—thigubojo hvdro- ' no

operaciją.
Išpjovus

Patirta, jog ir paprasta-

Gard-in*amG stadione, sunkumų kil- bet antroje žaidimo dalyje lie- s _. i. „i.,.:..:v,i... • . ... • . i

nuodais beryllium metalo, 
kuris vra viena medžiagų 
vartojamų atominėje gamy
boje.

Berylliumo dulkės nagadi-jjam plaučius, iššaukei
J Lygiai

notojų, boksininkų ir imtyni
ninkų varžybos — Filharmo
nijos salėje, krepšinio turny
ras ir gimnastų varžybos — 
Kauno sporto halėje ir Kūno 
kultūros instituto salėje, dvi
račių lenktynės — Vilniaus- 
Kauno plente ir Vingio par
ke. Blaukimo varžybos vyko 
rugsėjo 25-27 d. d. Talino žie
mos baseine.

LENGVOJI ATLETIKA

tuvių penktukas, vadovauja- 
!mas nusipelniusio sporto meis
tro Butauto, sukaustė Estijos 
krepšininkų veiksmus. Pel
nytai laimėjusi šį susitikimą 
pasekme 32 :27, Lietuvos vyrų 
krepšinio komanda tapo Pa
baltijo čempionu.

Kitaip vyko moterų koman
dų varžybos, 
susitikime Su 
moterys žaidė

sivylė gausūs žiūrovai, kai 
jau pirmo kėlinio viduryje 
Skalskis buvo priverstas išim
ti kamuolį iš tinklo. Po šio 
įvarčio Lietuvos rinktinė pra

siėjo energingiau žaisti ir 43- 
oje minutėje jos vidurio puo
lėjas Griškonis išlygino pa
sekme. Po pertraukos, pakeitę 
dešinįjį puolėją Skripkauską, 
energingu Kerinu, lietuviai 
per pirmąsias 3 minutes įmu- 
ša du įvarčius. Rezultatas 3:1. 

^Pakaktų dar dviejų įvarčių ir 
'turnyras būtų laimėtas, ta
čiau netrukus estai švelnina 
pasekmę iki 3 :2. Atrodė, kad 
visos viltys pasiekti pergalę 
reikalingu įvarčių santykiu 
žlugo. Eilė Lietuvos puolėjų 
atakų baigdavosi ties Estijos 
komandos baudos aikštele. 
Bet štai kairiuoju sparnu pra
siveržė Prichockis. Priartėjęs 
per 5 metrus nuo virpstų, jis 
nukreipė kamuolį į žemutinį 
kairį vartų kampą ir pakėlė 
rezultatą iki 4:2. Nuo 65-os 
iki 80 minutės Lietuvos rinkti-

Pirmame savo 
latvėmis mūsų 

labai neati
džiai ir pralaimėjo rezultatu 

kaip ii- pirmoje spar- 17:26. Tas pats atsitiko ir
kiaušinynus, terramycin, _ „ .... , .... .......

taip pat sulaikomas^ vėžio tam tikrų dirvožemio pelė- geno (vandenilio). Tritium dUSuli ir sukėlė nenagydo- 
bga šių. Terramycinas gerai naudojamas bandymams džiovą. Gydytojai per takiadoje, jau nuo pat pirmų- j rungtynėse su Estijos koman- 

’--—-i pastebimas ]f]a< Lietuvaitės dar kartą pa-i 
pralaimėjimą pasekme 

31 :44, ir užėmė trečią vietą. 
Pirmoji, vieta atiteko latvėms, 
kurios nugalėjo estes santykiu 
34 :19.

DVIRAČIŲ SPORTAS
•' Jau iš anksto buvo žinoma, 
kad rimčiausi pretendentai į 
nugalėtojus yra Latvijos at
stovai. . šis spėjimas iš da- 

rezultatų, | ^es pasitvirtino, nes koman- 

....... i' paten- jos rinktinė.
j kinti bet kurį lengvosios atle- J°m,etrų lenktynes, kurios vy- vieną įvartį ir, sustiprinę savo

plitimas, kuomet ši 
būna pasiekus kaulus.

Daktarai Rosh ir Green 
tatai patyrė, darydami ope
racijas vėžio ligonėms di
džiojoj New Yorko ligoni-’ myCino 
nė j Bellevue.

Terramycinas gerai naudojamas bandymams mą džiovą. Gydytojai per 
veikia prieš daugelį apkre- hydrogeninę bombą paga-, pustuzini metų negalėjo su- 
čiamųjų ligų. minti, pagal prezidento prasti, kas tai do liga ir 

iTrumano įsakymą.' Hydro- kai]) ja gydyti. Galu gale, 
.Surasta, jog įdėjus terra- geninė bomba būtų bent ke- jie surado, kad bervlliumo 

smarkesnė už, dulkės paguldė Gardnerį. O 
i šiai ligai gydyti dar nėra 

Atsakingi atominiai mok-; jokio vaisto.
slininkai dar netvirtina, 
kad pavyks tokią pragarinę 

Televizija tiek ištobulin-1 bombą padaryti.
j Dabar tritium dirbtiniai 

m^ta rodyti spalvuotus judamuo-.gaminamas atominėse kro-

ir aicreo^ycino į lėtą kartų i 
maistą jaunoms kiaulėms ir paprastąja atomų bombą.

Savo patyrimus jiedu iš- vištukėms, jos greičiau au- 
dėste Radiologų Draugijos ga įr didesnės užauga, 
suvažiavime Chicago j šią ‘ 
savaitę.

Žymėtina, jo nuo 
krūtyse per metus 
po 12 iš kiekvieno 100,000 
amerikiečių moterų.

Televizija tiek istobulm-; 
vėžio ta, kad praktiniai galima]

sįus paveikslus 
mis” spalvomis.

ŽADA NUPLAUT ATO
MINES DULKES

Clark Universiteto profe
sorius, Worcestery, Mass., 
šią savaitę tvirtino, jog 
Versene chemikalu galimą 
nuplaut nuodingas atomi
nes dulkes. Tokios dulkės ______ _
pavojingai apteršia žmones j Vulių liaukų, 
ir daiktus po atomų bom
bos sprogimo.

natūralė- snyse.
Išrasta vadinama 

chaninė širdis,” tam
“me- 
tikra 

New Yorko srityje įro-’pumpa, kuri galės palaiky-

jų rungčių buvo pastebimas > f]a 
Pėstijos bei Latvijos lengvaatle- tyrė 

čių pranašumas. Geriau pasi
ruošę ii- labiau patyrę, jie pir
mavo visose rungtyse. Vyrų 
grupėje geresnius rezultatus

< pasiekė estai; moterų grupė- 
ije, išskyrus kelis atvejus, lat- 

Prof. Gardner buvo vie- vės buvo žymiai pranašesnės.
nas tų mokslininkų, kurie Dėl vėlyvo laiko ir nuo lie- 
dirbtiniai pagamino meso- taus sudrėkusiu bėgimo takų, 
na, daug mažesnę dalį negu spartakiados dalyviai negalė- 
elektronas.

dytą, kad dumiant aukštyn ti kraujo apytaką, kuomet Neturi 
sidabro iodo garus, galima bus daroma operacija šir- - 
iššaukt lietų iš drėgmės 
ore.

Patirta, kad tam tikri 
jhormonai, ištraukti iš gy- 

esamų virš 
inkstų, padedą gydyti žmo
nes nuo alkoholizmo, tai yra,

Bet kažin kodėl nepavy- nuo nenugalimo patrauki-
ko 'jokiais chemikalais per 
dvejus ir trejus metus ap
valyt nuo atominių dulkių 
laivus, kurie buvo apkrėsti 
tais nuodais per atom-bom- 
bų išbandymus ties Bikini 
sala, Pacifiko Vandenyne.

mo naudoti alkoholinius gė
ralus. Tie hormonai taipgi 
palengvina x išsipagyrioji- 
mą.

Surasta toks kraujo tyri
mas, kad didžioje daugumo
je atsitikimų galima grei-Narkotiniai nuodeti tarp įai sužinoti ar ž ster. /vn zi L* o on □ o / l\/ nnn Y rivlr/) Į vt 7_ _

iga vėžiu.

APSIRIKO
Hoerstein, Vokietija.

amerikonai

jo parodyti gerų , ......—v, ,
bet visumoje atskiru sportinin- dines varžybas laimėjo Latvi- nės žaidėjai Griškonis, Mačiu 

įkų pasiekimai galėjo paten- ks rinktinė. Tačiau 100-ki- lis ir Kerinas įmušė dar po

—.1 tikos mėgėją ir žinovą. Vi-
, karei-lsuotilli pasigėrėjimą gausių .

... ..Ip;,. : „aie į,u1. buvo!žiūrovų tarpe sukėlė daugkar- lenktynininkas-----  ..........■ Avi ' S rutulio stūmimo, fas Matviejevas 
plaučiams. Gumi- sysiln*nk£ vokiečiai. Jankiai.

(robiniai) vamzdžiai išdidžiai prabilo į
* I 1

—Ką jūs Čia darote, Fri-l j

vi ai ei
džiai ar
niai (
iš tos pumpos įjungiami į čms: 
atitinkamas kraujagysles,: .
kuriomis kraujas eina į šir- cai> bocmanai. Eikite 
dį, iš širdies į plaučius, iš sujnumis^.
plaučių į antrą pusę šir-' 
dies, o iš čia vėl plaukia į 
visas kūno dalis.

Mechaninės širdies išban
dymai gyvuliams rodo, kad 
ji tiks ir operuojamiems 
žmonėms.

ko asfaltuotame Vilniaus- gynimą, laimėjo šį susitikimą 
Kauno plente, laimėjo Estijos rezultatu 7:2, tapdami PaBtal- 

sporto meis-itijo turnyro nugalėtoju. Ant- 
Jis nuva- roję vietoje liko latviai, tre- 

ęioje estai.
BOKSAS

Per pastaruosius tris dešimt
mečius Estijos boksininkai bu
vo visuomet žymiai pranašes
ni už latvius ir lietuvius. Tad 
ir šį kartą negalima buvo 
daug ko tikėtis. '

Bet pirmasis Latvijos ir Es- / 
tijos boksininkų susitikimas,/ 
kurį laimėjo latviai rezultatu; 
5:3, parodė, kad estai yra šį 
kartą blogiau pasiruošę. Tary-j 
bų Lietuvos bokso rinktinė/ 
kurios sudėtyje buvo žinojii 
“odinės 
Šocikas, 
kauskas, 
nugalėjo 
ir pirmą kartą savo sporto is
torijoje, lygiai tokia pat pa
sekme, estus. Pasiekę šias dvi 
pergales, Lietuvos boksininkai 
užėmė pirmą vietą Pabaltijo 
turnyre, antroje liko latviai, 
trečioje — estai.

' IMTYNĖS, PLAUKIMAS, 
SUNKUMU KILNOJIMAS, 

GIMNASTIKA
Imtynių varžybose pirmavo j, 

■ Estijos komanda, kurios sūdė-/ 
jlyje buvo TSRS ir Europos /

TSsRR Aatyi- ' 

plonas Puusepas ir kiti pajė
gūs imtynininkai. Estai nuga-

Utinio šalies rutulio oumh.uxiw, v -

Į disko metimo ir dešimtkovės ,^avo šį nuotolį per 2 vai. 47 
čempiono Meino Lipo

i ja) pasirodymai. Savo 
nišku požiūriu, gražiai 

Sian įjaig stūmimo ar metimo 
mais Lipas dar kartą 
kad jis yra vienas 
“universalių” “ 
atlečių. Gerą; pasekmę — 49 | lenktynės laimėjo trys Latvi-

75 cm.—nepaisant blogų !J°s dviratininkės — Veže, šie 
sąlygų, parodė taip pat ir Lassi.

vokie-

veiks- 
įrodė, 

geriausių 
Europos lengva-

(Esti- Įmhi. 45 sek. Antrą vietą už- 
tech-lGmG sporto meistras Džarcons 
atlik- i (Latvija) — 2 vai. 48 min.

41 sek. Trečioje — Stankus 
(2 vai. 58 min. 20 sek.), ket
virtoje — Juodžbalis (2 vai. 
59.0 -min.). 30 kilometrų

Pakilo keturi vokiečiai ir 
sako:

— Na, tai eime.
Ir keturi vokiečiai bežiū- m-

1 oro 
Kotkas. Nenugalimas buvo il
gų nuotoliu bėgime j^ųjįas susitiko varžybose.

Į Latvijos, staieris Silinš. Jis Jometrų krosą pirmieji baigė 
į laimėjo 3,000, tiek ir 5,000 latviai: 1 Keisteris, 2 Stan- 
I metrų bėgimą. Ypatingo pa- kus» J Sprengis, 4 Džarcons 
I gyrimo vertos Latvijos bėgi
kės Rambeka, Zelmene, Duk- 
mane, kurios nugalėjo visuo
se trumpųjų ir vidutinių nuo
tolių bėgimuose.

Lietuvos 
šiai pasirodė ietiejį metikas

rint partrenkė amerikonus 
ir išmetė laukan.

, Pasirodė, kad jankiai pa
darė klaidą — jie “užkliu
vo” į vokiečių ristikųį klu
bo susirinkimą. •

Negana to. Karinė ame
rikonų policija juos arešta
vo už betvarkės kėlimą.c-

Sekmadienį dviratininkai
30 ki

Sprengis, 4 Džarcons 
ir tik penktuoju buvo lietu
vis šaudvytis. Moterų grupė
je pirmavo Lassi, šie ir Veže. 

Komandines dviračių spor
to varžybas laimėjo Latvijos 
sportininkai, antroje vietoje 

rinktinėje geriau- jpęo estai, trečioje — lietuviai.
FUTBOLAS

šių metų futbolo turnyras 
skyrėsi nuo ankstyvesniųjų 
tuo, kad jame neturėjo teisės 
žaisti žaidėjai tų komandų, 
kurios dalyvauja Tarybų Są
jungos pirmenybėse, t.y. Ry
gos “Daugavos,” Talino “Ka- 
levo” ir Vilniaus “Spartako.”
Iš esmės turnyre susitiko Lat- čempionas Kotkas, TSRS čėm- 

Ivijos, Estijos ir Lietuvos ant
rosios rinktinės ir tuo būdu 
mažai kam žinomi

Plačiau patikrinta banki
nių vaistų kortisono ir 
ACTH’o naudojimas reu
matiniam drugiui ir sąna
rių uždegimui gydyti.

'N. M.
mokinių New Yorke.

New Yorke sparčiai plin
ta pavojingų narkotinių 
svaigalų- naudojimas tarp 7 • • •> ii
pradinių mokyklų ir high LrClU^ SIX
school’ių mokinių.

Miesto majoras Impellit- 
teri žada pasmarkinti kovą 
prieš nuodinguosius svai
galus. Taip pat ketina rū
pintis, kad • būtų gydomi 
berniukai ir mergaitės 
nuo pragaištingo įpratimo 
į tuos narkotikus.

iga vėžiu. Tai vadinamas
Penn tyrimas (test), kuris

Maskva. — Sovietų Są
junga siūlė Keturių didžių
jų talkininkų derybas dėl 
taikos sutarties su Austri 
ja.

Pradinėse Jungtinių Val
stijų mokyklose yra pusan
tro miliono iki dviejų mi
lionų neprigirdinčių vaikų. 
Kai kurie visai negirdi.

Pusiau - kurtiems arba 
silpnai girdintiems vaikams 
nesiseka mokytis. Dažnai 
patys tėvai-motinos nežino 
apie silpną savo sūnų bei 
dukterų klausą ir bara ar 
baudžia juos už atsilikimą 

L_. moksle.
' Tam tikra dalis mokinių

yra visuomet taip susiner
vinę ir susijaudinę, kad tik 
todėl klasėse neprigirdi, 
nors pati jų klausa iš tik
rųjų sveika. .

Profesorius Helmer Myk- 
lebust savo knygoje “Your 
Deaf Child” pataria tė
vams ir mokytojams kreip-

London. —Anglų darbo 
ministras Richard Stokes 
sakė,. Angliją nori derybo-1 čepukas. Rezultatas 56 m. 70 
mis išspręsti Korėjos klau- cm, kurį jis parodė spartaki- 
simą. ‘ adoje, nėra geras, nes papras-

liai negabus” ar tik dėl pra
stos klausos, silpnų nervų 
ar blogo regėjimo nesiseka 
jam mokytis.

Girdėjimas dažniausiai 
pataisomas Idausytuvais

tis į tinkamus gydytojus, (earphones). O kuomet ne- 
kuomet berniukui ar mer- ; galima klausos pataisyti, 
gaitei nesiseka mokytis, tai neprigirdinti vaikai tu- 
Daktariški ištyrimai paro- retų būti specialiai moko- 
dys, ar mokinys “natūra-Imi atskirose klasėse,

klausos pataisyti,

sako

pirštinės” meistrai 
Sarapinavičius, Kar- 
Matikevičius bei kiti, 
latvius santykiu 5 :3

prof. Mvklebust.
Regėjimas paprastai pa

taisomas akiniais.
Vargingųjų šeimų ber

niukams ir mergaitėms daž
nai nesiseka mokytis del f 
prastos mitybos ir nesvei- • 
katos. New Yorke padaryti1 žaidėjai, įėjo latvius ir lietuvius ir tapo
bandymai parode, jog page- turėjo dvejose rungtynėse gin- Pabaltijo čempi 
rinus tokiem mokiniam ti savo respublikos garbę. ' ' (Tąsa 6-n
maistą, pakyla ir jų gabu
mai klasėse.

ionu..
(Tąsa 6-me pusi.)

N. M. 3 p si..-Laisvė (Liber t y, Lith. Daily) -Penk., Gruod.-Dec. 15, 1950 į
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(Istorinis Romanas)

Kai viskas buvo sutvarkyta, bajoras 
Knystautas pridėjo trimitą prie lūpų ir 
sutrimitavo. Jam atsiliepė ožio ragu se
nas Visimanta, paskiau jo padėjėjai, o 
visa tai arti ir toli pakartojo tamsi gi-, 
ria. Ilgai nieko nebuvo girdėti; tik vie
na kitą pavaduodamos čiulbėjo giedojo

sugrįžo atgal į mišką. Niekas nesuskubo

Komtūras Hermanas, pamatęs vilkus, 
nepabaigęs kalbėti rožančiaus, ūmai su
sigriebė, ištraukė iš žemės kalaviją ir 
pasiruošė, bet daugiau ilgai nepasirodė 
nė vienas žvėrelis.

—Stirnos, stirnos!—pusbalsiu sušuko
suokė, ir visas oras kvepėjo pavasario ža
lumu.

*— “Ciku, ciku, eikli, ciku, ciku”, —lyg 
pasiklausydamas kartojo nendryne tas 
pats balų paukštelis.

Staiga toli toli, tamsioje girioje, pasi-

Viena stirnutė pašokėjo, pargriuvo 
ant žemės ir pradėjo kapstytis.

Dar kažkas paleido keletą strėlių, bet 
stirnos apsigręžė ir, lyg žaisdamas, nu-

ženklą varovų vadas. Tuo metu jam at
siliepė visos miško baidyklės, visos “pik
tosios dvasios”; kažkur kažkas pradėjo 
švilpti, birbinti, taukšėti, dundėti, ir 
klaikūs žmonių balsai sumišo su nepa
liaujamu būgno dundėjimu, kuris veržė
si lyg iš po žemių, ėjo vis platyn, artyn, 
rodos, kažkur ten pasijudino ir pati gi
ria.

Žirgai pastatė ausis, išplėtė šnerves ir 
šniokšdami, skersuodami klausosi, žiū
rėjo į girią; raiteliai raminojuos, nelei
do pasiduoti siaubui ir išneštom medžio
tojus į visas puses, kas neretai ir atsi
tikdavo per tokias medžiokles.

Kad ir buvo įsakyta medžiotojams lai
kytis tylomis, bet ne visi tat vykdė. R i-

Paskiau atbėgo šernų būrelis; stabte
lėjo, pauostė orą ir pasišiaušę, pastatę 
nugaros šerius, norėjo sprukti per vidu
rį, bet riteris Griežė vieną pavertė ieti- 1 
m i, o kiti visi, rodos, tik dabar pamatę 
sau pavojų, žvygaudami pasileido atgal į 
girią. Kai pradėjo tarp krūmų šmėse- 
liuoti laukinės ožkos, kiškiai, stirnos, 
barsukai ir kiti mažesnieji žvėrys, visi 
medžiotojai pasirinkdami šaudė juos iš 
lankų, mėtė iet imis ir įsikarščiavę pasi-, 
traukė iš savo vietų. Aikštelėje ir tarp ; 
krūmij. kapstėsi, kankinosi kiškiai, lapės, I 
stirnos; kiti jau gulėjo pasliki ir nekru- I
tėjo, bet didieji žvėrys dar nesirodė. 
Jie ėjo paskutiniai ir kolei nematė sau 
pavojaus iš priešakio, varovų nepuolė, 
tik gynėsi nuo šunų, vis labiau iršo, žiū-, 
rėjo priešais savęs kruvinomis akimis ir

kėši iš varovų, vis šnekino bajorienę’su 
bajoraite, ir jų žirgai negalėjo nustovėti 
vietoje. Užpakaly mėgino savo ietis ir 
kalavijus’ žemaičių bajorai, kalbėjo ryt
metines maldas kryžiuočiai broliai ir 
žiovavo nuo ryto drėgmės jų knechtai. 
Tik vienas kunigaikštis Vytautas laikėsi 
ramiai. Jis klausėsi paukštyčių čiulbė
jimo, kažką mąstė, galvojo ir, kai švietė 

lenke galva 
7 C 7 V

iš malonu- 
patekėjusi 

sparnuočių

pamatęs žmones su-
Ivg susimastęs, arniurnėjo ii

jam tuojau pradėti kova, ar dar mėginti

(Tęsinys nuo pirmo puslapio) 
LLD 13 kp. Easton • •.. .................•.. •
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“Drauge” tūlas adv. J. B. j Matomai, Lietuvos vaduo- 
Budrikas idealizuoja meilę j tojai taip įkyrėjo didžiųjų 
ir prieina prie ve kokių ne-i valstybių atstovams, 'kad 
sąmonių: r | jie nuo Lietuvos klausimo

“Kada meilė užges, dan-'ne tik akis užmerkė, bet ir 
gus ir žemė pranyks. [ausis užsikimšo.

“Tikroji meilė padaro!
I galviją žmogumi. O mylis [
■ žmogus tampa Dievu.”

Nejaugi meilės idealizuo-
' tojas buvo galvijas ir tik
! meilės pagalba tapo žmogų-1 
mi ir dar literatu?

M i am i

Įvykusioje CIO konvenci
joje pasisakyta prieš Mc- 
Carran aktą ir prieš Taft- 
Hartley įstatymą.

Bet ar buk tuo klausimu
('veikiama? Unijos viršinin- 
j kai nesigaili žodžiais pasi- 

Herald” korės-• rodyti, kad ir jie radikalai. 
Paul Ghali rašo Savo laiku i ūsų rašytojas 

kad Franci ja Amfiteatrovas rašė: “Su! iš Paryžiaus
| rengiasi ilgam karui Indo-1 valdžios leidimu aš ir tarpe 
i kinijoje. i žandarų liberalas.” Mur-

Taip, Pranei ja ten ka- ray ir kiti unijų vadai, su 
riaus tol, kol* Amerika duos Washingtono leidimu, išsi- 
jai pakankamai pinigų,; reiškia ir prieš tuos įstaty- 
amunicijos ir kareivių . . . mus ....

architektas į

75
56
56
56
56 'jau atsišaukti tuos dipu-
56 I kus, kurie iš Bremeno vežė

į veidą saulutė, jis merkėsi 
ir, skęsdamas savo mintyse 
mo šypsojos. Vėsus rytas, 
saulutė, raminantis miško 
kliaugėjimas ir tasai kvapsnus jaunutis 

• žalumas veikė jį raminamai. Jis dūmo
jo, i šypsojos, matė ir kitus. Jis d;
siruošė artėjančiam triukšmui ir nesi- 
purtino nuo ryto drėgmės. Kunigaikš
tis nepakentė ramybės ir karščiuotos. Jis 
su užslėptu šypsniu žiūrėjo į gerai nusi
teikusį ir ramiai poteriaujantį kryžiuo
čių komtūrą Hermaną, kuris, įbedęs į že
mę kalaviją, nė nemanė, kad kiekvieną 
minutę išbėgęs iš girios stumbras ga
li jį, beginklį, pakelti su arkliu ant ra
gų; lygiai taip pat kunigaikštis žiūrėjo į 
nekantraujantį ir nemokantį savo karš
čiuotos paslėpti bajorą Skersgaudą, kai 
tas rodė bajorienei ir jos dukrai savo ga
bumus mėtyti ietį.

—Šis vyras,—pamanė kunigaikštis,— 
geras kariauti, bet menkas vadovauti.

Kunigaikštis visą laiką buvo ramus, 
drauge atsargus ir pasiruošęs bet ko
kiam pavojui. Jis gražiai sėdėjo ant sa
vo žirgo ir,* kai tas, pastatęs ausis ir iš
plėtęs šnerves, kriokštė ir, baidydamasis 

’ artėjančio triukšmo, skersavo į girią, 
plojo jį per kaklą ir ramino—košia, ko
šia.

Triukšmas kaskart vis artėjo . . . 
Staiga šmėsterėjo tarp eglių viena lapė, 
kita, ir keletas vilkų nėrė į šalį, kur sto
vėjo kryžiuočių užtvara ir buvo pratęstos 
ant žemės virvės. Vilkai visu smagumu 
peršoko per virves, o lapės pabijojo ir

ne

pasprukti. Pamatęs jį Gudų bajoras, 
Pilca iš Matakaucų, persižegnojo, greit 
nušoko nuo.arklio ir, padavęs jį.palaiky
ti vienam savo palydovų, sugriebė raguo- 
tinę. Surikęs “zdrastvui, brat mišutka,” 
žengė į loki. “Mišutka” pasišiaušė, vėl 
suniurnėjo ir norėjo trauktis, bet buvo 
jau vėlu: medžiotojas beveik jau siekė jį 
raguotine. Žvėris ūmai perpyko, atsisto
jo ant paskutinių kojų ir, išskėtęs pirmu
tines, norėjd apkabinti savo priešą, bet 
šis atstatė prieš save raguotinę ir dūrė 
jam į krūtinę; lokys subliovė, griebė 
abiem pirm utinėm kojom už raguotinės 
kryžiavonės ir, ją pasiekęs, norėjo iš
traukti ginklą iš medžiotojo rankų, bet

pliupo krauju, ir puolė medžiotoją visu 
savo kūno sunkumu, bet tąsyk iš abiejų 
pusių prišoko prie jo du palydovai ir kir
viais sutriuškint) žvėriui galvą . .'. Kry
žiuočių ir žemaičių bajorų tarpe pasigir
do gudams pagyrų ir nusistebėjimo jų 
miklumu. Bet nepabaigė gudai su lokiu, 
kai miške lyg viesulas pakilo: Pilca ir jo 
palydovai puolė atgal prie savo arklių. 
Tuo tarpu, laužydamas medžių šakas, 
skirdamas ir lankstydamas krūmus, iš
bėgo didelis briedis, o paskui jį keli jau
nikliai ir pateles. Briedis, nė kiek nesu
silaikęs, lyg nieko ir nepamatęs, atmetęs 
galvą ir atrėmęs į nugarą šakotus ragus, 
prašvilpė su visa banda per medžiotojų 
užtvaras. Bajoro Pilcos ir kitų medžio
tojų arkliui pasibaidė ir, bendro siaubo 
apimti, pasileido bėgti, kur kojos neša. 
Pasidarė didelė suirutė. Kalteliai nebe
galėjo nuturėti žirgų. Susyk išnyko iš 
užtvaros ir Knystautaitė, ir riteris Grie
žė; pasibaidė arkliai daugelio kryžiuo
čių ir knechtų. Vienus išnešiojo po miš
ką, kitus išdrabstė po raistą. Kažkur 
dingo ir bajoras Skersgaudas.

gajk Įfe

Šio paveikslo kairėje pusėje matome Kinijos Liaudies Respublikos delegacijos vadą 
Wu Hsiu-chuan, kalbant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos susirinkime. Jis apkal

tino Jungtines Valstybes agresijoje prieš Kiniją.

J. Stakvilevičius, Brooklyn,
nuo Nečiunskų pąrės .. •....... .

B. Zmitraitė, Binghamton, N. Y., 
nuo Šimoliūnų pares ..... •.........

K. ir O. Depsai, Mastic Beach, N. Y. ....
V. Vilkauskų šeima, Nashua*, N. H. ..... 
LLD 50 Kp., Rochester, N. Y. •..•...••• 
Ch. Vigūnas, Brooklyn, N. Y. ....... 
K. Janeliūnas, Brooklyn, ‘N. Y................
Ponia, Brooklyn, N. Y....................... • • • •
S. Rawbisky, Washington, D. C. •••..•.. 
M. Sabaliauskienė, Newington, Conn. . ..

“Nuo siu siuntu išsiunti- 
0 mo yra jau praėję virš me- 
. tai laiko, todėl asmenys,

>s Anglijos 
karalius, vadinamas Wind- 
soro kunigaikščiu, pareiš
kė, kad sustabdymui karo 
tuojau turi būt metamos 
atominės bombos . •

Mat, pereitame kare An- ' 
glija užtektinai gavo pa- 

i prastų bombų, tai dabar
” * į no

ir atominių bombų 
Bet pats neša sa-

17 00 ' neprisiuntę artimiausiu lai-; Windsoi o kunigaikštis 
ku prašomų žinių apie šių h i, kad ir atominių be

.. ū.OO

5.00

- - -A * | 7

įsiuntu likimą, bus paieško- įgautų, 
mi per spaudą ir konsulą [ vo kudašių iš Francijos į 

, tą, kaipo šias siuntas pasi- Ameriką ,toliau nuo atomi- 
savinę.” I uiu bombų cielių.

I Kitaip sakant, Vizgirda1 —:—
i viešai paskelbus, kad saviš- Dabar daugiausiai žmo-
I kiai jį apvogė. nūs susirūpinę, kad tik ne-

—:— i užsidegtų pasaulinis karas
‘“Naujienos” net redakci-1 ir nebūtų paleistos atomi-

I nį ^traipsnį išpleškino apie i nės bombos. Tuo tarpu ku- • 
| italų komunistų partijos nigu “Draugas” rašo, kaclpartijos nigų “Draugas” rašo, kad 

itti, .kad jėzuitų tėvas Schiffer, ku- ’P. Karpich, W. Lynn, Mass. .........■•••••
J. Kulys, Rochester, N. Y.......... ......
A. Jošmantas, Brooklyn, N. Y.

' K. Janeliūnas, Brooklyn, N. Y. .. •.........
M. Stainis, Chicago, Ill..........
K. Pieta, Philadelphia, Pa.......... .
E. M., Philadelphia, Pa.
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa. ............. •.. •
J. Skauda, Pittsburgh, Pa. •....... •. .........

r J, Kvederas, .Pittsburgh, Pa. .........
V. Adomaitis, Waterbury, Conn. ••••...
Vvk J. Duda, Waterbury, Conn...................
P. Degimas, Waterbury, Conn........... ...
J. Zaleckas, Union City, Conn. •••..•..•
J. Velečka, Bristol, Conn...........
Astrakelis, Hartford, Conn.......................
J. Saurusaitis, E. Hartford, Conn. ..........
D. Gookas, Paquonock, Conn. .. ■...........■ •
J. širvida, Bloomfield, Conn. .. •......... . .
S. Kechen, Windsor Locks, Conn..............
J. Lukštas, Windsor, Conn..............
J. Chiberkis, Far Rockaway, N. Y........ •.
Maspethietis, Maspeth, N. Y.......... .
J. Mičiuta, Minden, W. Va. ............
Geo. Martin, Dedham, Mass. .......
A. E. Čeponiai, .Worcester, Mass. .....
D. Sunda, Pittsburgh, Pa. •.. ■...............
J. Regen, Philadelphia, Pa. .......................
A. Šūkis, Coal Center, Pa. .. ................. • • •
“L.” Rėmėjas, Waterbury, Conn. ......
J. Mankus, Union City, Conn.
V. Bunkus, Brooklyn, N. Y................•.. •
W. Keršulis, Brooklyn, N. Y. ................>•
S. Kaptainis, Toronto, Canada ................
A. Maigis, New Toronto, Canada....... •..
F. Minalga, Bicknell, Ind. ........................
J. Sabanskis, Marlboro,- Mass. . . . • •.......
A. A. Gaškauskai, Huntington, N. Y. •.. •
Greatneckietis, Great Neck, N. Y. ......
D. Krūtis, Roselle, N. J............
S. Kupstas, Shenandoah, Pa. ............
J. Churinskas, Girardville, Pa. .........
V. Mikulėnas, Ozone Park, N. Y. .......
A. Kri^evičius, Forest Hill, N. Y.......... ■.
John Danesh, Brooklyn, N. Y. .........
J. Rudųickas, Millbury, Mass.
Akulaitienė, Philadelphia, Pa. ...................
Draugas, Waterbury, Cpnn. • . . •.......... • •
W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn. ..•
G. Mazonis, Windsor, Conn................•.. •
J. Gainen, Windsor, Conn.........................

Visiems ir visoms tariame širdingai ačiū už aukas! i dar daba. _ ____  _ _______ o_ ___ ______
Viskas brangsta, tai dienraščio išleidimas darosi sunkės- Sąjungoje Lietuvos, klausi- šiek tiek mažiau, negu per- . 
nic. Todėl visų mūsų suglaudimas eilių ir finansinė pa- mą ,tai delegatas atsakęs: 'naį per fa patį laikotarpį.

niai nusidėvėjęs. Į minės bombos sužeistas,
Nežinau, ar Togliatti po- ‘ pasakė, kad atomine bomba* 

nuvarė į kapus 206,000 
gyvųjų šir- 

“Nau- dis nuostabiu būdu atvėrė 
[Kristui.” Pirmiau budistai 
i neapkentę katalikų, bet da- 

“An- bar jų vadai ateiną pas mi-

3*^ i litiniai nusidėvėjęs, bet kad
3.00 ‘Naujienų” redaktorius nu- žmonių, bet — 
3-90 šidėvėjęs, tą žino ir

j ienų” skaitytojai.

uij ienos” rašo:. O.VU ((7^

• drei Višinskis biauriai ko- sionierius teirautis apie ka-
• o a bojo Trygve Lie, vadinda-
•. 3J10 mas jį JAV Įrankiu ir be-1
• 3.00 vaĮįu žmogumi.”'
• o.uu( tipro, tai biaurus ko-
• 3.00 Į liojimas, jeigu pavadino
■ 3.00 |jąv įrankiu ir bevaliu
• 3.00 | žmogumi. Ir kodėl Višins-

tahkybę.
Pagal “Draugą” ir tą tė

vą jėzuitą, kuo daugiau 
bus mėtoma atominių bom
bų, tuo daugiau atsiras ka
taliku, arba atominėmis 

visąbombomis galima bus 
3.00 pjs nepavartojo Grigaičio pasaulį sukatalikinti . 
3.00 . numylėtu mandagių žode- -Ar ne puiki idėja? 
3.00 i lįų — idiotas, žulikas, niek-;
3.00 ; šas ir kitu? Tuomet, vei- 
3.00 kiaušiai, “Naujienos” būtų

3.00
3.00

2.00

“Nauj ienos” praneša:
“Formozoje karas sudavė 

labai skaudų smūgį budiz-, 
mui. Formozoje buvo l,-! 
500 budizmo bažnyčių. Vi
sos paimtos ir paverstos 
kareivinėmis. Formozoje 
buvo 250 vienuolynų. Kini-' 
jos kariuomenė užėmė dau
gumą. .Vienuoliai ir vie
nuolės buvo priversti keltis 
į kalnuose esančius 
džius namelius.”

Kodėl “Naujienos’ 
ta komercinė spauda nepro
testuoja, kad Formozoje 
persekiojama tikyba? Mat,

. savas

“Os- 
džiau- .

giasi,’ kad Japonijoje kata- . 
likų skaičius didėja. Da
bar ten esą 141,630 kata
likų, gi 1947 metais buvę

Popiežiaus organas 
servatore Romano7’

ms.
rama yra būtiha.

_ Washington. — Valdžia 
kreipėsi į Kongresą, kad 
paskirtų 3,000 milionų do
lerių “apsaugoms” statyti 
nuo atominių I 
riose valstijose.

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1

budistus persekioja 
I--00 '.žmogus, Čiang Kai 
U00 įr c]-ų. rodosi, katal -J XX I 7 7

Jeigu ten būtų buvę nu- 
j mesta dar keletas atominių 
j bombų, tai, veikiausiai, vi- 
Įsa Japonija pataptų katali-

skur-

1*00 j “Drauge” dr. V. A. D am

l’QQ/'mą su Indijos delegatu 
|‘qq j Tautų Sąjungoje. Kada jis

! užklausė, ar

Laisvčs Administracija

“Draugas” talpina vysku-
• po K. Paltaroko ve kokį iš
sireiškimą:

“Meilės niekas negali at
stoti, nei išmalda, nei mal
dos ,nei pasninkas. Be mei^ 
lės kitos dorybes — tai rie
šutas be branduolio.”

Ir nenuostabu, kad kata- 
: likų kunigai negali apsieiki 
be jaunų gaspadinių, “brdn- 
duolingų riešutų.”

švęnčioniškis.

i KŪDIKIU PARALYŽIUS
Kūdikių paralyžium šie- 

nebūtų vėlu met Jungtinėse! Valstijose 
pakelti Tautų susirgo 31,989 ąsmenys, tai

naį per tą patį laikotarpį.
“Aš manau, kad bet kuri Bet dabar daugėja paraly- 

iš penkių didžiųjų valstybių žinių susirgimų skaičius, 
galėtų ir dabar šį klausi- taip kad .pereitą savaitę ši 

Bet.jos, kaip-liga kliudė-jaugiau ameri- • * 1 • t 1 * v . . ' « . . .ZBeverly Hills, Calif. Mi- mą iškelti. Bet. jos, kaip i liga kliudė-jaugiau ameri- < 
matote, pro Lietuvos klau- kiečių, negu bet kada pir
šimą praeina užmerktomis miau per tą pačią savaitę, 
akimis.” . nuo 1927 nietų.

rė Jose Nicholas “Weber, 84 
metų, trečiasis Darbo Fede
racijos vice - pirmininkas,ms biaiyu icivajuo vjve - pix ixiiiAiiAxvcvo, 

bombų į vai- buvęs Muzikantų' Sąjungos
pirmininkas.

sirną 
akimis.”

! 4 psl.—LaisVė(Liberty, Lith. Daily) -Penk.,



WORCESTER, MASS
■I

Lietuvos miškų ūkis seniau ir dabar Rochester, N. Y
Worcester!© ir apylinkės 
žinios

Worcesteris šiais metais yra 
nelaimingas. Ligi gruodžio 10 
dienos automobiliai užmušė 
16 žmonių.

Gruodžio 9 d., apie 1 1 
vai. nakties, susidūrė du 
tomobiliai netoli Belmont 
goninės. 13 
M. Jonaitis, 
gyvenęs 15

:30 
ait

muštas Edmund 
26 metų amžiaus.

Glodis 2 1 metų
amžiaus ir Albert Naujokas 
39 metų amžiaus, sunkiai su
žeisti. Kitame automobiliuje 
trys italai. Joe -J. Ca.marra 
39 m., Dominic Protaus 66 m. 
ir Anna. M. Setraro sužeisti

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija turėjo metini susi
rinkimą, kuriami' buvo išrink
ta valdyba 1951 metams. Yra 
kelios pamainos.'* Turėsime 
naują-vice pirmininką —Bak- 

moteris di- 
yra jauna

ši ir kelias naujas 
rektoriuose. Viena 
mergina. Valio!

siminę tos senos 
džius 
kini”

dainos žo- 
“broliai, i eiles' susto- 
ir taip darykime.

Worcesterietis.

Torrington, Conn
Lapkričio 12 dieną nuvyko- 

i me i Torrington, Conn., su

lovo-
ap-

Mišku ūkis Lietuvoje yra 
I viena svarbiausių 
i liaudies ūkio šakų

VU N1LTS. —' Sunku

Per ilgą laiką neturėjome 
jaunuolių komitete, bet dabar 
turime vieną jaunuolę.

Kitas dalykas. Pasirodė, 
kad mūsų senas inteligentas, 
kuris norėjo būti direktorium.

Laisvės reikalais. Apie 9:30 
ryte jau buvome pas F. Ke- 

. mežį, kurį dar radome 
:je. Jis tuojau atsikėlė, 
'sirengė. biskį pasikalbėjome
; ir tuojau su jo pagalba lei
domės ieškoti naujų Laisvei 

į skaitytojų ir atnaujinti senas 
■ prenumeratas.

Kur tik aplankėme, visi mie- 
I lu noru atsinaujino prenume- 
' ratas, išskiriant tuos, kurių 
{negalėjome rasti namie.

Radome ir liūdesio namuo
se, kurių mylimieji ar artimie
ji yra numirę. Yra mirę: S. 
Mizara, B. Damauskas ir J. 
Seilius. Visi trys buvo geri 
draugai, Laisvės skaitytojai ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
jai per daugelį metų, 
labai gaila Stasio
labai gerai abudu Mizarus 

i pažinojau nuo tada, kada ta
pau T.aisvės vajininkė. Kiek
vieną metą užeidavau pas 
juos, kuomet nuvažiuodavau

pami
nėti tokią ūkio šaką, kuri ne
būtų reikalinga miško me
džiagos. Miško medžiaga 

I reikalinga atkurti bei statyti 
i miesta.ms ir kaimams, karo 
! metais nukentėjusioms nuo 
(vokiškųjų fašistinių grobikų, 
i Miško medžiaga reikalinga 
I bestatomoms naujoms įmo- 
{nėms. Didelę reikšmę miškai 
{turi žemės ūkiui, dirvos der- 
|lingumo pakėlimui.

i Mišku naikinimas
! senoje Lietuvoje
Į

Lietuvos vyriausybe skiria 
daug dėmesio tarn, kad res- 

• publikos miškų ūkis, nuken.tė- j 
įj'ęs karo motu, būtų atkurtas | 
[ir kad plačiu/ mastu būtų at
liktas miškų sodinimas. Ne

i žemių. Visa ta žemė bus ap- 
želdyta.

N a u j ų m i š k ų pi otas Ta ry b ų 
Lietuvoje metai po metų vis 

' didėja. Antai, 1945 metais, 
nebuvo baigti karo 

veiksmai, buvo pasėta ir ap- 
želdyta mišku 3,257 

j 1946 metais—5,552 
i metais — 6,503 ha, 
i tais — 11,380 
tais 15,600 ha 
pavasarį buvo 
754 hektarai.

Pernai Lietuvos Ministrų 
'karyba priėmė specialų nu
tarimą, kuris numato per ar
timiausius penkerius metus 
(1950—1955) pasėti ir paso
dinti miškų 105 tūkstančių 
hektarų plote, miško medely- 

'nų įveisimą 425 hektaruose, 
! pastatyti naują nusausinimo 
Itinklą 25,000 hektarų plote,

ha 
ir.

hektarai, 
ha, 1917
1948 me-
1949 me-

1950 motu

tymo komisija paskelbė jį ne-

turėjo savo vakariene ir labai 
dailią šokikų grupę. Choro 
pianistė mokina jaunuolius. 
Dailus jos' ii- mokinių darbas.

Buvo pranešta, kad cho
ras turės Whist 
džio 15 d Endicott

naujus me-

' Y pač 
M iza ros.

‘oną. Visuomet ne tik atsi
naujindavo Laisvės prenume
ratą, bet ir paaukodavo pini
gu kokiapi nors svarbiam 
tikslui. Visuomet atsilanky
davo Į darbininkiškus paren-
gi m us, ka 

i llartforda j teatrus, kon 
:us. Ne tik pa

Jis nekantriai laukia, ka Kongresas padarys su pasiū
lymu aptaksuoti viršpelnius.

1 Miesto Klerkai Grasina
I e
i Streiku

1,500 City Hali Kierkų 
tai pareiškė, kad jeigu nebus

rini

licininkams ir ugniagesiams

Clarence

i Washington, D. C.
i *2 z

SĖKMINGA VAKARIENĖ

šio miesto žydų progresyve 
ganizad.ja per dvidešimts 
is metus išpliko savo moky-

kurioje mokina
kai skaityti ir

Tarybų valdžios miškai 
buvo smarkiai kertami.

120 molų burzuazmėje 1
•V,oje buvo iškirsta daugiau 
kaip 50 milijonų kubinių rne- 

,trų miško, geniausioji miško 
medžiaga buvo siunčiama į

Į užsieni.

, Medžio produktai
užsienio kapitalistams

paglemžė

juodalksnio sodinius.

MŪSŲ LIGONIAI
Motiejūnas turėjo sunkią

Jau baigia pa-operaciją, 
sveikti.

J. Aiudruškevičia turėjo 
operaciją. Jau randasi na- 

; mie, sveiksta.
Verūtė Greibienė irgi buvo 

i operuota, bet jau randasi na- 
i mie ir eina geryn. Draugė 
! Greibienė yra Moterų Klubo 
veikli narė. Linkime greičiau- 

• šia pasveikti ir dalyvauti su 
1 mumis. Mes labai laukiam.

Draugai Jurgis ir Anelė 
švedai sulaukė anūkės, jų 
dukters ir žento B&rtųla gra
žios dukrytės. Visi labai 
džiaugiasi su nauja šeimynė- 

įle. Mes sveikinam “senelius” 
švedus.

! Draugė Švedienė yra Moterų 
Klubo narė ir abu dd. švedai 

j taip pat pastatyti reikalingą ! visada gražiai paremia Mote- 
I kiekį sėklos džiovyklų, sėklos ’’U Klubą.

pamylėjo 
moterų 
naujagimės anūkės.

saugyklų, priešgaisrinių bokš
tų ir tt. ‘

Mašina mišką darbuose
I Visi miškų ūkio darbai 
chanizuoj a,mi.
kurių tikslas paruošti dirvą 
miškų sėjai ir želdymui, atlie
kami traktoriais, hidromiško- 

| melioracijos darbams Lietuva 
gauna iš broliškųjų respubli- 

|kų galingų traktorių “S-80,”
< kska\ atoriu, buldozerių

Ypatingai visus • 
dešimtmetiniame 

parengime vardan 
Moterų 

Klubas širdingai dėkingas už 
, , , . vaišes ir paramą.

Dabar darbai, •
me-

L. Bekis

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau Kazimiero Vaitkaitis,

• kadaise dirbo Middieboro Koopera-
• ei joj ir. buvęs tos draugijos šėrinin- 

. Į ku. Jam priklauso dividentai. Pra- 
irJį

visą reikalingą prikabinamąjį 25 Lane St., Middieboro. Mass. 
inventorių. Miško ūkiai ap
rūpinti automobiliais, motoci-

some kreiptis pas A. Ymbros,

ruošiasi pasitikti 
tus ir prašė, kai 
misija paskelbs, 
mytų ir dalyvautų parengime.

,tus su savim atsiveždavo, kiek
Tik galėjo sutalpinti i savo

Worcesteris tikrai padare 
didelį progresą per virš 30 
metų. Beveik višf pirmeiviai 
lietuviai išsisklaidė į visas pu
ses.

Tys geri draugai, kurie va
rė gerą 
bar tik 
dipuką

Kitas
jas sename Susivienijime, ant 
kunigų plūdo, o šiomis dieno
mis matyti jauniausią jo vai
ką nešiojant apykaklėje kry-

'automobilį, Visada buvo links
ima sutikti dd. Mizarus
jais draugiškai pasikalbėti.

Mes užjaučiame mirusių
{ draugų šeimynas ir draugę S.

iWagnei- (1 1-to Wardo), pirm, 
i miesto tarybos
1 miteto, persergėjo klerkus, jei 
Į bile vienas'sustreikuos, tai ne- 
jteks darbo, “nes miestas ne- 
tturi daugiau pinigų.’’

1 Wagner pareiškimą unijos

finansinio ko-

gi supažindina juos su sa- 
tautos istorija ir literatū- 

žinoma, išlaikyti tokią 
mokyklą atsieina daug išlai
dų. Reikia mokytojui mokėti

, vo

I n u omą ir kitos susidaro išlai-

ir su

širdis taip kankinasi dėl

1 vice Employes pareigūnas -la

1930 metais paglemžęs, 
su Lietuvos v\ riau- 

teisę gamin
susitaręs

:sybe, monopoliu
jti ir prekiauti degtukais, tain
' pat
• m iš k i io.se,
i kibdamas apušynus.

š( • i m i n i n k a Vo L i etų vos
grobuoniškai nai-

Miškų ūkio specialistai
Teisingas miškų

Rymas neįmanomas be to dar
bų specialistų. Buržuazinėje 
Lietuvoje miškų ūkio specia
listų rengimui buvo kreipiama {h-

bizni, paliko ji. Da- 
vienas liko ir priėmė 

j pusininkus.’

i mirties.

į tytojus radome 
į sergančius. K. 
į J. Matusevičius

irgi liūdesy j, 
Jociūnienė ir 
tuomet buvo

—čia ne klausimas, kiek 
miestas pinigų turi. Mūsų po
licija yra ta, jei pąkeliama 

miesto darbi- 
būti pakeltos 
Policininkams 

nepriklauso 
mūsų

Ininkams, tuiui
{lygiai visiems.
i ir ugniagesiams

i riam.s.
ir na-

darbuotojas ir pasiimdavo 
daugiau darbo, ne kaip galė
jo nudirbti, jau prasišalino iš 

Jo žmona jį ap- 
neapleido mūsų:

W o re esterio, 
leido, bet ji

nusenę

Dar kiti išvažinėjo į kitus 
miestus, į kitas valstijas. Taip
gi ir mūsų dailės darbuoto
jai, vieni apleido chorą, sako 
“pailsę,” kiti sako
dar kiti giriasi turį gerus bal
sus, tai nenorį su 
maišytis ir mokytis. Tačiau, į 
kitas vietas eina ir nori tver
ti dailės grupes su dipukais.

Gal užtai choro mokytoja.. _
susirgo ir chorą apleido, Ma- j SKELBKĮTeS LAISVOJE 
no patarimas butų toks: pri-■

pradiniais

ligoninę. J. Matusevičius yra 
i sergant is jau daugiau kaip 
į metai laiko. Jam buvo su-.
įlaužyta koja dirbtuvėje ir tu- I Pasaulinio 
Įrėjo daug kančių pergyventi, 
■ iki tą koją .maždaug sugydė.
I Praeitą vasarą jau buvo pra- 
jdėjęs vaikščioti. Mačiau per
Dainų Dienos pikniką Water
bury.} vaikščiojant su lazde-

' le pasiramstant. Dabar vėl 
Ta pati koja pradėjo eiti blo- 
įgyn; sako, kad kojos kaulas 
{ pradėjo 
j paguldė

Linkiu 
sveikimo 
kad vėl

j su mumis.

rūdyti, ir daktarai

ri raugams greito pa
ir geros sveikatos, 
galėtumėt dalyvauti

Vajininkč.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

n-senatoriai Taft, Millikan Wherry 
diskusuoja republikonų partijos strategiją šioje Kon
greso sesijoje. Visi jie jau galvoja apie 1952 metų

| šiame metiniame sezono nu- 
įtarta atidaryti antrą mokyklą 
{kitoj’e miesto 
Tėvai bijo leisti 
i važinėti busais I 
iriais.

i pitalistai, viešpatavę popie- 
iriauš pramonėje, naikino ir 
■grobstė spygliuotus miškus.

laly.ię. Mat 
mažus vaiku 
ar gatveka

še imi oi nl
tarpi respublikoje

maža dėmesio. Nuolatinės 
aukštosios mokyklos miškinin
kystės , inžinieriams rengti 
Lietuvoje nebuvo. 1924 me
tais Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje buvo atidarytas 
miškininkystės skyrius, tačiau 
po penkerių

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos Kliubo susirin
kimas įvyks trečiadienį, 20 d. gruo-

ūkio tvar- džio, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Į Svetainėje, 4097 Porter St. Tai bus 
i priešmetinis susirinkimas. Turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo užbaigos turėsime arbatos 

užkandžių Prašome visas 
laiku. — V. Smalstienė, 

(240-241)
ateiti

nares 
sekr.

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų

• susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
d. gruodžio, 7 vai. vakare, 9305 
Clair Ave., apatinėje svetainė-

Kliu-

Dėl tos priežastie, 
paimti vietą kitai 
, kad būtų arčiau 

i kiniams pasiekti. Tas

i Dvasiškiai 
Dėl Taikos

j Su gręsiančiu 'pavojum
Karo Chicagos į-į 

vairių tikybų dvasiškiai ragi-j 
i na savo parapijoms melstis iš-1 
I laikymui taikos.

Pranešimas visoje ark i vys- j 
1 Rupijoje, Rymo Katalikų ar- ; 
'chivyskupo Chicagos, Samuel 
iStrich sakė, kad dienoje Ne- 
• kalto Prasidėjimo Paneles 
prašykime ir melskimės prie 
jos, kad ji. pasaulį apglobtų 

Inuo A-bombos.
Kitų tikybų dvasiškiai savo 

bažnyčiose jau nuo pirmadie- 
inio meldėsi taikos išlaikymui.

Ragina Melstis

Karpentcriams Pakels 
{ Algą 15c

Budavotojų 
ir AFL Karpenterių

mo-
m.o-

kirsta daugiau
tūkstančių hektarų 
mišk-o prisėta ir p 
viso til< 55,900 hektarų ploto. 
() miško sodinių priežiūros

Savaitinė $1.50 nuo moki-| 
jnio mokestis, aišku, negali už- 
Į mokėti dviejų mokyklų nuo- 
Imą. Abi mokyklas, lanko 23 

UI j vaikai.
• ‘daugiau

Gal toliau atsiras 
mokinių. Mokytojo. 

$60 j savaitę. Vienui,' 
prisirinko daug • sko

Mokyklų vaidyba

metų buvo užda-

Lietuvos valštybi- 
ūkio akademija 
miško fakultetą,

I n ('pad engtas mišku, 
metų vis didėjo.

! Miškų atkūrimas
Tarybų valdžia padarė galą 

• miškų naikinimui, prasidėjo 
Jatkūrimo laikas. Jau 1941 
■ pietų pavasarį miško sėja ir 
H sodinimas buvo atlikta daur 
!giau kaip 10,000 hektaru plo- 
i.

kiti būdu pagerinti finansini

keti. Valdybos narys Dr. I. 
Winikas pasiūlę, valdybai sa
vo namą dėl kokios nors iš
kilmės surengimo.

Proga buvo išnaudota. Val
dyba nutarė suruošti vakarie
nę. Paskyrė šeštadienio va
karą. Pakvietimus išsiuntinė
jo laiškais. Gaspadinės pa
ruošė skanius valgius ir gė
rimus. Taipgi atėjo savano- 

muzikantai.i
Susivienijimas 1

Distrjkto1’a’ urtistai ir

limo algos valandai su birže-j 
Karpenterių 
yra 30,000. 
tuomet bus

lio 1, 1951 m. 
įChicagos plote 
iJų algos skalė 
|$2.70 valandai.

Kiti statybos skyriai taipgi
(kreipėsi prie susivienijimo tar-
tis algų klausimu.

j MIRĖ MITINGE
Philip Jopp, 4953 

st., mirė nuo širdies 
būdamas savo unijos 
4 8, International Assn

Grace 
atakos 
lokalo 

of
chinjsts susirinkime, 2754 
verse y avė.

Ma-
Di-

Binghamton-. N. Y. .
Klaidos pataisymas

Lapkričio 30 d. laidoje, 
Walter Girnio laidotuvių ap- 

i rašyme įsiskverbė nejnaloni 
klaida. Ten buVo paskelbta, 
kad Ona Garnienė aukavo 
$5 Laisvės reikalais, o turė
jo būti: Ona Girnienėr 

1 J. K. Navalinskienė.

Susirink o 
Kiekvienas 
$1.00. Na, ir

ir 
užsimokėjo

Dabar gi 
nė žemės 
Kaune turi 
kuriame mokosi daugiau kaip

Plotas, ,2()0 žmonių. Vilniuje veikia 
metai po miško technikumas 180 žmo- I .

'ni.ų.
į Išvystomas didelis mokslinis 
tiriamasis darbas, kuriuo -sie
kiama 
Lietu vos

l)O 
21 
si. 
jo.

Visos narės prašomos dalyvauti, 
nes bus labai svarbus reikalas. Ka
dangi draugės yra nusitarę pasi
keisti dovanėlėmis pirm kalėdų, tai 

I nepamirškite jas atsinešti. — Pirmi- 
Į ninkė. (240-241)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras turės "Party” penk

tadienį,
. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
j dicott St. Durys bus atdaros 
i 7:30 vai. vakare. Prašome visų 
i lyvauti. — Aido Ch. Komisija,.

gruodžio 15 d., 8:30 vai. 
En- 
nuo 
da-

atkurti ii' pagerinti
■respublikos miškų

apsidengia jaunais 
šie miškai tarnauja

Pokariniu laikotarpiu su
kurtoji speciali ministerija 
.jau nuveikė didelius darbus 
respublikos miškų ūkyje. Da

lbai- Lietuvos miškai apvalyti 
Inuo užteršimo, žymiai page
rinta jų apsauga nuo gaisrų 
iii- sadvališku kirtimu, atlieka-'

*Imi miško apsaugos darbai ir 
: h i d ro i n i š ko m e 1 i o i ac i,j a.
! šiemet pilnutinai užbaigia- 
i ma valstybinio miško fondo
■ miškotvarka, visi miškai pa- 
’skirstyti į grupes: laukų ap
saugos, vandens 'saugumo,
eksploatavimui, kurortiniai ir nerių cukrinių runkelių.

ikt. Aplink miestus ir stam- 
įbius pramoninius centrus iš- 
i skirtos specialiosios miškų 
į žalios zonos, kur bet koks 
įkirtimas, išskyrus sanitarinį, 
yra uždraustas.

miškais.
į ir tarnaus liaudžiai, liaudžiair 
kūrėjai, kurios visos mintys 
nukreiptos į taikųjį kuriamąjį 
darbą.

Algirdas Matulionis

BINGHAMTON, N. Y.
! LDS 6 kuopa ruošia vakarienę, 
i Ji atsibus šeštadienį, 16 d. gruodžio, 
16 vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 
1315 Clinton St. Visus ir visas pra- 
| šome atsilankyti. — Komisija.

CUKRINIAI RUNKELIAI 
FABRIKUI

MARIJAMPOLĖ, spal. 11 
d. — Gausų cukrinių runkelių I

■derlių šiais metais išaugino 
Puskelnių apylinkės “Juodu
pio” kolūkio valstiečiai. Vit
kausko ii- Valiukevičiaus va
dovaujamos grandys iš kiek

vieno ha gauna iki 300 cent-

Matthew A
BOTUS

(Buyaųskąs)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

asmenų, 
po 

pobūvis buvo

!suaukojo $370.
Tai labai į

mavo. Muzikantai grojo. Su
sirinkusieji dainavo įvairias 
dainas. Laikas buvo gražiai 
ir kultūriškai praleistas. O , Nauju mišku sukūrimas

dalyviai ■ Dabar, kaip niekad anks
čiau, didelis dėmesys skiria- 

pąrama.'mas miškų ūkiui ir naujų miš-
Labai didelis ačiū Dr. L Wi-,kų sukūrimui. Planas gamtai 
pikui, visiems draugams ir (pertvarkyti, į kurį, kaip svar- 
simpal ikams'. ! blausioji dalis, įeina apsaugi-

o . ..... iniu mišku juostų bei naujų
Steponas Joniškietis. : i - • tcdImjskų masyvų sukūrimas J LR 

_ , J Sąjungos stepių ir miškų-ste-
Per pirma siu metų pusmetį i .“ .. . " ........ ,

i, . ..._ , ‘. .. , piu srityse, tam tikru mastu' ckS ' H' ,<lralwzio .sd.rbys- 1 • h. Lietlsvos respubiikfi. 
ites kompanijų pelną, pakilo Ne,.in -e ties Klaipėda, yra 
7? proe., geležies ,r !>''«•«•-i didelis lekiančioje kopų smė- 
19 proe elektrimų prodiiktii |io •. . Nctrukus čja 1)lls 
-58, automobi ių—17 An- sm-|i() itvil.IJninw dal._ 
iras pusmetis dar didesnius bai mjš|(U ž(jld 
pelnus kompanijoms davė.

Indijos valdžia pareiškė su
tikimui su Tarptautinio Rau
donojo Kyyžiausį atsišaukimu 

I nenaudoti atominės bombos.

Naujų miškų plotai
Respublikos žemės- fonde 

yra taip pat daugiau kaip 100 
tūkstančių hektarų smėlynų, 
daubų ir kitų nenaudojamų

s
s 

■ a CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta niūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vęrnęn SL 
. Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod.-Dec. 15, 195Q
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NewYorto^^a^Zlnloi
Atveskite vaikus LKM 
eglaitės pobūvio!

Norit sulaukti Naujuosius 
Metus draugų būryje?

Kas tas, kuris siūlė 
atstatyti mokytojus?

Wallander siūlo visiem 
miesto darbininkams 
jsakyti prisiegą

Į UN dabar galima 
nuvažiuoti bosais

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

Kiekvienam tėvui ir motinai 
yra malonu, kai jų vaikai su
siranda draugus jų pačių 
draugų šeimose, kai susikuria 
nauja .jaunųjų lietuvių šeima. 
Tačiau paskendę darbuose, 
reikaluose ne vienas užmiršta, 
jog reikia padėti savo vai
kams tuos draugų vaikus susi
rasti.

Tam geriausias laikas yra 
nuo kūdikystės. Ir tam patogi 
vieta ir

Daug šeimų ir dar daugiau t jei 
pavienių žmonių norėtų susi-[me

i me nors gorų draugų būryje.
I Tačiau šiandieniniame did-
[miescio gyvenimo, jo
jmo retai kam tas teįmanoma. 

Kam dėl to sielotis? Plati
Liberty Auditorija su priedi-

[nėmis dvejomis salėmis, pui
kiu rostaurantu ir kitomis pa
talpomis suteikia tam viskam ii 

•daug vietos. O didžiojoje au-j aukštesnes 
'ditorijoje patsai 
j Centras rengia

kale d in ėsproga yra 
pobūviai, mokyklėlės

chorai.
Šio 

gruodžio 
tor i jos patalpose įvyks Lietu-Į Viena šeima 
vių Kalbos Mokyklėlės ogiai--visa Brown 
tė. Ją ruošia LDS jaunimo [mo su jtl 
kuopa. J tą pobūvį kviečia at- IGirdisi 
vesti ir nelankančius mokyk
lėlės vaikus.

Kadangi įvyks apsikeitimas 
dovanėlėmis, „ komisija prašo, 
kad vaikai atsineštų 50 c. ver
tės dovana.

Pobūvis prasidės 3 vai. Dėl 
to kalbos pamoka prasidės 2 
vai.

šeštadienio popietį, 
16-tą, Liberty Audi-

So. Brooklyn, N. Y

7
White Eagle svetainėje 

susirinki- 
vid uti- 
rapor-

HELP WANTED-—FEMALEį

i .Namų darbininke, patyrusi. Guo- 
! lis nuosavame kambaryje. Puiki al- 
Iga. Linksma aplinka. Geri namai. 
Į Paliudijimai. D. P. priimama, bet 
■ turi mokeli biskulj angliškai. Skam- 
' binkite: Newtown 9-3830.

(240-24D

Turi iltie j i 
t i Jungtinių Tautų 

ar tarybos

pa mat y- 
visos 

susirin-ruse J 11 ‘ 
k imą, 
busais. Tačiau kelionė ne pigi

HELP WANTED—MALETeodore Kiendl, kuris kal
tinamus “raudonumu” moky
tojus tardė ir po to pasiūlė 
juos atstatyti iš tarnybos, yra 
Wall Stryto advokatas. Jis 

Mor- 
žino- 
Polk, 

and
kokiu ir 

vakarienei

St.,

gaunami kas 
sekmadieni) Reikalingi patyrę STOGU DAR

BININKAI. Kreipkitės 377 Prospect 
j Ave., Brooklyn, N. Y. SOuth 8-1258. 

Allied Motor! ' (240-241)

Neseniai miestinio labdary
bės department© viršininkas 

iHįilliard buvo pasisakęs, kad 
jis prašalinsiąs iš pareigų bi
le kurį iš savo tarnautojų, 
jeigu- asmuo neitų savanorio j (išskyri 
prievolių ir nepasirašytų loja-(ryto, pi 
lumo prisiegos.

Tuomet buvo manoma, kad autobusų 
viršininkas kalboje peržengė 
savo ribas. Kad civilinių gy
nybos pareigos yra tikrai sa- 
vanoriilės. Bet praėjusį antra
dienį majoras Impellitteri bu
vo sušaukęs į City Hali visus 
miesto valdininkus ir jų šta
bus. Tame susirinkime pasta
tytas kalbėti civilinių gynybos! 
reikalų direktorius Wallander 
pasakė, kad visiems m testi
niams darbininkams ta prisie- 
gą privaloma.

stengsis gauti ir | 
leidimus savo keleiviams i po-'

jog
F O R

PASIRANDAVOJA 
VIETA 

GARADŽIUJE 
SU HYDR0L1C 

KELTUVU" 
GAS PUMP IR 

DARBO KRAUTUVĖ 
20x80

TINKA DĖL BODY 
IR FENDER DARBUI

kainos? — yra dalininkas House of 
gan advokatų firmos, 
mos po vardu Davis, 
W ard well, Sun d ori an d 
Kiendl.,

Suspenduotieji, Kiendl’o 
pasiūlytieji- atstatyti, 8 moky
tojai yra veiklūs, vadovaujan
ti unijistaį. > Ir, kaip parodė 
taupė tardyme girdėti liudyto
jų pasakojimai, visi buvo mo
kinių ir jų tėvų mylimi. Būti 
darbininkų ir biednuomenės 
mylimu dabar skaitoma d i- 
džiausiu/ prasižengimu (vado
vai!, 
sena).

iš anksto užsisakys, galėsi- 
pagaminti vakarienę to- 

, kokios grupe pageidaus, 
atsakė šeimininkė.
— Kokios bus

ankštu- klausėme jos.
[ — Priklausys, 
kiek patiekalų tai

! pageidaus. Apie kainas turė-
■siu pasitarti su vedėju ir di- II rektoriais. Man atrodo, jog 

šventei kainas nestatysime 
mūsų eiliniu v v

Kultūrinis ' ban kietų kainas.
kius-baliu. i ».. * Patartina grupėms del kai-

; nu ii1 visko asmeniškai ar te- 
. \ įlofonu susisiekti su seimimn-

jkė prie pirmosios progos, 
j Ankstybiesiems yra platesnė 
Į proga pasirinkti vietą ir vaka
rienės laiką. O šeimininkei pa- 
Į lengvės užsisakymas maisto 
ir darbo talkos. Telefonas: 
Virginia 9-4678.

žinoma, restaurantas turės 
gerų ka'sdieninių ii’ šventiškų 
valgių ir pavieniai atvyku
sioms į- restaurantą, be užsisa
kymo iš anksto. Ar.

pasinuomojo i 
Room tsavo jauni-' 
draugais sueigai.

kad grupės šeimų ta- 
i i-iasi bendroje centro pramo-

riams,stalus ir patys rūpintis 
sau vaišėmis. Dar 
pės teiraujasi pas 
šeimininkę Oną 
ar galėtų grupė 
sykiu gauti ilgesnį stalą ir v; 
ten pat užsisakyti vakarienę, si

— Mielai patarnausime.

kitos gru- 
restauranto 
Globičienę, 
ateiti tenai

(Mokytojai protestuoja prieš 
įcarinimą valdininko

New York o mokytojų tar- 
i (lytojo Kiendl pasiūlymas 8 
vadovaujančius unijistus mo
kytojus atstatyti iš tarnybos 

konfe-j sukėlė visuose unijistuoso mo- 
lapkr. ! kytojuose pasipiktinimą.

Mokytojai kaltinami ”ne-

atsisakė viršininkui “spaviedo- 
tis” savo politines pažiūras.

svar-Į Dėl to Kiendl pasiūlymo 
[Mokytojų Unijos prezidentas 

sekan- Abraham Lederman, vienas tų

Komitetas
Ketvirtadienį, gruodžio

d.,
įvyko LDS 50 k p.
mas. Narių atsilankė 
niai. Kuopos komiteto 
tas priimtas.

Iš LDS 3-čios apskr. 
rencijos, kuri atsibuvo
26 d., Cliffside, N. J. raporta
vo delegat. Kulikienė, Bre- paklusnume 
ady ir Šimkienė. Raportas pri
imtas.

Ateivių Gynimui iš k p. iždo Atsisakė teisėtai, nes tą teisę 
paaukota 5 dol. ir drg. Milen- jiems garantuoja aukščiausią- 
kevičius parinko nuo kuopie-į sis šalies įstatas-r- Konstituci- 
čių $19.25; viso $24.25. Tai Į ja. 
graži parama tam taip 
biam reikalui.

Kuopos komitete
tiem metam pasiliko veik visi , persekiojamųjų, pareiškė: 
tie-patys. Pirm. M. Kulikienė,! “Nuosprendis teikia super- 
užrašų sekr. Meškėnienė, finj —7---------------------------------------
rast. C. Bready, ižd. W. Kūli
kas', iždo globėjai Šimkienė ir ( 
Weisas.

, Ligonių randasi vienas, tai 
drg. L. Karizna, randasi vete
ranų ligoninėj. Jau ilgokas 
laikas, kai jisai nesveikuoja,

• bet dabartiniu laiku sveikata 
taip pablogėjo, kad turėjo 
keliauti ligoninėn. Linkėtina 
drg. greitai pasveikti.

Po susirinkimo, turėta vai
šės, iš kp. iždo ir kai kurie 
draugai užfundijo. gėrimų, o 
moterys užkandžių. Koresp.

Pabaltijo spartakiada

nes lengviau gauti, jeigu 
[to kreipiamasi dieną anksi

nusižudęs

ausiu/ prasižengimu (.vauo- •
i Prasidėjo turtingas 
į prekėmis bazaras

Paštas praneša

jojo po East River gaisra- 
f> Hugh P. Moran kūno, 
•is policistas liudijo ma- 
ji nušokant į bpe nuo til-

895 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(239-243)

Brooklyn© pašto viršininkas 
I Edward J. Quigley prašo vi
sus įsitėmyti, jog siunčiamos 
atvirame voke, su 2 centų 
stampa, švenčių atvirutės daž
nai nepasiekia tikslo. Tonai 
tokių atviručių žūsta kas me- 

. tai. Tai tos, kuriu gavėjo ne
randa tuo adresu, kuriuo 
siųsta.

Su dvicentine stampa laiškų 
paštas negrąžina siuntėjui.

j Gruodžio 14-tą prasidėjo 
Į žydų darbininkų organizacijų 
jbazaras, kuris tęsis 5 dienas. 
Baigsis pirmadienį, 18-tą.

; Darbo dienomis valandos 6 iki 
v a k a r a i s. šeštadienį 
s e k m a d i e n į n u o 
i 12. Vieta: St. Nicholas 

Arena, 29 W. 66th St., 
Yorke.
8th Ave.
c., vaikams nemokamai, 
mis popiečiais vaikams

Privažiuojama 7th ar 
subways. Įžanga 50

Dvi c-

. z , ,, , : z-, .... . .. [programėlės,intendentui (mokyklų valdi- Grąžina tiktai pilnai apmokė-,
ninkui) plačia 
galią.
nę laisve ir mokytojų pašilai- i
kymo darbe Įstatus. Prieš tai čiamąsias 
privalu ir bus kovojama švie 
timo taryboje ir, 
iki aukščiausiojo 
mo.”

Unija įspėja,
mieji 8 nebus paskutiniai 
sekioti, jeigu valdininkui 
duota toji galia. Įspėja, 
davimas valdininkui av.

[ pelei valdininkų 
profesinio ar bile 
žmonių gimdo

[ d esp ot v is, n a i k i n a 
demokratiją.

jei reikalas 
šalies

jog tie

ir pavojinga tąsias, jeigu yra uždėta siun- 
Jis sunaikina akademi- . tėjo antrašas.

Taipgi pataria toliaui siun- 
išsiųsti ne vėliau 

gruodžio’ 15-tos, kad užtikrin
ti gavimą pirm, švenčių. Pri
mena, kad 24-tą ir 25-tą paš
tas nedirbs, tad šiais metais i 

pir- siuntiniams belieka viena 
per-Ina mažiau, 
būtų į —--------------------

įau!. Pašauktas karinėn
kuri0 (laX| tarnybon • 
prievartą ii’ 

laisves ir

teis-

die-

Moran buvo

nuns

I !•' radio ir

darbavosiBazarui 
unijų. Tai 
prigaminta nuo 
brangių kailinių,
mams turi visokiausių rakan
dų ir dailės kūrinių.

(Įaug

si: a rytės iki

EOZAMINROJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TEATRININKAMS
l iaudies TeatVo nariai, pra

šau nepamiršt pribūt į meti
nį savo organizacijos susirin- 

Ikimą šį šeštadienį, gruodžio 
16,. Kultūriniame Centre;' ne 
vėliau 7-los valandos vakare.

1 Pirmininke

SKELBKITėS LAISVĖJE

Pasaulinio Taikos Kongreso 
i delegatai raportavo:

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE 

'Puikūs Namai Pardavimui 
I Richmond Dill — Dviem Šeimom

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo
ko nuo Forest Park.. Lotas 32x100. ’ 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti_____ „___ ______ __ .. __  kam- 

gailiai liūdi išleidusi | bariai ant antro aukšto ir du ištai-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

Odos Ligos, Bendra* Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir Slapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17tli 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.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

(•j«nd op-g onu

Sunkumų kilnojime, prie
šingai, geriausia pasirodė Lat
vijos sunkiaatlečiai. Antroje 
vietoje liko estai, trečioje — 
lietuviai.

Plaukimo varžybose, ku
rios vyko prieš savaitę Talino 
žiemos baseine, nugalėjo pa
jėgūs Estijos plaukikai, antrą 
vietą užėmė lietuviai, trečią— 
latviai.

Gimnastikos varžybose pir
mavo latviai. Antrą vietą užė
mė lietuviai, trečią — estai. .

“Taika bus laimėta romiau-(priimti lygiateisiu nariu Kini-' 
tis tuo, ką amerikonai nu-[jos Liaudies Respubliką.
veiks.”

Taip kalbėjo Varšąyon su- 
vykę aštuonių dešimtų valsty-

I bių liaudies atstovai. Tokią 
[atsakomybę mums uždeda pu- 
Išaulio žmonės, pasakojo iš to 
(Kongreso sugrįžę amerikonai 
delegatai New YdĖke įvyku
siame raportui 
niame mitinge 
Ballroom.

Didžiulė 3,500 publikos tal
pinanti salę buvo perpildyta. 
Ir audringai sveikino delegatų 

'.raportus ir pasiūlymus.
Delegatai savo raportuose 

.stipriai, ‘pakartojamai sakė.

Elmer Merkson gale praėju
sios savaitės išvyko militariš- 
kon tarnybon laivyne. Jo mo
tina Ilse Bimba, kaip ir visos | 
motinos,
savo vienturtį. Nelengva išsi
skirti išleidžiant vaikus bile 
kur, bile kada. Juo sunkiąu 
dabar, kuomet jauni žmonės 
išblaškomi po visą ' 
atodairos į jų/ likimą.

syti kambariai ant' 
tušti. Automatiškai 
quet gundys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven

1 rečio, 
šildomas, 

blokai nuo

dabar
par-
Ja-

Dviem šeimom
pasauli, be jįpartmentai Tušti \

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Suvedus visų .sporto šakų 
varžybų rezultatus, pirmą vie
tą spartakiadoje užėmė Latvi
jos rinktinė, antrą — Lietu
vos komanda, trečią — Esti
jos atstovai.

Pabaltijo' tarybinių respub
likų II spartakiada padėjo vi- 

* sų trijų respublikų sportinin
kams perimti vertingą patyri
mą ir paskatino Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos sporto draugi
jas su dar didesniu kruopštu
mu ruoštis ateinančiam 1951 
metų sporto sezonui. T. B.

Amerikonai delegatai tai 
skaito pirmiausiais žingsniais 
link taikos.

Tarpe vyriausiųjų kalbėto
jų buvo Charles ,P. Howard, 
lietuviams gerai pažįstamasis 
kunigas John Darr, Dr.Ą Cle
mentina Paolone, Dr. Willard 

1‘Uphaus iš New Haven,-profe
sorius Holland Roberts, kuni
gas Dudley H. Burr iš Con- 

j ne.cticut (Peoples Party pirrąi- 
| ninkas), atominių mokslų pro

fesorius Philip E. Morrison, 
Elektristų Unijos vadas Er
nest DeMaio.

Paul Robeson dainavo.
Skaudinančiai jautri valan

džiukė įvyko kai Zack Milline 
— daugmilijo-[ pasakojo, kaip jo draugas 
(Urbo žmonių, | John Derrick, ką tik iš Korė

jos parvykęs veteranas, grūmo
ta taikos. Bet taika įvyks tik-1 džio 7-tą dviejų policistų ta'po 
tai sulyg to, kiek mūsų žibo-į nušautas Harlemo gatvėje, 
nių veikliai stos taiką ginti, ! Rep.
kiek supras ir mokės kas die- Į ----------------------
ną ieškoti taikos taip, kaip flinfQC 
ieško duonos, sakė kalbėto- vilui do
jai.

Maišų, šiauramerikiečių ke
lias L taiką nėi^a sunkiausias 
už visų kitų kelią, sakė dele
gatai. Pirm šio sąskridžio ma
žai kas težinojo, kad Brazili
joje valdininkai 30 asmenų 
nušovė t’iž rinkimą parašų po 
peticija už taiką.

Vyriausieji Pasaulinio Taikos 
Kongreso pasiūlymai buvo se
kami:

Tuojau ištraukti visas armi
jas iš Korėjos, iš Taiwan sri-

Ytfiįke įvyku- 
išgirsti masi- 
G olden Gate

• oupi icii, panai vuj cvi 11 ci i toaiw, .

jog taika įvyks* ne pagal tą, |
kiek mūsų šalyje yra taikos; 
pageidaujančių 
ninės minios

( visi padorūs amerikonai trokš-.

Visi choristai prašomi susi
rinkti šį penktadienį, gruo
džio 15-tą, nes yra kelios sku
bios problemos, kurias męs 
turėsime išspręsti, tarpe tų 
yra pasirinkimas operetės pa
vasario sezonui.

Taip pat labai svarbu vi
siems atsiskaityti už praėjusį 
sekmadienį įvykusio koncerto 
tikietus, kad mes galėtume ar
timiausiu laiku turėti raportą.

Choro Pirmininkė.

Užraiytdt Laisvę Savo Draugui.
. ties, iš tndo-Kinijos.

Tuojau Jungtinėse Tautose SKELBKITĖS laisvėje

Atskiras namas, stucco su mūri- j 
niais porčiais. Lotas 30x100. Alie-1 
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo-Į 
kas nuo Jamaica Avenue Elevated, i 
Namas turi screens, storm win- 

i dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
! Vienas apartmentas turi 4 kamba- 
; rius, kitas 5. Netoli Woodhaven, 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas 

: Orman & Michelson '
111-15 Jamaica Ave., Richmond HUI 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

C. E. Wilson, Genera) Motors 
korporacijos prezidentas, ne
paiso prezidento T r u m a n o 
prašymo, kad nekeltą auto
mobilių kainos. Jis pareiškė, 
kad kainą reikalas yra kor- i 

porącijos dalykas.

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

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 

v DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V I S I O NEVergreen 4-9407 ’ * J 1.- k? > 1 i
SHUFFLE BOARD

6 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod.-Dec. 15, 1950




