
Teismas be sąžinės. 
Viskas vienpusiška. 
Jeigu žmonės nesirglij. 
Prieš galą.
Ar jau užsisakėte?

Rašo A. BIMBA

•?a

New yovko apšvietus tary
ba apkaltino aštuonis pažan
gius mokytojas. Suruošė jiems 
neva teismą. Patys pastatė 
savo žmogų tarybos skundus 
prieš mokytojus ištirti.

Ar reikia stebėtis, kad šis 
•skundus 
mokyto-
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PREZ. TRUMANAS PASKELBĖ PAVOJINGA SALIAI PADĖTĮ
sutvėrimas surado
pagrįstais ir patarė 
jus išmesti iš darbo?
Tai ne teismas, bet apgavys-

Korėjos liaudininkai ir 
kinai apgulė Hungnamą

KINIJA MATO “SPĄSTUS” 
\JUNGT. TAUTŲ PASIŪLYME

BBus ilginama darbo laikas, 
užšaldoma algos, ir tt

Jungtinių Tautų Asemblėja 
įgaliojo savo prezidentą suda
lyti komisiją pravert imui arba 
siekimui paliaubų Korėjoje. 
Jis pasiskyrė komisijon pats 
save ir dar du — vieną kana
dietį, kitą inrtusą. Pirmininkas 
yra iranietis.

Svarbu ir įdomu: Iranas, 
Indija ir Kanada balsavo už 
karą Korėjoje.

Komisijon neįeina nė viena J 
šalis, kuri priešinosi 
paskelbimui.

Tokia vienpusiška komisi
ja negalės susilaukti plataus 
pasitikėjimo.

vieno Paly
pi Ina i pasi
kari tuojau

Korėja, gruod. 18.—Šiau-Į Jankių komanda liepė i“ 
rin. Korėjos liaudininkai ir sikraustyti civiliams gyven- 
kinai apgulė Hungnam uos- tojams iš Seoulo, Pietinės 
tą, rytiniame Korėjos pa- Korėjos sostinės, nes šiauri- 
jūryje. Jie užėmė kalnines niai liaudininkai 
pozicijas tiktai už trejeto artyn Seoulo. 
mylių nuo Hungnamo, per j 
kurį amerikonai stengiasi! 
laivais ištrūkti. i

Jankių artilerija ir jų ka
ro laivų patrankos atmušė šiaurinės Korėjos liaudi- 

K'Hi'o kjnų jr korejinių liaudiniu- ninku radijas pranešė:
i kų bandymus įsiveržt į pa- Liaudies armija visuose 

1_ 'tį miestą. Į frontuose vedė ofensyvą ir
Hamhungo - Hungnamo sykiu naikino likučius su- 

iki muštų ir apsuptų priešų.
Yongčono srityje, viduri-

Lake Success, N. Y. —! niu atstovą, 
iš- Jungtinių Tautų seimo pa- 

— 1 1 • 1 • • 1 “•J*

veržiasi

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 18. —

Jeigu šios sąlygos būtų 
patenkintos, tuomet kinų 
savanorių kariuomenė pasi
trauktų iš Korėjos.

Gen. Wu skundėsi gene- 
raliam Jungtinių Tautų se
kretoriui Trygvei Lie, jog 
amerikinis blokas apgaudi-

I nėja Kinijos atstovus. Jie

tal-
jų niame fronte, liaudininkai

apsupo ir nušlavė pulką
Mmms reikia tik 

ko, būtent, proto, 
naudoti mokslu, 
ant pusės sumažėtu akiu ligos
ir neregėj ima i. Taip sako
mokslininkai.

Kita baisi Amerikos žmonių 
nelaimė, tai artritas ir reuma
tizmas. Ir čia, sakoma, moks
las, jau turi gerus įrankius tos 
pavietrės suvaldymui, bet jie 
paprastam, su mažomis įplau
komis žmogui dar neprieina
mi.

Netin’i'me
mokslą pilnai išnaudoti žmo
nių sveikatos 
bilijonai eina karo reikalams.

pini# ų

apsaugai. Visi

Nuostoliai visai tautai mil
žiniški. Artritas ir reumatiz
mas kasmet suėda 97,000,000 
darbo dienų, darbininkai vien 
tik algomis praranda $520,- 
000,000, kasmet valdžia išlei
džia tomis ligomis sergančių 
žmonių sušelpimui $130,000,- 
000, ir patys ligoniai kasmet 
išleidžia $100,000,000 gydy
muisi ir vaistams!

. čiang Kai-šeko klika, ma
tyt, jaučia ateinantį galą. Ji 
sėdi ant salos Formoza ir kas
dien tuzinais šaudo savo poli
tinius oponentus. Užteko kam 
nors pakišti liežuvį, kad žmo
gus yra komunistas arba pri
taria komunistams, ir jau ne
laimingasis atsidūrė prie sie
nos!

Juk LLD Moterų 
tas išsiuntinėjo visoms abiejų 
didžiųjų organizacijų kuo
poms paraginimą užsisakyti 
brošiūrą, “Kaip būti jaunam, 
net ir senatvėje”, parašytą 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus. Bet 
kol kas,, sako, mažai tegauta 
užsakymų.

Šis darbas turi paskubėti. 
Brošiūra tuojau bus gatava.

Tai bus svarbus mūstj am
žiaus žmonėms sveikatos sar
gas ir mokytojas.

Nemiegokite, tuojau 
te užsakymus!

Washington. — Prezid. kiama, paskelbiant pavojin- 
Trumanas gruod. 16 d. pa- gą tautai padėtį, būtent: 
skelbė, kad susidarė pavo-. Per kelis sekamus mėne- 
jinga Nšaliai (emergency) sius padidinti ginkluotų vy- 
padėtisAJisai sakė, jog “pa- rų skaičių nuo dabartinių 
starieji įvykiai Korėjoje ir i 2,500,000 iki 3,500,000. 
kitur gręsia dideliu pavo
jum . pasaulinei taikai.” 

Prezidentas tvirtino, kad 
‘“komunistinis

siūlymas laikinai suturėti 
karinius veiksmus Korėjoje 
yra tik “spąstai”, — pa
reiškė generolas Wu Hsiu- 
čuan, Kinijos Liaudies Res
publikos atstovas.

Pasikalbėjime su korės-1 
pondentais gen. Wu sakė:

— Amerika ir jos bendrai 
perša sulaikyt mūšius Ko
rėjoje tiktai tam, kad ga- 
lėtų atsikvėpti nuo smūgių, 
kuriuos jiem kerta Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai savanoriai. Paliaubų T m ,, ., .. . .v j , ‘ Jungtiniu Tautu seime i.ielaika amerikonai išnaudotu , W T>. .• > „* kaltina Kiniją uz- vadinamą

įsiveržimą į Korėją, ir ne-! tenkinti šajies apsigynimo 
duoda naujai Kinijai balso reikalai.
seime. Kinijos atstovai to- amerikiečius
dėl nemato tikslo ilgiau čia (savo šaliai apginti ir tai- 
pasilikti ir ruošiasi namo j kiems Jungtinių Tautų tik- 
išvykti šį antradienį, !
gen. Wu.

Kai kurie diplomatai spė-

tų savo skundus prieš Ame
riką, kad jinai įsiveržė į 
Korėją ir į Kinijos salą 
Formoza. Bet Amerika ir 
jos bičiuliai pasuko dalyką 
atbulon pusėn, taip kad

Palaipsniui įvesti kainų 
ir algų kontrolę. v

Smarkiai paspartinti ka- 
imperializ- rinę gamybą, ’taip kad per 

ihas siekia užkariaut pašau-j vienus metus būtų penke- 
lį ir jau išjudino užpuoli- riopai į 
kiškas jėgas.”

Paskelbdamas

padidinta karinių 
lėktuvų skaičius, keturis 

kritišką kartus daugiau pagaminta 
Jungtinėms Valstijoms pa- tankų ir šarvuotų automo- 
dėti, Trumanas šaukė far- 
merius, darbininkus ir biz
nierius “galingai pasmar- 
kint gamybą, kad būtų pa-

bilių ir puspenkto sykio 
daugiau pagaminta elektro
niškų kariniu įrenginių.

Reikalaut, -Kad darbinin
kai dirbtų ilgesnę darbo sa
vaitę ir kad farmeriai ga
mintų daugiau produktų.

Prezidentas priminė, kad 
turės būti suspenduota £ 
valandų darbo diena pra 
monėse, kurios dirbs val
džiai užsakytus dalykus.

Kartu Trumanas įspėjo 
kad turės būt pakelti taksa 
visiems amerikiečiams.

Vyriausiu “apsigynimo 
mobilizuotoju prezidentai 
paskyrė Charlesą E. Wilso 
na, buvusi General Electrk c. 7 c
kompanijos pirmininką.

kaltina Kiniją už- vadinamąsavo jėgoms sustiprinti, kad I 
smarkesni

Korėjos
galėtų išvystyti
ofensyvą prieš 
liaudininkus.'

Generolas Wu
savo valdžios sąlygas dėl 
korejinio karo baigimo:

Amerika turi ištraukti 
visa sako kariuomene iš

l L-

ir Pietinės Korėjos tautinin
kų. Amerikos talkininkų.

Hamhungo srityje liaudi- 
apsuptus

apsupime buvo 60,000 
75,000 amerikonų ir jų 
kininkų. Slepiama, kiek 
išplaukė ir kiek tebėra.

Korėjos liaudininkai
kinai jau pereitą savaitę
užėmė didelį fabrikinį mies
tą Hamhungą, 6 mylios ninkai naikina

priešus. Čia jie, tarp kitko, 
suėmė daugiau kaip 100 a- 
merikonu kareivių ir ofi- 
cieriu ir pagrobė tam tikrą

nuo Hungnamo uosto.
Vakariniame fronte šiau

riniai Korėjos liaudininkai 
atakavo amerikonus Kapy- 
ong-čunčon srityje.

Amerikos lėktuvai nuo
lat bombardavo Hamhungą, 
Puongangą, činnampo ir 
kitus miestus šiaurinėje 
Korėjoje.

Streikavę gelžkeliečiai 
sugrįžo darban

Jungtinės Valstijos 
užšaldė naujosios 
Kinijos pinigus

! Korėjos ir atšaukti savo lai

gas iš Formozos salos. O 
Jungtinės Tautos turi 'pri
imti Kinijos Liaudies Res- 

I publiką kaip Kinijos žmo-

” Jis ragino visus 
pasiaukoti

sakėj slams įvykdyti.”
’ i ...Ko siekia prezidentas

Prez. Trumanas savo kal
boj per radiją penktadienį

J autų komitetas nutartų plačiau išdėstė, ko bus sie- 
panaujinti svarstymus For-
mozos klausimo, tai gen.! n • ■ • i
Wu su savo bendrais pū- i dOVietai kaltina 
siuntiniais gal dar ;
grįžimą Kinijon. _ _ ,at,detl-’|Angliją ir Franciją

\Pietines Korėjos tautininkai už sutarčių laužymą

Washington. — Dauguma 
streikavusių “svičmanų” 
(geležinkelių bėgių su jun
gė jų) sugrįžo darban po to, 
kai prez. Trumanas savo 
kalboj penktadienį pasmer
kė streikierius ir pašaukė 
grįžti darban “šalies apgy
nimui.
pirm prezidento kalbos, 
gene ralis prokuroras ruošė
si teisman patraukti streiko 
vadus už “paniekinimą val
džios.”

Streikieriai reikalavo su- 
trumpint darbo savaitę nuo 

I dabartinių 48 valandų iki 
1 Komite- 40 valandų ir mokėti tokią

Washington. — Jungtim . v f
valstijos užgrėbė - užšaldė tūkstančiais žudo vyfus^ 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ir jos piliečiu pinigus 
šioje šalyje ir griežtai už
gynė amerikiniams laivams 
plaukti į Kinijos uostus, už
draudė ir lėktuvams skristi 
į Kiniją. O jau pirmiau bu
vo užginta bet kokius daik
tus gabenti iš Amerikos Ki-

moteris ir vaikus

siųski-

Daugelis žmonių teiraujasi 
apie “Prošvaisčių“ likimą. 
Knyga jau senokai atspaus
dinta, bet užkliuvo knygų ri
šykloje. Už dienos kitos bus 
gatava ir siuntinėjama prenu
meratoriams.
• Gerai būtų, kad mūsų lite
ratūros platintojai nepatingė
tų ir šios knygos parsitraukti 
paplatinimui. Juk ne visi spė
jo knygą iš anksto užsiprenu
meruoti. Platinimui knygos 
dirva dar labai plati.

f

ORAS.—Giedra ir vis šal
ta. '

Už keleto valandų nijon.
Kuomet užšaldoma sveti

mo krašto turtas ir uždrau
džiama prekyba su juom, tai 
telieka tik paskutinis žings
nis — karo paskelbimas 
prieš tą kraštą.

Washingtono valdžia 
taipgi užšaldė liaudiškos 
Šiaurinės Korėjos ir jos pi
liečių pinigus.pat algą, kaip už 48 valan

das.
Prez. Trumano padėjėjas 

darbiniais reikalais, John 
R. Steelman dabar veda de
rybas su vadais geležinke
liečių Brolijų (unijų) dėl 
algų pakėlimo ir darbo są
lygų pagerinimo.

Dar $17,809,000,000 
ginklavimuisi

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas , beveik 
vienbalsiai nutarė paskirti 
dar 17 bilionų, 809 milionus 
dolerių greitam ginklavi
muisi priedan prie jau už- 
girtų 34 bilionų dolerių tam 
tikslui. Taigi viso bus nu
tarta jau 42 bilionai dolerių 
kariniams tikslams per 12 
mėnesių iki 1951 m.‘ birže
lio pabaigoj.

$840,000,000 iš dabar koh- 
gresmanų užgirto priedo 
bus panaudota atom-bombų 
gamybai smarkinti. Be kit
ko, bus statomas naujas a-

Višinskio linkėjimai, 
išvykstant iš Amerikos

New York. — Andrius 
I 

Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, vyriam 
sias delegatas Jungtinėms 
Tautoms, pereitą šeštadienį 
išplaukė Europon.

Pirm atsisveikinant Afne- 
riką, Višinskis kalbėjosi su 
korespondentais, atėjusiais 
į Francijos laivą Liberte.

Jisai linkėjo Amerikos 
žmonėms “taikos, gerovės 
ir laimės, ateinančiais me
tais.”

Sykiu Višinskis kaltino 
Amerik. valdovus už “min
džiojimą Jungtinių Tautų 
tikslų ir už karinį įsiverži
mą į Korėją ir Kinijos že
mę” (Formozos salą).
teminis fabrikas Paducah 
srityje, Ky., už 500 milionų 
dolerių. Šis fabrikas , užims 
5,000 akrų plotą.

Seoul, Korėja. — Perei
tos savaitės pabaigoje Pie
tinės Korėjos tautininkai 
sušaudė 800 politinių kali
nių, apšaukdami juos ko
munistais bei partizanų rė
mėjais.

Tautininkų prezidentas 
Syngman Rhee atsisakė 
priimti du katalikų kuni
gus ,kurie buvo atėję pra
šyt pasigailėti bent vaikų.

Anglų oficieriai liudija, 
kad tautininkai šimtais su
verčia gyvus žmones, vy
rus, moteris ir vaikus, — į

Maskva. — Sovietų vy- 
; riausybė apkaltino Angliją 
j ir Franciją, kad jos, gaivin- 
į damos vokiečių armiją va- 
i karinėje Vokietijoje, tuom

didžiules duobes, pačiose j iauž0 savo sutartis su So- 
duobėse apšaudo sumestuo- vietų Sąjunga ir Potsdamo 
sius ir užkasa.

Anglai matė, kaip Syng- 
mano Rhee tautininkai su
šaudė vaikus nuo 8 iki 12 
metu amžiaus. 4 k

Skaičiuojama, kad jie nuo 
karo pradžios nužudė bent

Sovietų protestas - kalti
nimas, įteiktas Anglijos ir 
Franci jos ambasadoriam 
pereitos savaitės pabaigoje, 
nurtydo, kad Anglija 1942 
metais, o Francija 1944 m.

i pasirašė su Sovietais sutar-
v • . - ' tis, kuriose pasižadėjo
šaudydami juos, daryti atskiros taikos i tpi«inn«i tino'- Kr , , •_ • __ i

liniu ir kariniu belaisviu. , 
Urmu :..................

tautininkai teisinosi
Jams, kad jau nesutelpa ka
lėjimuose komunistai, todėl 
reikia kalėjimus aptuštinti, 
padarant vietos kitiems.

kuriose pasižadėjo ne- 
( . 1 su 
I Vokietija, taipgi nedaryti
priešingų viena kitai kari
nių sąryšių su jokiais kitais

Lenkija atšaukia savo 
konsulus iš angly užimto 
Vokietijos ruožto

AMERIKOS DARBO 
PARTIJOS PAREIŠ

KIMAS
New York. — Amerikos 

Darbo Partijos pirminiu 
kas, kongresmanas Vito 
Marcantonio pareiškė:

“Prezidentas, paskelbda
mas pavojingą šaliai stovį 
tarnauja karo ir desperaci
jos programai.

“Šis pavojaus paskelbi
mas reiškia, kad bus su
stabdytas visas progresas 
šioje šalyje, kad mes būsi
me stumiami atgal. Tatai 
reiškia, kad bus naikina
mos darbininkų teisės, slo
pinama žmonių laisvė, už
šaldoma darbininkam algos, 
o didžiajam bizniui leidžia
ma pašėlusiai pelnytis.

“Šis pavojingos padėties 
paskelbimas nukreiptas 
prieš geriausius Amerikos 
žmonių reikalus ir jų lais
vę.

“Nėra Amerikai jokio 
Kinijoj ir Korėjoj reikalo, 

i kuris pateisintų liejimą 
l bent vieno lašo kraujo.

“Geriausias Amerikai 
apsigynimas yra taikos po
litikoje, o šiuo nfomentu y- 

| pač taikoje su Kinija.”

Sovietų vyriausybė pa
reiškė, jog nepakęs, kad 

ja ir Francija ginkluo
tų vakarinę Vokietiją.

(Pranešama, kad anglų 
ii' francūzų valdžios jau at- 

Washington. — Republi- metė sovietinį protestą.).

Republikonai reikalau- A n gį i j

ja pavaryt Achešoną
Varšava. — Lenkija . už

protestavo, kad anglai savo 
užimtame Vokietijos ruožte’\ 
žiauriai persekoja Lenkijos 
konsulus. Lenkija todėl at
šaukia visus savo konsulus 
iš “angliško” vakarinės Vo
kietijos ruožto.

, Amerikonų, anglų - ‘ ir 
francūzų vyriausybė vaka
rinėje Vokietijoje pereitą 
mėnesį pranešė Lenkijos at
stovams, kad atims jiems 
diplomatines teises.

Lenkija protestuodama

konai senatoriai ir kongres- 
■ manai savo susirinkimuose 
didžia dauguma balsų pa
reiškė nepasitikėjimą vals
tybės sekertoriui Deanui 
Achesonui ir reikalavo, kad 
prez. Trumanas pašalintų 
jį-

Sovietų Sąjunga neseniai 
pirmiau įspėjo visus tris 
vakarų didžiuosius —Jungt. 
Valstijas, Angliją ir Fran
ciją — nerekrutuot vokie
čių armijos.

R .. . . i Vėliausios žinios\ Republikonų priimtos re- • • 
zoliucijos sako, kad “ši ša- Brussels, Belgija.—Ame- 
lis bendrai nepasitiki Ache- į i’ikos valstybės sekretorius
zoliucijos sako, kad “ši ša-

šonu.” Jie ypač kritikuoja 
Achešoną už neva pataika
vimą Kinijos komųpistams.

K o r e ja . — Vadinama 
“liousnorė” amerikonu cen
zūra griežtai aprėžė žinias

Acheson ir vienuolikos kitų 
Atlanto kraštų užsieniniai 
ministrai tariasi apie rėk- 
rutavimą 150,000 vokiečių I 
armijos.sako:

Anglai - amerikonai da
bar ginkluoja vakarinius 
vokiečius; atginklavimo aš- apie armijų judėjimus. Ko- 
menys nukreiptos prieš re j oje. 
Lenkiją. Tai todėl jie nepa- svarbesnius fronto įvykius, 
kenčia Lenkijos atstovų va-(be to, sulaikomi per dvi ir „ r----- ---- v
karinėje Vokietijoje. 1 tris dienas. j goms ir kainoms.

Pranešimai. apie

Washington. — Valdžia 
ragina kol kas savanoriai 
užšaldyti kainas ir algas; 
žada už kelių mėnesių įves
ti privalomą kontrolę al-

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
PAREIŠKIMAS

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos komi
tetas pareiškė, jog prezi
dento Trumano paskelbi
mas pavojingos padėties y- 

“žiaurus monas”, 
tarnaujantis Wall StrytO 
bankininkams ir trustams.

Komunistų Partija ragi
na visus amerikiečius kovo
ti už taiką ir daryti spaudi
mą valdžiai, kad per ramias 
derybas išspręstų Korėjos 
ir Kinijos klausimus.
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sausos smulkios žolės, 
sų plonų lapų, kad 
vintų ugnies įsikūrimą.

Visiems gyvenvietės žmo
nėms per viršilą būdavo įsa
kyta užgesinti visokią naminę 
ugnį ir visiems susirinkti prie 
naujd ugniakuro. ^Užkūrus 
naują ugnį, kiekvienas gyven
tojas nešdavo j savo namus 
šviežios ugnies ir naujai at
kurdavo namuose Reikalo 
ugnį.

Grįčioje būdavo ugniakuras 
—maža duobė,* kurioje lėtai 
rusendavo - degdavo storas 
medis. Kaip įžiebimui, taip 
ir Reikalo ugniai 
tauta paskirdavo 
šventąjį medį,
ąžuolą arba kitokį didingą 
medį. Reikalo ugnis turėdavo 
kūrentis per visus metus iki 
kito atkūrimo ceremonijų.
Senovės palikimas

Celts - keltų papročius per- 
ėmė-pasisavino škotai, airiai ir 
kiti dabartinės Anglijos gyven- 

į tojai. Keltai tą degantį medį-
Ugnies garbinimas I nuodėgulį užvadindavo Yule-

Tuomlaikinis žmogus pra-Jog. Dar ir po šiai’ dienai

laikiniam žmogui bu
vo n e p a v a duojamas daly
kas, kuri naktį apšvietė, šal- 
tyj šildė ir palengvirjo pasi
gaminti maisto. Po medžio
klės, kada žmogui kokiomis 
nebūt priemonėmis pavykda
vo nugalėti žvėrį, dideliam 
ugnies lauže jie kepdavo žvė
rieną ir, pajutę kepsnio sko
nį - gardumą, šūkavo, trepsė
jo aplink ugnį, išreikšdami 
jai pagarbą už suteiktą jiems 
malonumą.

Nebūtų klaida išsireikšti, 
kad prie ugnies laužo gimė 
žmogui sąvoka pradiniams šo
kiams ir dainai.

Gilios senovės žmonės ugnį 
suprato, kad tai yra dalis 
saulės, nes saulė šviečia • ir 
šildo taip, kaip ii’ ugnis, kuri 
tiktai mažytė. Todėl gi ug- 

, nis jiems buvo brangiausias
platumos dalykas aut žemės.

KALĖDŲ EGLAITĖĮ jo apleisti savo tėviškę (Klai-į 
; pėdos kraštą), bet išauš vėl 
I diena, kada jie galės grįžti 

ją! kaip laisvi piliečiai į laisvą 
'Klaipėdos kraštą. Kąs pirmas i 
'grįš į tą kraštą, tas privalo' 

vokiečiai | nešti šitą vėliavą, gi kiti tegu l

tūlas, 
rašo

Klaipėdos* krašto 
nepasikeitė, nors žiaurus Tiki- žygiuoja

i .w vu i icivicl d 1 ui civili f L y v cii tpu.vv * * i • '

$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00lmas ,r Vokietijos sugriuvimas 1 kuris mums (vokiečiams) pri- 
®qaa $9.00j turėjo išblaškyti j'.’ ----- t

$4.50; kas svajones. Išbėgę iš svetin- 
Entered as second clas/matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., ! ^° Lietuvos pajinio suspėjo 

under the Act of March 3, 1879. į susiburti - į “Memelland bun-
I dą” ir paskleisti visą tinklą 
savo grupelių vakarų Vokie- 

• tijoje. Centras įsikūrė Olden- 
burge (netoli Bremeno uos
to), vadovaujamas pagarsėju
sio kultūrbundininko ‘ Meier. 

,Jie leidžia 2 kart per mėnesį 
! savo 
i Dampfboot” ii 

Savo laiške minėto laikraščio redakcijai tie vaikai sa-; kytas po visą 
ko: ; les. Didoka

“Gerbiamasis Redaktoriau: į Berlyne. Vadu
“Ar būsite toki gerai, kad suteikti jūsų laikraštyje vie-( 

tos atsišaukimui dėl taikos? Mes esame bažnytinės mo
kyklos devintosios klasės nariai, kurie tiki, kad visi žmo- j 
nės priklauso Dievo šeimai.

“Mes norėtume atsišaukti į visus vaikus ir jaunuosius 
žmones visur, kad jie prašytų Jungtinių Tautų delegaci
jas ir. Kinijos komunistų komitetą suteikti vaikams pa-' 
saulinę taiką kaipo kalėdinę dovaną. Net jeigu jie ir ne- Į 
tiki į Kalėdas, bet vaikai tiki, nes visi vaikai tebetiki į' Lniau: 
meilę. I Ypatingą įspūdį turėjo pa-

“Žemiau seka laiškas, kurį mes pasiuntėme mūsų dele-'daryti paskutinė šventė, kada 
gatams ir mūsų prezidentui ir komunistų komitetui: ;Kukla priėmė; iš kito klaipė- 

“Gerbiamieji: įdiškio Richter kažkieno išsau-
“Ar pamenate mumis? Mes esame toji vaikų karta, Lta^ipėdos 

kurie nėra matę taikos. Mes norime kalbėti į jumis var
du milijonų berniukų ir mergaičių, kuriems nusibodo ka
ras, kurie išsiilgę taikos!

“Klausykite! Argi jūs negirdite mūsų balso?
“Argi jūs negalite pamiršti savo skriaudas ir susi

tarti tarpe savęs šį pasaulį padaryti laimingu vaikams? 
O tai būtų.darbo pakankamai visiems ilgam laikui. Argi | Klaipėdos kraštam Tie karžy- 
mes negalime kiekvienas pasilikti savo šalyje bent šimtą giai nugalėję pagoniškas tau-! 

; tas Baltijos pajūry. Užkaria-1 
ve šitą kraštą riteriai per i 
šimtmečius čia ugdė vokišką 
kultūrą. Tekę vesti sunkias 
kovas -prieš lietuvius, bet jie 

i pagaliau buvę nugalėti. Pas- 
i Rūtiniais laikais Klaipėdos 

» gyventojai po trumpo ! 
laikotarpio vėl Į 

pergalės ir laisvės !

Foreign countries, per year $9.001 turėjo išblaškyti jų hitleriš-j klauso !..

Amerikos vaiką kalėdinis troškimas
Minneapolio “Sunday Tribune” gruodžio 10 dieną at-i Į 

spausdino vienos bažnytinės mokyklos devintosios kla- j 
sės mokinių laišką po antgalviu: “Devintaklasiai nori tai
kos su Kalėdomis.” Laiškas įdomus ir-svarbus. Šita gru
pė vaikų, mums atrodo, išreiškia giliausi visų Amerikos' 
ir viso pasaulio vaikų troškimą.

1 a i k rašte 1 į “ M e m e 1 er
gaudo išblaš- 

Vokietiją avė
jų grupė susibūrė 

pasistatė Ruk
la. Jis sakosi' atbėgęs iš rytų 
į laisvąjį Berlyno sektorių ir 
laiko save “politiniu pabėgę-' 
liu”. Apie jo praeitį teks

! smulkiau pasikalbėti, nes ne
galima leisti avantiūristams; 
žeminti lietuvių vardą ir tei- ; ■ ' isės.

> kultūrbundo 
vėliavą. Įteikimo ir priėmimo ! 

įkalbų turinys sukūrė tikrą na-1 
; cionalsocialistinę atmosferą.

. vės simbolis.
I riteriai prieš

kultūros ir 1 a iš
kuria vokiečių į 
700 motų atnešė ;

metų, dirbant išvien už geresnį pasauli?
“Argi .mes negalime duoti progos šiandien gimstan- 

tiems kūdikiams augti geroje priežiūroje, kad būtų so
tūs, linksmi savo šeimose, kad nė vienam nereikėtų eiti 
į karą,.kad nė vienas,nebūtų bombuojamas, alkanas, iš-> 
gąsdintas?

“Susimildami, atsiminkite vaikus, kuomet jūs spren-1 |<ra&t0 
džiate, ką daryti su pasauliu: sunaikinti jį, ar nešimai-' priespaudos 
kinti 1 ;sulaukę

“Susimildami, tarkitės taip ilgai, kol prieisite prie su-1 (suprask:
J vienok
ta su

sitarimo. v
“Mūsų tėvai sako mums, kai mes susibarame, kad nė 

vienas nėra pilnai teisus, kad jeigu kiekvienas mūsų pri- 
sipažintumėme dalinai klaidingu .esąs, tdi teisybė būtų 
surasta.

“Ar jūs negalite padaryti to paties? Argi kiekviena; 
šalis negali prisipažinti prie savo klaidų ir sakyti: ‘Da-1 
bar pradėsime iš naujo’ ?

“Jeigu būtų galima, mes norėtumėme pribūti į Lake;
Success užtikrinti Kinijos komunistus, kad Amerikos vai- • 
kai tebemyli Kinijos vaikus. Mes nenorime, kad jie ken-! 
tetų. Neigi mes norime, kad Korėjos vaikai kentėtų. ,

“Mes jiems pasiųstumėme, jeigu galėtumėme, duonos, Į didžiausiu

Jei pastatyti klausimą, ko
dėl kalėdinėje eglaitėje žiba, 
šviečia, žiežėriuoja įvairi ug- 

inis, tai nelengva atsakyti ke
liais sakiniais. Jei nuodugniai 
paanalizuoti šį žmonijos pa
protį, reikėtų ne trumpo raši
nėlio, bet geros brošiūros apie 
tai. šiame rašinėlyje pasi- 

Matot, kas darosi! įstengsiu tik stambesnius bruo- 
Kazlaitis tuo piktinasi ir žūsi pažymėti.

sako: “Savaime supranta
ma, jog.su tais žmonėmis! 
negali būti bendros kalbos' 
Klaipėdos krašto reikalu...”!

Teisingai pasakyta. .
rimtas žmogus su pusgal-J žni0«us kovo'a su 8'amta llž 

turėtiil,nv’:
Klai-1 
kitu'

tzi • -a -i 4. !l)rtči°s h
Klaipeda yra ikorporuota | j<iimatas 

į Lietuvos respubliką. Nieks 1 lanku

Žmogaus kova u? būvį
Mūsų planeta-žemė jau la

bai seniai apgyventa žmonė- 
Įmis. šimtai tūkstančių, o gal 

Koks j*1’ milijonai metu praėjo, kai

kiekviena 
tam tikrą 
daugumoje

viais naciais gali 
bendra kalba ne tik 
pėdos, bet ir kuriuo 
klausimu.

išpiešti iš Lietuvos.

Deja, klerikalai,

krašto

kurie
su vo-

Mūs planetos klimatas 
labai nevienodas: kai kur per 
daug šalta, o kitur per šilta- 

Europa ir toliau tos 
geografinės 
;-oras vidutinis, prie- 
žmogui gyventi, 

papročiai taipgi
Ten, km- šilta, sau- dėjo ugnį garbinti ir vartoti kalėdų eglaitė tebevadinama 
metus vienodai šil- j visokiems prietaringiems bur- Yule-tree angliškai kalbančių 

žmonėms ma-jtams. Pavasario ugnis (da- žmonių. Tokios atkūrimo Rei- 
ugnis. Bet | bartinės Velykos), vidurvasa- kalo ugnies ceremonifos užsi- 

ilgos, tenjrio ugnis (Šv. Jonas) ir dau- liko iki pusės devynioliktojo 
’ ’ rei- gybei įvairių reikalų, apie ku- šimtmečio nekuriose Europos 

riuos šiuo sykiu nekalbėsime, dalyse.
Reikia dar pabrėžti, kad

z.monių 
skiriasi, 
lė visus 
do’ ir šviečia, 

įžiau reikalinga 
i kur šalta, naktys 
'ugnis labai naudinga ir

kiečiais nesusitaria, 
klausimais — karo. 
Tarybų Sąjungą klausimu kaijn .
— jie sąlydžiai eina išvien.; Todėl g) vidutinio klimato Kalbėsime tiktai apie pradžią i Reikia dar pabrėžti, kad 

visų'ruožte gyvenanti žmonės daug ! žiemos ugnies, kuri priešisto-1keltai savo metraščius-prade- 
Jie! daugiau vertino, globojo, ger-! rinio žmogaus buvo plačiai j davo su pirma diena lapkri

čio (dabartinė visų šventų su 
Į uždūšinėmis diena). Pagal 
tuolaikinį jų supratimą, kai 
jie sukardavo Reikalo ugnies 
laužą pradžioje naujų metų, 
tai jie turėdavo šviežios ug-

Va, kur klerikalų ir 
jų talkininkų nelaimė, 
eina išvien su lenkais fašis- (bė, net ir garbino - 
tais, bet rėkia, kad lenkai uo ugnį, negu ekvatoriaus šil- 
fašistai nori Vilniaus. Jie klimato gyventojai, 
talkininkauja vokiškiems! Nesvarbu, kur žmonės gy- 
fašistams ir tuo pačiu kar-jveno g’b’oje senovėje, 
tu verkia, kad šie nori Klai- Pems visiems buvo 
npa()St i"’ reikalinga. Koks

■ džiaugsmas būdavo,
Jei Į). Kazlaitiš būtų iš- kūnas kada uždegdavo kokį 

'mintingas, tai jis nųsispjau-'laužą ar medį. Bet tai būda- 
| tų ant vokiškų fašistų dur-'V(> vasarą, žiemą perkūnėlis 
i navojimo ir pasakytų: rėkit; uesitranko. Kur tada gauti; 
Jūs, nenaudėliai, aš su ju-J’8’nics; Reikalinga 
mis neisiu, — aš stosiu už P'11™8111 surasti būdą, 
taika, aš kovosiu prieši’'Tam W’l
, it- i ■ . .v i nelengva būdavo Jas padary-tuos, kuine nlepa apie is-.,. _ f <’ 1 1 1 ;ti primityvemis priemonėmis,!

I reikėdavo ilgai ir sunkiai 
įdirbėti, pakol' įžiebdavoLietuvos.

j Šitaip reikėtų žiūrėti ir re
aguoti į tuos, kurie plepa a- 

Hitlerio gadynė), Į pic išplėšimą iš mūsų tėvų 
ta pergalė buvo suriš-; žemes Klaipėdos krašto ir 
didelėmis aukomis ir į Vilniaus!

p e i m a 1 d a - va rt o j a m a.
j Žiemos ugnis
| Dar labai gilioje senovėje, 
kaip minėjome, primityvis 
žmogus suprato, kad ugnis 
yra maža kibirkštis - dalelė:njes vjsiems metams ir prie to 
saulės, na, ir kada piieš pra- į dar> kai tamsa imdavo viršų

ugnis 
svarbi 
jiems 

jei per džią žiemos saulė nuslenka 
žemai, mažai tešviečia ir šil
do, naktis darosi ilga, tamsa 
už veikia šviesą, žmogus už- • - 

buvo i kurdavo didžiausius ugnies ■ "į™'J
. . i laužus, kad dapildžius saulės •• kaip i v . .... m . i _ . 11Taji-svjesą ir šilumą, lai būdavo

I imitavimas - pamėgdžiojimas , |<ajny t_ kalnelių, priesodybų- 
I saulės. Jie šūkaudavo^ šokda-, gyvenvje^iy arba ant aikščių 
' V°i aPbnk degantį laužą, jja- j an^ mažų’saliukių upėse ar 

puokštes,^ežerėliuose. Taip, kad būtų 
kuo reikšmingiau ir toliau ma
toma, kad jų bočių vėlės ga
lėtų ateiti prie 
šildyti. Tai 
panorama.

Krikščionybė 
vo biznio ne tik pasisavino ir 
globoja visus gilios senovės 
žmonių papročius, burtus ir 
prietarus, bet dar prigamino- 
išmislijo savųjų, naujoviškes- 
nių, kad būtų lengviau tam
sinti liaudį.

Prie keltų tautos naujų me
tų papročio pritaikė visų 
šventų ir uždūširię. Prie pra
džios žiemos iškilmių pritaikė 
kalėdas, prie Reikalo ugnies 
— Yule-log, kalėdų eglaitę, 
Yule-tree. Dar priedams pa
sigamino Santa Claus, kurį 
dabartiniu laiku visi, prade-

prieš šviesą, visokios piktosios 
dvasios, laumės, raganos tam
soje smarkiau veikdavo ir vi

saip persekiodavo jų bočiy-
• dūšias. Todėl 

jie kurdavo didelius laužus 
kur ant aukštesnių vietų^ ant

i sidarydavo ugnies ]
I nešiodavo aplink laužą, rė-
I kaudami prieš piktas dvasias,
I kurios nori užtepidinti dienos 

ng- šviesą.
Ugnies apsaugojimas

Palaikymas nuolatinės 
'nies buvo svarbi gyvenimo'J

ii t i • 4 ■ ‘ Is urvo j namus! p r o b 1 c m a. Ugnį s1 tuom- A J. ,

ugnies ir pasi- 
būdavo graži

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

LAUKIA KOMISIJOS 
SPRENDIMO — KĄ JI

PADARYS?
Lakę Success. — Vienas

- v —• r—ic~--—— o~—  —i rvijaazjinucių dalbų, atliktų[ 
vietoje bombų. Taipgi savo kai kurių žaislų. Po teisybei, j praėjusią" savaitę Jungtin. i 
mes dalintumėmės su jais viskuo, kad jie būtų linksmus,! Tautų asemblėjos (seimo), |

"'"i"' , i buvo" užgyrimas Azijos ;
Jeigu mokslininkų tiesa, kad niekas negali laimėti kito kraštų siūlymo,' kad Korė-! 

karo, ir kad nebesiranda tikro apsigynimo, tai kodėl jūs; joje tuojau būtų sulaikyti ] 
neišbandote ką kitą, apart karo?

“Susimildami, atsiminkite vaikus visur. Mes meldžia
mės už jumis. Mes meldžiamės už kalėdinę dovaną vi
sam pasauliui, už PASTOVIĄ TAIKĄ.

“Prašome visus vaikus, kurie sutinkate su šia mūsų 
mintimi, iškirpkite iš laikraščio šį laišką ir prisiųskite! 
mums su savo adresu. ATba patys pasiųskite tiesiai i 
Jungtinių Tautų delegatams, ir Jungtinių Valstybių pre- i 
zidentui.

ir kad taika gyvuotų.
u

Ika), vaidina bešališko žmo- 
■ gaus rolę.

Ministras Lester Pearson 
tik neseniai pasakė svarbią 
kalbą, reikalaudamas, kad 
Korėjoje būtų baigti mū-

mūšiai.
Įdomu tai, kad šis užgy-l 

..iš...,, 4-nJ

priimtų Kinijos Liaudies 
Respubliką į savo tarpą, 
kad Amerika ir kiti kraš
tai tartųsi su Kinija, ne
žiūrint, ką kas sakys; kad 
Formozos klausimas būtu

i

“Douglas Anderson, 
“Kenneth Andrican, 
“Nancy Lee Arones, 
“Jane Bowers, 
“Stephen Chase, 
“Gerald Gammell, 
“Susan Ratcliffe, 
“Jack Lorenz, 
“Elaine Lowe, 
“Janet Norris, 
“Sarah Park, , 
“Richard Stegar, 
“Peter Schmitt, 
“Janet Wimmer, ir 
“Mrs. Harold Ruopi), jnokytoja, son, 
“Hennepin Ave., Methodist, 

Church..
“Minneapolis, Min.”

• rimas padarytas kaip. tik! greit išspręstas, ir 1.1. Žo- 
i tuo laiku, kai. šįaur-rytinė- džiu, Pearson yra taikos 
i je Korėjoje šiauriečiai pra- šalininkas.
i dėjo didelį puolimą ant 10-1 Na, 0 Indijos Sil. Benegal 
i tojo amerikiečių. korpuso, ; visuomet stojo už tai, kad 
! esančio pajūryj ir laukiau-1 Kinija būtų priimta į Jung. 
Į čio būti išvežtais. i Tautas, kad karas Korėjoje
! Užgyrimas padarytas tuo ! būtų baigtas.

džiu, Pearson yra taikos

Jei Kinija būtų Jungtin 
Tautose, be abejojimo, vi
sas reikalas 
greičiau ir sklandžiau.

Amerikos delegacija 
Jungtinėse Tautose taipgi, 
sakoma, pasirengusi su ko
misija tartis ir jai padėti.

Bet Amerika gal būt at
sisakys tartis dėl Formozos, 
Jai r i kiliams ; 
svarbiausias dalykas. Ame
rika, mat, laikosi savo žo
džio: “neužgerinti agreso
riaus”, “neduoti jam jokių 
koncesijų.”

Amžiams slenkant ir kei
čiantis žmonių ekonominiam 

i gyvenimui, keitėsi ir papro
čiai. Urvinio žmogaus gyve- 
[nimas perėjo į nam.Us. žmo- 
'gus pradėjo pasigaminti įran- 
j kius, pasistatė sau Į gyventi 
■ namus, ir didelių laužų degi- 
|nimo ugnies paprotis palaips- IZ v ’ • . | „ * «

išsispręstų Iniui mažėjo, nyko, užėmė vie-
tą namai. Prasidėjo žemdir
bystė, miškai užleido vietą 
dirvoms, bet ugnies vistiek 
reikėjo. Nors prietaringas ir 
burtuose skęstantis, į žmogus 
visgi sugalvojo • Reikalo ugnį.
Kaip įžiebdavo Reikalo lignj?

palaikymui sa-

zl 1 UiIIIU/jUOj 1 _ v i • • i

yra patsai • Riek padavimai teigia, ne daąt religija, baigiant papras- 
l'vkas Ame- visos tautos - šalys vienodai bizniu, visi rėkia-šaukia-

Amerika skaito pd V
X 'A TZ i i i r. T i o 1 1

i metu, kai šiauriečiai pradėjo
■ aštresnius puolimus ant a-
' merikiečių pajėgų, esančių 
i netoli Seulo.

Skaitytojas jau žino, kad
I komisija, kuri rūpinsis mū- ___ _____ _ _
i šių sulaikymu Korėjoje, jau basadorium, Wu Hsiii-čiia- 
yra paskirta: Ją sudaro j 
Persijos ambasadorius ir a- dovu

įžiebdavo - užkurdavo ar at- hiiodaugiau-
kurdavo tąją Reikalo ugnį ir 
ne vienodam, metų laike. Eu
ropoje Reikalo ugnis būdavo 
įžiebiama - užkuriama pra

žioję žiemos, prieš dabarti
nes kalėdas (bet ij’gi ne vi
sur).

Tokių ugnių užkūrimas bū
davo surištas su prietaringais 
burtais ir didžiausiomis iškil
mėmis.

šia iškaulinti pinigų ’ iš nai
vios liaudiės kišenių.

Tai tokia maždaug trumpa 
kalėdų eglaitės istorija.

agresorium, o Kinijos Liau
dies Respublika skaito A- 
meriką agresorium dėl pa
starosios žygių Formozoje 

Korėjoje.
Sovietai balsavo prieš
m u o • • i\ š'Ugrties įžiebejai
farybų Sąjunga ir kitos ; jžieb5jai irgi „ZviS^dTbū- 

v'.’ i , , . .. davo.zi- i choslovakija, Baltai usija, nius berniukus nuo 11 iki 14
noti: ji jau susisieke su am-! Lenkija ir Ukraina — bal- metų amžiaus.

a- j savo prieš rezoliuciją, rei
kalaujančią sulaikyti mū
šius 'Korėjoje. Tarybų Są
junga siūlė savo įnešimą: 
tuojau ištraukti "visas' sve
timas armijas iš Korėjos. 
Bet šis sumanymas nepra
ėjo.

Taigi dabar kai kurie 
klausia: jeigu tarybinis blo
kas balsavo prieš rezoliuci
ją, reikalaujančią sulaikyti 
tuojau .mūšius, tai ar Kini
jos vyriausybė neatsisakys 
su komisija tartis?

Šią savaitę skaitytojas 
daugiau sužinos.

ii
111

Šiuos žodžius rašant, ne
žinau, ką komisija darys

1 spręsti reikalui, kurdam ji Į keturios valstybės' — Če 
- paskirta. Vienas reikia

paskirta: Ją sudaro

škotai skirdavo dvy-

d. — 
ir re-

Statybbs ŠirvintuOse
ŠIRVINTAI, spaL 25 

Mieste vystosi statybos 
monto darbai. Dar pirtnoje
metų pusėje buvo užbaigtas 
statyti didžiulis grūdų sandė
lis ir šalia jo Grūdų paruošų 
kontoros 
čiųjų, o 
ventojų 
įkurtas 
geležies 
eilė maisto produktų parduo
tuvių.

šiuo metu jau įpusėjo kul
tūros namų pagrindinio re
monto darbai, kuriuos vykdo 
Rajono statybos remonto kon
tora. 'l

Sparčiai Vyksta vietos hid
roelektrinės antrosios užtvan
kos statybos darbai. Iki žie-< 
mos tikimasi užbaigti šiuos 
darbus, sustiprinti hidroelek
trinės pajėgumą bei išplėsti' 
artimųjų kolūkių aprūpinimą 
elektros šviesą.

pastatas. Atvykstan- 
taip pat. vietinių gy- 

patogumui šiemet 
viešbutis, atidaryta 
gaminių parduotuve,

Airiai parink- 
jaunas nekaltas mergai-davo 

te^. Kiti sėnus žmones skir
davo, dar kiti pirmagimius, 
neatsižvelgiant į lytį ir amžių. 
Bfet apie visus padavimai sa
ko, kad būdavo išrengiami 
nuogi ir tamsoje, kur įkal^ą- 
vo į žemę du kuolus 
skvarbi ntom ne 
lutėm; tarpe kii 
davo vol ūką į kublų skylutes, 
pririšdavo dvi virvutes - šniū
rus; kai vieną traukia, tai ki
ta virvutė apsivynioja, tada 
kitas traukia ir tt. Ant volu- 
kų galų prie kuolų apdėdavo

riti, Kinijos delegacijos va-
____i, ir taręsi, bet ką ta- dar kiti pirmagimius,

semblėjos. pirmininkas Na- 
srpllah Entežamas; Kana
dos ministras Lcster Peay- 

ir Indijos delegacijos 
galva, Sir Benegal Ran.

Kas iie per žmonės?*
Tenka pasakyti, jog visi 

trys nėra naujo pasaulinio 
karo šalininkai.

! Persijos (Irano) ’ amba-
' sadorius, po to, kai Persija

i rėsi, nežinoma.

> 2 * * • i •
Apylinkės bibliotekoje • jkių ir laukininkystės brigadų.
i PLUNGĖ, .spal. 25 d.—Prie Mokytojai Jonkus,

bibliotekos šopauskaitė,
suorganizuota 16 žmonių agi- kus, Lubys ir kiti reguliariai
tatofių grupė, į kurią įeina rengia su rinkėjais pasikalbę- padarė su Tarybų Sąjunga 
mokytojai ir kolūkiečiai. Visi jimus apie tarybinę rinkiminę prekybos sutartį (kuri A-

Kulių apylinkes

įgitaĮori^i priskirti prie kolū- sistemą,. I

Si rutyte, 
kolūkiečiai Liut-

merikai, sakoma, nepatin-

Spėjama, jog komisija, 
jei bus' reikalo, gal net skris 
į Pekiną tartis su Kinijos 
vyriausybe. Be abejojimo, 
ji ieškos progų susisiekti ir 
su Korėjos Liaudies Res
publikos vyriausybe; ji, 
aišku, telegramomis ar as
meniškai, tarsis ir su gene
rolu MacArthuru.

Šią savaitę paaiškės, kaip

likti.

rai sky~ 
įspraus-

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Gruod.-Dec. 19, 1950
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(Tąsa)
Nors medžioklė nepasisekė, vis dėlto 

buvo nukauta dvejetas stumbrų, tauras, 
lokys ir daug kitų mažesnių ir didesnių 
žvėrių. Dabar varovai landžiojo po 
krūmus, pribaigdami ' ąžuolinėmis buo
žėmis sužeistus žvėris.

Kai visi žvėrys buvo iš krūmų suran
kioti ir sukrauti į vežimus, medžiotojai 
grįžo į pilaitę. G r iždam i visi gyvai šne
kučiavo, visi dar buvo pilni įspūdžių ir 
ne tiek gailėjo nenusisekusios medžio
klės, kiek turėjo juoko iš tų, kurie ant* 
pasibaidžiusių arklių kartu su briedžiais 
nudūmė į raistą ir paskiau iš jo vos iš
sivoliojo. K iekvienas • perdėdamas pasako
jo savo nuotykius. Tik tylėjo riteris Grie
žė ir Laima Knystautųitė. Jie klausė, 
klausinėjo kitus, bet patys apie save ne
prasitarė nė žodžio, juo labiau, kad ben
droje suirutėje niekas jų nė nepastebėjo. 
Bajoraitė net ir savo motinai nepasisa
kė. Ji vengė riteriui pažvelgti į akis, 
vengė arti jo būti, tuo tarpu, kai jos jau
noje krūtinėje nebetilpo pergyvento įspū
džio malonumas. Ji tebejautė ant savo 
liemens stiprias raitelio rankas, ' jautė 
jo raumeningus pečius, stiprų kaklą, 
matė ji' arti savo veido jo gražų veidą, 
jautė ant savo skruosto jo šaltus metali
nius šarvus, kai ji prie jų buvo prispaus
ta. Radonavo atsiminusi, kai riteris, 
nuleisdamas ją žemėn, iš netyčių prisi
lietė savo rankos sulinkimu prie jos 
'tamprios krūties. O, koks gilus ir pa-

* slaptingas jausmas—tos stiprios vyriš
kio rankos prisilietimas! Ir, regėjos, 
tam jos malonumui nebus galo.

Jei riteris Griežė, jodamas į medžio
klę, gėrėjos Laimos Knystautaitės gra
žumu ir grakštumu, tai dabar visas bu
vo susižavėjęs ir jos narsum, mokėjimu 
valdyti žirgą ir ietį. Be to, pajuto rite- * 
ris, kad tas mažas įvykis medžioklėje, 
tas malonus susiartinimas surišo jų, jei 
ne širdis, tai bent mintis. Ir toji laimė, 
apie kurią jis vakar tesvajojo, šiandien, 
grįžtant iš medžioklės, buvo jau lyg ir 
užsimezgusi.

Vakare bajoro Knystauto pilyje buvo 
didelė puota, surengta aukštam svečiui 
pagerbti. Pilies kieme kepė ant iešmų 
skaniausius kepsnius, gėrė sa Idtt m du 
tį šnekutį, kalbėjos, ginčijos, juokavo ir 
visi buvo gerai nusiteikę. Riteris Grie
žė gaudė Laimos Knystautaitės žvilgs
nius ir negalėjo atitraukti akių nuo jos 
veidelio. Bajoraite buvo linksma, ir 

. sunku buvo atspėti, kas darėsi jos šir
delėj. Už stalo ji vienodu malonumu 
rūpinosi vaišino svečius, maloniai atsa
kinėjo komtūrui Hermanui, bajorui 
Skersgaudui, bet slėpininga mintis, ma
lonus atsiminimas rišo ją tik su riteriu 
Grieže.

Po puotos buvo surengti turnyrai, ku
riuose parodė savo gabumus žemaičiai 
mėtyti ietis, kryžiuočiai kapotis kardais, 
totoriai šaudyti iš lankų, o Gudų bajo
ras Pilca iš Matakaucų su savo žmonė
mis surengė šermenis nukautam lokiui- 
mišutkai. Ne tik kryžiuočiams ir toto-

rianis, bet ir žemaičiams buvo tai nema
tytas vaidinimas. Juo labiau, kad vai
dindami gudai nukautam lokiui linkčio
jo, kalbėjo, dainavo, šoko ir į akis, ir į 
snukį jį bučiavo, visokiais vardais jį 
pravardžiavo.

Paskui dainavo pilies mergos ir, pri
tardama sau kanklėmis, giedojo bajoro 
duktė Laima.

Pabaige puotą senas krivė. Pritarda
mas sau kanklėmis, pagiedojo jis giesmę 
apie tai, kaip tamsią naktį priešai už
puolė narsiojo bajoro aukštąją pilį, iš.- 
kapojo bernelius dobilėlius, išgėdino mer
geles lelijėles ir atsitraukdami vien krū-

Kryžiuočiams toji daina labai nepati
ko; jie klausėsi jos raukydamies.

Rytojaus dieną kunigaikštis su savo 
palydovais jau traukė Žemaičių giriomis 
j kitas savo bajorų pilaites. Lydėjo jį 
da'r keliolika paimtų ir Knystauto pilai
tes totorių, tik jau nebereikėjo vadovo, 
nes kelias visą laiką ėjo padubysiu į

Riterio Griežės ausyse visą laiką 
skambėjo bajoro Knystauto dukros dai
nos žodžiai ir kaip gyva stovėjo akyse ji 
pati. Malonus jam buvo iš to krašto ir 
vėjelis? Jam taip buvo gera ir malonu, 
širdy taip laimingas jautėsi, kad toji 
laimė nebetilpo jo krūtinėje ir veržėsi 
lauk daina, atsiduksėjimu, gamtos gar
binimu. Jis klausė aplinkui miško 
paukštyčių čiulbėjimo, girdėjo pavasario 
pratrūkusių upelių ūžimą, bitelių dūzgi
mą, žiūrėjo į išsipylusias iš skruzdėly
nų sparnuotas skruzdės, matė £erai 
nusiteikusius linksnius bajorus ir knech
tus ir galvojo apie tai, koks gražus yra 
gyvenimas ir kaip visiems gera gyventi. 
Žiūrėjo rit’eris į milžinus šakotus bau
blius ąžuolus, į išlakias pušis, skarotas 
egles, įverpusias mėlynan dangun savo 
smailias viršūnes, ir vis galvojo; galvojo 
apie tą laimę, apie tą džiaugsmą, kuris 
dabar viešpatauja visoje gamtoje ir 
žmonių širdyse. Griežė buvo dar jaunas 
kunti ir siela ir nei ordino klastų, nei

KANADOS ŽINIOS
i Auga naujos Toronto
! lietuviu meno jėgos

j TORONTO. — Tuo tarpu, 
; kai senesnieji menininkai pra- 
Įdeda pavargti ir mažiau veik-

.miltines grindis. Buvo panau- 
l d olos valtys išgelbėjimui žmo- '
nių iš apsemtų namų. L.B.

įnininkų atsiranda iš jaunųjų
j tarpo, jaunosios kartos. Atro-į 
do, kad mes nepritrūksime 
meninių veikėjų. Viskas, ko

Binghamton. N. Y.
ŠIRDINGA PADĖKA
širdingiausiai ačiuojame Į 

visiems draugams ir
gėms, kurie padabino mūsų

d rau- i

reikia, tai kad senesnieji ne- mylimo vyro ir tėvo
pasiduotų bent keletą metų, I gražiomis gėlėmis. Jūsų, drau-

• draugės, tokia širdinga 
šir-

jiki'užaugs jaunesnieji. j £<n i’
! Štai paimkim Bangos chorą, j užuojauta pasilieka mūsų
I Senesnieji dainininkai “pavar
go,” pradėjo krikti. Buvome 
s u s i r ū p i n ę, kad Bangos 

i choras jau nebepakils. Bet 
•štai susibūrė jaunesnieji ir 
i vėl susikūrė gražus choras, 
į Atrodo, -kad jis turi progą iš
raugti į didelį chorą. Ir kaip 
| bus malonu seniems lietuviams 
I matyti 
I kultūrini 
žinoma

i ranka. 
■ niems,

savo vaikus dirbanti 
darbą. Senesnieji, i 

neturėtų numoti su ' 
Jie turi padėti jau-j 

nes jiems talka reika-

Per Sūnų ir Dukterų Drau
gijos pirmos kuopos parengi
mą pasirodė daugiau jaunų 
menininkų. Paulina Kuncaitė, 
dar jauna mergaite, bet labai 
gabiai paskambino. Ji, tai]) 
sakant, kaip žvaigžde iš dan- j 
gaus iškrito. Mes nei nežino

jome, .kad turime tokią gabią 
pianistę. Pagal jos metus, ji i 
yra toli nužengusi. Kita jauna 
artistė buvo Birutė Leskevi- 
čiūtė. Ji pašoko. Sunku jai bu- 

Į vo šokti be muzikos, bot ji i 
Į pašoko labai gražiai. Ji gali | 
būti puiki šokikė, jeigu lavin
sis. Trečias jaunas* artistas bu-

dyse ant visados.

/3^??>S/jBKE

Walter Girnis
Širdingai ači.uojamc visiems 
įlydovams. kurio išlikote iš

DETROIT, MICH.

Mirus Brangiai Mūsų Draugei

(Inai Adomaitienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos sūnams 
Franui ir Antanui, marčioms, anūkams 

ir visiems veliones giminėms bei artimiems.

— A. A. ONOS ADOMAITIENĖS 
artimi idėjos Draugės-Draugai, 
Detroito pažangių organizacijų 

narės-nariai.

i Lewiston-Auburn, Me
Mirė Vaclovas Meinoris

Lapkričio ’ 21 d. staiga mi- 
I rė Vaclovas (Walter) Meino- 
; ris, 60 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, šioje šalyje išgy
venęs virš 4 0 metų.

Velionis šioje apylinkėje 
! buvo žinomas kaip “Meinoris 
I Barber Shop” savininkas. Tą 
I biznį jis per daugelį metų tu-

galva ir kūnas buvo sužeisti.
Velionė paėjo iš Lietuvos, 

gimusi spalio 31, 1891. Ame
rikon laimės ieškoti atvyko 
1909 metais.

Paliko liūdesyj savo gyve
nime draugą J. P .Meges, sū
nų Petrą Beleckį ir seserį 
Oną Aleksandravičienę, Lew
iston, Me.

i (lari)o n pai.vaejoLc musu my- namą, 
limą. Walteri i amžino atilsio ; tūlam 
vietą, į kurią, vienas po kitam į rp

j ir mes nueisime.
Didelis ir širdingas ačiu 

siems karsto nešėjams. Ji 
draugai, toks 

į niekad neišdils 
i minties.

l vo Feliksas Laurusevičius. Mes 
jį iki šiol žinojome kaip šoki
ką, o dabar jis nori būti pia
nistas. Jau toli pažengęs šioj 

įsrityj. Taigi, pridėk šiuos ku
ilius prie visos eilės tų, kurie 
1 vienu ar kitu.' Įtartu buvo mi- 
Ipčti, susidarys gražus^ būrelis 
j,jaunų menininkų,
i Negalima praleisti nepami- 
j nėjus ir “senąjį” vakaro artis
tą. Aš turiu mintyje magiką

; iš “sudegusio teatro”. Visaip | 
gyvenimo niekšybių dar nepaliestas jau- j spėliojom, kas čia pci 

imagikas bus. Kiti mane, 
i gal 
, ne

nikaitis; nuoširdžiai galėjo džiaugtis sa
vo meilės užuomazga ir gamtos gražu
mu, kuris dabar jam dar padidėjo.

Siauru keleliu raitelių "būrys nusilei
do prie pat Dubysos. Vanduo buvo srau
nus, drumstas;, viduriu upė nešė su šak
nimis išrautus šimtamečius medžius, sro
ve suko verpetus, griovė krantus. Tame 
jos pavasario smarkume jautėsi džiaugs
mas, laimė ir laisvė . .

(Bus Daugiau)

Chicago, III

Anglijos premjeras Clement Attlee po konferencijos 
su prezidentu krūmam!. Jis pasakė, kad nors Anglija 
laikysis su Amerika Korėjos konflikte, bet negali su
tikti stt jos politika dėl Formozos ir priėmimo naujo

sios Kinijos į Jungtines Tautas.

kad
Pasirodė

Kd»S K liet S, ()

senas torontietis. Easiro- 
kad jis tikrai magi kas. Jis 
;a ir gali Įiadaryti daug 

štukų. Gaila, kad ja.m nedaug

d o,

Jonas per daugelį metų ne-' 
veikė 
užim- 
drau-

Serga Jonas Žilinskas
Serga mūsų uolus ilgametis s 

Prieš nekurį laiką dėl bendradarbis - vajininkas Jo- 
atos pardavė biznį ir nas Žilinskas.
Pastaruoju laiku dirbo į

viešbutyj už bartende- ■ nuilstančiai dirbo ir 
j pažangiame judėjime, 

Walteris buvo linksmo būdo i damas svarbesnes vietas 
! ir draugiškas, laisvų pažiūrų ! gijose bei kuopose.

su visais gražiai sugyveno, 
sudėta

Linkime Jonui greit pa
sveikti ir vėl stoti į veikimą. ■

Draugai, kuriems yra gali
ma, prašesni Joną aplankyti. 
Jis už tai bus jums dėkingas.

A. Apše šie nė

li’
patarnavimas j P)-ie jo karsto buvo 
iš mūsų at-: daug gražių gėlių nuo gimi- 

|niu, draugų ir draugijų, prie 
(Irau- Į kurių velionis priklausė. 

Velionis paliko liūdesyj j 
žmona Jadvygą ir vieną dūk-j 

gana j teri Mrs. Mildred Stagliono, ( Gamyba 1'951 m. sąskaiton 
KLAIPĖDA, sp. 25 d. — 

kombinato 
mėtinį

širdingai ačiū tiems 
gams ir draugėms, kurie pri-1 
siuntė užuojautos laiškelių ii"! 
atviručių, kurių 
daug. J“ 
ges, širdinga užuojauta šutei-j du brolius — Baltrų ir Kaži- Klaipėdos 
k ė mums stiprybes pergyven- | mierą, Lewiston, Me. kolektyvas,
ti tas liūdesio valandas, kurios 
mus gana pritrenkė.

ultir dar aykį ačiū d ra u-j lydėjo į paskutinę poilsio vie-
M. Kulbicnei, E. Ralio 

i’ ir M. Kazlauskienei

Jūsų, draugai ir (Irau- East Medford, Mass.,
žuvų 

įvykdęs

gėms 
n ienoi

Me.
j Palaidotas laisvai. Gražus
j būrelis giminių ir draugų pa-11951 metų sąskaiton. 

mėnesius įmone davė 
bei apie 3.5 milijono 
viršumplaninių sankaupų.

žuvų apdirbimo bazių dar
bininkai ryžtingai kovoja už 
aukštą darbo našumą ir pro
dukcijos kokybės pagerinimą. 
Socialistinio lenktyniavimo dė
ka pirmos rūšies gaminių gau
ta 5 procentais daugiau, ne
gu plane ^nustatyta.

į tą. Mūsų užuojauta velionio 
įšeimlai ir giminėms.

Brolis Baltrus Meinoris au- 
i pagamindarnos palydovams i kojo $2.00 dienraščio Laisvės 

Į užkandžius. Į reikalams. Ačiū už .auką.
'taipgi širdingai ačiu ir lai-' ★

dotnvių direktoriui Laskov s- ' Mirė Pranas J. Tamkus 
ky, kuris taipPetras Samoš-1 / , ■ • > , . , •> . • , i. | tvarkiai darbavosi laike laido-I

rodyti daugiau štukų. Reikė
tų duoti jam daugiau progų 
Jo numeriai 
siems.

tuvių.
Didelis ačiu d. J. Navalins- 

kienei, kuri apraše Walterio 
laidotuvių apeigas.

širdingai ačiu visiems 
sems, kurie

Reporteris.

ir

j Pasekmingas
I Susirinkimas

Aidiečiu
£

MONTREAL. — Lapkričio j 
! 26 d., pointsančaicilų svetai- 
į nėję įvyko aldiečių, 137 kuo- 
I pos narių, susirinkimas. Džiu- 
jgu, kad šiame susirinkime da-j 
Įlyvavo daugiau narių, negu 
į pi’jįpity.je. Susirinkimas praėjo

ir vi- 
bent kuo prisi- 

? dėjo prie Walterio laidotuvių.
Į Tau, mylimas ir brangus 
j vyreli ir tėve, amžinai ilsė- 
Įtis šioje šaltoje žemelėje. Ne- 
| tekę tavęs mes liūdime.

Žmona Ona,
sūnus Leonardas, 1 

dukterys Helen
ir Elcnora.

Lapkričio 21 d. po ilgos 
į sunkios ligos mirė Frank 
j Tamkus. Gimęs Lietuvoje, 
I kovo 24, 1896 m. Buvo na- 
! riu Pašai pinės Roko Draugi
jos, Rumford, Me. Velionis 
Į paliko žmoną Frances Smith- 

. Tamkus.

Sužeista mirė 
Petronėlė Meges

I gamybos planą, jau dirba 
Per 3 
valsty- 
rublių

žymūs Detroito automobilių ' 
unijos veikėjai reikalauja 
prez. Trumano ištraukti A- 
merikos karines jėgas iš Korė
jos ir Formozos.

Trokmanai grąsina streiku

Septynios trokmanų unijos 
išleido pareiškimą, kad jeigu 
nauja sutartis nebus pasiekta 
iki gruodžio 31 d., kada se
noji baigiasi, tai 18,000 trokų 
vairu otojų Chicagos plote 
sausio 1. d-, skelbs streiką.

Ultimatumas įteiktai Sher-j Gautas vienas jaunuolis narys. __ _ ... . ______ „
man hotelyj, kur eina unijos į Tai sveikintinas dalykas. Gar-! vyzdingas svarstyme 

bė jaunuoliui ir jo tėveliams.

ta daug naudingų dalykų, ap 
'svietą ir kultūra liečiančiu . I v c

ir darbdavių derybos.
Unija reikalauja 40c valau- Taip gi nariai pasižadėjo duo 

dai algos pakėlimo 
priedo vairuotojams, 
turi patys prisikrauti 
krauti trekus.

ir 10c 
kurie 

ir iš-

t i talkąą užbaigimui išrinkti 
duoklių iš neužsimokėjusių 
narių. Korės p..

V. *
3,000 Caigariečių išvaryti 
iš namu

CALGARY. —Patvino Bow 
kuopos upė ir užliejo daug namų šia-

m c mieste. Trys t Glostančiai

Iš LDS 53-čios
kuopos susirinkimo

Gruodžio 6 d. mūsų-
Į susirinkimas sklandžiau
ėjo ir kuopos valdyba kitiems icalgariečių išvaryti iš namų, 
metams pasiliko ta pati kuo
pos pareigas eiti. Nariai aplo- ‘ užblokavo Bow upę, kur į ją 

upė. Vanduo 
pakilo ir išsiliejo 

per krantus. Jis užliejo 23

Potvinis kilo, kuomet ledai

j dismentais kiekvieną apsiėmu- įteka Elbow 
sį užgyrė ir išreiškė ’ padėką smarkiai p
jų pasidarbavimui.

Kuopa priėmė LDS 129 miesto blokus.
kuopos pasiūlymą vakarą ren- Į Potvinis buvo toks staigus, 
gti bendrai. Tokiu būdu jis, kad šimtai žmonių buvo už- 
bus rengiamas dviejų suaugu-1 klupti namuose ir turėjo būti 
siu ir jaunuolių kuopų bend- (išgelbėti policijos, gaisriiiin- 
rai. |kų ir kitų .gelbėtojų. Vanduo

Pakėlus klausimą taikos iš-1 užliejo skiepus ir apsiėmė že-
laikymui, nariai apkalbėję 
suaukavo ant 
Darbo Taikos 
kuri rūpinasi
100,000 ch’icagiečių 
Prez. Trumanui

vietos $23.65 
Konferencijai, 
sumobilizuoti 

pasiųsti 
prašymą

Los Angeles, Cal
LDS 35 kp. veikimas

Gruodžio 1 d. darbe sun- 
'kiai sužeidė Petronėlę Meges. 
I Nuvežta ligoninėn. Neatga- 
! vus sąmonės už trijų dienų 
I mirė. Daktarai pripažino, 
Į kad galvos kiaušas buvo su
muštas ir smegenų kraujaplū-

Matthew A.
BUYUS

5-tos kuopos

Į zacijos Reikalų.
Iš komiteto raportų sužino-1 

kad kuopa turi arti ; 
narių geram stovyje ir Į 
ligonį. Nuo 
$48.02.

Prisirašė nauja
Barisas, jauna ir 
(lanti moteris.

Nutarta ' surengti parengi
mas apie vasario men. ir

Velionė išdirbo ilgus metus 
! Bates Mfg. Co. kaipo audėja. 

LDS ! Jos drabužiai kaž kaip pa- 
susirinkimas, kliuvo į einančių staklių ratą.

Drabužiai beveik visai nuo jos 
Staiga

ir pa- 
organi- kūno buvo nuplėšti.

iji buvo parmušta ir skaudžiai Į

I jome, 
I šimto 
vieną pikniko liko

narė Leona 
sveika atro-

iŠ-

M. I l 
Pupį pasveikusius |

Su Mūsų Draugais , 
Smagu buvo matyti d d.

Pilkį ir 
ir gerai atrodančius.

Draugai M. ir L. 
persikėlė, gyventi į 
Spring, milionierių 
120 mylių nuo mūsų, 
ton gavo geresnį darbą, taipgi 
jo žąnonai sausesnis oras bus 
geresnis sveikatai.

Mums vjsiems, kurie paži
nome dd. Peters, buvo gaila 
juos išleisti. Jiedu yra drau
giški ir populiariški. Tad liu

Palm, 
miestą,

TAIKOS KALĖDOMS, kaipo 
brangiausios dovanos visai 
žmonijai.

Kuopa užsisakė 500 atvi- kim.e, kad mus aplankytume!
vilčių Prez. Triimanui. Kor. ant parengimų. R-kaR-ka

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

iHA&tet' 2-517t’

! « CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj' k’rėipkL ■ . 
tčs prie manęs dieną sr’ • 
naktį, greit’ suteiksimi • / f 
modernišką patariiąvimą. į/ 1 
Patogiai' iF mb- J
derniškai įruošta į \ 
Šeitteninė. Mūsų pitarna- j 
Vimti ir kainomis' būsite1 į 
Fatdhkinti.- f

1113 Mt, yernon SL- 
Philadelphia, Pa.

TėE Poplar 4110

3 psl,-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Antį/, Gruod.-Dcc. 19» W5
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SERGA
Nellie Skubliskas 

Benjamin Skubliskp, 
vėjingai susirgo.

žmona

| Help Wanted Agey Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

LLD Pirmoji kuopa 
darbuojasi po biskį 
daugelyje sričių

LDS I kuopoj šuriim-buriim Civilinių gynybos

Pirmadieni, gruodžio 11-tą,Į 
atsibuvo LLD 1 kp. susirinki
mas. Garsinome, kad J, \V. 
Thomsonas referuos po susi
rinkimo. Organizacijos rtdka-

Sausio (January) 6 d., šeš
tadienio vakare, LDS 1-ma 
kuopa rengia saVo metinę va- 
karienę-bankietą Plieuiu Kliu- 
be, 280 l'nion Avė., Rrooklyne.* tės. Reikia rendą pasimokėti už
Entuziazmas pas narius didu- susirinkimų vietą, kai kada

daugel narių, bet 
daug a tsakomybės. 
gan geroką skaičių 
leisti vedimui savo

ji turi ir 
Jai reikia 
pinigu iš-

aparatui įsakė 
visuomet budėti

Per New Yorko uostą Į ki
tas šalis nuo lapkričio 1-mos 
iki gruodžio 14-tos išsiųsta 
23,000 tonų pašto, kaip pra-

kus.* Thomsonas referatą pa
teikė.

Valdyba pranešė,4kad virs 
100 nariu jau yra pasimokeję 
už šiuos metus. Bet dar ran
dasi nariu, kurio neatliko sa
vo pareigų. Tūli nariai sutiko 
matytis su neužsimokėjusiais 
nariais ir išrinkti metines 
duokles. Labai garbingai už
baigtumo metus, jeigu tižsili- 
kusieji pasiskubintų savo už
duotį atlikti.
Komisijų raportai

bai geros
kuopos susirinkimtę
gan skaitlingas, visi ten buvu- vedimą kuopos darbo per 

vakarienės tikiu- tus, be to neapsieisi.

pasekmės. Pereitame organizacijos

šioji 'pasiėmė
! tų platinimui. Iš to jau ir geru

kon ferencijas, 
valdybai už 

me-

I nekėlus mėnesiniu 
reikia kitais būdais

duo-
sų-

Namų darbininkė-virėja. Pilnai 
I patyrusi. Nuolatinis darbas. Guolis 

tuojau pa-1 ant vielos. Nuosavas kambarys. Ge- 
1 ra alga. Paliudijimai. Great Neck 
i 2-1549M.

Nugabenus

siduoti operacijai. (
tikėjosi tą pat diena, 
IS-tą, 10 vai. ryto, ligoninėje,!
629 Chauncey St. .

Lankymo valandos'kas dieną
2 iki 3 po pjetu ir 7-8 vakaro.

Linkime nugalėti pavoju ir

ai- 
šei- 
nuo 
die-

Virėja-namų darbininkė. Gera 
Mažas apartmentas, maža 
Skambinkite sekmadieniais 

:i 1 arba pirmadieniais. 5’Xj 
savaitė. EN. 2-6797.

maGoldman. Kalėdiniu siuntinių 
išsiųsta 870,000 maišu, tarpo 
kuriu buvo 650,000 maišų 
pundelių su maistu, drabu
žiais ir kitokiomis dovanomis.

Didžiuma šių pastarųjų do
vanų siųsta Vakarų Europos 

tiniams savisaugos aparatams j šalims, sekamai: Vokietijon 
i— ',"4! ----- ---- -• 1190,000 maišų; Britanijon ir

{Airijon 150,000 maišų; Itali
jon 83,000 maišų: i skandina
vų šalis 66,000 maišų. Ir 63,- 
000 maišų išsiųsta į Puerto 

;Rico ir kitas tos srities salas.
Tie pundai, tai atskirų as

menų dovanos, neįskaitant 
valstybės duodamų visokių 

j fondu ir reikmenų. I v ‘
! Keturi vaikineliai sužeisti 
(du apibadyti peiliais) dviejų 
priešiškų jaunų peštukėlių 
bandų kautynėse Brooklyne.

Tuojau po to, kai 
dentas Trumanas paskelbė 
padėtį esant nepaprasta, civi
liniu gynybos direktorius Ar
thur W. W’alland'er įsakė vie-

nu
prezi-

budėti ištisą parą, būti pasi
ruošus bile kada pareigoms.

M aj oras 1 m p e H itter i tam

Mrs. Skubliskas šiek tiek 
sveikatos jautė, retkarčiais 
eidavo pas šeimos gydytoją 
čiau buvusi užtikrinta, jog nie
ko blogo su .jos sveikata. 
Ir pati nesijautu blogai, praė
jusį šeštadienį ir sekmadienį

li e-
iiii -

Moteriškė iki 40 m. amžiaus. 5 
dienų, savaitė. $40 algos. Patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės pirmadie
niais. ALBANY EMPLOYMENT 
AGENCY, 570 Nosį rand Avenue, 
B'klyn. ST. 3-5846.

jau kelti tuos reikalingus* pinigus.
| pardavęs net tuziną tikietu.!O ši proga kaip tik ta proga -- 
Kuopos prezidentas Alekas Ve- ir yra kiekvienam ]
lieka sako, kad ir pas ji tokie pos nariui prisidėti prie sukūli-’ ‘ 
pat dalykai platinime vakarie-

įnūs tikietu. Taip,
: vaisiai, pasirodo, geri.

Kapiskas, 
tuziną ik ca proga iri i • • • 1

pirmos kuo Riubietes susirinks
mo savo kuopos išlaidoms rei-! pHSlfllOStl KŪCIOUIS 

darbštumo kalingų pinigu. Ir kokis dar
geras būdas! Atėjęs į šią vaka-l Per ilgą eilę metų niekas

LDS 1-ma kuopa gan .skait- rieųę pasivalgysi, atsigersi, pa- nerengė visuomeniško Kūčių
trijų j sišo

I
ksminsi,

dar dirbo.

Namų darbininkė, pagelbėti mo
linai. Amžiaus tarpe 30 ir 45 m. 
Guolis ne ant vielos. D.. P., mokanti 
biskutj susikalbėti angliškai pri
imama. PE. 8-2697.

r O R R E N T
LLD 185 KUOPOS NARIAMS

j Lahai svarbus susirinkimas jvyks 
Gruodžio 21 diena, 
Liberty Auditorium, 
lonekite dalvvauli.

PASIRANDAVOJA
8 vai. vakaro, 
Visi nariai ma
nos turime iš- 
svarbių dalyku, 
ai dar negavo!

LioluviU Tau- 
ili ir pasiimti.

GARADŽIUJE
SU HYDROLIC 

KELTUVU 
GAS PUMP IR 

DARBO KRAUTUVĖ 
20x80

TINKA DĖL BODY
IR FENDER DARBUT

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

(239-243)

spręsti labai daug 
taip pat. kurie narį 

i knygų “Popiežiai ir 
I ta", malonėkite a.te

n’ vakaro didžiąjame Brooklyne- 
amžiaus,j visą Kvi|<alingą paramą atliksi Richmond Hill. Pasinaudoda- 

mekoĮmos trimis šventės dienomis, 
[ moterys nusitarė tai įvykinti. 

Kūčių pobūvis, į kurį kvie
čiami visi, įvyks šio sekmadie- 

gi’uodžio 24-tą, 
patalpo

se. Kūčių vakarienę valgysime

ilinga nariais net I .šimtų turi, visokio 
senu ir jaunu. Jeigu į šį ban-j jausdamasis linksmai, 

Į kietą-vakarionę susirinktu tik nonukentėdamas.
\ ien tos kuopos nariai ir tail 
būtu didelis skaičius ir atneštų- 

j be galo daug naudos savo orga-j 
Tlohnv linl-o Girini icrvvnn rl i nG ' n IZac 1 ja i. ll‘ llCŽjnail, kodėl Vl-Į . .Dabai lieka tiktai Įgyvendinti . ’ . . . vakare, eikime i savo
ins dorinis Sl ’-bios kuopos nariai negale-L .. .... .jos (laibus. i...................... • L bankieta. Is anksto tikietus ga-siame baykiete, TZ . .. T> ... . hme gauti pas Kapiską seni ir laimi. Rankiote bus ne-' ,, , ,,, ‘ ,. i-- i • i Lyck St., pas Veličką,tik gerti ir valgyti, ale ir mu- , ' , , .'kos restaurante, ir seniam,!. , •’ .1-mos kuopos narius.

liškosios konferencijos, gruo
džio 2-3 dienomis, New Yor
ke, tarimus pranešė J. Sapie
ga. Pranešimas' buvo įdomus.

Kitas pranešimas pateiktas dalyvauti 
iš Namo Bendroves suvažiav 
mo. JĮ pateikė J. E. Gužas.
Valdyba

Valdyba būsimiems metams!

Visi LDS 1-mos kuopos na
mai atidėkite kitus reikalus ki

Vaikai vagiščliai Dr. A. Petriką
j toms dienoms, o January 6 d., 1110 vakarą

kuopos Liberty Auditorijos

32 Ten|6 va^- Vakarienės kaina $1.50.
Lituani-j Klubietėms prašymas 

pas kitus

■ ale ir visiem jauniem.
LDS 1-ma kuopa, tiesa, turi į

nizatorius J. W. Thomson pra-1 
še jį atleisti pavasariop. Jo I 
vietą sutiko paimti Songaila. 
Referatas

Susirinkimui užsibaigus, 
pristatytas J. W. Thomson re
feruoti. Jis kalbėjo apie aug
menų ir žmonių maistą. Dave 
palyginimus, kaip augmenys 
esti skirtingi, kada gauna 
vienodą ' kiekį mineralų 
šviesos. Panašiai žmonės 
mokėdami ar nepaisydami 
sirinkti tinkamą maistą, suser
ga. Jis ragino valgyti daržo
ves, vaisius, pieną, sūrį, kiau
šinius, bet neliesti karvės ar 
vištos kūno.

Patarimai geri 
si esame vegeterijonai ? Kar
vės ar vištos kūno labai norisi 
paragauti. Lengvai dirbęs gal 
mažiau pasigenda mėsos. 
Sunkaus darbo žmogus var
giai sutiks atsisakyti nuo mū
siškų valgių. Reikia valgyti 
visokio maisto. Tik nereikia 
padauginti, kad pavalgius ne
reiktų keletą valandų stenėti- 
tinginiaųti. Persivalgymas ne
sveika ir nepadoru. N.

Paštas vėl priima 
pundelius

griaučiai išrinko 
į bendrąjį sąrašą

bandymui 
Klubas no- 

geriausia. 
esate pra-

Whitestone, Queens, suimti i 
keturi berniukai ir viena mor- ! 
gaitė, visi 10 ir 11 motu. Jie j 
Įtarti, kad jie apvogę dvejus! 
namus, taipgi statybininko! 
sandėliuką prie statomo pas- | 
tato.

Iš namų vaikai išvogę iš į 
vienu $4 00, iš kitų $900 ver

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penkiadieniais uždaryta

S u st r e i k avus geležinkelie
čiams, praėjusi ketvirtadienį i j 
paštas buvo paskelbęs, kad 
nebepriima pundeliu siuntimui 
i Chicagą ir toliau į, vakarus. 
Buvo priimami siųsti iš New 

j Yorko miesto tiktai į 14 vals
tijų. vakaruose - baigiant In
diana valstija, o pietuose — 
Washington!! ir Pennsylvania.

į Praėjusį šeštadienį, einant|Vo tinkamiausias kriaučiams 
’įsaku iš Washingtono, včl]priimti jame buvo pasiūlyta 

, bet argi vi-| praliejo priiminėti pundelius , lil|kami-(larbuj kriaučiai iš
’’’IvisŲ kriaučių. ne iš vienos 

'kokios politinės atskalos.
Apie balsavimų pasekmes 

I plačiau parašys patys kriau
šiai sekamose laidose. 

. ij p Į --------- --------------------------

ne-
ir

ne-
pa-

I uuvjv j/iiiimiivvi

I išsiuntim’ui ir toliau, no

So. Ozone Park, N. Y
PUIKIOS VESTUVĖS,

Jos lietuvių 54-to skyriaus bal
savimuose valdybos ir korpisi- 
jų ateinantiems metams iš
rinkti visi bendrojo sąrašo na-! 
riai’ Tai yra visi tie, kuriuos [ 
Kriaučius pasiūlė, per dien- t 
raštį Laisvę prašė kriaučius 
už juos balsuoti.

j Bendrasis sleitas-sąraŠas bu-

Ridgewoodo Žinios
I _______________

Gruodžio 16 d. LDS 10. ..j
į LLD 55 kuopos bendrai buvo! 
j surengusios bankietą šapolo-1 
Vaiginio svetainėj. Svečių bu-j 
vo gražus būrys, bot galėjo

Baigiant vakarieniauti, Jur
gis Bernotas, vakaro toastmas

I toris, dalyviams paaiškino, kas i I ’ I
j tą bankietą surengė. Dar ne-j
priklausančius minėtose ęrga-1 
nizacijose kvietė prisirašyti. 
Po tam pakvietė pakalbėti Jo-Gruodžio 9 d/ apsivedė Gla- 1.......... ,........ ,................ .. ..........

dys Vinikaičiūtė, duktė Juozo!ną Siurbą, LDS Centro Tary- 
ir Steponus Vinikaičių (White) bos sekretorių. Siurba kalbėjo 
su Rębert Tate.

Kadangi jaunieji išauklėti Įstoti, 
laisvai, tai ir susituokė laisvai, 
be bažnytinių apeigų. Jauna- 

' jai pamerge buvo Alice Sta
siūnaitė, o jaunajam už pa
brolį — jo brolis Martin.

Vestuvės atsibuvo šeimyniš
ko pobūdžio draugų Vinikai- barskas. Gaspadinės:
čių namuose, dalyvaujant i u
jų artimiems giminėms ir jų Veiterkos: Rūta Kukonis, Ma-Į 
draugams, kuriuos puikiai rv Kalvaitienė, Mrs Elsie ’ 
vaišino kaip draugai Vinikai- ■ (Karlan) Svoboda. Gėrimais!

. čiai, taip ir draugė O. čepulie- j aprūpino pati komisija.
i nė, kuriai teko garbė būti to j Visiems darbuotojams, į-' 
* pokylio svočia. Draugai Vini- ;skaitant ir bankieto tikietu 

pardavinėtojus, prįklauso šir
dinga padėka.
Kitos naujienos iš ‘
Ridgewoodo

Petras ir Marija Babarskai 
susilaukė anūko. Jų duktė

'Mrs. Ruth Heller su naujagi-
, bet abu

i jaučiasi. Naujagimis 
sveria 7 svarus ir 3 uncijas, 
aukščio- 21 colio ir pusės.

Linkime geriausios laimės 
naujagimiui, jo tėveliams Mr. 
ir Mrs. Heller, ir diedukams.

Korespondentas.

apie LDS, jo tikslą, kvietė jin

Pavalgę, atsigėrę iki so- i 
čia i, svečiai šoko, linksminosi! 
iki vėlumui nakties.

: Bankieto prirengėjai
Į Komisija: J. Bernotas,' Jul. į 
Kalvaitis, P. Kukonis, P. Ba-;

'Bernotienė, Ona Varaškienė

organ izaci-

kaičiai yra pasižymėję kaipo 
, veiklūs darbuotojai vietinėse 

organizacijose per daugelį 
metų ir niekuomet neatsisaky-

I darni patarnauti
į joms, kuomet tik yra reikalas. 

Jų duktė Gladys dalyvavo ir 
veikė Aido Chore ir LDS jau
nimo veikime, kuomet jai lai-|iniu / ar. ’goįriyėje^ 
kas leido. Visi dalyvavusieji ^ciai 
vestuvėse linkėjo jaunave
džiams laimingos ateities jų 
vedybiniame gyvenime.

Vienas iš dalyvių.

Prokuroro Hogan raštinė 
skelbia pradėjusi tyrinėti ir 
gaisragesybos s departmentą. 
Esą numatoma, kad ir ten ga
lėję būti grafto.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

Šiam pirmajam 
į Moterų Apšvietos

4. Gilinančia. jrj pasiruošti kuo 
Del to visos narės
somos atidėti visus kitus rei
kalus į šalį, atvykti i susirin- 

j kimą gruodžio 21-mos vaka- 
■ ra. Ateikite nešinos planais, 
kaip geriausia šia pramogą 
įvykdyti. Pakvieskite ir savo 
drauges. Susirinkimo pradžia 
8 vai.

darni, vandalizmu, pridar 
vienuose namuose $3,000 su I
m ai nuostolių.

■Savas savo neapleido
G ube rnator i aus pad ė j ėj a s Į

Joe R. Hanley, praėjusiuose 
rinkimuose kandidatavęs į se
natorių republikonų tikietu, 
rinkimus pralaimėjo. Tačiau

■ iš valdinių pareigų išeiti jam ,
(neteks. Hanley paskirtas vals- \rrie pat forest r ar ko 
tijinei veteranų reikalams

$16,000 metinės algos.

įs-
su

SKELBKITeS LAISVeJE
Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Nauja didžioji užmiesti
niams autobusams stotis prie 
8th Avė. ir 40th St., New Yor-

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Hill — Dviem šeimom

Miestinė New Yorko finan
sų komisija užgyrė metiniams l 
miesto reikalams $415,141,-! 
303 paskyrų. Bet galutiną žo
dį dar tars visa miesto taryba.

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

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '............

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ef

—Kaina tik $12,500
Medinis, atskiras narrias, pusė blo

ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant. pirmo aukšto 
randuojąs už $65. Keturi kiti 
bariai ant:
syti, kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven •

antro aukšto ir du 
trecio, 
šildomas, 

blokai nuo

kam- 
ištai- 

dabar 
par-

CURRENT TOPICS by Con Edison

ELEKTRINIS TRAUKINĖLIS

i Orman & Michelson

TONY’S

C<Mf of running uppHances baud on typical residential usage.

PASIDZIAUGKITE
M . KALĖDŲ DAINOMIS

■ iš i savo elektrinio 
. fonografo. Jūs 

galite juo groti 5 
valandas už apie

I c. elektros 
lėšų.

per 3
1 c.valandas tiktai u z

elektros.

4HQf VIDUTINIS

su vairavimu iš tolo, dūmais, 
švilpuku, šviesomis ir vieškelio

signalu gali važiuoti

Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 

; Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

t

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Rampas Union Avė. ir TTooper Street.

TELEVISION

r

Telefonas
EVergreen 4-8969

Dar nežinoma ai’ išvengs pri- 
vatiškų linijų busmanų strei
ko. Prasidėtų naktį iš penkta-’ 
dienio į šeštadienį.

.n'

L/
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KALĖDINĖ JŪSŲ EGLAITĖ su
teiks dvigubai daugiau saugumo, 
jei laikysite galvoje šiuos 
“saugumo” punktus .. .

įstatykite medelį į vandens indą.
Patikrinkite, kad nebūtų nubrizgusių 
vielų, palaidų sunėrimų - ir sulūžusių 
jungtukų.
Vartokite šviesų prietaisus su U. L. 
(Underwriters laboratories) užraitu. 
U__ Li.Lj neužsiliepsnojančias me
džiagas papuošalams.
Mes nenorėtume sakyti jums nenau- 

dot elektros... bet malonėkite užsukti 
šviesas pirm einant gulti arba išei
nant iš namų.

2.

3.

4. Naudokite

@ON gOISON-
AN ENTERPRISE OF 

30,000 EMPLOYEES AND 

SOME E50,000 OMERS 

-UNITED TO SERVE YOU

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor, Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PIT. G.
Tel. EV. 7-6233

111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 
Telefonai:

Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-3174

<♦>

<p

<t>

<i>

<}>

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

DEGTINĖS, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V I 51 T ft NEVergreen 4-9407 A * 1 OI VII
SHUFFLE BOARD

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

4 psL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antį*., Gruod.-Dec, 19f 1950




