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Ruduo ir žiema. 
Tik taika..., 
Boikotuoja.
Dejuoja.

Rašo R. MIZARA

Mūsų didmiestis šiemet lai
mingas dėl to, kad turėjo ge
rą, gražu rudeni.

ne’ma- 
šešta-

Ligi šiol mos beveik 
tėme sniego: praėjusį 
dieni buvo truputėlis jo nukri
tęs, bet greit pranyko. Oras 
iš viso buvo geras, gražus, no

• šiomis dienomis oficialiai 
įžengsime į žieminį sezoną.

Ką duos žiema, niekas ne
gali pasakyti. Bet ji. atrodo, 
bus sunkesnė, šiurkštesnė nei 
praėjusioji žiema, nors oras 
gali būti ir geras.

Atsiminkime, mes gyvena
me kritiškąją padėtį, kurią 
paskelbė prezidentas Trumą- 
nas.

LTž keleto dienu bus ir žie
mos šventės—Kalėdos. Su jo
mis gali prasidėti didesnės 
bėdos.

Tenka būti pasiruošus vis
kam.

“Tiktai taika tarnauja mū
sų goriausiems interesams — 
mes tai jaučiame savo širdyje. 
Tiktai taika tegali suteikti 
mums saugumą — ir tai mes 
jaučiame savo širdyj,” rašo 
dienraščio “The Daily Com
pass” redaktorius Ted O. Tha- 
ekrey.

Teisingai ir gražiai pasaky
ta.
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Atlantiniai kraštai nutarė 
jrekrutuot 200 tūkstančių 
vokiečių armiją

Kongresmanas Marcanto- 
nio sako:

“Geriausias Amerikos apsi
gynimas glūdi tik taikos poli
tikoje. Mes privalome pripa- ‘ 
žinti Kinijos žmones ir visus ! 
Azijos žmones sau lygiais. 
Mes privalome geibti jūjų tei
sę dėl savo reikalų ir tautinės 
vienybės apsisprendimo...”

Deja, ne visi taip galvoja, 
kaip kongresmanas Marcanto- 
nio.

f Vėliausios Žinios

Organizuos tarptautinę miliono 
vyrų armijų prieš Sovietus

New Delhi, Indija.—Auk
lėji Indijos valdininkai 

Amerika atšaukti 
savo laivyną iš For- 
salos vandenų, no-

ragino
karini
mozos
rint eiti prie susitarimo su
Kinijos Liaudies Respubli
ka dėl Korėjos.

liniu” atakuoja ameriko
nus, suvarytus i siaurą 
Hungnam uosto si 
kaip praneša amerikiniai 
korespondentai.
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Korėjos liaudininkai užėmė 
llungnam lėktuvų stotį,

siaura • i — • • v*
Hypą, pasiekė priemiesčius
ilcinini *• *

[MacArthur sako, ‘atgijo’ 200.000
Washington.— Vadavau- 1. t* i** t”J

■ jautieji republikonai sena- į Korėjos. Liaudininkų armija
i toriai Taftas ir Wherrvi ___ 3•*1 * ’ ; reikalavo, kad jeigu prez.
Trumanas nori siųsti ame
rikonų kariuomenę Į bendrą, 
tarptautinę vakarų Euro
pos armiją, tai turi pirma 
gauti Kongreso leidimą.

Korėja, gruod. 19.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai atėmė 
iš amerikonų Yongpo lėk
tuvų aikštę, už trejeto my

ša, kad “atgaivinta” kore- 
jinių liaudininkų armija tu
ri 150,000 kariuomenės ir 
dar 50,000 jų “lavinasi 
M’andžūrijoj.”)

Amerikos laivynas žeria 
nuolatinę ugnį

Galingiausias pasaulyje 
karo laivas Missouri ir

kaip atskiri junginiai, po 
5,000 iki 6,000 kiekviena
me. Tokiais būriais jie bus 
įterpti tarp anglų, ameriko
nu ir kitu vakariniu armi
jos dalių.

Labai daugelis vokiečių 
priešinasi tokiam jų rekru- 
tavimui. Bet jeigu patys vo
kiečiai neis kariuomenėn, 
tai anglai - amerikonai ga
lės juos net per prievartą 
draftuoti, kaip sakė kores- 
p o n den tų p ra neši m a i.

Amerikiniu Howard - • 
laikraščiu L

Valstijų, Anglijos, Franci- 
jos ir devynių kitų Atlanto 
kraštų užsieniniai .minis
trai ir aukštieji generolai 
nutarė sudaryti tarptauti
nę armiją, įtraukiant į ją 
ir 200,000 vokiečių, prieš 
Sovietų Sąjungą.

Atlantiniu kraštu minis
trų taryba vienbalsiai už
gynė generolą Eisenhoweri 
kaip vyriausią 
vakarų armijos 
rių.

Planuojama 
armija turės 55 
zijų kariuomenės — 
milioną ginkluotų vyrų. Ta- armijos atgaivinimas galė 
me skaičiuje būsią ir pen
ketas amerikonų divizijų, a- 
pie 90,000 kareivių. Be to, 
bus paruoštos tarptautinės 
oro ir laivynų jėgos.

Vakariniai vokiečiai bus 
(iš pradžios) rekrutuojami

kinę komanda įsakė visiems 
civiliniams Seoulo gyvento
jams išsikraustyti. Seoule, 
Pietinės Korėjos sostinėje, 
yra daugiau kaip milionas 
civiliniu žmonių. I €

Manoma, kad amerikonai 
ruošiasi ginti Seoulą nuo 
artėjančių Šiaurinės Korė
jos liaudininkų ir kinų.

bendrosios 
komandie- Koreja. — Korėjos liau

dininkai su “fanatišku įtū-

Flushing Meadow, N. Y. 
—Politinis Jung. Tautų ko
mitetas pertraukė savo po
sėdžius, laukdamas Kinijos 
Liaudies Respublikos atsa
kymo i siūlymą suturėti 
karo veiksmus Korėjoje per 
tam tikrą laikotarpi.

uosto. Liaudininkai, inir- 
tingai atakuodami ameriko
nus, prasiveržė i Hungna
mo priemiesčius, bet paskui 
amerikonai juos
kaip praneša Associated

atmušė, spiečius kitu khrinių Ame-
rikos laivų be paliovos pylė 
ugnį į apgulančius Hung- 
namą Korėjos liaudininkus

l'ress.
Ypač Korėjos liaudinin

kai smarkiai šturmuoja ap- ir kinus. Prieš juos perku-
tarptautinė Scripps
iki 60 divi- pondentai rašo, jog vakari- 

apie niai vokiečiai bijo, kad jų |

tų per daug ‘“suerz 
vietus.

Tų laikraščių reporteriai! 
matė didelį žmonių priešin
gumą kariniams Amerikos 
planams visuose vakarų 
Europos kraštuose.

Į Savanoriai kinai žada 
kovoti Korėjoje, iki 

int So amerikonai pasitrauks
Peking. — Kinijos Liau-

~ į “ suptus Hungname jankius.
General Motors kalba Jie vadovauja savo padėję-į tilerija. Missouri patranko 

jams kinams.
(Generolas MacArthur sviediniais, 

; nesenai skelbė, kad “‘fakti- 
i nai sunaikinta visa šiauri
nių Korėjos liaudininkų ar- 

valdžia mija.” Jis tada pasakojo,

apie algą numosimą 
darbininkams

nuoja ir jankių armijos ar- 
s 

šaudo visa tona sveriančiais 
lekiančiais iki

20 mylių. Bet korejinia 
liaudininkai ir kinai per ug 
nį veržiasi pirmyn. Jie irg

Kiny protestai-prieš 
angly terorą Malajo j

Peking, Kinija.— Skait- 
į lingi masiniai, susirinkimai 
! įvairiuose Kinijos miestuo
se protestuoja, kad anglai 
Malajoje kankina, žudo ki
nus gyventojus ir degina jų

- artistui j namus.
į Malajos valdovai anglai, 

hotelio, • kankindami kinus elektros

Amerikos Darbo Partija 
(Bronkse) kadaise pasamdė 
Councourse Plaza hotelyj sa
lę, kurioje turėjo įvykti pra
moga (-^lainininkui ■ 
Paul Robesonui pagerbti.

Prieš parengimą, I 
manadžeris pasakė: pasiimki
te savo rankpinigius, mes sa
lės jums neįšnuomuosime. Pra
mogos ruošimas rengėjams 
lėšavo $2,000; jie tikėjosi ten 
turėti 1,300 žmonių. _ v

Tačiau, kai klausimas atsi- kovos rėmėjus piles Angh- 
dūrė teisme, rengėjai laimėjo; ja-
pramoga įvyks. Anglai deportavo iš Ma-

★ lajos jau 35,000 nužiūrimų
neištikimų jiems kinų.

srovėmis, replėmis ir adato
mis, verčia juos prisipažin
ti kaip įtariamus šalinin
kus Kinijos Liaudies Res
publikos arba malajiečių

kė:
Kinų savanorių kariuo

menė padės Korėjos liaudi- 

Acheson šaukia Lotynų |
Ameriką į konferenciją j j^£j;k,^jaseimo 

užgintas pasiūlymas laiki-j

Detroit. — Kad 
įsakė atšaukti kainų pake- kad jau tik vieni kinai ka
limus naujiems General riaują prieš amerikonus. 
Motors automobiliams, pa- Dabar gi MacArthur prane- 
statytiems 1951 - metiniui-----------------------------------
numeriu, tai General Mo jTrilITian DrOSO daUgiaU 
tors korporacija sulaikė to-J . r °
kių savo automobilių par- karinČS gallOS

amerikonus.

Washington. — Jungtim 
Valstijų valstybės sekreto?. 
Dean Acheson šaukia Pieti
nės ir Vidurinės Amerikos 
kraštus į konferenciją “ap
sigynimui nuo tarptautinio 
komunizmo.” Achesonas |

davinėjimą.
General Motors viršinin- Washington. —

Neoficialiai pranešim? 
spėja, kad Hungname tel 
kę tik apie 20,000 amerikt 
nu, kuriuos Kon 
jos liaudininkai ir kiną 
taipgi stengiasi suvaryti 
marias. Manoma, kad 40,- 

Prezid. j 000 ar daugiau amerikomnai suštabdyt mūšius Ko- kai sakė ieicu valdžia ne-:™ " ' ■ °, . TZ i • . • toiL-ininizn................. ’ J į Trumanas kreipėsi į Kon- j n jų.talkininkų jau ištinkirejoje yra amerikinio bloko panaikins paliepimo atme- į i- - „ .o-ndrvhn w; bdVn n 1 - i • 1, dL“1L. gresą, kad panaujintu issi-llaivais is Hųngnamo.guaiyne — duoti laiKO a- tancio kainų pakėlimą, tai nWl1 bniuni ; i x.
merikonams atsikvėpti ir Ral turės būti numušta al- b^^US1 ™^U kaiin* ! [ Šiaurines Korėjos 
suburti iėo'ns nnninm nfnn k 4- i numubia ai sįatymą, idant Trumanas i- ninkn radiias sakė k SUOLU tl jėgas.naujam Oien- o-!] fnR knrnnrnriinc; rlnrhi- . , . : nillKŲ lauijdS SdKC, bsuburti jėgas, naujam ofen- 
syvui prieš Korėjos liaudi
ninkus.

ninkam.

kviečia jų užsienio reikalų j Kuomet Kinijos liaudi-

Skaitytojas, be abejojimo, 
jau žino, jog Paul Robesonas 
— bene patsai žymiausias šių 
dienų dainininkas pasaulyj — 
yra boikotuojamas. Atsako
mos koncertams sdles; nelei
džiamas jis išvykti į užsienį, 
kur galėtų užsidirbti koncer
tuose.

Paul Robesonas yra bando
mas i___
dėl to, kad jis paskutiniaisiais 
metais labai uoliai darbavosi į 
už taiką.

24 milionai komunisty
Bucharest, Rumunija. — 

Savaitinis Kominfo r m o 
laikraštis rašo, jog įyairuo- 
se kraštuose, apart Sovietų 
Sąjungos, yra 18 milion. or-

sunaikinti finansiškai tik ganizuotų komunistų.

Niūjorkiškis’’“Compass” skel
bia, kad Jungt. Tautos, atsi
sakė išleisti filmą, pavadintą:

ka.”
ši filmą buvo pagaminta 

pačių Jungtinių Tautų, kaip 
propaganda už taiką pasau
lyj.

(Buvo pranešimų, kad 
Sovietų Komunistų Partija 
turi apie 6 miliųnus narių, 
o Komunistinio > Jaunimo 
Sąjunga — dar kelis milio- 
nus.)

Varšava. — Atvyko Wil
helm Pieck,' komunistas 
prezidentaą rytinės Demok
ratinės Vokiečių Respubli
kos.

neša nuostolius.”

ministrus susirinkti ir ben
drai su Jungtinėmis Valsti
jomis planuoti karinius 
veiksmuš. Toliau bus pas
kirta vieta ir laikas šiai 
konferencijai.

Atsišąi^kime į tuos kraš
tus Achesonas įtaria Sovie
tų Sąjunga, kad jinai ’“per 
savo papėdininkus kariauja 
prieš laisvąjį pasaulį.”

Rusiškas New Yorkas ir 
amerikinė Maskva

ninkai - komunistai karia- 
Kai-šeko 
Amerika *

Bus teisiami dar 24 už 
“paniekinimą kongreso”

J. Kardelis savo montreališ- 
‘kia,me laikraštyj skelbia, kad 
jam labai esą sunku. Laikraš
tis spausdinamas “jau kitoje 
spaustuvėje, kurion teko pra
šyte įsiprašyti.”

Toliau:
“Spausdinti toje spaustuve- 

, je, kuri atspausdino praėjusį 
ir šį numerį, nepaprastai 
brangu, nes jo atspausdinimas 
atsėjo 100 dolerių. Tokiu bū
du kiekviena savaitė mums /

Kardelis prašo Montrealio 
lietuvių talkos. Bet jis turbūt 
jau pamiršo (Montrealio lie
tuviai dar nepamiršo!) tuos 
savo razbaininkiškus “žy
gius,” kuriuos praėjusią vasa
rą ruošė prieš Liaudies Balsą, 
kai balsiečiai turėjo savo pik
niką.

Tai gerai žinodami, Mont- 
realič lietuviai mokės jam at
sakyti.

London. — Sovietu Są
jungoj yra pramonės mies
telis New York su 9,000 gy
ventojų, tarp Juodosios ir 
Kaspijos Jūrų. Pranešama,1 
kad to hiiestelio vardas bus 
pakeistas, nes Amerikos 
New Yorkas nemandagiai 
elgėsi su atvykusiais Sovie
tu atstovais, c- ,

Moscow, Idaho. — Ko
respondentai ' klausinėjo I- 
daho valstijos miestelio 
Moscow (Maskvos) valdi
ninkus, ar jie pakeis jo var
dą, jeigu Sovietai kitaip 
pervardins savo miestelį 
New Yorką. ,

Moscow valdininkai atsa
kė, kad palaikys tą patį sa
vo Maskvos vardą.

Koimbatore, Indija.—Nu
krito keleivinis Indijos lėk
tuvas; užmušta 20 žmonių, 
tarp jų ir. amerikietis pro
fesorius Abraham Wald.

ORAS.— Giedra ir vis1 
šalta.

vo prieš Čiang 
tautininkus, tai 
naudojo panašią gudrybę.
Kai tik' liaudininkai suduo- manų Neamerikinės Veik
davo didelį smūgį čiangi- los Komitetas traukia teis- 
ninkams, tai amerikinis ge- man dar 24 asmenis už va- 
nerolas Geo. Marshall siūly- dinamą “paniekinimą Kon- 

kad Čian-’greso”. Tai todėl, kad jie 
nedavė atsakymų į tų kon- 
gresmanų klausimus: — Ar 
esi, ar buvai komunistas? 
Ar žinai, kad tie bei kiti 
asmenys priklausė Komu
nistų partijai? ir t.t.

Tarp trąukiamų teisman 
už tai yra ir atominis mok
slininkas Irving Fox. ’

Valdžios, prokuroras aiš
kino, kad galima tuos žmo
nes teisti, nepaisant,'• kad 
Aukščiausias Jungtim Val
stijų Teismas nusprendė, 
jog šalies Konstitucija už
draudžia versti kaltina
muosius liudyti prieš pa
čius save grand džiūrėje.

davo paliaubas, 
gas tuo tarpu galėtų su- 
stiprint savo armiją.

Amerikonai turi pasi-. 
traukt iš Korėjos, taip kad 
patys korėjiečiai galėtų iš
spręst naminius savo gin
čus, — sako naujosios Ki
nijos radijas.

Pravda sako, vakarai 
eina link savižudystės

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
rašo:

Jungtinės Valstijos su 
savo įpirštu atlantiniams 
kraštams planu dėl vokiečių 
armijos atgaivinimo vaka
rinėje Vokietijoje “padarė 
dar vieną žingsnį, traukda
mos vakarų Europos tautas 
linkui savižudystės.”

Pravda sako, Korėjos ka
ras parodė, jog Amerikai 
būtų “saugiau kariauti sve
timomis samdinių ranko
mis”, negu pačių ameriko
nu. V

Tokio, Japonija. — Dingo 
ar žuvo karinis amerikonų 
lėktuvai, skridęs su 37 žmo
nėmis iš Okinavos salos į 
Filipinus. .•

Washington..— Kongres-

Geležinkeliečiai vėl 
pradeda streikuoti

Toledo, Ohio. — Apie pu
sė čionaitinių “svičmanų”

gėjų) sustreikavo, apsimes
dami liga. t

Chicago.—Daugelis “svič
manų” neina darban, nu
duodami “sergą”, nors po 
prez. Trumano grasinančio1 
atsišaukimo buvo praneš
ta, kad “faktinai visi” 
streikavę svičmanai sugrį
žę. . ...

Šiaurinės Korėjos liaudį 
ninku radijas sakė, kad ji' 

t miestą, 
tarp Yončono ir Seoulo,

įgytų daugiau galios grei- užėmg čonggan
j " ( •' <■ * LrtI p A U11W11U 11 UCVUiU,

i vietų Sąjungą. 1 u ome t pre- pjetus nuo 38-to s paralelės
I tinti mobilizaciją prieš So-

i zidentas galėtų sudaryti | 
naujas įstaigas “opiesiems” 
reikalams ir gautų platesnę bardavo, apšaudė ir degipc 
valią dėl karinių užsakymų Py°nS.yap.Sa’ Čęngdžu ir č 
davimo kontraktoriams.

I

I Trumanas siūlo pakeisti 
įstatymą, kuris aprėžia pre
zidento galią kariniams 
kontraktams. Jis, tarp kit
ko, norėtų geriau pašelpti 
karinius fabrikantus, ku- 

Į riem “gręs bapkrūtas.”

Amerikos lėktuvai bom

kitus Šiaurinės Korėjos^ 
miestus.

Susikirtime tarp rakieti- 
nių Amerikos lėktuvų ii 
rusiškų Šiaurinės Korėjos 
rakietinių lėktuvų, sakoma,

Italijos policija “suranda” 
savo pakištus ginklus

Roma. — Italijos komu-

taikė į priešų lėktuvą.
Diena pirmiau ameriko

nai pranešė, kad numušę 
Į žemyn vieną rakietinį Ko
rėjos liaudininkų lėktuvą.

Bet dar niekuomet ame
rikonai nepaėmė nė vieno

nistų vadovai sako, policija numušto rusiško rakietinio 
daro naujas provokacijas: 
Žandarai tyčia prikaišioja 
ginklų į fabrikus; paskui 
^‘suranda” ginklus ir skel
bia, kad tai esą “komunistų 
slepiami ginklai dėl revoliu
cijos prieš valdžią.”

Tokiu būdu policija ieško 
priekabės kruvinam terorui 
prieš komunistus.

Be to, fabrikantai su po
licijos žinia laiko ginklų 
sandėlius prieš streikierius. 
Policija neva užtinka ir 
šiuos ginklus ir giriasi, kad 
užklupus naujus komunistų 
ginklų, sandėlius.

lėktuvo. Jie sako, jog kali 
jankiai pašauna tokį prie.šį 
lėktuvą, tai pašautasis “vis 
nusileidžia Mandžūrijon.” .

Togliatti vyks į Sovietus 
sveikatai pataisyti

LĖKTUVAM SUSIKŪ
LUS, ŽUVO 30 
PRANCŪZŲ

Saigon, Indo-Kina. — Ore 
susidūrė 2 francūzų armi
jos lėktuvai.' Nelaimėje žu
vo 30 asmenų, daugiausia 
francūzai oficieriai.

Roma. — Palmiro Tog
liatti, Italijos komunistų 
vadovas, keliaus i Sovietų 
Sąjungą sveikatai pataisy
ti. Neseniai Romoje buvt 
padaryta jam operacija.

Pranešama, kad Maskvo
je sveiksta Maurice Thorez, 
francūzų komunistų vado
vas. Jam Francijoj buvo vi
sai suparalyžiuotos kojos.

Sovietinis lėktuvas pirm 
keleto savaičių perkėlė 
Thorezą į Sovietų Sąjung: 
geresniam gydymui. Daba 
Thbręz Maskvos sveikata? 
myję jau -gali paeiti po k 
lętą žingsnių.
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spaudai sako, kad juodu i liūs rinkimus 
visada esą pasiruošę baigti i taipgi ;

M

$4.50 i ginkluotą kovą derybų ke- i rinkimai visoj

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act of March 3, 1879.

Tautinio pavojaus padėties paskelbimas
Praėjusį šeštadienį prezidentas Harry S. Truman iš-1

MOTERŲ KAMPELIS
' !Draugijos nori, kad ju

kūne (griežtai i O J ( 7

nariai būtų jauni
per provincia-1 
viršų paėmė I 

socialistai. Jeigu būtų į 
j vakarinėj Vo- 

, tai veikiausiai Ade- 
• krikščionys demokra- 

smarkia T pi -a 1 a i m ė t ų.
Vokiečių padėtis yra pana

ši korėjiečių padėčiai iki ka-

Šeimininkėms
I

Kalakutas šventėms
Nąųdingiausiąs, mėsin- 

giausias kalakutas bus tas, 
, bet 

plątus, plačia krūtine ir
Moterų klubas užsisakė kuris atrodo trumpas,daktaro J. ;

l_’ i J. Kaškįaučiaus parašytos 200 tos knygelės,.
i naujausios knygelės “Kaip
Būti Jaunam ir Senatvėje”
rodo, kad draugijos, kurios 
tai svarstė, suprato tos

; knygelės svarbą.

Lietuvių Darbininkų Su- storomis šlaupirpis, vaški- 
kuopa, niai atrodančia švaria oda,sivienijimo 1-ji 1 

Brooklyne, užsisakė 10.
Per LLD Centra užsisakė:

Centro sekretorius D. M.
Kuriai gi . organizacijai j Šolomskas pridavė nuo kuo- 

nesinorėtų, kad jos nariai ! pų gautus sekamus užsaky- 
ilgiau išsilaikytų jaunais.! mus: 8
O kad galima net ir senat-1 LLD 94 kuopa per K. 
vėje būti jaunam, geriausiu Bakšys, Kenosha, 25 kn. 
įrodymu bus patsai dakta- Geo. Shimaitis iš Brock- 
ras. Jis nebe jaunuolis, o į ton, 15 knygelių, 
kiek jis kad ir paskiausiais 
laikais prelekcijų pas'akęs, ton, v6.
kiek sveikatos patarimų, Tony Brosky, Elm Grove, 
kiek kitokių, raštų prirašęs. 1.
Ir kiek jis visokių koncertų 

pasiūlymas, į įr ^įt0Lįų visuomeniškų po-

su mažai padaigų. Jeigu su
šaldytas, užtruks po apie 6 
valandas per svarą iki išeis 
pašalas laikant šaldytuve.

Kepti galima kimštą ar 
nekimštą. Kimštą reikės il
giau kepti. Kemšalą gali
ma taip jau gerai kepti at
skirai.

Kepti neuždengtoje blėto- 
je, kurios 
grotelės. *

Kepimo 
. kuoti po

liū.” Tai reiškia: “Jeigu|k’eūjoj, 
įsiūlomos derybos, tai sutin-|^ue110 
’ karna ir nusileisti; kas ne- aj 
j nori daryti nuolaidų, tas ne-1
šitai ia. ro plytinė dalis tvarkosi sava

rankiškai nuo vakarines da
lies, kurią norima paversti va
karinio bloko sąjungininke, 

abiejose dalyse,

Aa! Naujienų redakto
riui dėl to suskaudo pilvą!

Dieną anksčiau prezidentas ilgoje prakalboje per radiją Tik pagalvokite: jis taip ti-
išdėstė tas sąlygas, kurios, jo supratimu, reikalauja to-1 kėjosi, kad ant Kinijos bus Vokiečiai,

Jis i išskyrus aršiuosius'elementus, 
luginasi. kad nereiktų ka-

į “tautinio pavojaus padėties” paskelbimą.

Tarybų Sąjun-įmesta atomo bomba!
gos komunistinis imperializmas” pastatė šią šalį į kritiš-; taip to įvykio lauke, many-į 
ką, pavojingą padėtį.

Tuo pačiu kartu paskelbta visuotinė šalies mobilizaci
ja. Toje mobilizacijoje, sakė prezidentas, mes sieksime 
stipriausiai apsiginkluoti tiek ekonominiai, tiek militari- 
niai. Labai didelė dalis Amerik. ekonomikos bus nukreip
ta į gaminimą karo reikalams. Amerikos ginkluotos jė
gos turi pasiekti 3,500,000 vyrų. Bus gandinama smar
kiau ir daugiau karinių lėktuvų ir atominiai- bombų.

Tautinio pavojaus padėties paskelbimas tuojau pakei
čia visą mūsų šalies gyvenimą, gyvenimą mūsų visų, i 
kiekvieno žmogaus. Visuotinė šalies mobilizacija iš kiek- į 
vieno pareikalaus dar didesnio pasiaukojimo. Gyvenimas I 
pasidarys sunkesnis ir rūstesnis. į

Pavojaus padėties paskelbime prezidentas Trumanas 
kreipėsi į Amerikos žmones, šaukdamas juos daugiau 
dirbti ir pasiaukoti. “Aš šaukiu visus piliečius”, jis sa
ko, “prie suvienytų pastangų dėl mūsų mylimos šalies 
saugumo ir gerovės.” ■ į

Pavojaus padėties paskelbimas įgalina vyriausybę pra- • 
vesti tokius pakeitimus ir potvarkius visose gamybqs iri 
gyvenimo srityse, koki tik, jos supratimu, yra reikalingi 
pavojaus prašalinimui.

Kokia ateitis? Ar tas jau reiškia, kad naujas pasauli
nis karas nebeišvengiamas?

Mes nenustojame vilties ir
taikos išlaikymas, mums atrodo, pasilieka giliausiu 
Amerikos, tiek viso pasaulio žmonių troškimu.

(damas, jog dabar tai buslp’kuiti tarp savęs. Jie prikaria- 
i Jis tain nori karo ir- tik ka- vo su svetimais, o dar norima I J | 1 • V ♦ J • • I •roll O čia, sukiršinti juos tarpusavyje.

busiu dar ir nuolaidu.
•- ■ i.Gaila mums Pijausį Gri 

gaičio! •

VOKIETIJA IR KARAS

Rytinio bloko
Ir kiek jis visokių koncertų

jėgos /pasi-1 |)UVįų apėjęs. Ne bile kas ir 
\ o ueciams : jaunas daktaru spėtų.

Trumanas su 
Attlee kalba apie derybas, 

i kad okupacinės 
trauktų ir leistų
patiems susitvarkyti, atrodo 

! yra praktiškiausias pasiūly- 
j mas. Rytinis blokas sako, kad 
j tuomet vokiečiai turėtų išsi
rinkti tarybą; skiriant atsto- 

i vus iš 
naliai 
čių, 
riausybę, pravestų visuotinus 
rinkimus i steigiamąjį seimą kjniės jau greit gauti gata-

I ir tokiu būdu apvienytų Vo- i 
Įkietiją. Tai labai geras pla-
• nas. Jis prielankus vakarui 
į Vokietijai, nes tenai yra dau-

. jgiau gyventojų ir. ji gali pas-
• tatyti daugiau atstovų j minė
tą tarybą.

J. Sheynauskas, Hamil- dugne padėta

laiką reikia ro- 
apie 20 minučių

tikėjimo i taiką. Pasaulinės 
tiek

‘"Mūsų talkininkai” i
Geležine uždanga tapo truputėlį praskleista ir visas 

pasaulis gavo progos pamatyti šiurpulingus vaizdus že
miau 38-tosios paralelės Pietinėje Korėjoje. Spaudoje til- i

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Amerikiečiai — iki tam 
tikro laipsnio ir britai — no
ri atkurti vokiečių industriją 
ir armijas. Jie mano, kad vo
kiečių armijos būtinai reika
lingos “sulaikymui agresijos 
iš rytų.“ Tiktai, Prancūzai 
bauginasi. Jie turėjo tris vo-! 
kiečių invazijas, tad dabar i 
jau nenori matyti galingas vo- • 
kiečių armijas. Juk nėra ga-1 
rantijos, kad vokiečiai ncatsi- i 
suks i vakarus. Hitleris, kuris I 1939 metų doleris-oficialiai 
visą laiką seilėjosi prieš Tary-' šiandien yra vertas 58 centų, 
bų Sąjungą, pirmiausia puolė j Bet kai dabar perkame mais- 
vakarus. Bet vokiečiai nebeno-, tą ir kitus reikmenis, 

tinis doleris bėra 47

| IX LĄ UJL fcUV/ X1 & A1 JL kA Vz X

Kiti užsisakė: : per svarą. Kalakutui, kuris
. Moterų Pažangos Klubas] Pįrm Prikimšimo svėrė apie 
per A. Demskienę, Detroit,] U svarų, reikėtų kepti a- 

i n • i pie 4 valandas, 300 .F kars-
'' • — ’ ’ ” į 20

Kuzmicką, Shenamįoah, 25. i svaĮU paukščiui užtenka 
LDS 87 kuopa per J. K.į^pimo po 15 mm. per sva- 

Mažukną, Pittsburgh, 20.
LDS 63 kuopa per U 

Mickalitienę, Benld, 10.
V. Puchin, St. Louis, Mo.

Džiugu pranešti, kad kny- ’ LD<į 34_ta, k SJ tyje. Didesniam 12 iki
i<iii oicnniiL’fn 'l’n/non *• * . . «<« ■»gėlė jau atspausta. Tačiau 

jos gavimas priklausys nuo 
to, kaip greit apsisuks jos

abiejų dalių proporcio- apdarinėtojas. Ir nuo užsa- 
pagal gyventojų skai- kymų.

kuri sudarytu laikiną vy- pradėsime siuntinėti

ri kariauti.
Pastaruoju, laiku įvyko rin-!vertės.

Tikriausia, jos lie
pi r m 

švenčių. Bet po švenčių ti-

Knygeles užsisakė:
Pirmiausias ir didžiau

sias užsakymas atėjo nuo 
Moterų Apšvietos Klubo, 
Richmond Hill, vietinio. Jos 
jau žino, kaip visuomenė

i Dr. Kaškiaučiaus raštus ir 
žodį įkainuoja. Joms pa
čioms daktaras yra ne kar

centu I Ir kožnas jo atsilankymas 
j teikė pilną salę publikos.

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

imau oo-iosios paiaieies rieiineje i\oi ejoje. opauuoje ui- j SFSUA* VYK Ii
po trys pranešimai. Vienas buvo Anglijos žinių agen- «TA°N ŽYMŪNAI I kvs
X.* U T'I X  ______ • ~   1_________1 _ ! A   X J x ;

i

Lake Success. — Na, tai 
Jungtinių Tautų penktosios 

asemblėjos (seimo) ši__
i tinę sesija jau tuoj užsida-

tuves “Reuters” ir pasirodė pereitą sekmadeinį, o Asso
ciated Press ir United Press pranešimai tilpo praėjusį 
pirmadienį. O sekmadienio naktį viends radijo korespon
dentas kalbėjo iš Pietinės Korėjos sostinės Seoul. Dre-1 
bančiu balsu jis pareiškė, kad Seoul mieste visi anglai ir j 
amerikiečiai yra pritrenkti ir pasibaisėję tuo brutališku 
masiniu civilinių žmonių žudymu, kurį atlieka “ 
talkininkai”,

kantriai laukią, ką jis paša-’

Wu atvyko su dviem sa
vo padėjėjais: čiao Kuan- 

v. hun ir panele Kung Pusėn- 
j g’aite. Visi trys sėdasi už 
( stalo.

žymieji svečiai - delega- i Korepondentams 
mūsų tai vyksta ‘“kas sau”, 'vi.'narna ambasadoriaus 

tai yra, budeliška prezid. Syngman Rhee šinskis išvyko praėjusią 
klika. Kasdien sušaudoma šimtai žmonių. Prie šaudymo i savaitę, palinkėjęs Ameri- 
vietų neprileidžiami nei anglai, nei amerikiečiai. Šaudo-1 kos žmonėms taikių ir lai
mi vyrai, moterys ir vaikai. Kai šaudo tėvą bei motiną,mingų naujų metų; jis .iš
gaudo ir jų vaikus, nes, girdi, “koki tėvai, toki ir vaikai.”

Tie žmonės .kaltinami “bendradarbiavime su šiaurie
čiais” bei komunistais. Didelėmis grupėmis sunkveži
miais išvežami į užmiestį, priverčiami išsikasti duobę ir j 
ten sušaudomi. Lygiai taip, kaip Lietuvoje ir kituose 
kraštuose hitleriniai žmogėdros masiniai žudė žydus ir 
pažangius žmones. Kad vaizdas nebūtų toks baisus, taiįse valstybėse, — jų skaičiu

je ir Tarybų Sąjungoje.
Netenka sakyti, kad abie

jų kraštų delegacijos —Ta-

vyksta ‘“kas sau”.
; išvyko praėjusią

l rą.
i Pirm dedant į pečių rei- 
■ kia visą odą ištrinti rieba- 
i lais, viršų ir šonus apdang
styti riebaluotu švariu au
diniu. Tokio neturint, gali
ma apklostyti ir vaškine 
popiera. Užklodas apsaugo 

[ odą nuo sugruzdimo ir pri- 
• laiko kepsnyje drėgmę, ne- 

Užsakymus adresuokite: re^\a palaistinėti.
LLD Moterų Komitetas, Jel?u jau visa!
110-12 Atlantic Ave., Rich- išdžiuvo, palaistyk bletoje 
mond Hill 19, N.

Dėkojame pirmiesiems 
užsisakiusiems ir prašome 
daugiau užsakymų. Be už
sakymo šios knygelės ne- 
siuntinėsime.

Moterų Komitetas,
esančiais riebalais.

Greta kemšalo, prie kala-
Sherry vynas paįvairina j kutienos labai tinka sal- 

skonį soso paukštienai. Ir var- j džiosios bulves ii spalgenų 
i kuriems vaisi-1 sosas. Gerai ir žirniai sutojamas kai kuriems vaisi- j sosas.

niams patiekalams taipgi pu- Į morkoms ,taipgi žalios dar
di n gams kvapsniui ir skoniui. I žovės. H.

----------- .-------------------------------------------------- ——-------------------------------- r---------------------
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Mirė Monika Kapčiūnienė

Prezid. Trumanas ir
Attlee nori, kad Kinija ra
gintų savo karius savano
rius pertraukti mūšius Ko
rėjoje ir iš ten juos ištrauk-!tais. , Iš 
tų, kad tuo būdu MacAr- | Trasnykų 
thuras galėtų savo jėgas parapijos, 

išdali- pergrupuoti, perorganizuo- 
Wu ti ir iš naujo pajėgtų pra-

drg. Monika 
staiga mirė ' Kapčiūnienė smarkiai darba- 

Kapčiūnienė. vosį.
Monika Kapčiūnienė tuo

met važinėjo po apylinkės ko- 
.v lonijas, ėjo po stubas ir pas 

į biznierius, prašydama aukų: 
Ir taip jai darbuojantis pasi
taikė susitikti ir neliuoširdžių 
žmonių — ne tarpe svetim- 

buvo ve- taučių, bet tarp pačių lietuvių, 
pas vieną 

paprašė 
aukų, tai tas necivilizuotas 
žmogui ėmė ją gązdinti ir 
grąsinti jai.

Bet Monika to nenusigan
do, ji nusprendė vietoje ištirti 

į policijos 
kapitoną ir

Malden, Mass., lapkričio 24inėms), tuomet 
nuo širdies ligos 
drauge Monika 
Mirė sulaukus virš 60 metų. Į

Į šią šalį atvyko 1902 me- 
paėjo iš i 
Merkinės 
Dzūkijos

Lietuvos 
kaimo, 

iš pačios

yp j narna
'kalbos vertimai, o jis savo j dėti mūšius. Ambasadorius

Wu sako: tai yra spąstai, į nesužinojau), 
kalba nekaip, bet kuriuos norima įstumti Ko

rėjos Liaudies Respublika,
vyko francūzu laivu “Liber
te.”

Kinijos delegacija taipgi 
šiomis dienomis, sakoma, iš- 

|vyks; ji vyks namo per Eu
ropą.

Manoma, jog sustos tūlo-

yra, kad kas nors iš ‘“svetimųjų” nepamatytų, sako tie 
pranešimai, tai budeliai priverčia pasmerktuosius sugul
ti į duobę ir gulinčius sušaudo. Jungtinių Valstybių kapi
tonas Geoi'ge Graff sako, kad jis vienoje vietoje žemę 

\]t>iskį prakasė ir rado sušaudyto žmogaus lavoną dar šil
tą, dar tebetrūkčiojantį. Tai reiškia, kad budeliai'dar 
gyvus žmones užkasa po žeme!

Minėti pranešimai sako, kad niekas tikrai nežino, kiekį -. e e . .... J . ■ v-., -r., iv- , , Ui visos jos buvo brandžios,civilinių žmonių yra sušaudyta. Rhee valdžia laiko slap-in;xLn 
tybeje. Musų talkininkai slepia nuo musų! i taikos ' išiaikymo reikalą,

Tik per vienas penkias dienas tik vienam Seoul mieste, ir visos kreipė ne tik stebė- 
sako ‘“Reuters” pranešimas, tapo mašininėmis kanuolė- tojų, o ir viso pasaulio žmo- 
mis sušaudyta astuoni šimtai civilinių žmonių. Egzekuci- nių dėmesį.
jos tokius baisios, tokios masinės, kad net du amerikie-• Ambasadorius Wu Hsiu- 
čiai katalikai kunigai — kun. Patrick O’Connor ir kun. I čuan sakė tik vieną oficia- 
- " - v. - v . , • Įię kalbą. Saugumo Tarybo

je. Bet šiandien kiekvienas 
pripažįsta, kad jo kalba 
šiuo metu yra retas doku- 

;mentas pasaulio politinėje 
| istorijoje.
Ambasadoriaus Wu pareiš

kimas spaudai
Praėjusį šeštadienį suvy- 

ko čion apie 100 spaudos 
korespondentų, kuriems bu
vo sakyta, jog Kinijos dele
gacijos galva, ambasadorius 
Wu, padarys pareiškimą.

Visi paskirtuoju laiku ne

George Carroll — griežtai užprotestavo.
Bet masinis žudymas žmonių tęsiasi toliau. Rhee kli

kos budeliai su jokiais protestais nesiskaito.

Kaupo Jmonėse [jas kanalizacijos vamzdžių
KAUNAS, sp. 25 d.—Lieji-[liejimo agregatas, 

mo - mechaninės įmones ko
lektyvas garbingai vykdo sa
vo įsipareigojimus.

fmonėje paleistos į darbą 
dar vienos vamzdžių for
mavimo stakles. Kanalizaci- 
ios vamzdžių gamyba žymiai 
spiesta ir toliau plečiama, 
iomis dienomis iš Maskvos 
a.^ipų gamyklos gautas nau-

M. Šarakauskas

Pradėjo eiti naujas 
rajono laikraštis

PANDĖLYS, sp. 27 d.' — 
šiąrnis dienomis išėjo iš spau
dos LK Šiaulių srities Pandė
lio rajono komiteto organo 
laikraščio “Spalio pergalė“ 
Nr. 1.

kalbą sako kiniškai. Angliš
kai Wu 
rusiškai gerai;

širdies.
Monika

dusi su Kašėta (pirmo vardo Kuo.met jj užėjus 
Vėliau, likusi!So. Bostono agentą

su mažais vaikeliais, turėjo
gana gabumų auklėti šeimą ir

pirmiau

itai laikosi tos tvarkos: nie- — tai spąstai, kukius ne j;sykiu uždirbti pragyvenimą.
Tūlą laiką gyveno Monte- 

| Ho, Mass., vėliau persikėlė į 
i Hudson, kur ir susipažino su dalyką. Ji nuėjo
Juozu Kapčiūnu ir ten apsi- į stotį tiesiog pas

_ i į parodžiusi komiteto jai išduto-
[Bostono). tąs blankas, paklausė: “Ar 

namelį 342 teisingą aš darbą dirbu ?“ Po-

rybų Sąjungos ir Kinijos ieškodami taikos, mes pa-

kur nepaneigti savo krašto kartą Čiang Kai-šekas yra! 
žmonių kalbos" (kiniškos) pataisęs Kinijoje, 
kalbėti ja visur, kur tik yra 
vertėjai, galį ją išversti į! 
kitas kalbas.

Turinys
Ambasadoriaus Wu kal

bos turinys, savo esmėje, y- 
ra toks: Mes atvykome čia

Jis sakcjjag Kinijos liau
dis my taika

j Liaudies Respublikos — čia 
'buvo dėmesio centru. V£ 
Įšinskis pasakė nemaža sei-

siūlėme Jungtinėms Tau-' 
toms ryškius sumanymus,!' 
pagal kuriuos taika būtų

pčisame ncniciza, 1 c’. . . m

ir jo komitetuose kalbų pasekta. Vyriausi sumany-| 
_ . . . t-v'* i • A mil I z- <-» tu l»i rmai: Amerika turi ištrauk

ti savo .ginkluotas jėgas iš 
Taiwano (Formozos), ji tu
ri liautis kariavusi Korėjo
je, ištraukdama iš ten visas 
karo pajėgas. Bet Saugumo 
Taryba atmetė mūsų reika
lavimą' ir mes prieš tai 
griežtai protestuojame.

Toliau Wu nurodė, 
Jungtinių Valstijų valdau- taika, 
čiųjų ratelių smulki grupė

, • -i • v • « • tt • • • I

ir trokšta vedė. Po to išvyko gyventi 
jos; Kinija nori atkurti sa- Maldeną

I vo kraštą be jokių kitų įsigijo nuosavą 
kraštų kišimosi į josios rei- Medford St. Ten gyvendami licijos kapitonas, peržiūrėjęs 
kalus.
Saugumo Taryba atmetė 
mūsų siūlymus, mes tačiau 
nesiliausime kovoję ūž tai
kos išlaikymą Tolimuosiuo
se Rytuose. <

Wu nurodė, kad- Kinijos 
Liaudies Resųpblikos dele
gacija buvo gražiai, drau
giškai pasitikta Amerikos 
žmonių, už ką delegacija 
jiems karštai dėkoja. Ne
žiūrint Jungt. Valstijų val
dančiųjų sluogsnių, Wu ti
kisi, kad tarp Amerikos ir 

žmonių visuomet 
draugiškumas irjog gyvuos

atsisako pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką, atsisa
ko su Kiniją ’ tartis visais 
svarbiaisiais Tolimų Rytų 
klausimais. Jungt. Valstijų 
vyriausybe kišasi į Kinijos 
vidujinius reikalus, remda- 
ma Čiang Kai-šeko kliką, 
kurios tąip nekenčia 475 
milijonai kinų.

Kinija dar vis' nepriimta 
į Jungt. Tautas.

(netoli

šeimos jos dokumentus, davė dolerįNors Jungt. Tautų dar susilaukė vieno
nario, dukters Adelės. Maldė- ir palinkėjo laimės jos darbe, 
ne Monika išgyveno virš 30 
metų. 'desiie energija

Velionė paliko liūdesyje sa-'taip dirbdama ji sukėlė arti 
vo gyvenimo < 
Kapčiūną 
Anna Davis, Moniką Dusevi- 
čien.ę, Adelę Strazdienę, ir 
penkis anūkus, dvi seseris 
Lietuvoje ir brolį Roką Kąr- 
soką Amerikoje.

Drg. Monika buvo laisvų 
pažiūrų, nuoširdi ir draugiš
ka. Nuolat skaitė dienraštį 
Laisvę ir skaitė dienraštį Vil
nį. Priklausė prie LLD 2-ros 
kuopos So. Bostone. Todėl 
tarpe daugybės gėlių puikiau
sių vainikų nuo artimųjų ir 
draugų ir LLD 2-ros kuopos 
vainikas puošė jos karstą.

Laike antrojo pasaulinio 
karo, kuomet Massachusetts 
valstijos Lietuvąi • Pagalbos 
Teikiamo Komitetas rūpinosi 
humanitariniu darbu (komite
tas tuomet sukėlė apie $7,000 
nupirkti cjpvapų — ambulan- 

'są — Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir tuo pačiu sykiu tei
kė pagalbą Lietuvos žmo-

Tuomet Monika dar su di- 
darbavosi ir

draugą Juozą i $300 tam prakilniam tikslui, 
tris dukteris: Mrs' Anksti pirmadienio rytą,

ambasadoriaus Wu.Toks
buvo kalbos turinys.

Klausimai — laiškais \
Tuomet tūli koresponden

tai pasišovė duoti ambasa
doriui Wu klausimus. Bet 
jis jiems pasakė': kas nori-j 
te klausti, klauskite laiš-i_ 
kais, — atsakysiu, jei klau- Kryžiui ir tuo pačiu sykiu tei-
simai bus rimti.

Po to kinai delegatai ap 
leido salę.

lapkričio 27-tą, susirinkęs jos 
draugų būrelis išlydėjo ją iš 
jos mylimo namelio į amžino 
pasilsio vietą. *

Nors Monika Kapčiūnienė 
buvo laisvų pažiūrų, bet, deja, 
dėl nekuriu giminių nusistaty
mo, buvo pusiau katalikiškai 
palaidota: iš airių bažnyčios į 
laisvas Forest Dale kapines.

Ąnt kapinių, varde Juozo 
Kiapčiūno, laidotuvių direkto
rius pakvietė visus palydovus 
sugrįžti atgal į namus, kur vi
si atsilankiusieji buvo gerai

būna
šios

Monika, teg 
lepgya amžinai 
gražios apylinkės juodojoje 
žemelėje, žaliuojančioje pic? 
vo j e!

O tąv0 mylimam Juozui ir 
visiems tavo artimiesiems reiš
kiu giliausią užuojautą.

Bąsto^tė.

tau 
ilsėtis

p- ------------------------------------ . ..... .'-r-------------------—----- . ■
2 psl.—Laisvė (Liberty, Lath. t)aily) -Trėę., Grūod.-Dec. 1&S0
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(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Nebebuvo riteriui Griežei nei klastin

gų žemaičių, su kuriais reikėjo mokėti 
elgtis, nei gudraus jų kunigaikščio Vy
tauto, nebesukti atrodė jam ir ordino 
broliai, — visi geri, malonūs, pilni 
džiaugsmo, teisybės, artimo meilės, visi 
broliai. Jei dabar būtų išbėgęs iš miško 
tauras, vilkas ar stirna^ar raudonskiau- 
teris kurtinys sparnai^ suplasnojęs, visų 
r i t e5r i s G r i e/ė būtų pas i- 
g a i 1 ė j ę s i x nė vieno n e - 
būtų strėle palydėjęs. Maloniomis, mė
lynomis, įsimylėjusiomis bajoraitės 
Knystautaitės akutėmis žiūrėjo į riterį 
iš pakrūmės našlaitės, šypsojos jam bal
tos, -nekaltos žibuoklės. Čirkšliukai, 
strazdai giesmininkai, d e v y n b alsės 
žvygždos, — visi giedojo jam apie meilę, 
apie laįmę ir apie tai, kad aukštoje ba
joro saracėno pilaitėje gyvena gražuolė 
bajoro duktė Laima-Laimutė, kuri myli 
jį, riterį Griežę. Kad ji jį myli, kad ji 
jo ilgisi ir silgsta, apie tai jam kalbėjo 
ciksėjo nuo kiekvienos eglaitės pušaitės 
zylelė juodgalvė vienuolė, skambino pa
kelėje startos ir, džiaugsmingai čiviliuo- 
damos, pranašaudamos gražią ateitį, ly
dėjo jaunikaitį geltonosios kielės. Ir 
tiek daug riterio Griežės širdyje buvo tos 
meilės, tos laimės, kad norėjosi ja su 
kuo nors pasidalyti, bet neturėjo su kuo. 
Nei nenugalimų priešų, nei neatsiekia
mų žygių, nei mirties, nei ligų tą va
landėlę nebuvo riteriui.Griežei šiame pa
sauly, o buvo vien tik meilė, laime ir 
grožis . . .

“Treji gaideliai giedojo, 
Broliai žirgelius balnojo. 
—Kelk, sesele, kelk, lelijėle. 
Brolelių palydėt ...”

Lyg vėjelis atnešė jam iš Užubalių 
pilaitės bajoro dukros dainos žodžius.

—Kelk, sesele, kelk, lelijėle.
—Brolelių palydėt,— atkartojo riteris 

•Griežė ir mintimis nuskrido į toli užpa
kaly pasilikusią bajoro Knystauto pilį.

Jojo riteris Griežė, galvojo dūmojo, o 
viršuj jo galvos švietė saulė, mėlyname 
danguje klydinėjo nedideli balti debesė
liai. Čia tūkstančiamečiai ąžuolai, šako
tos eglės, pušys skeryčiojo savo susipy
nusias šakas. Čia, kiek akys siekė, 
dunksojo mėlynos Dubysos tolumos, 
miškai ... Ir visur riteris matė, jautė 
ir girdėjo meilę, vien tik meilę ir gra
žuma . . .

Kelk, sesele, kelk, lelijėle, 
Broleliu palydėt . . . ”

XII
. Kolei Vytautas lankė savo bajorus, ti

krino jų sau ištikimybę ir rodė pavyzdį 
bent dabar nesipriešinti kryžiuočiams, 
kurie tuo tarpu Žemaičiuose buvo lygūs 
šeimininkai su juo, — Marienburge ėjo 
dideli ordino pasiruošimai naujam karo 
žygiui į Lietuvą. Į visas krikščioniškas 
Europos šalis bei valstybes buvo nusiųsti 
iš Marienburgo ordino kviesliai ir šau
kliai’ kviesti narsiųjų viešpačių, kuni
gaikščių ir riterių į Prūsus, į kryžiaus 
karą su pagoniška Lietuva.

Prūsuose ne tik miestuose, bet ir ma
žesnėse ir didesnėse pilaitėse bei pasie
nio užtvarose, visi ruošėsi į karą. Lau
kininkai skubėjo nuimti nuo laukų ja
vus, broliai, broliukai ir knechtai nuo ry
to iki vakaro mankštinosi, pratinosi pi
lių apylinkėse; iš tolimųjų Lietuvos ir 
Žemaičių kraštų skubėjo namo pirkliai, 
ir visoje padangėje stovėjo baisi karo 
šmėkla. Kasdien į Marienburgo pilį at
eidavo gerų ir Iplogų žinių, ir naujos par
tijos šnipų skvėrbdavos per sieną į prie
šo sritis tų gandų patikrinti. Kad ir 
buvo kalbama, jog žygis ruošiamas į pa
gonišką Lietuvą, bet juk Lietuva plati 
ir tikrai niekas, be paties ordino magis
tro, nežinojo kur. Svetimšalių viešpa
čius ir riterius kryžiuočiai visuomet 
kviesdavo karan prieš pagonis, nors ka
riaudavo ir su krikščionimis lenkais, mo
zūrais ar gudais.

(Bus Daugiau)

APIE MŪSŲ VEIKIMĄ
Gyvenimo aplinkybėms susi

dėjus, mano laikas buivo labai 
nepatogus rašyti bent ką nors 
į spaudą iš. mūsų kolonijos ir 

veikimo, 
kas nors 
viską iš

draugės bijosi savo šešėlio ar-[ 
ba baublių šauksmo prieš 
progresyvius žmones ir šalina
si nuo mūsų organizacijų ir 
meta skaitę laikraštį. Tai ti
krai juokinga,, ir keista, kad 
tūli save vadinasi daug 
nančiais ir gerais veikėjais,
dabar tokje “kovotojai” taip 
bailūs, kai}) pulkas žvirblių. 
Tik kas rankomis pliaukštelė
jo, tai ir lekia į medžius.

Todėl mums pageidaujama 
žmonių, kurie baubų nesibijo.

Bet, rodosi, dar

mūsų organizacijų
Tad maniau, kad

[kitas p a r a šy s a p i c 
'mūsų miesto.
į niekas nebandė rašinėti iki;
j dabar. Todėl čia nors trum- i 
i pai parašysiu svarbesnius įvy- 
I kius.
• LLD 153 kuopa rugsėjo mė
nesio susirinkime svarstė, 1

A. L. D.L.D. REIKALAI
Mokėkite Duokles 1951 m.

Lietuvių J i te ratu ros Drau
gijos Centro Komitetas sveiki
na narius su Kalėdomis ir 
Naujais Metais! Kartu pra
šome, ‘ kad nariai tuojau 
mokėtųsi 1951 metų duokles.

Atminkite, kad LLD Kons
titucija reikalauja, kad kiek
vienas narys sumokėtų savo 
duokles pirm 1 d. liepos. Bet 
Draugijos veikla dar daugiau 
reikalauja. Centro Komitetas 
turi paruošti knygą, išleisti 
žurnalą “šviesą.” Aišku, kad 
jis savo darbų negali atlikti 
be pinigų. Narys gauna “švie
są” į namus. Ar pagalvoja, 
ar jis jau sumokėjo savo duo
kles? Jeigu ne ,tai kaip Cen
tro Komitetas gali pagaminti 
žurnalą ?!

Todėl, draugės ir draugai, 
nieko nelaukdami mokėkite 
1951 metų duokles. Jeigu 
dar kurie skolingi už 1950 
metus, tai kartu mokėkite už 
abejus metus. į garbės kuopų 
sąrašą bus priskaityta tik tos 
kuopos, kurios sumokės už 
ne mažesnį narių skaičių, kaip 
tifrėjo 1950 metais ir ne vė
liau 1 (L liepos.

Į $10 LLD reikalams ir $25 ap
švietus veiklai.

LLD 15-ta Apskritis, Cleve
land, per J. N. Simans, pri
siuntė atakų $30.00.

LLD 217 Kp., Winnipeg, 
i Canad'a, per A. Lepeškienę, 
prisiuntė aukų, surinktų ant 
blankus, $10.00.

Po $2 aukojo: J. Ragažins- 
kas ir J. A. Bekampis, Mer
chantville, N. J.: A. Matai
tis, E. St. Louis, Ill.

Po $1 : M. Walsky, Phila
delphia; J. P. Chepulis ir J. 

'Pakus, iSouthbury, Conn.; B. 
j Salaveičikas, Chicago, Ill.

Po 50 centų: J. Markūnas 
ir J. želvis, Toronto, taipgi 
J. A. Jarome, Plains, Mass.

Visiems aukojusiems didelis 
ačiū! Prašome ir ateityje ne- 

i pamiršti Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir jos veiklos.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Chicago, III.

CLEVELAND© ŽINIOS
CIO nesiseka organizuot 

darbininkus
Pastaruoju laiku suskato 

(JCIO organizuot bankų darbi- 
‘ n inkus, 
nėra 
nuo 
tų. 
juos

Negaliu pamiršti
Rugsėjo 14 "d. pirmu 
co kalbėtis su' vilniečiu d.

sykiu
kaip pasidarbuoti musu laik- i T . . . 
raseni vanile ir bandyti įsnau- ......!• ■ - ■ •’ . giuosi, kad jis pas mus atvy-1

ko tuo laiku. Jis mums pa- ;
i sake daug įvairių naujienų Į
Ine tik iš dabartinių įvykių, j

t j bet įdomiausia buvo girdėti i
i , • ..... 'apie gyvenimą lietuviu Pieti-kata varginga, ir taip tarimas, . A ,n., .‘v..... . . .. . . . ne} Ameriko]. Tikrai siurpu-l „ . . vI pasiliko, kad kiekvieno parei- L. ..... , ,. . 1 uiz tai žadėjo■ . ... . .. liūgas dalykas ir mąstvti apie | r -ga, kur tik bus proga, sužino-L , . ‘ . . L- CL. . ... . . . . . i tokias gyvenimo sąlygas. O ti- T..............ti, kas neskaito darbininkiškoj T
laikraščio, tokį lietuvį įtrauk-j 
ti i mūsų laikraščiu saraša.

Dabar jau vajus eina prie 
pabaigos, bet, rodos, mūsų 
kuopos vardu nėra gautas ne 
vienas skaitytojas. Tai tikrai 
gaila, ir tas rodo, kad mes 
esam silpni patrijotai budavo- 
jimui darbininkiškos spaudos.

Tiesa, per mūsų kelių draugi 
gių pasidarbavimą buvo su- [ 
ruoštas parengimėlis su dova- i 
nomis ir buvo sukelta šimti- !

Jdoti. visas progas gavimui 
1 naujų skaitytojų. Bet specia- 
Įliais vajininkais niekas neap- 
Įsiėmė, nes'vieniem darbo są- 
i lygos neleidžia, kitiems svei-

Ikrai tai}) yra ir darbininkai 
Į žmonės turi tą viską pergy-

nė laikraščių naudai. Betgi 
ne viskas, palyginus su vajum 
gavimui naujų skaitytojų. Jei
gu negalėjom tą atlikti per 
praėjusius porą mėnesių, tai • 
nors ant pabaigos stenkimės 
savo darbininkiškas pareigas

venti. Todėl aš d. Jokubkos 
atsilankymo negaliu pamiršti 
ir labai norėčiau, kad d. Jo- 

se k amais 
pilnu pra-metais atvyktų 

kalbų maršrutu.
Tai mylimas

nas. energingas

apsistojo
smagu.
i mūsų

M. Alvinienė.

Liet. La i s vės Klubas

o

Bet pasirodo, kad 
lengva, kai pasiliuosavo 

progresyvių ir komunis- 
CIO biurokratai manė, 
dabar darbdaviai išskės

tomis rankomis priims. Pasi
rodo priešingai.

CIO pasiryžo suorganizuoti 
Cleveland Trust Banko 1,800 
darbininkų, kurie dirba 56 
skyriuose. Bet banko prezi
dentas George Gund baido 
savo darbininkus, kad jič ne
klausytų išlaukinių agitatorių, 
nes jie nieko gero darbinin- 

Jkams neturi duoti, išskyrus 
I apkrauti mokesčiais, į 1

Gund siūlė 
j grąžinti unijai guzikučius ir

darbininkams

pakelti algas 
$10 su sausio 1, 1951 metais, 

'išdirbusiems 19 metų trys ap
mokamos savaitės vakacijų.

Dešinieji CIO vadai, besi- 
tursinantieji • d a r b d a v iams, 
keldami nariams duokles, 
mano jiems įtiksią, bet neku
riu darbdaviai įmato, kad ir 
darbdaviams 
vadų politikos mažai 
na u dos.

i

čia didlapio kolumnistąs 
Love jmato negerovę, kuri pa
lies plačiai tas industrijas, 
kurios neturės karinių užsa
kymų ir nedarbas pasireikš 
tenai.

Matote, didlapis iąu kolum- 
nistu geriau supranta darbi; 
ninku negerovę, negu United 
Auto Workers Unijos prezi
dentas Walter Reuther.

Ne geriau atsilieps metalo 
sumažjnimas auto industrijo
je. Sumažinus metalą turės 
sumažėti auto išdirbimąs, o 
tas reikš ne ką kitą, kaip ne
darbą, kilimą kainų ant na
mams reikalingų gaminių, 
nes jų bus trumpa," o tas 
stums didesnėn infliacijon.

Kas daugiau) nukentės nuo 
aukštų kainų ir infliacijos? 
žinoma, ne kas kitas, kaip 
darbininkai ir abelnai plačio
ji visuomenė.

O tas Reutheriams, Mur- 
ray’ams ir jiems panašiems 
negalvoj. V. M. D.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
tokios CIO Dirvožemių tyrinėtojų darbai 

tėra

Gund juos vadina išlaukiniais 
intrigantais ir ramybės ardy
tojais.

Mažina metalą '/ 
naminiams reikalams

Didlapis Cleveland Press 
kaltina U A W prezidentą 
Walter Reuther už sumanymą 
sumažinti metalo gamybą na
miniams reikalams. Mat, Reu
ther yra pasiūlęs

atlikti savo kolonijoj, ar už- j metinis Lietuviu Laisvės Khi- 
rašyti laikraštį, kad ir tolimos-j bo susirinkimas.
nėj kolonijoj gyvenantiems i šis klubas yra seniausias
lietuviams. Nes to neatlikę Los Angeles. kuris gyvuoja

i turėtum sau bausmę užsidėti jau virš 4O metų ir eina pa
del stiprinimo spaudos. žangos keliu, žinoma, kad 

tiek metų gyvuoja, tai jo na
Lietūs ir nuostoliai rių didžiuma yra žmonės

1 Nuo pabaigos lapkričio mė jau pagyvenę.
nesio nepaprastai daug lie Susirinki/me buvo įnešto
taus lija, kad, galima apskait- daug gyvumo, kai įsirašė 4

mų dirbiniams, o 
ti ginklavimuisi.

ANEKDOTAI

sumažinti 
metalo na- 
viską skir-

Platinkite knygas ir žurnalą
Lietuvių Literatūros Drau

gijos centras turi dar apsčiai 
gerų knygų platinimui. Kuo
pos ir veikėjai turėtų imtis to 
darbo. Kur bandoma, tai yra 
geros pasekmės.

Taipgi reikėtų platinti ir 
Draugijos žurnalą “šviesą.” 
Tas padėtų gauti naujų narių 
į Draugiją.

Ačiū už aukas!
Organizacijos reikalams ir 

platinimui apšvietus gavome 
sekamai aukų :

LLD 21 Kp.» Windsor, Ca
nada, prisiuntė pelną nuo pa
rengimo, kuris buvo rengtas 
LLD 35-kių metų jubiliejaus 
proga, $39.00.

Lį-D 7-ta Apskritis, Massa
chusetts valstijoj, prisiuntė

I Iš priešmetinio LKP
I Klubo susirinkimo

Lietuvių Keistučio Pašei pus 
Į Klubo susirinkimas įvyko 
gruodžio 3 d. Narių susirinko 
nemažai, bet ne tiėk daug, 
kiek pirmiau susirinkdavo.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad per 11 mėn. mirė 41 
narys ir pašalpom ir pomir
tinėm. klubas išmokėjo virš 
$2,000 mažiau.

Ateinančiais metais sueina 
40 metų, kaip LKP Klubas 
gyvmoja. Yra speciali komisija 
rūpintis surengti pikniką ir 
koncertą su dovanomis atžy
moj imu i 40-ties metų.

Kiekvienas narys turės pa
imti bent vieną tikietų kny- 

jgutę vartės $5.00. Jei par
aduos, bus'.jo laime, kitaip tu

rės pamokėti penkinę į Klu
bo iždą ir tokiu būdu mano- 

!ma sukelti aukščiau suminė
tą klubo nedateklių.

Ne labai gerai pasitaikė, 
j kad klubo piknikas bus tą pa
lčių dieną su dienraščio “Vil
nies.” Bet ne ką padarysi, kad 
taip atsitinka.

Klubo- valdyba ta pati iš
rinkta vienbalsiai, o tik iždo 
globėjas naujas darinkta. Tai 
gražus' dalykas. Trys nauji 
nariai įsirašė klubam Narys.

Laužų vietoj reikalinga 
292,000 naujų butų

Jeigu norima Chicagoje 
prašalinti laužus ir žiurkas, 
tai jų vietoj reikalinga 292,- 
000 naujų butų, savo meti
niam raporte skelbia Chica- 

igo Housing Authority.
Raporte sako, kad 130,000 

šeimų reikalinga butai, kurių 
metinės įeigos .yra žemiau 

j $3,000 j metus.
Į Pamatuojama vėliausiom 
[skaitlinėm; ten sakoma, kad 
87,000 šeimų gyvena susikim- 
Šę po dvi viename bute.

Šiais metais pastatyta 17,- 
000 privačių gyvenamų ir 1,- 
600 public housing butų, kas 
reikš trukumą kitiems me
tam dar 275,000 butų. '

1951 metafms numatoma 
tiktai 6,000 statyba naujiem 
apgy vėmimu i, kurių, dėlei vie
tos neteks dar 13,500 šeimos.

V.

“Bituko” silikatinių plytų 
fabriko kolektyvas lenkty
niauja su Sargėnų plytinės ko
lektyvu.

Fabriko gamybininkai Spa
lio šventės garbei įsipareigo
jo iki lapkričio 7 d. įvykdy
ti metinį gamybos planą, pa
gerinti gaminių kokybę. Taip 
pat įsipareigota sutaupyti 20 
tonų kalkių, iš kurių paga
minti didelį kiekį viršumpla- 
ninių gaminių.

P. Okunis

SKELBKITĖS LAISVOJE
I I ,

U Grasyki t Savo Draugui.

liuoti, yra padaryta milijonai' jauni, 
dolerių nuostolių 
apsemta šimtai stubų 
niose vietose. Taipgi
prastas oras mums, miestų gy- .žios gėles. Mes labai 
ventojams, nes kai kada lie-

• tus lija per ištisas dienas ir
1 naktis per visą porą savaičių, 
kad čia vietiniai gyventojai 
nepamena, kada tai}) lietingas 
ruduo buvo.

Daug vietų vieškeliai tarpe 
Los Angeles ir San Francisco

'visai atkirsti, nes transporta- 
Icija negali veikti, visur 
! semti keliai ir gelžkeliai.
Į mesniose vietose stubos

})usiau ir, žinoma, j Potviniai 
tinkamos

nariai, dd.: Al 
laukams ir Casper, Cil Casper,, Jean Bog- 

žemes-jdal ir Vi Bogdal. Tarpe mūsų 
labai suaugusių atrodė kai}) 4 gra- 

linksmi
buvom gavę tokius popuiiarįš- 

, kus Los Angele^ jaunus žmo
nes į savo klubo tarpą.

Nors niekas nenori kalbėti; 
.apie graborių, bet reikia pri- 
Į minti vistiek, kad kada nors 
.mums priseina reikalas' su 
juo turėti reikalų, tai patariu 
nuliūdimo valandoje šaukite

ap-iAl Casper: WE 33291, jis 
že- ■ jums patarnaus kuo geriausia, 
ap- i ★

I

Isemtos iki 
J 

jos nebus 
mui, kad 
Tai tikrai 
žmonėms ir did

I bausmė netikėtai.

gyveni- Į
vanduo nuslūgs. [ per radio Kalba per visą šalį 

dideli nuostoliai i apie Kalifornijos potvinius, 
gamtos į tai čia mes gyvendami pietinė-1 

■ jo dalyje valstijos, 
j das didesnė pusė 

Mijat Į baigiam išdžiūti, 
d. (Irau-j laukdami lietaus.

Kada tiek Idauig

Nelaime Drg. Rdy
Rodos, gruodžio 8

1 gas Rioy Mijat, dirbda-maš 
I prie larvakrovių darbo, neti- 
Įketai paslydo ir sulaužė kojos 
riešo kaulą. Dabar laiko į 
gipsą įdėtą koją, ir ims apie 
porą mėnesių, kol gales pilnai 

| vaikščioti.
I Norėdami daugiau informa- 
jcijų apie ligonį, galite pa- 
Išaukti telefonu jo draugę — 
įJU. 7-3552. Jų antrašas: 828

k ui’ ran
gy Ventoj ų,

Radijas pranašauja, kad bus, 
ateina ir nebetoli, vienok atsi- 

įkėlę ryte .matome saulę gra- 
įžiai šildant ir dausose nei 
i mažiausio debesėlio nesimato. 
! Tai tai}) mus potviniai kamuo- I
ja. Il-ku.

Atsilygino
Tūlas “teisingas” pasako

rius kartą sekamai apie sa
ve nupasakojo:

— Mano brolis ir aš vie
nu tripu šin pasaulin atva
žiavom, — taigi buvome 
dvynukai. Augant, mudu 
buvome tiek viens kitam 
panašūs, jog nieks negalė
davo įspėti, ar čia aš, ar 
mano brolis. Mokykloje, bū
davo, brolis ( padaro kokį 
nors šposą mokytojai,—tai 
man tenka už tai atkentėti. 
Vėliau, kartą brolį areštavo 
už greitą važiavimą — ir aš 
atbuvau tris dienas kalėji
me ir dar bausmę užsimo
kėjau. Kadaise prisijauki
nau sau merginą, tai brolis 
prikalbino ją išbėgt ir už jo 
ištekėti. Ir taip visą laiką, 
per- tą didelį panašumą, 
man tekdavo visokiausių 
nesmagumų turėti; bet pe
reitą savaitę aš, galop, su 
broliu atsilyginau:— aš nu-! 
miriau, o jį palaidojo.

VILNIUS, spal. 25 d. —50 
tūkstančių dirvožemio pavyz
džių iš įvairių Tarybų Lietuj 
vos vietų parinko dirvožemių 

Tyrinėtojai ir pateikė juos 
agrocheminės stoties labora
torijai.

Dirvožemių tyrinėjimo dar
ybai respublikoje vis labiau 
j plečiasi. Šiais metais ištirta 
20 tūkstančių hektarų Nemu
no žemupio pievų. Anykščių 
rajone dirvožemiai tyrinėti 
25 tūkstančių hektarų plote 
Kretingos — 11 tūkstančių i 
tt. Pradėtas Varėnos rajom 
sausųjų dirvožemių tyrimas 
Visa ši medžiaga panaudoja 
ma apžvalginiam dirvožemi 

j žemėlapiui sudaryti, šiuo ž< 
I mėlapiu galima bus pasinau 
įdotf nustatant žemės ūki< 
kultūrų rajonavimą, numa 
tant, kokiose vietose tikslįn 
giau auginti vienas ar kita, 
kultūras.

Vykdomi ir smulkesnio po 
būdžio darbai: smulkiai ti
riami atskirų kolūkių, tarybi 
nių ūkių, laukų bandymo sto 
čių dirvožemiai. Taip šiai; 
metais toks darbas buvo at
liktas eilėje Anykščių rajone 
žemės ūkio artelių »— “Puntu
ko,” “Tarybinės žemės,” “Pa
vasario,” o taip pat kituose 

(rajonuose. J. RinSaitįs

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Faxon Ave.
Mijat yra visų mylimais drau- įo-os 
gas. Laiko turėdami, 
k i me jį. Linkiu jam 
sveikti.

F.

Priespauda verčia minias 
mąstyti. Eugene Sue.

Į ■—■——

i < CHARLES J. ROMAN
B

MArket 2-6172

Knygos populiarinimo vakaras
UTENA, sp. 27 d.—Miesto 

centrinės bibliotekos iniciaty- 
kny- 

va karas, 
mokslei

viai atliko vaidinimą, paskai
tė ištraukas iš tarybinių rašy
tojų kūrinių. Vakaras praė
jo su dideliu pasisekimu.

A. Lūžonis

Draugas j va buvo suorganizuotas 
> populiarinimo 

aplanky- i Vidurinių mokyklų 
gerai su-'

Apsigyveno Alma
| Jau apie pora mėnesių, kai

Brent

Alma
Kaip 

ir gy- 
ir jau 
mūsų

atvyko apsilankyti d. 
Brent iš Los Angeles, 
atrodo, jai čia miestas 
veni.mo sąlygos patinka 
pastoviai apsigyveno‘ 
San Francisco mięste.
mes, kad neužilgo pradės su 
mumis veikti mūsų organizaci
jose, nes ji yra narė mūsų or
ganizacijų ir mūsų laikraščių 
skaitytoja.

Pageidaujam, kad daugiau 
pažangių žmonių čia atvyktų 
ir padėtų darbuotis mūsų ko
lonijoj. Nes Ipl kas kaiJkti
nę buvę musų draugai

Jeigu iš mėsos nori išgauti | 
skystį, jos syvus, mėsą dėk į 
šaltą vandenį. O jei svarbiau
sia turėti sultingą, minkštą 
mėsą, ją dėk į verdantį van
denį. Kepamąją, staiga, karš
tai apkepk. Paskui gali su
lėtinti ugnį.

Vokietijos kunigas Martin 
Nieinocllėris andai pareiškė, 
jog 80 procentų Vokietijos 
žmonių yra priešingi apsigin
klavimui ir prie naujo karo 

ar. ruošiniuisi.

0

kt

i
i
I
0

LAIPOTŲVĮŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavirpą. . 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų . 
šermertinė. Mūsų patarjia- j 
vinių ir kainomis būai^e ’ 
patenkinti. |

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tęl. Poplar 4110

i 3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Tree., (įrųbd.-Dec. 20,1



MOTERŲ
KAMPELIS

1 CK

NPH'Yorto^^MžgfeZlnlos Pervaža nusileido 
tiltams, tuneliams

• Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

J HELP WANTED—FEMALE )

1

Ar tikiesi palikti 
vaikeliams turto?

Gal ir pavyks? Kelintajam 
pavyks. Bet kibai daug žmo
gių paliks savo vaikeliams ir 
anūkėliams skolas. Ir paliks 
skolas ne iš savo išdykumo, 
ne iš palaidumo, tik dėl nesu
sipratimo.

Gale praėjusių budžeto

Marcantonijus ragino 
pabausti Dewey kaipo 

'kenkėją rinkimams

Darbo Partija reikalaus 
iš viešbučio atpildo

Newyorkiete Įstaiga 
ragino mūšy valdžią 
ieškoti taikos

Pra ė j usį sekmad ien i,
a t i t i i ik am o m i s a p e i gom i s, 
naikinta 62 motus ištarnavusi 
pervažų linija, buvusi tarp

me
ni ii-

šu 
pa-

Narntj darbininkė dėl dirbąneios 
poros. Guolis vietojo, du vaikai. 
Skambinkite Cypress 2-2658.

Gori namai bile katrai, kuri no
rėtų dirbti prie abolno namų dar
bo, guolis vietoje. Mylinti vaikus. 
Vėliausi Įtaisymai. Linksma aplin
ka. Olympia 8-6374.

su salios valo z 
bilijoną dolor 
kams. Taip j 
Biuro raportas.

Kas už tas skolas atsako?

turėjo 281 
skolų ban- 
>lbė Cenzo

O jei 
atodairos

(243-245)
į Amerikos Darbo Partija į Paul Robeson, garsusis 
įkaitina Concourse Plaza II,o- 
! tel, Bronxe, nesilaikyme su

. _ neg
eras menininkas, viešbučio ve
dėjai vietą atsakė.

Darbiečiai sako, . kad jie 
tam mitingui priruošti, skelb
ti išleido $2,000 ir kad jie 
reikalaus už tai atpildo. Taip
gi kovos už lygias teises ir

varde /\meri- 
I’artijos, kaipo 

kongresui a- 'tarties.
New Yorko j Partija sako, jog viešbutis 
narius, ra- buvo priėmęs $25 rankpinigių 

gindamas pabausti gubei’nato-(iš ALF išnuomuoti salę masi- 
rių Dewey, atstatydinti iš pa- > niam mitingui. Bet kuomet su-1 

ireigų. j žinojo, kėd ten bus pagerbtas Į progas visiems .gauti patalpas.

Darbo 
pirmininkas,

firma

n as

“ .1" ;"‘uX■SX'Laikraštis ginče su 
skirtas specialiu patarėju. val-jITV
dinei veteranų reikalams įstai-jvli VII oliilllii.ll 
gai, su $16,000 algos metams. I

Pasiųstose telegramose se- | 
natoriui Elmer F. Quinn ir 
assembly manu i Irwin Stoin- 
gut, demokratų lyderiams 
seimelyje, Marcantonijus sa-

į Gaisrai sužalojo daug 
prekių ir pastatą 

I
Ginčas prasidėjo dėl filmos i

Ncwyorkietis Komitetas 
Peaceful Altoi’natives gruo
džio 
dėl dabartinės padėties.

Pareiškime, paskelbtame 
garbės pirmininko Dr. .Mark 
A. Dawber ir Mrs. Frederick 
B1. Fisher, siūlo tuojau sušauk
ti penkių didžiųjų valstybių 

w vadų susirinkimą pradėti do-' 
i rybas taikai. Reikalavo už- 
i drausti atomines bombas ir 
i kitus masinio naikinimo įran
kius ir bendrai nusiginkluoti. 

Sekmadienio rytą buvo už- Ir ragina įleisti Kiniją į

f°r j sako, jog jau nuo 1941 motų 
operavo liniją su nuostoliais, 

pervažos, 
kaip kad ir kuinu traukiama
sis vežimas, turėjo užleisti 
vietą naujovėms. Pervažų 
progrą gyventi paveržė tiltai

17-tą išleido pareiškimą Letai plaukiančios

Napių tvarkytoja. Guolis vietoje. 
Pagelbėti su 13 mėn. amžiaus kū
dikiu ir taipgi pagelbėti prie viri
mo. 412 kambarių apartmentas. Ge
ri nama'i, gera alga. Paliudijimai. 
Lehigh 4-6485.

F O R

PRANEŠIMAS

“There Shall Bo Peace 
būna taika). Ncwyorkietis 
laikraštis Compass

(lai sidegusi Brooklyne prieplau- įtinęs Tautas.
atsakome mes, visi piliečiai ir 
gyventojai. Atsakome aukš
tais. tebeaugančiais ir vis dar 
augsiančiais taksais, 
taip ir toliau be 
klampinsime sali i
da nors prieisime katastrofos

Skolą padalinus tarp visų . 
gyventoju (jau pusmetis at-|gubernatorių, 
gal) kiekvienas vyras ir mo- j 
toris, kūdikis, suaugęs ar se
nelis, buvo atsakingas už $!.- 
865 tos skolos. Kelinta šeima 
turi po daugiau šutaupų per 
a s meni ? Daugtūkstantinūs 
vargšų minios neturi jokių sū- 
taupų.

Dėl ko brendame i skolas?
Dabartinė valdžia daug pi

nigų išleidžia visokiems visa
me pasaulyje žmonių neken
čiamiems. valdovams išlaikyti 
ant tų žmonių sprando. Duo
dame ir tiems, kurių žmonės 
jau atsikratė, kuriems .jau 
laikas liautis ponauti, bet mos 
ir toliau stengiamės juos iš
laikyti poniškai.

Kiti bilijonai dolerių išlei
džiami ruošti karą prieš dar
bininkų ii* liaudies valdomas 
valstybes.

Išpilstę iždą, imamės sko
lintis iš bankierių ir “taupy
ti.“ Kaip “taupomo?“ Maži
name davinius mokykloms, 
kūdikių priežiūrai, liaudies 
sveikatai, jaunimo auklėjimui. 
Skurdiname veteranus, palie
gusius,. senelius, jaunimą, be
darbius, darbininkų ir bied- 
nuomenės šeimų motinas. Ver
čiame darbininkus persidirbti 
už varganą pragyvenimą.

Jeigu ir toliau pilietija leis 
šalies turtą taip eikvoti, kaip 
eikvojamas dabar, ateisian
čioms gentkartėms paliksime 
baisius kalnus skolų, nesvei
katą, tamsos. Kalčiausioj i bus 
tie, kurie šalį taip nuvadova- 
vo. Tačiau kalti bus no jie 
vieni. Kas tie kiti?

Kalti būsime ir mes, visi 
šalies piliečiai ir gyventojai. 
Kol šalis tebesivaldo rinki
mais, kol tebėra nors krislelis 
demokratijos, už šalies padėtį 
yra atsakingas kiekvienas pi
lietis, kuris nebalsavo ar bal
savo^ neprotingai. Kaltas kiękr 
vielfSs, kuris nesistengia ša
lies gaspadorystę gerinti. G-e.

ka ties Conover St. Aitrūs svi- 
paskelbė, lančių odų, kavos ir kitų pre- 

kad Jungtinės Tautos padary- kių dūmai pridusino div gais- 
ko, jog tos pareigos paskirtos dino tą filmą, jau buvo pa- jragesius.

< į ruošta skleisti Amerikoje ir Kitas didelis 
į I visur pasaulyje, bet pati įstai- Arlington Hali 

ga praėjusį rudenį filmą su- St, Marks Place. Prasidėjusi 
konfiskavo. j trečiajame aukšte, ugnis per-

Laikraštis rašė, kad tą pa- šoko ir į 4 ir 5-jį aukštus.
darė vyriausias UN informaci- Prasidėjo šokėjams prasiskirs- 
jų skyriaus direktorius Tor jčius.
Gjesdal. Gjesdalis u'žprotestą-1 —--------------------
vo sakydamas kad _lalkrastls | |Wnfpfiq|f|| dfflhllžill 
informaciją iškraipė, pripa
sakojo pusiau netiesos, ir 
daug priplepėjo.“ Tuomet 
laikraštis skambino ponui 
Gjesdal, kad pasakytų, kas 
iškraipyta, netiesa, ar nuslėp
ta, žadėjo pataisyti. Bet 
Gjesdalio sekretorius atsakė, 
jisai (Gjesdal) nenorįs su 
laikraščio atstovu kalbėtis.

Laikraštis rašė, kad Gjesdal šapų savininkų
24 valandomis i trejiems (metams kontraktą. 

Ijuomi apima apie 85,000 na-

, atsisakymą kandidatūros
Kitas didelis gaisras įvyko 

pastate prie

tumai,” sako jie, turi 
apeiti, vardan taikos.

Gins New Yorko 
išvietintuosius

? tai buvo garsiai kalbė- 
<e rinkimu. Tuomet ša

kongresmanui .Macy, jog už 
ats i sa k ym ą g u boru a tory st ės 
jam “užtikrinta valdinė vie-

J Darbiečiųi kongresmanas 
,sako, jog tas “prilygsta pre
kiavimui nominacijomis ir

liejo ir demokratai laiko rin
kimų. Pažiūrėsime, ar .jie tuo 
besusidomes po rinkimų.

Įves radio ir telefono 
signalus Įspėti apie 
[puolimus iš oro

■ Miestinis civilinių gynybos 
( direktorius Wallander prane- 
jša, kad jo Įstaiga jau pasira
šė su New York Telephone 
Co. $200,000 kontraktą Įvesti 
aliarmo sistemą. Josios tinklas 
turėtų miesto ribose 1,631 
punktą Įvairiose Įstaigose,

| taipgi 22 radio

Armijai padavus signalą 
| tinklo centrui, signalas staiga 
į būtų perduotas visiems ry- 
i šiams, patalpintiems strategi- 
; nėse Įstaigose ir vietose.

Atidarė vaikams
zaismavietę

Prie Memorial Center 
Cancer and Allied Diseases, 
New Yorke, vaikų skyriuje,, 
Įrengta žaismavietė ten tyri- 

1 liejamiems ir gydomiesiems 
[vaikams žaisti. Prižiūrėtomis 
žaismėmis ne tiktai pagelbės 
vaikams įdomiau 
nuobodų ligos lai k 
šio to juos pamokys.

Jung- 
skir- 
būti

LLD 185 KUOPOS NARIAMS Į
Labai svarbus susirinkimas įvyks 

Gruodžio 21 dieną, 
Liberty Auditorium.

j lonėkite dalyvauti,
spręsti labai daug 
taip pat, kurie 
knygą “Popiežiai ir 
1a“, malonėkite ate

8 vai. vakare, 
Visi nariai ma
nės turime iš- 
svarbių dalykų,

nariai dar negavot 
Lietuvių Tau- 
i ir pasiimti. 

(242-3)

sulaikė filmą 
pirm išsiuntinėjimo 60 filmos 
kopijų po ųasaulj. Filmą da
ryta atžymėti UN Dieną, spa
lio 23-čią. Kainuojanti apie 
$25,000. Dabar ji užrakinta 
UN šėpose.

Per mažai tegauna 
' savanorių

Civilinių gynybds viršinin
kas, Wallander praėjusį pir
madienį n u|s i skilai ė, kad 
“žmonės nep^roČo susidomėji
mo ir pojūčio galimiems pavo
jams ’ateityje.“ Viršininkas 
sako, kad jie- bauginančiai at
sparūs, neina savanoriais į. 
miestinę civilinių - gynybos 
programą..Jis sakė:

“Tūriu kvotą gauti 40,000 
savanorių į policijos pagelbi- 

| nį būrį, o iki šiol įsirašė tiktai 
asmenys. Oro wardenu 

gauti tiktai 
150,000 sav;

tiktai 4,032, o reikia 
pagelbinių gaisrage-

Now Yorko Miesto Civilinių Į 
Laisvių Komitetas, esantis da
limi Amerikinės Civil i nių 
Laisvių Unijos, skelbia užve- 

įdąs bylą prieš Metropolitan Į 
•Life Insurance Co. Tikslas: Į 
įnori apginti tas 33 šeimas, j 
! kurioms atsakyta butas. Fir- i 
(ma pradėjo veiklą šeimas iš- 
! varyti iš buto.
į 'Tie žmonės baudžiami už

New Yorko International į]<ad jie kovojo už teisę 
Ladies Garment Workers j g-auųj butą bile kam, kas atė-( 
Unijos valdyba skelbia pasira-!j0 pirmasis buto prašyti iri 
šiuši su miesto ir apylinkės j )<ajp0 asmuo yra vertas bute i 

organizacija

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

PASIRANDAVOJA 
VIETA 

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)

(Moterišką drabužių
(industrijai skirta 
mokesties priedas

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

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

vietos. Jie kovojo už teisę I 
negrams ten gauti butą. Fir-1 
ma juos diskriminavo.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKO.ME 
AKINTOS

Izraelio paramai veikian- 
jčios žydų organizacijos siun
čia tenai specialiai paruoštus 
8 socialius darbuotojus. Jie 

i turės padėti išnarplioti daug- 
meniškas problemas, susida
rančias tarp masių naujai at
vykusių išvietintųjų ir vietinių, 
senesnių gyventojų.

SKELBK1TES LAISVĖJE

Mokesties priedo esą gauta 
8 ir pusė nuošimčių. Padali
nus i centus ir. dolerius, 
diniai gausią priedo $3 

Į o akordiniams pridėsią 
16 centų per valandą.

Kūčių vakariene

valan- 
iki $5,

REAL ESTATE
Parsiduoda per

>’<> Orman & Michelson

va- 
paruošdavo stalą 
“patrovų.“ Klubie- 

tės taip pat ruošiasi parengti 
tradicinę sueigėlę, kur būryje 
draugų bus galima vakaras 
maloniai praleisti.

Nesivėluokite, kad šešiose 
visi kartu galėtume pasivai
šinti.

Įvyks gruodžio 24-tos va
karą, Liberty Auditorijos pa
talpoje. Kviečia, Komisija.

' Lietuvoj moterys kūčių 
I karionei 
bent iš 12

REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Dili — Dviem šeimom 

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, pusė blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
randuojąs už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
quct grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven

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, Bendras Nusilpimu, 
Inkstai ir Pūsle, Reumatizmu.

Kraujo ir Slapumo Tyrimą*. 
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.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
trečio, dabar 
šildomas, par- 

blokai nuo Ja-

Dviem šeimom i

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri- 

i niais porčiais.

^SUSIRINKIMAI!
. Lotas 30x100. Alie- 

> jum šildomas, spalvuotų plytukių 
Į maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė.

! 3,506
tarnybai 
o^ reikia
Ir gauti
20,000 j
šių būrį.

Viršininkas stipriai ragino
šio

je pavojingoje padėtyje.“
praleisti (publiką stoti savanoriais

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

44 Aš dar nieko vertingo 
negavau Kalėdoms”

New York o policijos virši
ninkas Murphy prašysiąs 
miesto <1 a dėti dar 1,522 poli- 
cistus vyrius ir 100 moterų. Vi
so tuomet turėtume’ mieste 
.21,600 policijos.

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,

’Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

Moterų Apšvietos 
svarbus susirinkimas Įvyks 
gruodžio 21-mos vakarą, audi
torijos patalpose. Narės pra- j 
somos atsivesti drauges. I

Valdyba.

i Vienas apartmentas turi 4 kamba- 
Klubo rius, kitas 5. Netoli Woodhaven!

Boulevard. Savininkas prašo $16,800.
Dėl daugiau informacijų 

kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842. arba Virginia 7-4111

TELEVISION j Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas

Taip pasisakė viena moto- | vaikus, kuriems ir, maži daik- 
ris savo draugėms, greta ma
nęs važiuojančioms iš darbo 
ar iš popietinio pobūvio. Vie
la jos draugių užraudo ir 
►rasitare:

— Gal manosios
ir negavai? Aš tau prastos 

nesiunčiau.
Užraudo ir ne labai gudriai 

prasitarusioji apie dovanas.

Brooklyne vienas “šventa- 
j sis“ tapo areštuotas dėl to, 
kad jis neduodąs žmonai iš
laikymo. Vaikai pasiliko be
laukia jo ir jo malonių.

Liberty Auditorijoje
Liberty Auditorijoje Įvyks 

Naujiesiems Metams susitikti 
balius-šokiai.

Laisvės skaitytojai kviečia
mi atvykti ir pasikviesti savo 
draugus.

TONY’S

PALAIKO

Bar & Grill

Užražykit Laisvę Savo Draugui.

Long* Island gelžkelių sau
gumui jsakyta ant užpakali
nio vagono įdėti už , mylios 
.matomą raudoną lempą.

UP-TO-DATE *

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174
toliai, bile prašmatnybė, atro
do dideliais.

Tarpe suaugusiųjų atsimin
ti n i šventėmis su dovanomis

dovanos biedniokai, ligoniai, kokių 
nors didžiųjų nelaimių ištikti 
žmonės, bendrai—reikalingie
ji paguosti.

Vieni pirmiausių,]ų turėtų ei jas:
Tiesą pasakius, nieko labai, būti aukos neteisėtumo — po- 

vertingo ir negalima kitam : litiniai ir darbininkai kaliniai, 
nupirkti. Ir ne vien tiktai dėl I Kaliniams pagalba, 
to, kad ne visuomet turime i lūs, per ištisas 
pakankamai pinigų už ką 
nors gerą užmokėti. Kas žmo
gus, tai problema. Kas gražu, 
vertinga ar skanu vienam, 
as kitam tik balastas-sunkme-

tai lėga- 
gentkartes

Atmenu,

Geriausia nepirkti dovanų 
ms, kuriems' jos nėra labai 
kalingos, išskyrus mažus

pri imtas .veiksmas, 
net katechizmo mokydamiesi, 
kalbėdami apie “septynis mie-; 
laširdingus darbus dėl kūno,“ 
sakydavome: “Penktas. Kali
nį šelpti ir išpirkti.“ Atsimin
kime juos, nors šventėmis, at
siminkime du,usniai. Tam įs
taigos jau visiems žinomos.

VISUOMENES AT YDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisves įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa-

Laisves raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu, 

bile kokių paskelbimų^ jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefonų ir pasakykite savo rei
kalą,1 o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

ar

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PTI. G.
Tel. EV. 7-6238

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas T 1? T F VIST ON 
EVergreen 4-9407 1 V I □ 1 VII

SHUFFLE BOARD .

4 ps].—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)-Tree., Gruod’.-Dec.




