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Jau čia pat ir Kalėdos. Nie

kur dar nesimato tos pasakiš
kos ramybės visiems geros va
lios žmonėms.
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PREZ. TRUMAN KETINA \Kinijos atstovai išleki
SIŲST DAUGIAU JANKIU 
[VAKARU EUROPA

Kalėdos suteikia mūsų tur
tuoliams puikią progą įrodyti 
savo geraširdiškumą. Per Ka
lėdas gaus skaniai ir gerai pa
sivalgyt! visi elgetos ir pavar
gėliai, visos siratos ir visi 
vargdieniai. O po Kalėdų vėl 
visi bus pamiršti ir apleisti.

Kasmet ta pati istorija. 
Keista ir kvaila istorija. Ji ne
turi jokio pateisinimo nei rei- 

. k ai o.
Tokioje galingoje, turtingo

je, techniškai iškilusioje šaly
je neturėtų būti nė vieno al
kano, apleisto ii- užmiršto. Ką 
prieš šimtą metų padarydavo i 
šimtas žmonių, .. ...... . .
ro vienas žmogus! O mūsų ginu amerikonų karinome-' 
pilvai, galvos, kojos, pečiai, 
nugaros ir krūtinės šimterio
pai nepadidėjo.

Tai kur eina tie 
tintai? Kodėl milijonai ran
dasi alkanų, apdriskusių ir 
benamių ?

Paskyrė Eisenhowerj vakarų 
armijos vadu prieš Sovietus

Europoje 
šiandien pada-r netrukus

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė generolą 
Dwighta D." Eisenhoweri 
vyriausiu komandierium vi
sų karinių jėgų vakarinėje 

ir pareiškė, jog 
pasiųs ten dau-

namo, kaltindami Amerika
i Lake Success, N. Y. — 
| Lėktuvu išskrido generolas 
Wu Hsiu-čuan ir kiti aš- 
tuoni Kinijos Liaudies Res
publikos pasiuntiniai Jung. 
Tautoms.

Pirm išlekiant, gen. Wu 
pareiškė geriausius linkėji
mus Amerikos žmonėms, 
taipgi * linkėdamas jiems 
Unksnių kalėdų ir laimingų 
naujųjų metų.

Kartu gen. Wu skundėsi, 
; vadovau j a- 

į, at-|nras blokas Jung. Tautose,

Kini-
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ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
PRISPYRĖ JANKIUS PRIE 
HUNGNAM PAJŪRIOatm e te Ii au d i šk osi os 

jos pasiūlymą dėl taikos— 
sustabdyti amerikinį karą 
Korėjoje ir atšaukti Ame-! 
rikos karo laivyną, įsivėr-|- 
žūsi i kinu 
vandenis.

Gen. Wu
“Mes manome, nėra nė 

vieno taiką mylinčio ameri
kiečio, kuris norėtų prade- dėjėjai kinai įsiveržė jau. į 
ti naują pasaulinį karą per patį Hungnam uostamiestį, 
užpuolimą prieš Formozą Į šiauriniai - rytiniame Ko- 
(Taivaną) ir j)er karinį įsi
kišimą į Korėją

salos Formozos
Korėjos liaudininkai žygiuoja

Korėja, gruod. 20. —Ko
rėjos liaudininkai ir ju pa- I 1 -* . — . • , . ... V - •

Tas nutarimas, padarytas 
jų susirinkime Brusselyj, 
Belgijoj, sako:

Bus sutelkta 55 iki 60 di
vizijų tarptautinės armijos, i 
įtraukiant į ją ir 150 iki | kad Amerikos 
200 tūkstančiu vokiečiu 
rainai prieš Sovietų SąjunJ 

įgą ir jos draugus. į
Generol. Eisenhower taip 

9()'oOq pat bus vyriausias oro jėgų
3 rikos, Anglijos ir Francijos

merikonai stengiasi laivais

Vėliausios Žinios si nuo korejinių liaudinin
kų, kurie bando užkirsti 
jankiams ištrūkimą ir su
imti juos.

Tuzinai Amerikos karo 
laivų pila nuolatinę plieno 
ugnį į šiaurinius

n ės.
Neoficialiai pranešama,

I kad bus nusiųsta į vakarų 
sukurtieji Į Europą dar apie I

į jankių priedan prie dabar 
i laikomos amerikinės armi- 
Įjos Vokietijoje.

Generolas Eisenhower 
bus galva bendrosios tarp
tautinės vakarų armijos— 
anglų, francūzų, vokiečių,

Bonn, Vokietija. — Ame-

Trumano pa
pa vo.j aus padė- 

labai !

Prezidento 
skelbtosios 
ties’’ apčiuopiamą 
kartų vieną vaisių jau turime.
Pranešta, kad tuojau pakils 
duonos ir pieno kaina. Ko la
biausia daugiausiai žmonių 
reikia, tas pabrangs.

“Pavojaus padėtis’’ atsilieps 
mums visiems ant pilvų ii- ki
šenių. Paprasti žmonės turės 
susiveržti pilvus ir suliesint! 
kišenius. Bet už tai karo 
buklų gamintojai laukia 
džiausios rugiapjūtės.

pa-

prakalboje 
prižadėjo, 

galingus fa- 
darban, tai

vadas ir amerikinio laivyno
komandierius eu r o p i n i u ose 
vandenyse.

I vakarines Vokietijos prem- 
Republikonai senatoriai j • ' * " *_

Taftas ir Wherry reikalavo, įąečių armijos atgaivinimą.

atstovai pradėjo derybas su

jeru Adenaueuriu apie vo-

— Prez. Trumanas netu
rėtų siųsti daugiau 
riuomenės į Europą 
Kongreso nutarimo.

ka-

kad prezidentas be Kongre
so žinios nesiųstų daugiau | 

italų ir kitų, pagal nutari- jankių armijos į Europą. ' 
mą Amerikos ir vienuolikos Bet Trumanas nepaisys u, 
kitu Atlanto kraštu minis
trų.

Adenauerio vokiečių vai 
I džia mainais už tai reika- 
j Jauja visiškos savistovybes 

reikalavimo, kaip sako Wa- vakarinei Vokietijai ir ly- 
shingtono korespondentai. I

Teheran. Iran. — Irano 
valdžia x įsakė visai savo ar
mijai budėti “akivaizdoje 

į gręsiančio trečio pasaulinio

gybes su Amerika ir kito-i 
mis vakarų valstybėmis.

Tito gaus dar 38 mil. 
doleriu iš Amerikos

Washington. — Senatas 
užgyrė Kongreso Atstovų 
Rūmo nutarimą, skiriantį 
dar 38 milionus dolerių pa
ramos Jugoslavijai. Nuta
rimas perduotas prez. Tru- 
manui pasirašyti.

Trumanas reikalavo taip

Trumanas reikalauja 
sau didžiausios 
karinės galios

i ei jos ministrai nutarė 
! karta eiti į derybas su 
vietų Sąjunga.

dar

Paryžius. —Mirė Karolio 
Markso anūkas dr. Edgar 
Longuet, 71 metų amžiau#.

je.
Korejiniai liaudininkai, 

be kitko, užėmė Yonpo lėk
tuvu stotį. Amerikonai, ant 
greitųjų traukdamiesi iš 
Yonpo, sudegino pažeistus 
savo lėktuvus; taipgi sunai
kino bei pagadino patran
kas ir kitus karinius įrengi
mus, kurių nepaspėjo išsi
vežti. .

Netekus jankiams Yonpo, 
tad šimtai jų lėktuvų, pa
kildami nuo didžiųjų karo

Korėjos laivų - lėktuvnešių, atakuo- 
liaudininkus ir kinus.. Juos ja apsupančius šiaurinius 
taip pat audringai bombar- korėjiečius ir kinus, 
duoja amerikiniai lėktuvai 
ir armijos artilerija. Bet 
liaudininkai ir kinai be at
laidos veržiasi pirmyn. Tuo 
būdu jie suvarė jankius jau 
į siauresnį kaip dviejų my
lit] ruožtą pačiamė pajūry-

Valdžia ragina 
biznius savanoriai 
kainas apriboti

Savo rūsčioje 
mūsų prezidentas 
kad kai mes savo 
brikus paleisime 
už metų laiko pasigaminsime
penkeriopai daugiau karinių 
lėktuvų, ketveriopai daugiau i 
karinių sunkvežimių, keturius į pastiprinti Jugoslavijos Ti

to valdžią kaipo įmatomą 
vakarų talkininką karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Washington. — 
Trumanas reikalauja 
net daugiau galios, 
karinis 1941 metu 
mas buvo suteikęs
dentui. Tas įstatymas jau

Prezid.
sau

neęu Trumanas
istaty- teisčs kontroliuoti radijo ir

Washington. —

televizijos stotis.

Prezid. 
ia‘ sau

sykius su puse daugiau viso
kių karinių elektrinių pabūk
lų.

Bet visko mažiau gaminsi
me civiliniam, kasdieniniam 
žmonių naudojimui.

Todėl paprastiesiems žmo
nėms teks visko dar mažiau— 
ir sunkiau 
giau reikės mokėti.

Padėtis 
pavojinga.

Tokio. — Generolas 
j Arthur įvedė griežtą

bus gauti ir dau-

tikrai kritiška ir

nuo laiko komercinė 
painformuoja ’ mus, 
šiame pasaulyje yra 

“ran
ka d jų

Laikas 
spauda 
kiek dar 
palikę komunistų arba
donųjų.” Neatrodo, 
skaičius būtų per daug suma
žėjęs. Gal dar bus padidėjęs.

Apart ^Tarybų Sąjungos, 
kur, aišku’ komunistų yra 
daugiausia, visoje likusioje 
pasaulio dalyje esą j partijas 
organizuotų ir duokles mo
kančių 18,000,000 komunistų. 
O niekas nežino, kiek yra 
šiaip to’ politinio tikėjimo 
žmonių, ’kurie partijai nepri
klauso ir duoklių nemoka.

Tikrai šiurpulingos žinios 
ateina iŠ Pietinės Korėjos. Jau 
net pasibaisėjo ir pasipiktino 
amerikiečiai ir anglai, kurie 
savo akimis pamatė Syngman 
Rhee fašistinių budelių siautė
jimą prieš civilinius žmones. 
Jeigu- Hitleris prisikeltų iš nu
mirusių, tikrai galėtų pasidi
džiuoti Rhee darbais.

Fašistinė žvėris pasilieka 
žvėrimi. Istorija žiauriai pasi
juokė iš mūsų, šitie Rhee kli
kos budeliai, pasak vieno ra
dijo komentatoriaus tiesiai iš 
Seoul, yra “mūsų talkininkai.” »

Prezidentas Trumanas pa
tvarkė, kad nuo dabar visas 
mūsų gyvenimas atsistos ant

85,000 japonu jau 
muštruojami karui

Mac- 
cen- 

Trumanas kreipėsi į Kon-|zūrą visoms žinioms ir pa- 
gresą, kad leistų preziden-i veikslams iš Korėjos karo, 
tui perorganizuoti įvairias į 
valdžios įstaigas, pagal sa-J 
vo supratimą tvarkyti ka
rinių darbų užsakymus ir 
kitaip padidinti karine pre
zidento galią.

Washington. — I Paneša
ma, jog valdžia ruošiasi 
netrukus užšaldyti algas.

Londom — čionaitinio 
laikraščio Daily Mirror ko
respondentas pranešė iš Ja
ponijos, kad daugiau kaip 
85 tūkstančiai japonų jau 
smarkiai kariniai muštruo- senojo Kongreso sesijoje, 
jami. Tarp jų yra daug pe- ’ .....
reito karo veteranų. Bet jie se, p0 naujųjų metų,

torius Taftas ketino kovoti 
prieš Trumano bandymą

Washington. — 
prezidentas Hooveris 
reiškė:

plačią galią šioje “‘

del pasaulio akių vadinami 
tik “valstybine policija.”

Už ką Trumanaitei mokama 
tokie dideli pinigai?

Naujame 82-me Kongre- 
re- 

publikonai turės daug dau
giau saviškių senatorių ir 
kongresmanų, negu dabar
tiniame Kongrese.

Washington. — Prezid. 
Trumano duktė Margaret 
gauna po pusantro tūkstan
čio dolerių už dainavimą 
koncertuose, o už jos dainas 
televizijoj ar per radiją 
Margaretai mokama po tre
jetą tūkstančių dolerių.

Aukšta prezidentiško var
do kaina.

Prez. Trumanas neseniai 
per laišką grūmoję sumušt 
laikraštinį kritiką Hume, 
kuris rašė, kad Trumanaitė 
silpnokai dainuoja; sakė, 
jam lengviau pasidaro, kuo
met jinai užbaigia.

Pirmieji Amerikos 
žemyno gyventojai

Washington. — Smithso
nian Instituto mokslininkai 
surado, kad pirmieji Ame
rikos žemyno gyventojai 
buvo žmonės, persikraustę 
iš Azijos į Alaska pirm sep
tynių iki 12 tūkstančių me
tų. Tatai liudija atkasti A- 
laskoje palaikai senovinių 
ginklų, įrankių, gyvulių, 
ugniaviečių ir kt.

karinių kojų. Bet kas toliau? 
Kur tos kojos dabar mus nu
neš ?

Mes . vistiek tebemanome, 
kad karas nėra neišvengia
mas. *

NAUJI JANKIŲ TALKI
NINKAI KORĖJOJ

Korėja. — Atvyko Kana
dos kareivių batalionas tal
kon amerikonam prieš Ko
rėjos liaudininkus ir kinus.

Holandija taipgi atsiuntė 
savo kariuomenės būrį prieš 
Korėjos liaudininkus.

200,000 šiaurinių korėjiečių 
atakuoja amerikonus

Viduriniame fronte Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
pulkai prasiveržė per 38-tą 
paralelę ir, 30 mylių linijoj 
atakuodami, nustūmė ame
rikonus 10 mylių atgal tarp 
čunčono ir Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės. Jankių 
komanda įsakė milionui 
“nereikalingų” civilinių Se
oulo gyventojų išsikrausty
ti.

200 tūkstančių Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ka
riuomenės veda * ofensyvo 
mūšius prieš amerikonus ir 
jų talkininkus — pietinius

Pravda sako, prez. Truman 
bando paslėpti prakišimą

Maskva. — Sovietu ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo:

— Prezidentas Trumanas 
paskelbė pavojingą savo ša
liai stovį, norėdamas pa
slėpti savo prakišimą Korė
joje,'kaip korejiniai liaudi- biznierius, kad “savano- jų talkininkus — pietinius 

įsiveržėlius, riai” palaikytų tokias kai-J Korėjos tautininkus, ang- 
nas, kaip buvo iki gruodžio luf

atmetė generolas MacArthur nese-

Washington. — Valdinis 
kainu administratorius Mi
chael V. DiSalle atsišaukė 
į fabrikantus ir prekybos

ninkai muša
Pavojaus paskelbimu Tru
manas taipgi stengiasi pa- 1 

savo naujuosius k a i n ų pa
kėlimus 1951 m. automobi- amerikonai visai ištaškę ir 

i liams.
i

DiSalle sakė, toliau -gal 
bus leista pakelti įvairių 
dirbinių kainas-, kur pasiro
dys, kad fabrikantu-biznie- 
rių pelnas yra mažesnis, 
negu 194G-49 metų laikotar
pyje, vidutiniai imant. O 
kur pelnas bus didesnis, tai 
kainos gal bus numuštos it 
ki to laipsnio, kur jos sW 
vėjo pirm Korėjos karo 
pradžios. !

Kainų administratorius 
day neprisiminė apie algų j 
užšaldymą. Bet prez. Tru- i 
manas jau pereitą (penkta
dienį, kalbėdamas apie 
“kritišką” karinę Amerikai 
padėtį, įspėjo, kad reikėsią 
ir algas.užšaldyti.

teisinti užpuolikišką

— Sovietų Sąjunga ne- 
atlaidžiai kovoja už taikos 
išlaikymą, —tęsia Pravda, 
— bet kartu ji privalo vis 

Buvęs labiau budėti, kad būtų pa- 
; pa-lsiruošus atmušt užpuoli-

i kus.

Korėjiečiai pasipiktinę 
jankiu skandalais

Seoul, Korėja. — Dauge
lis korėjiečių pradeda ne
apkęsti amerikonų, kaip 
rašo New Yorko Times ko- 
respondent. Charles Grutz- 
ner. Sako, “maža grupė” a- 
merikiniu kareiviu ėmė 4- C *

krautuvininkų, šaudyti ko
rėjiečius gatvėse ir šokių 
salėse ir užpuldinėti korė
jietes moteris.

Todėl, tarp kitko, tapo 
uždarytos jankiam šokių 
§alės.

d. Kartu
holandus ir kitus. (O

niai buvo paskelbęs, kad

Prezidentas atsisako 
pavaryt Achesoną

Washington. — Prezid. 
Trumanas griežtai atmetė 
republikonų senatorių ir 
kongresmanų reikalavimą 
pavaryti valstybės sekreto
rių Deana Achesoną.’ Jie fc . t- V
kaltino Achesoną ypač už, 
tai, kad jis “glostąs” Kini
jos komunistus.

Pasikalbėjime su kores
pondentais prezidentas gy
rė Achesoną ir sakė, kad 
republikonų reikalavimas 
jį pašalinti silpnina karinę

Veteranų vadas perša 
atginlduot Japoniją

Pietinės Korėjos tautininkai 
vis skubiau žudo civilius

Seoul, Korėja. — Pietin. 
Korėjos tautininkų prezi
dentas - diktatorius Syng
man Rhee liepė dar spar
čiau žudyti politinius kali
nius, karo belaisvius ir ki
tus nužiūrimus jo valdžios 
priešininkus. Urminį jų 
žudymą Syngmanas patei
sino tuom, kad kalėjimuose 
jau trūksta jiems vietos.

Anglų komandierius gen. 
Tom Brodie buvo uždrau
dęs Syngmano tautinin
kams masiniai žudyti kali
nius. To nepaisydami, 
Syngmano karininkai ir 
žandarai vis tiek sušaudė 
dar 100 politinių kalinių.

ORAS.— Giedra ir vis 
i šalta.

I sunaikinę šiaurinių korejie- 
• čių armiją.)

Naujieji rakietiniai Ame
rikos lėktuvai ‘“Sabre jets” 
vėl susikirto su rusiškais 
rakietiniais šiaurinių korė
jiečių lėktuvais paliai sieną 
tarp Mandžūrijos ir Korė
jos. Jankių lakūnai sako, 
jog pažeidė vieną rusišką 
lėktuvą. Teigiama, kad šie 
amerikiniai lėktuvai yr: 
greičiausi pasaulyje.

ŠIAURINĖS KOREJO
- PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 
Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija
frontuose vedė ofensyvą 
prieš amerikonus.

19.

visuose

;žiem. nuo -Wonsano liatidi- 
j ninkai atvadavo strat^gi 
niai svarb. miestus: Čong 
pyongą, Yongčungą. Ko

Washington. — Harol- twoną, Munčoną ir kitus, 
das Russell, Amerikinių -
Veteranų sąjungos koman- rytiniame pajūryje, 
dienius, atsišaukė laišku į ninkai visai išlaisvino dvi 
valstybės sekretorių Dea
na Achesoną,

Naikindami “ įsiveržėliu, 
laudį-

provincijas ir dali trečios, 
ragindamas Tuo pačiu laiku jie naikino 

atgaivinti Japonijos armiją likučius apsuptų pi icšų.
Liaudies Armijos jungl-ir

prieš Sovietų • Sąjungą. niai Namfo srityje per ke-
Russell sakė, kad “reikią lias pastarąsias dienas su- • 

apsaugot” ir pačią Japoniją 
nuo Sovietų ir Kinijos ko
munistu. . \

va.—Didžiausia Sta
lingrado gatvė tapo per
vardinta į Taikos Alėją.

naikino ištisas priešų ka
riuomenės dalis ir paėmė 
nelaisvėn daugiau kaip 300 
jų kareivių ir oficierių; 
taipgi pagrobė kiekius gin
klų ir įvairių karinių jrėn- 
gimų.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO [I^augi!kJ!mo,ti,las 
Iabiejų salių žmonių..,

Al i -------------------- ■ ■ — ..■■■■■■ĮKAITĘS ŽMOGUS
Pittsbųrgho kunigų lei

džiamajame laikraštyj S. 
Sabaliauskas šitaip surin-

i baltuosius.
! traoaliauskas rašo, I 
i“apie taiką nėra ką svajo- 
i ti.” Jis, Gabaliauskas, mat, 
[jau yra tokiame amžiuje, 

• Kinijos! komunistų <lelega- [ kartJ’^tiM būti 
ci.jos pirmininkas geli. Wu ! 
antradieni kalbėdamas Jung 
tinni

Pasielgta nepateisinamai
Kinijos Liaudies Respublikos delegacija pasiruošusi 

grįžti namo. Jos pirmininkas Wu susikvietė spaudos//.,,/
. koiespondentus ir isdeste savo nusivylimą. Jungtinių l pasit,.auks netik is K()).6j()S, 

Tautų vadovybė, o tai yra Jungtinių Valstybių vadovybė, | bct ir is Japonijos bei I’acifi- 
pasielgė, sako jis, neteisingai, negražiai ir nepateisina- i<0 salų, 
mai. i štai taikos k<
x Kinijos delegacija buvo pakviesta paremti savo skun-'siprašo Azijos 
dus prieš Jungtines Valstybes. Mūsų šalį Kinija apskun-1 Aišku, kad A 
dė Jungtinėms Tautoms kaipo agres'orką. Ji sako, kad|kaill0S negali 
užėmimas Formozos yra pasikėsinimas ant Kinijos teri-|aNe taiką nėra ko svajoti, 
toiijos. _ [ Pasirodo, jog Gabaliaus-

Delegacija pribuvo. Jungtinių Pautų Generalinės As-> kas negirdėjo, ka genero- 
amhlėjos komitetas, kuris turėjo tą Kinijos skundą svar-l |as \Vu kalbėjo, Jei "jis bū- 
styti, tartis su delegacija, klausimo nekelia ir nesvarsto.! tų girdėjęs, tai nepliaukštų 
Pasitenkino, tik tuo, kad išklausė Wyi vięną .prakalbą, j tokiu nesąmonių.
Visas skundas ir visas reikalas, taip sakant, padėtas po; Kinijos delegacijos ga 
stalu. > [ va,

Taip elgtis su šalimi, kuri turi penkis šimtus milijonų, km 
gyventojų ir buvo vienu iš Jungtinių rJ 
skaitoma viena iš penkių didžiųjų pasaulio galybių, ne-1 trai 
pridera, gero nežūda. .. Į tinentą tvarkyti

Kodėl Kinijos skundas nesvarstomas, atidėliojamas? [ zijatains.” Wu k 
Todėl, aišku, kad to nenori mūšių vyriausybė. Nors ūžė- [ prieš agresorius, 
mimas 
rištas su konfliktu Korėjoje, tačiau dabar, kai Kinija rei-[ Jis sakė, jog kinai 
kalauja, kad Formozos reikalas būtų sykiu svarstomas! būti pavergiami.; 
su Korėjos konfliktu, mūsų valdžia griežtai priešinasi. | štai, kaip biuko! 
Vyriausiai tik todėl nesiseka Jungtinių Tautų specialei į melagis GabaliaųsKąs tau 
komisijai pasiekti ir mūšių sulaikymo Korėjoje, kad atsi-1 kia, būk Wu kalbėjęs pi 
sakoma tuos du reikalu sujungti į daiktą.'

Nereikia nė aiškinti, jog toks atsinešimas linkui Kini-1 
jos tik dar labiau nustatys jos vyriausybę ir žmones prieš i 
Ameriką. Mes čia Amerikoje plačiai kalbame apie veda-'

rodosi, jau negalėjo niekam! -----------
būk būti jokių abejojimų. Vis-! Net iš devyniolikos asme-!

kas tvarkoj. Tačiau, ten patinų Amerikos delegacija iš 
rašo Romanas, tyrinėjimo j Varšavos nuvyko į Tarybų 
komisijos narys, inž. Titus i Sąjungą. Ją ten pakvietė 
Grevis, “vis atkartotinai | Sovietų Taikos - Komitetas, 
kalbėjo, kad čia turi būti; Ypatingai mišri ta ameri- 
paslėpta šunybių” ir gana!..! kiečių delegacija. Joje ran-

“vis
kad čia turi būti. Ypatingai mišri ta

' . '' /’ i ‘ 1 \ .
ir kaipgi dąbar busjdasi sekami žmonės: 

padorus [ jei net tyrinėjimo komisijos | Charles Howard, iš Dės 
. ’ žmogus galvoja kitaip: vis [ narys šitaip kalba? Ar ga- Moines, Progresistų Parti-

tvar-1 svajoja* ir svajos, jog rei-hima tuomet norėti, kad ei- jos^vice-nrezidentas. 
Argi; kalinga taika, 

i Apie taiką sv;
politikams, kad komu- [kovoti yra šlovė!
Kinija tik tada sutiks' 

amerikiečiai |

nori, 
; kad kiti žmonės eitu mušti 

kinių Tautų Saugumo Tarybo- j kinų ii* kitų Azijos tautu. į 
jo. pareikalavo, kad baltasis; Bet kiekvienas ] 
žmogus tuojau pasitrauktų iš į

I Azijos ir , tą kontinentą
■ kyti paliktų azijatams.
j dar neaišku mūsų trumpare

“PASLĖPTOS

Harold Ward/ iš Chica- 
gos, unijistas.

Ši delegacija dalyvavo 
Pasaulinės Taikos Partiza
nų Kongrese Varšuvoje. Ji 
žada plačiai pavažinėti po 
Tarybų Sąjungos miestus ir 

I ūkius.
Šios skaitlingos amerikie

čių delegacijos misiją gal 
geriausiai apibūdino Dr. 
Holland Roberts. Jis pasa
kė: Mes tikimės nutiesti 
draugiškumo tarpe Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos 
žmonių tiltą.

Gerai, kad atsiranda ame
rikiečių, kurie siekia ir 
trokšta draugiškumo tarpe 
šių dviejų kraštų žmonių.

Amerikonas.

svajos, jog rei
o ne karas.! liniai klubiečiai tylėtų?
:>ti ir už jai P-nas Romanas ‘ barai New Haven, National Reli- 

kurie zurza, ir sako:jgion and Labor Founda- 
kiti komisijos nariai, tion darbuotojas.

Dr. Holland Roberts, iš 
“ , California

[ Labor School direktorius.
tai kas tuos! Jacqueline Clark, iš Los 

I Angelės.
i Charles Collins, iš New 
j Yorko, Hotel and Restau- 

. j rant Workers unijos yeikė- 
l jas.

Edward Bobrowich, iš 
Milwaukee, Inte rnational 
Fur and Leather Workers 
Unijos veikėjas. ,

Dorothy Cole, iš Chica- 
[ gos, narė Program Com-

Rev. Willard Uphaus, iš

! tuos,
“Mes,.
priėjome išvados,priėjome išvados, kad jis

I (Grevis) jokių faktų netu-;'^an Francisco,
• 1 T O Lv Z-X z-v 1

South Bostono kunigui 
ina kurią už- Darbininke rašo straipsnį 

komunistai. Jonas Romanas apie South 
noriką tokios Bostono F ‘ \
priimti, todėl DraUgįjoS naują klubą 
lz/x ot/n i aI-i ' « - * . . -i

l' nereikalavo, “kad 
rautų įkūrėjų irtasis žmogus tuojau i

i . . i °

me-

ii ri.
Klausimas:

Lietuviu Piliečiu
į. Šio j 

i klubo ./rengimas kaštavo | 
Į milžiniškas pinigų sumas, i 
Tiesa, klubas gražus, apš- ! 
tus, geroje vietoje

I Žmonės, kalba, jog 
klubo iį ruošimas kaštavo 

i daugiau negu reikėjo, 
bama apie šunybes,

VILNIEČIAII
i L. Prūscika Vilnyj

Pereitą šeštadienį 
Chicagos vilniečių 
sueiga. Kone visi

si- i Romanas rašo, jog klu- 
jn-| bas išrinko komisiją “šu- 
a- nybėnis” aiškinti. Komisiją 

(jk1 sudarė tokie garbingi vy- 
.10-:rai, kaip adv. Young. S.
Ii. Mockus, Vakauzas, Roma-1

1 bėjo 
kurie no-į 

Formozos buvo prezidento Trumano aiškiai su-į ri Kiniją iš naujo pavergti.
* "..............  i nesileis nas ir inžinierius Titus Gre

rašo: 
įvyko 

......--t,-.  draugiška 
bet... suejga. Kone visi pasižadėjo 

naujo gauti nauju skaitytojų, o kas 
- -A. J j negalės, tai pasimokęs pinigi- 
. Kal-jnę bausmę.

apie 1 Pirmas, kaip i
buvo L'žubalis. Jį pasekė Jure

vičius, Jotka, Kent, Rimkus, 
Cask o.

Darbuosimės visi, darbuosi
mės energingai.

Tai bus geriausias atsaky- 
! mas baubliams boikotistams.

)| Komisijai klubo pirminin- 
! kas adv. Grigalius išdėstęs 

■ieš'viską “kaip ant delno”, —

Šypsenos
Niekas Neverčia

Ona: — Tie vaikinai baigia 
mane kankinti.
Morta:—Tai kam tu bėgioji

ii' visuomet, j mįįtee of Bie Chicago Fed- paskui juos?. lAncm zn I 11 !•/?»_ *
I eration of Women’s Clubs.

Yolanda Hall, Chicago La
bor Peace Conference se
kretorė.

Rev. Massie Kennard, iš s'itiko jį prie pat durų..“Tal
i' Chicagos.

Dr. John Kingsbury, Na
Paryžiaus darbininkai :=>usi- tion. Council American-So 

rinko prie prezidento Auriolo viet Friendship 
palociaus protestuodami už! kas. 
planavimą sudaryti naują vo
kiečių armiją.

Vienintele Vieta
Vyras grįžo namo 3 valan

dą ryto. Supykusi žmona pa-

pirminin-

unijistė, iš

Ameriką. Mes č
mą Kinijoje propagandą prieš Amerika^ dėlei to guodžia- j 
miesi ir dejuojame, bet šis mūsų vyriausybės ir Jungti- 
pių Tautų pasielgimas su Kinijos ueiėgacįja bus svar-| 
blausias argumentas .paneš visą Amerikos politiką, Toli-! 
iriuosiuose Rytuose.

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Rašo akredituotas Laisvės korespondentas

TELEGRAMĄ I PEKINĄ; kiniui. Komisijos narys ar pritariančių Korėjos Liau 
LAUKIA ATSAKYMO nariai yra pasirengę skris-[ dies Respublikai.

automobb

! gi, namai, galų gale, yra ge
riausia vieta,” pastebėjo žmo
na.

“To aš tikrai nežinau,”, at
sakė vyras, 
dara vieta

“bet vienintelė at
buvo.”

Jam ne tas galvoj

“O, dangau’ Kaip baisu!” 
šaukė profesorius, perskaitęs 
dukters paliktą laišką. '

“Kame dalykas?”
i s ! nustebusi žmona.

Profesorius padavė 
ka.*■

klausė

jai laiš-
. 'J

Reiškia, ji pabėgo su tuo 
[ Kalio studentu. Aš sakyčiau, 
kad nėrą reikalo dėl to stebė
tis,” pasakė žmona, perskai
čiusi.

10 “Bet žiūrėk, kaip ji prašė
kad j Boston Minute .Women for Kalio pavardę. Koks čia gali 

būti Kuilis!” •

Mollie Lucas,
Chicagos.

James Miller, 
listų unijos narys, iš Chi-

■ cagos.
Therese ’ Robinson, iš 

| Washingtono.
i Pauline Taylor,
'Youngstown, NAACP vei
kėja. .L.

Carl Flodquist, iš Minne- 
nesa- sota, farmerys.
užsi-1 Rev. Robert Muir, iš Bos- 
Katz tono.

Louisa Leek, iš Bostono,

nariai yra pasirengę skris-[ dies Respublikai.
ti į Kiniją. ‘ i

Šiuos žodžius rašant, lau-’
■ kiamas atsakymas iš 
i no.

— Jei politinis komitetas 
Vakar, pirmadienį, teįvyko! L j.'’“"’“ f,čl tų žudyniM niekotik vienas asemblejos poli- j į'“ alsakymas ,s Ukl'; kys, tai jis ant savęs 
tinio komiteto posėdis/ °' 1 į vers tą kaltę, — sakė
šiandien, antradienį, neža-j Kiek tai liečia ambasadų-■ Suchy.

, i A” * • T r> 1 i ;• i da būti nė vieno, bet vyks-j rių Wu, jis pasakė, kad jisrija susiranda vis natfjų ir naujų aukų. Reakcijos neina-;. , . : - i. „ . i , , -.. •,v. .. n , i_ . .. i ta Kai Kui iu ne taip svailonen, pasirodo, pateko didžioji fraternale organizacija!,.; nn.p(j.>
International Workers Order, kuri turi 162,000 narių ir; "į
kuopas beveik visuose miestuose. . • ....

Reikia žinoti, kad tokios frąternales apdraudos orga-r ••
• •• •v** 1 1 v • 1 . 1— • TI ± •1111 cl 1 1 d 11V d- IlllvOvVz*nizacijos yra griežtoje valdžios kontrolėje. Jų knygos tu- į 

ri būti valdžiai atdaros. Kasmet ateina valdžios inspek- J 'entu kiti ilsisi tl eti.sve. 
tonai ir padaro nuodugnų ištyrimą visų įplaukų .ir is-piuojasi ai. stebi didmiestį.

Taip pat reikia žinoti, kad didžiosios kapitalistinės ap-i^'t df.liMg°KtU> Qra.anycla .. . , .
draudęs komuaniios visuomet kreiva akimi žiūrėio ir ! • -neoficialiai taiįasi del Tarybų Sąjungos įteiktas daryta, qiauaos Kompanijos visuomet Kiei a aKimi. ziuiejo 11 t kuriu klausimų isspręn- asemblėiai kaltinimas dėl matome 
■ahwi i toe APwonivaMinc Mnf nnrini crniinn Hainyian 1 .. " i dbtiuuiejdl AdlUlllllUdS UC1 muwuit

, . . i Amerikos agresijos prieš paleista’. Jeigu Kinijos vy-
kurią dieną asemb- Kiniją»buš paimtas svarsty-, riausybė pasakys komisijai

Fraternalių organizacijų persekiojimas •
Kas nors nauja mūsų politiniam gyveniįne. Karo iste- [ ____ 7 ___ Malikas reikalavo, 1 .. ,

■ nesąs įpareigotas tartis Ko-' būtų pradėtas svarstyti T. I Peace veikėja.
I rėjos karo klausimais; jis'Sąjungos skundas prieš A-|------------------

semblė- čion
tartis dėl Amerikos agresi

— tūli i jos Formozoje.
Į gal perkasi Kalėdoms pre-

atsiųstas vyriausiai J meriką dėl pastarosios ag- 
! resijp^s Formozoje, bet dau- 
i guma politinio komiteto 
i nariu tai v atmete.

Nėra progos’
Ambasadorius Wu lauke 
r.vbot manydamas, .kad

Kas
Sunku

draudos kompanijos visuomet kreiva akimi, žiūrėjo ir, 
žiūri į tas organizacijas. Mat, jose nariai gauna daugiau [ 
U? mažesnį mokestį, negu privatiškose kapitalistinėse 
kompanijose. Todėl valdžia, kuri toms kompanijoms pa- 
tąikauja, turi uždėjus, ant tų organizacijų įvairiausius 
apsunkinimus ir suvaržymus. Bet ir to nebeužtenka. 
Pradėti žygiai tokias organizacijas visiškai užsmaugti, i 
Tr pirmoji to pasimojimo auka pasirinkta pažangusis 1 
WO.’f . :
New Yorko valstijos apdraudos superintendentas IWO 
aukia teisman ir reikalauja, kad teismas jį likviduotų!:

I Amerikos agresijos

bus daryta?
pasakyti, kas bus 
Asemblėja, kaip 
“‘nei pakarta nei

Kada, 1
i formaliai užsidarys, 

niekę šiandien nežino.
Telegrama

; Visų dėmesis nukreiptas į i (jomas ameriKinio - angių | reni tarus ir su ; 
tai, ką nuveiks trijų tismei,Kį)]0k0j į0 klausimo svarstyti! Korėjos vyriausybe

Vaikai, nuo kurių atėmė ne 
tik Santą, bet ir tėvus

į Ne labdaringa, bet dvi-
i veide atrodo mūsų kalėdinė tam jis įkurtas. “Šventasis" 
nuotaika, kuomet prisime- tiems, kas turi pinigų^ Vie
name, kad mūsų ‘šalyje yra nok nelengva mažamečiams 
vaikų, kuriems kalėdinis j visą tai išaiškinti, apsaugo- 
diedukas nieko neduos. Ne jti juos nuo tamsių minčių, 
tiktai neduos, bet ■ dar to j nusiminimo, kuris neišven- 
dieduko garbintojai atėmė |giamai nusiaubs juos nesu- 
arba Puošiasi atimti nuo tų laukus “šventojo.” 
vaiku tėvus.

4-

Jeigu mes galėtume su-

“šventojo” ausis kurčia. Ne

mui politiniame komitete, atvažiuokite, tai kol ji ten 
l kur ir jis, ambasadorius nuvyks ir pasitars, praeis 
j.Wu, galės tarti savo žodį, nemaža laiko. Mr. Pearson 
’ Bet politinis komitetas, vai-1 juk sakė, jog komisija no-

■ amerikinio - anglų Į rėtų tartis ir su šiaurės 
; arba 

jos, kariuomenės vadovybe.
0 tam reikėtū sueikvoti ne
maža laiko.

nu komisija, ąsemblėjos( vįs neima< Amerikinis 
paskirta del tarimosi, ... ...... ... . . . u . „i paskirta del tanmosi su i blokas reikalauja pirmiau

ilstijos ąuksciausio teismo narys teisėjas Henry C. į Pekinu, mūšiams sulaikyti i sulaikyti
eenberg atmetė visus organizacijos advokatų argu- j Korėjoje.
,ntus ir reikąlavimą bylą atmesti. Vadinas, teismas "/ 

priėmė superintendento skundą ir svarstys reikalavimą Kinijos 
1WO likviduoti. 1 ’ '

Nereikia nė aiškinti, jog šis pasikėsinimas ąnt IWO. pose. z*v 4* « • « « •« a. <- « ■> «■■». X. -- 1 — —     — — _      '  — —  —. ! T T

jų yra daugybė. Ypatingai jų gausų tarpe sveturgimiu i sakyta, sudaro Nasrollah 
amerikiečių. Juk ir tarpe lietuviu turime net tris frater-1 E n t ez a m (pirmininkas),; 
naljus susivienijimus .Visi jie (uri bėdų sų apdraudos de- kanadiškis užsienio reika- 
partmentais, kurie, kaip jau sakyta, yra didžiųjų kapita- lų ministras L. B. Pearson 
ištikiu apdraudos kompanijų įtakoje. Tik atsiminkime,• ir Indijos delegacijos galvai 
Ūęk bėdos turėjo ir turi Susivienijimas Ljetuvių Ameri- "’ TA ’ 1

Roję, Visi senai jaučia, kad tie visoki reikalavimai ir pa
tvarkymai iš apdraudos departmentų statomi ne tam, 
kad apsaugojus fraternalių organizacijų narius, bet, pir
mojo vietoje, tam, kad jas pasmaugus.
7 Ar pavyks atsilaikyti, pasikėsinimą atremti? Labai 
daug priklausys nuo IWO bylos. Jos eigą seks visos pa
našios organizacijos. Visos tokios organizacijos, mums 
atrodo, turėtų tuojau šia byla aktvviškai susirūpinti ir, 

) kaip ąalima, IWO padėti apsiginti.

Kaip matome, Korėjos ir
> klausimas dar vis

mūšius Korėjoje, 
o tuomet imtis svarstyti 
kaltinimus dėl Formozos 
taipgi Kinijos priėmimo [

tebestovi visų mintyse ir lū jungt. Tautas reikalu.
—■» -- -----.--.-..T-. T* '’O    1      V”*- ~ ~ 'I I7WKJV.. ■

gyvybes stato į pavojų visas f raternales organizacijas. O i Komisiją, kaip jau buvo .1 Ką sako Malikas?
Kalbėdamas (vakar) 

t litiniaipe komitete, T. 
į jungoj Malikas sakė,

praeis

iv

Australijos presbiteri jonų 
kunigai pareiškė, kad jie ne
galį iš gaunamų

• Jungtinių Valstijų bažnyti
nės misijos vadas Kinijoje Dr.

algų pragy- E.D. Smith pareiškė',. kad liam 
venti. Daugelis tegauną $18 į d iš k oje 
savaitę. Prašo pakelti iki 25 turi pilną laisvį ir jų skaičius 
į savaitę. įauga.

Kinijoje bažnyčios

Sir Benegal Ratu
Pirmadienį komisijos pir

mininkas paskelbė telegra
mos tekstą, — telegramos, 
pasiųstos .Kinijos delegaci
jos galvai ambasadoriui j 
Wu. Telegramoje nieko nė- , 
ra ypatingo: komisija nori 
su ambasadorium Wu susi
tikti ir tartis; be to, pra
nešama, jog komisija šios 
telegramos kopiją pasiuntė 
ir Kinijos Liaudies Respub
likos užsienio reikalų mi
nistrui Cho u En-lai, reika
laujant, kad ministras pa
skirtų laiką ir vietą susiti-

Darbininkų organizaci- 
_ ______ ______ i.jos, ypačiai Amerikinis Sve- 

rokuoti visokeriopai atim- turgimiams Ginti Komite
tų jų iš gyvenimo tėvų šei- tas, darbuojasi sukelti kale
mas, nelaimingų vaikų at-1 fondą įkalintųjų ir ki- 

Į rastume tūkstančius. Šiais tų persekiojamųjų deporta- 
Jei dsembiejci butu įkei**Į kelinis žodžinis hofiu pvisi*’ šeimoms paremti.

?US\J Pare^| minti tiktai apie atimtuo
sius deportacijomis/;

Mažiausia 7 niejęu’nepra- duonpelniu. Tie be pagal- 
sįkaltę sveturgimiai praleis nei neišgyventų. Kitų 
šių metų Kalėdas kalėjime, vaikams reikia b suteikti 
Nors jie nėra nuteisti, bet 1}.ors vieną dovanėlę, įteikti 
jų neišleidžia po kaucija. J^ms-stiprybės parodymu, 
Areštuotųjų einant McCar- jie nėra vieniši, apleis- 
ran įstatu kitų 41 šeimos, į tĮ- Užtikrinti jiems, kad jų 
taipgi šeimos pirm to areš-Įtėvai^ gerbiami, laukiami 
tųotų virš šimto asmenų ne-1 sugrįžtant. Ir atgimdyti 
galės šiomis Kalėdomis bū-! tuose apiplėštuose vaikuose 
ti linksmos nei laimingos, i pasitikėjimą žmonėmis.

Tu sveturgimiu (ir kitu . Am^Įkinis Sveturgi- 
- - - Imiams’Ginti Komitetas ir

gas ne tik mūšių sulaikymo 
klausimą, o ir Formozos, ir 
Kinijos priėmimo į Jungti
nes Tautas klausimus, tuo
met būtų daugiau vilties, 
jog visas opusis reikalas 

jog j Tolimuose Rytuose išsi-

po-

sius deportacijomis. ■

šių metų Kalėdas kalėjime.

Yra tokių šeimų, kurioms 
atimtasis buvo vienatiniu

vaikams reikia . suteikti

i tenka daryti skirtumą tarp spręs teigiamai. Bet Amerį-

mo mūšių Korėjoje. Sulai
kyti mūšius tūlam laikui džius nėra jokio aiškumo, 
galima, bet tai dar nereikš, ką atnešt rytojus.

’ ! kad jie bus baigti. Tarybų
i Sąjunga, sakė jis, reikalaut riai laukia atsakymo, iš Pe- įkalintų darbini.nkų ir liau..i _

[dies vadų) šeimose randasi.1^11 ^uo ^oopeJuoJ^1}tieJi hc-
Kinijos delegacija yra pa- daug mažu vaikų. Jie nekąl- ,UV11J vSkynai yeit! pagai-

• - .............. - - -- bos uz atmnUį ir paramą
kalėdiniam fondui.

A—a.

sulaikymo mušiu ir baigi- 
I ivin mfiaili ra io w ka tam griežtai priešinasi.

Taigi, rašant šiuos žo-

atnešt rytojus.
Komisija ir kiti nekant-

J ja. baigti mūšius Korėjoje, kino, 
o jie bus baigti, kai 
bus ištrauktos visos 
mos karinės jėgos.

Panašiai išsireiškė

iš ten i 
sveti- J

ir L)r, 
Julius Katz-Suchy (Lenki
jos). Pastarasis storai pa
brėžė iv tai, kad šiuo metu 
pietinės Korėjos valdytojai 
žiauriai žudo tūkstančius 
korėjiečių, pritarusių 

I ' *

sirengusi šiandien po pietų tai 
skristi į Londoną, iš ten į | Klausu
Maskvą, o iš Maskvos —na- Į ‘geriems’ .vaikams”, 
mo. i k i lygybe.

Kai kurie dar turi vilties/ 
jog iš 
mas jąi čia pasilikti dar tu- mus, 
lam laikui.

ar Matysime, kaip bus.

tebetiki “šventuoju” 
i, jo “‘meile visiems 

tebeti-

ii Kurie dar turi vilties, Tačiau atstatytiems iš žemdirbystė 
!s t ekino ateis įsaky- darbų, tampytiems po teis- mechanizuoj

Buvusi primityvė Lenkijos 
dabar sparčiai 

jama su Tarybų
įkalintiems tėvams Sąjungos technikos pagalba.

*

. f . 1 « JI1L 11

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., G rood-Dec. 21,1950.
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. A. VIENUOLIS,ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas) '

KANADOS ŽINIOS CLEVELAND© ŽINIOS

(Tąsa)

Jau kelintas mėnuo kaip,sunkiai sirgo 
didysis ordino magistras Konradas Zol- 
neris von Rattenšteinas ir visose Mari
enburgo ir Karaliaučiaus bažnyčiose 
kasdien laikė už jį mišias ir meldė Ma
riją Mergelę grąžinti jam sveikatą. To
dėl bent marienburgiečiai netikėjo, kad 
ordino kariuomenė, sergant pačiam ma
gistrui, rinktųsi ko nors pulti—pagonių 
lietuvių, klastingų lenkų ar mozūrų. Vi
si tikėjosi lietuvių puolimo.

Be to, nemažai visus jaudino ir kuni
gaikščio Vytauto užtrukimas panemunės 
pilyse, ’kur jis rinko sau kariuomenę. 
Juo labiau, kad Marienburgą pasiekė ži
nia, jog žemaičiai paskelbę jį savo kara
liumi. Bet tas įtarimas greit dingo, kai 
j Prūsus pradėjo plaukti Žemaičių bajo
rai su savo ginkluotais būriais ir Vy
tauto pulkai.

Dar nesugrįžo iš užsienių ten siųstie
ji kviesliai ir^šaukliai, o jau į Marien
burgą pradėjo traukti iš visų Europos 
kraštų bei valstybių -rinktinė kariuome
nė, vedama savo kunigaikščių, riterių ir 
karuose prityrusių vadų. Draug su sa
vimi vežėsi jie naujo išradimo armotų, 
ginklų, mūrams griauti tąranų ir kito
kiu tu laiku karo pabūklu. Kiekvieną 
tokį naują kariuomenės būrį iškilmingai 
pasitikdavo prie pilies vartų ordino 
maršalka, riteriai, kariai—vienuoliai ir 
smalsuolių minios. Visose miesto bažny
čiose skambindavo varpais, o dvasinin
kai giedodavo šventas giesmes ir iškel
davo bažnytines vėliavas'. Kariuomenės 
būriai atžygiuodavo taip pat giedodami 
šventas giesmes, rožančių, visų šventų 
litaniją. Apdulkėję šarvuoti riteriai ir 
kariai, kardų vietoje, laikydavo rankose 
rožančius ir iš maldų pindavo Mergelei 
Marijai vainiką.

—Bei Gott! O heilige Maria! Žiū
rėk, broli, kas ten? — nustebo minioje 
jaunas vokietukas, broliukas Oskaras 
Fuchsas, pamatęs atidundantį vieškeliu 
geležinį “nAmuką” ir, parodęs savo ben
drui, Hansui Zvibakui, neseniai grįžu
siam iš kelionės su kunigaikščiu Vytau
tu po Žemaičius, paklausė:

—Ar tai gyvenamas namukas? Visas 
iš geležies! Ir ant geležinių ratų! Ir 
stogas geležinis!

—Tai anglų riterių stogai—schirmen. 
Tokių stogų nepramuša nei akmens, nei 
kardai, nei kirviai, nei ietys. Jis visas 
iš gryno plieno, — paaiškino jam brolis 
Hansas Zvibakas ir savo ruožtu paklau
sė:—o ar tu žinai, kam jis?/

—Nežinau.
—Taigi: prisidengdami tokiais sto

gais, riteriai prisiartina prie pilies sie
nų, o paskiau daužo jas ir griauna.

—O heilige Maria!—stebėjos Oskaras 
Fuchsas, su pasibaisėjimu žiūrėdamas į 
nematytą mašiną.

—O ar tu žinai, kam tie bokštai?
—Kurie?

—«Cgi šitie va, kur aštuonetu arklių ve
žami. Va, kur greta šitų kartuvių, ži
nai?

—Ne, nežinau.
—-Tai akmenims mėtyti taranai: jais 

pakelia didžiausią akmenį, įsiūbuoja, o 
paskiau paleidžia į pilies sieną; kad duo
da, tai net visa pilis sudreba.

—O sieną iš karto pramuša?
—O ne, ne iš karto. Kartais ir šim

tą akmenų paleidžia į tą pačią vietą ir 
tai nepramuša.

—O heilige Maria!
—Vienoj vietoj kad ir pramuša, tai ne 

beda, lietuviai tuojau ją ir užkemša kuo 
nors ar užmūrija. O kai pilį pradeda 
daužyti bent iš šimto tokių taranų, -tai 
reginys!

—Tada tai. jau sudaužo?.
—Nelygu sienos . . . Mes, kai anais 

»metais su mūsų didžiuoju magistru 
griovėme Veliuonos sienas, tai, kad ži
notum, daugiau kaip šimtą taranų pa
statėm, dieną ir naktį griovėm ir tai nie
ko nepadarė m.

—Argi tokios storos?
—Ir storos, ir jie, šitie pagonys, labai 

” jau greit jas užkišt moka. Čia pasid- 
rys kur skylė, žiūrėk, jau jie ir užkišo 
kuo nors — akmenimis, ąžuoliniais rąs
tais, plytomis užmūrija.
y—O kad įlindus tada pro tas skyles į 
pili? ........................

—Lauk, taip tau pagonys ir duosis 
įlįst: arba verdančia derva apipils, arba 
keletą įsileidę nugalabys; pro vieną sky
lę daug iš karto negi įlįs!

—O šitos kartuvės kam?—klausė to
liau stebėdamasis Oskaras Fuchsas.

—Ir jos taip pat pilies sienoms 
griauti: jomis įsiūbuoja didelį drūtą 
ąžuolinį sienojų ir drūtgaliu daužo jau 
pradėjusias trupėti sienas ... O 
žinai, iš ko šitų kartuvių virvės 
tos?

—Ne, nežinau.
—Ogi iš stumbro gyslų!
—Bei Gott! Bei Gott . . O ar 

Tiys labai bijo šitų mašinų?
—Pirma, būdavo, bijodavo, o

ar tu 
su vy

pago-

dabar 
apsiprato . . . Atmenu, anais metais, kai 
mes su didžiuoju magistru ir' Saksų her
cogu ėjome Kauno pilies griaut, tai, 
pamatė taranus, taip persigando, 
patys pilį sudegino!

—O ar mūsų taranai mažesni už

kai 
jog

an-

ne
ap-

—Nemažesni ir mūsų, tik mūsų 
plieniniai, o ąžuoliniai ir tik geležimi 
kaustyti . . . Paeikim, broli Oskarai, to
liau, o aš tau parodysiu naujas prancū
zų anuotas, kur vakar atvežė. Šitų ar
motų pagonys kaip ugnies bijo; kaip tik 
iššaus, tai tuoj visi ir gula kniūbsti ant 
žemės ir meldžiasi.

—Ir meldžiasi?! 
Fuchsas.

—Ir meldžiasi: jie mano, kad tai jų 
dievas Perkūnas iš dangaus griaudžia...

—O heilige Maria, kokie jie kvaili, ši
tie pagonys!

—O kai jie sugula melstis, tai mes t/i- 

 

da juos kardais ir kapojame per nuga
ras, per nugaras .

—Broli Hansai, paimk tu ir mane su 
savim į karą su pagonimis. Tu pama
tysi, Hansai, kaip aš juos skinsiu. Tu 
nemanyk, kad aš toks jaunas; aš jau vy
ras, aš savo kardu, vienu kirčiu, buo
žės drūtumo ąžuoliukus, kaip kopūstus, 
kapoju! Paimk, broli Hansai, aš tau pa
būsiu ir už ginklanešį.

—Tu nemanyk, broli Oskarai, kad pa
gonys tokie jau ir kvaili, kad tau duos 
savo galvas, kaip kopūstus, kapoti. Nar
sūs ir jie, kai užpyksta.Ir armotų tik 
iš pradžių bijojo. O rankos pagonių ko
kios smagios! Laimė dar, kad jie trum
pus karduą vartoja. Kartais be kardų, 
be šarvų, vienomis buožėmis mūsų pul
kus ištaško. O ietis kad leidžia! Ir .vis 
taikina nevidonai arba į akį, arba kur 
šarvais nepridengta.

—Ir pataiko?
—Ir pataiko.
—Bet apsaugok, Nekalčiausioj i Mer

gele, susitikti su pagoniu vienu’du akis 
į akį girioje ar kad ir lauke. Kaip pa
siutusi lūšis puola! Kardu ir nemėgink 
gintis—visvięn buože išmuš iš rankų ir 
makaulę sutrupins!

—O heilige Maria! Tai kas daryti?
—Kas daryti? Geriausia tai su pa

goniu vienu du visai nesusitikti, o ei
nant į karą laikytis krūvoj. O jei susi
tikai, tai jau geriau mesk į šalį kardą, 
pulk ant. kelių ir pasigailėjimo prašyk.

—Ąr jie pasigaili?
—Nevisuomet.
—O ąr tau, broli Hansai, teko kada 

nors susitikti su pagoniu akis į akį?
—Kaip neteks, ir dar ne kartą . . . 

Anais metais, kai mes su didžiuoju ma
gistru ...

—Pasigailėjo?
—Aš jo pasigailėjau!
—Argi jis tau buože kardo iš rankų 

neišmušė?
—Išmušė.
—Ir vis tik pasigailėjo?
—Ne. Aš jo ir •neprašiau pasigailėji

mo: aš jį puoliau ir rankomis pasmau
giau ! . '

—Ir jis tau nešėre buože?
—Nesuskubo. Mūšy ir aš vikrus, kaip 

lūšis. ‘
Oskaras Fuchsas net išsižiojęs žiūrė

jo į drąsuolį Hansą Zvibaką ir nežinojo, 
ar jis teisybę kalba, ar meluoja.

Pagaliau priėjo abu prie prancūzų ar
motų. Ir čia buvo susigrūdusi minia 
smalsuolių miestelėnų, tarnų, tarnaičių, 
knechtų ir palaidų brolių ir broliukų.

'(Bus Daugiau)

Karališkosios Kanados Rai
tosios Policijos viršininkas iš
davė raportą, kuriame, tarp 
kita ko', jis smarkiai puolė 
komunistus, būk jie esą ištiki
mi kitai valstybei, 
tokius 1 
kius kaltinamus primeta.

Bet jeigu pažiūrėtų į daly- į 
ką atviromis akimis, jis visai

1 ką kitų’ matytų.
Į O kaip yra su Kanada? čia 
didžiuma fabrikų yra ameri
kiečių, britų ar kurių kitų 
nuosavybė, 
maža 
trolėj. 
n i štai 
kas būtu nusavinta iš svetim- 

f salių ir taptų

j operaciją, už nusiginklavimą, 
i už Kinijos pripažinimą.
i Ji sako, kad galima išveng
ti karo tarp Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos, tik reikia atsisa-

Jis kasmet , kyti nuo idėjos, kad dvi skir- 
raportus duoda ir to-|tingos sistemos negali gyvuoti 

i pasaulyje.
Lenki y nes a j) s i g i n k 1 a v i m e, 

1 sa k o k on venci j os re’zol i u ei j a, 
ne tik subankrutuos joj daly
vaujančias tautas, bet ir prie 
karo p rives.
CCF mano, kad 
klavimesi jokiu 
tarnauti taikai-,

fabrikų 
ar

Gamtos turtų ne- 
dalis svetimšalių kon- 

Jeigu valdytų komu- 
ir jų palaikytojai, vis-

Saskačevanos 
lenktynes gin- 
biidu negali

Buvo maloni sueiga 
su drg. Andruliu

Vincas Andrulis yra ne vien 
ilgametis “Vilnies” redakto
rius, nenuilstantis veikėjas utž 
darbo žmonių reikalus, už ge
resnį rytojų., bet taipgi ir at
sižymėjęs Amerikos pabijo
ti zme, gavęs gerus atžymėji- 
mus nuo Raudonojo Kryžiaus 
ir nuo mūsų valdiškos admi-I 
nistracijos už 
atsižymėjimus 
saulinio karo. 
Andrulis turi

jdaug savo draugų ir draugių, 
Tik rengėjai padarė didelę 
klaidą nepaimdami tinkamos 
svetainės Andrulio sueigai ir 
nepagarsindami spaudoje. O 
kada jau buvo per vėlu, tu
rėjo pasitenkinti sueiga stubo- 
je, kuri buvo kimštinai pilna 
ir be pagarsinimo.

Draugas Andrulis papasako
jo. kaip daugelis Amerikos 

• įžymiu žmonių — profesiona- 
. lų, mokslininkų, pukštų dva- 
■ siškią ir kitą veikia už taiką, 
i už c i vi les teises ir prieš reak- 
jciniuK įstatymus, kuriais reak- 
Įcija pasikėsino atimti civiles 
i teises nuo sveturgimių ir nuo 
ipilieeią ir sunaikinti Teisių

diskusijos, kaip vietiniais, taip 
ir abelnais bėgamais klausi
niais.

Sueigos nuotaika buvo jau
ki, maloni, kad jau prisiarti
nus 3-čiai valandai ryto suei
gos dalyviams dar nesinorėjo 
skirstytis, nors ir svečiui buvo 
labai reikalingas poilsis.

Dalyvis.

jo patrijotinius | ŽINIOS E LIETUVOS 
laike antro pa-
TodėJ draugas

čia, Clevelande, Įvykdė penkmečio planą
KAUNAS, spalio 28 d. — 

“Kovos” tabako fabriko ko
lektyvas 27 dienomis pirma 
laiko įvykdė prisiimtus įsipar
eigojimus. šiomis dienomis fa
brikas įvykdė metinį gamybos 
planą, o taip pat įvykdė ir po
karinio penkmečio planą. Nuo 
šių metų pradžios sutaupyta 
7,200 kilogramu tabako, dau
giau kaip 41 tūkstantis kva
dratinių metrų gilzinio ir 361 
kilogramas kandiklinio popie
riaus, apie 11 tūkstančių 
lovatų elektros energijos.

žymiai pakilo ganomų 
kybė. Fabriko kolektyvas 
voja dėl puikios kokybės
briko vardo. Penkioms bri
gadoms jau suteiktas garbin
gas puikios kokybės brigados 
vardas.

Plačiai išsivysčius socialisti
niam lenktyniavimui, du treč
daliai visų darbininkų pasiba
rė stachanovininkais ir darbo 

i pirmūnais.

Nova Škotijos Darbo Fede
racija savo metinėj konvenci
joj priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad atominiai gin- 

įtaką turi Ta- ’ klai būtų uždrausti. Konven
cija atominę bombą pavadino 
žmonių žudymo priemone.

Kanados nuosa-

rėkia, kad Ki-Kapitalistai 
n i joj nemažą 
rybų Sąjunga. O kaip su. ame
rikiečių įtaka Kanadoje? Ji 
išimta kartu didesnė. 4 4

tais griebiasi labai šlykščių 
priemonių savo oponentams 
mušti.

Pavyzdžiui, artinantis To- j 
i'onto miesto rinkimams, de-J 
tektyvų štabas paskelbė, kad i 
pažangūs kandidatai apgy
vendino savo varduose dau
geli žmonių iš Sudburio ir 
kitų vietų, kad būtų daugiau 
p i (og resy v i ų balsu etoj ų.

Tik nugalvok i t, kokia tai

nustebo Oskaras
nesamom

Nori

atstovauja dešimtis l . 
ių plieno, anglies i]

Trečiame

j kuris atsibuvo Montrealo.
i M a iestvs 'teatre.

uri minėto

ki-

ko
ko-

; turėti teisę balsuoti, 
turėti nuosavybę ar 

i nudmoti bent keletą kamba- 
mokėti kokius nors mo

kesčius, sakysime, už g 
elektrą ir taip toliau.

O dabar tokie butai ne 
i sunkiai gaunami, bet ir 
įsakiškai brangūs. Ir ka.<

pa- 
no- 

! rėš pamesti savo vietą, darbą 
I ir keltis i Torontą, kad daly- 
Ivauti rinkimuose? Vieną ki
ltą gal ir rastum, bet ką ta? 
■ reiškia tokiame mieste ? '' 

Kartais žmogus pagalvoji 
kad reakcionierių galvoje ne
be visi.

Saskačevano CCF konvenci 
ja pasisakė už taikingą ko

Hartford, Com
Worcesterieciai aplanke 

hartfordiečius

teatro 
“Kad 
ti.”

Galėtume Gyven- 
aizd no ja žmones,

žiaurumą ir apsigyveno Kana
doje. Labai įdomus baletas.

Kanadietis.

Kearny -Harrison, N. J
PAVYKĘS VAKARĖLIS
LLD 136 kuopos vakare

' Toliau Andrulis papasakojo 
i'savo patyrimus federaliame 
! kalėjime, Į kurį imigracijos
i viršininkai, pasiremdami nau- 
i jai išleistu McCarran įstaty- 
Imu, ji patalpino ir manė lai
kyti neribotą laiką, neišleisda-

: mi po kaucija. Tik kada fe-i Meno vakarai
; deralis teismas surado, kad' ŠIRVINTAI, sp. 28 d.—Čia 
I toks įkalinimas yra prieškons- j lankėsi Valstybinio Operos ir 
Įtitucinis, ji paleido po kauci- ] baleto teatro artistų, grupė, 

jis ii- papasakojo kuri surengė miesto gyvento- 
kalėjimo įspūdžius, jams koncertą.

Taip pat čia lankėsi Vaisty

kare, puikiai pavyko.
Gražus būrelis si m pati ką iš 

apylinkės: Westfield, Union, j

į mums apie
i kad kalėjime nėra taip baisu, 
•kaip kad nekuriu įsivaizdina. 1 binės filharmonijos estradinio 
i Ypatingai, kada nesi krimina-! cirko grupė, surengusi širvin- 
liai prasižengęs, kalėjime bū-• tiečiams savo pasirodymą.

į ti nėra baisu politiniam kali-1 k K. Krikščiūnas
niui.

Vai5ės i BINGHAMTON, N. Y.
Draugui Andruliui kalbą

i ko mus, gražiai prisidedami I ualSlls- mūs« darbščiosios] *VUClOS>r
! orio mūši, parengimelio Ačiū.! draugės turėjo atsinesusios i bLD 20 kuopa rengia laba 
" ‘ ; įvairių gardumynų pavaišini-Į skanias Kūčias, todėl užkvi

čiame prisirašyti visus lie; 
vius ir bendrai dalyvauti 
smagiai laiką praleisti.

Įvyks

23 d. Gruodži 
Liet. Svetaine

6 vai. vakare • — 
širdingai užkviečia 

KOMISIJA.

mui mylimo svečio ir

Vaišėms pasibaigus, 
dalyviai sumetė $32 
Andrulio apsigynimo 
Po to prasidėjo

Orlando, Fla

sueigos

sueigos 
draugo 
lėšoms, 

draugiškos

gerbiamieji mūsų prieteliai.
Mes atsimokėsime, atlankyda
mi jus. ■ 

Pastebėtina, kad ši kartą 
kadetas mūsų draugų šiame 
vakarėlyje nepasirodė, net ir 
tie, kurie ImVo apsiėmę dar
bus atlikti^- O gal adventų 
šventiškuąras juos sulaikė? 

■Jeigu taip; tai, žinoma, atleis-
Į čių būrys pilnomis trintis ma-|tina.
J šinomis nuvažiavome pamaty-j Reikia ;Zpasakyti, kad virš
yti hartfordiečių Laisvės Choro į minėtas gražus būrelis drau- 
I koncerto. Iš tikro reikia pa-j gu ir draugių gražiai ir pasi
sakyti, kad Hartfordo chorie- tenkinusiai praleidome vaka
riai yra veiklūs, gyvi ir mėgsr rėlį, nes apie 12 valandą nak- Malonu būdavo su jais susi- 
tanti .lošti.. Jų chorvede, ne
paisant, kad kitatautė, vei
kiausia to gajaus 
eleksyras yra. Ji puikiai vi
sus lietuviškus gestus perduo- I 
da savo vaidinimu ir lietuvis-

I

| kų dainų žodžius gražiai iš- 
I taria, dainuodama duetus ar 
chorui diriguodama, ir labai 
mikliai-gabiai atlieka.

į šį sykį hartford iečiai per- 
Įstate scenoje: smuklė koncer- 
jte ar koncertas smuklėje? 
į Visą laiką estrada buvo pa- 
| puošta bei paruošta smukle ir 
j tuo |Kičiu tarpu atsibuvo įvai- 
j rūs juokingi pokalbiai, daina- 
•vimai prie atskirų stalų ir 
grupėmis, duetai ir lietuviški 
klasiški šokiai. Net ir vieš
nia dainininkė N'. Čeponytė iš

gų ir draugią gražiai ir pasi

, St. Petersburgą 
nemažai lietuvių, 
į Floridą vakaci- 

mus.

Išvažiuoju
Seiliau 

atvykusių 
joms, apsistodavo pas Matthew A

Wore ester i o 
smūkliškai,

i mažiukės ir per
j d a i n a vo k a i p smū k 1 ė j, 1) et i 
salės publiką. Ji gražiai, 
maloniai padainavo solo, 
akompąnuojant 11. Kižytei, 
rodos, šešias daineles.I

f

j Tik programos užbaigai jau 
j visi sustojo, stalus pastūmė į 
i šonus, susirikiavo choriškai ir 
padainavo, rodos, net septy
nias dainas, visas lietuviškas, 
gražiai, gyvai, sutartinai. Pu
blika .gausiai, plojo jiems ir 
visiems kitiems.

Labiausiai nenoriu, 
h a r tf o rd iečiai i ržsi ga u tų, 
vis viena noriu pasakyti, 
perstatymas nelabai gerai su
derintas. D, G. J.

buvo
su, užl’undinimu 

du atvejus

ti es pradėjome 
linksma šypsą veiduose 

gyvumo širdingais linkėjimais bei 
geidavimais daugiau tokių 

j karei i ų.
Ypatingai svečiai iš minėtų 

kolonijų teikė komplimentų i 
gaspadinėm. bei rengimo ko
misijai uiž suteiktus užkan

džius ir tvarkingumą.
Gaspadinės ii- komisija bu

vo šie draugai: M. Kisieliene, 
O. Žilinskiene ir V. Žilinskas.

Reikia dar priminti, kad 
Ona Labašauskienė prikepė ' 
pyragaičių (ausukių), kuriais 
svečiai bene bus' daugiausiai 
pasitenkinę, nes visi gyrė, kad 
labai skanūs.

Ši kruopšti .moteraitė, kad ir 
metų turi apsčiai, bet ji vis ką 
nors gero sumano dėl organi
zacijos naudos. Juk prie mi
nėtų pyragaičių buivo daug 
darbo ir išlaidų, bet ji tam 
pasiryžusiai dirbo ir aukojo.

Varde LLD 136 kuopos ta
riu širdingą ačiū tau, geroji 
drauge!

Beje, visi žinokite, kad nau
jų metų laukimo vakarėlis 
taip pat įvyks toj pačioj vie
toj. Todėl ir vėl būkime pa
siruošę linksmam pasimaty
mui. V. ž.

skirstytis su tikti ir pasikalbėti. Mūsų na- 
irjmai buvo 4508 0.1 d .Apopka 

Rd., Orlando, Fla.
Dabar mainus, kurie buvo 

prie ežero, pardaviau ir iš
važiuoju į St. Petersburgą va- 
kacijoms.

Išvažiuodamas lankiau drg. 
Joną Vilkelį, kuris vis dar 
randasi ligoninėje. Jis gerai 
atrodo. Linkiu greitai pa
sveikti’ Mes, orlandiečiai, la
bai jo pasiilgome.

John K. Uraitis.

BUYUS
pa-

priimta;

le ad 
bet

Per pirmuosius 1950 metą 
10 menesių automobilių kom
panijos išdalino savo šėrinin- 
kanis dividendų $5,512,000,- 
000. Tai 70 procentų daugiau, 
negu buvo išdalinta metai

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ?

426 Lafav'P 
Newark

MArket 2-

4 CHARLES J. RO
y
I 
B 

y

LAIDOTI
DIREKTt

3 p31.-Laiavč( Liberty, Lith. Daily)į-Ketv.j

Liūdesio valandc 
tės prie manęs 
naktį, greit * 
modernišką pat.
Patogiai ir gra 
demiškai įruošt 
šermeninę. Mūsų 
vimu ir kainom 
patenkinti.

1113 Mt Verne 
Philadelphia,

Tel. Poplar 411

Gruod-Dec. 1



NewMirto^^ife^yZInkw
Alkanos šeimos kūdikis,Kazakevičiaus orkestras
atsidūrė ligoninėje

Maža Bensonų dukryte at
sidūrė ligoninėje dėl ncdami- 
timo ir su plaučių uždegimu

gros Naujų Melų vakarų
Kas šokęs, kas nešokęs bent įvyks 

kada, bet Naujų Metų lau-1^1 J 
po to, kai šeima kelias savai- i kiant šoka visi, jaunimas ir 
tęs vertėsi-mito tuo, ką iš ge- ! senimas. Tr visi šokėjai jau
i-ųjų kaimynų susigaudę. Ko [ žino, jog grojant Jurgio Ka- 
trūko, dapildė alkiu, nes mies-i; 
tinis šalpos departmentas no-[visuomet šokti smagu. Liberty 
sistengė laiku ateiti pagalbon. 

Tom Bensonas, veteranas, 
jo jauna žmona ir 6 mažos 
dukrytės gyvena keturių kam
barėlių bute 99-10 53rd Avė., 
Rego Park, buvusiuose bara
kuose. O jis dirba Schaefer ; 
Brewing Co. sunkvežimio vai
ruotoju —-kada būna darbo.
Iš tų nepastovių uždarbių rei-1 — - e
kėjo ištekti išgyventi su vai-1 SĮireDJjlą ( 
kais ir užsimokėti po $34 ! o
rendos. Jo darbas ir uždarbiai r 
sumažėjo galop lapkričio mė-1 Gru< 
nėšio ir šeima pradėjo gyven-į torijos 
ti skolon. Įrengta Kalėdų

Spaudžiama alkio, 
kreipėsi į miestinį i 
departmenta skubios pagal-} vaikučių daug susirinko. \ 
bos. Jauna motina apsiskunde i Reikia tėvams reikšti pade

; sekmadienio vakarą, 
{tad tikimasi, jog richmond- 
hilliočių pramogoje susitiksi- 

,me svečių ir iš toliau. O vieti
niai, pavieniai ir grupėmis, 

ruošiasi dalyvauti masiniai.
Kur kitur, kad ne erdviose Li- 

d{rektoriai gavo <bcrty Auditorijos patalpose
visuomet yra vietos iš anksto 
susidariusioms ar vietoj susi
barusioms grupėms draugų 
turėti savo; puotas bendroje 
puotoje? Ar.

žino, jog grojant -migio ivi- i 
zakevičiaus jaunimo orkestrui

Auditorijos
tą orkestrą groti Naujųjų Me 
tų lauktuvėse gruodžio 31- 
mos vakarą.

Kadangi Naujiesiems Me 
tams sutikti iškilmes šiem.ca I

Apie LDS 200 kp. vaikučiam

Liberty Audi- Įtis)

, šeima čių “pare,”- kuri 
pašalpos skaitlinga.- Kas

patalpose, buvo su- 
proga vaiku- 

įvyko gana 
gražu, kad

stebėtinai energingai užtrau
kė mūsų mažiausias dalyvis,

LKM
ivai-

tai Konradas Venta, 
mokiniai linksmino mus 
riais šokiais.

Po deklamacijų buvo
tenai, kad šeima jau skolinga Į ka, kad jie suprato vaikučių^ narnos dovanos sulyg jų pa

čių ištrauktu numeriu. Dova
nėlėmis vaikučiai labai džiau
gėsi, o su jais džiaugėsi ir tė
vai. Ir taip iškilmingai gra
žiai praleidę popietį, pradėjo 
skirstytis į namus. Ne vienas 
vaikutis pareiškė norą dar 
ateiti į tokią “parę.”

čia reikėtų kuopai pagalvo
ti, gal galėtų tokio 
v a i k u č i am s d a ž n i a u
įvairius pobūvius, ir leisti pa

tai entams plačiau 
meną mylinčių

$24 pieniui, $7 duonini, mė- tą taip brangų pasilinksmini-^ 
nosį rendos; kad ji nebesitiki1 mą. Ir nors gal ne vienai ma- 
daugiau gauti maisto bargan.1 maį buvo sunku1 skirtis su na- 
Tč.Ll j departmentas tyrinę- 'mų ruoša, bei pirkinių atliki- 

imu, vis dėl to pasišventė 
popietį praleisti bei 

( džiaugti sir vaikais.
Trečią vai. p. p. pradėjo 

, rinktis skirtingo dydžio vai- 
ikai, ir krauti dovanas po eg
laite. Vėliau Kalėdų giesmė- 
Įmis atidaryta programa, žai
dimai, šokiai, rateliai, vaišės 
ne tik vaikams, bet, pasirodo, 

kuo nors!200 kuopa suteikė ir tėvams.

Tačiau 
tojo neatsiuntė per ištisą sa
vaitę, o čekį atsiuntė tiktai už 
dviejų savaičių, nors pašalpos 
įstatai reikalauja, kad nepap
rastuose nuotykiuose pašalpa 
būtų suteikta ne vėliau 18 
valandų po atsikreipųno.

Pagaliau, vietinei policijai 
pranešta apie alkstančių šei
mą. Policija šeimą pavalgydi
no, ir, daleistina, 
prisidėjo prie paskubinimo če
kio. Pašai pinis $38.45 
gautas iair po to, kada ma
žiausioji dukrytė buvo nuvež
ta į ligoninę ir po to, kai su- ! ]
aukoję pinigų policistai patie- bai gražiai padainavo duetą. |

tą 
pasi-

amžiaus 
surengti

Prieš dovanų dalinimą vai
čekis |<učiai labai gražiai

lamacijom pasirodė abiejose

įsirodyti jų 
tarp mūsų 
žmonių.

LDS 
d ė k o j a 
siems.

kuopa nuoširdžiai 
visiems atsilankiu- 

Ir rūpestingai komisi- 
kuri gražiai, puošniai bu-

200

Įkalbose. . [jai, i
Katinų John ir Cynthia la-|vo pasiruošusi sutikti svečius.

Kuopos korespondente.
kė gerus 
tai šeimai 
*ių, o gal

pietus, pirmuosius 
begiu kelių 
ir mėnesių.
pasigyrimuiaupoma

Miestinės labdarybės 
»s žinovai sako, 
is “sutaupomis,” 
i n etoj i, nutęsimu' 
vaites pašalpų,
lliard galėjo pasigirti 
ipęs 
liestųjų acumenų 
• brangiai 
pymas.

Puikiai deklamavo Lynne ----------- -----------
savai- Anne Wilk (Gustaitis anūkė), fnnnanh’mne I qicvD 

Dolores Agurkis, Lillian Gran- UdllfldnilvIIIo LdloVę 
nas. Robert Marasčia (Pruni- sfan(!1I

veik- i '______________

tokio [Stebint Kalėdų 
bizniškuma

jog
kaip čia į 
po kelias ' 

viršininkas
su

per metus $9,943,407.
sveikatai '

atsieina toks ; dovanas.
P. C. R. L

mtėmis pertraukė 
fto veiksmus

Spauda, radijas, televizija 
rėkia, šaukia: pirkite, pirkite

Tartum, kad be jų 
nebūtų Kalėdų. Tūli garsini
mai taip koktūs. Juos skaity
čiau įžeidimu, 
das žiūrėčiau 
šventą dieną.

šį šeštadienį, 23-čią, ir ki
tą šeštadienį, 3O-tą gruodžio, 
Laisvė bus spausdinama ir iš- 

Įnešiojama ant standų. Dėl 
to, kad pirmadieniais, 25 ir 
sausio 1-mą, pripuola šventa
dieniai, susidarytų per ilgas 

.laikas be laikraščio.

jeigu 
kaipo

į Kalė-
i tikrai

tūlos
Avyorkietis drafto skyrius 
•Ibe, kad naujai draftuo- 
>.ebus siunčiami veiklion 
>on iki po Naujųjų Me-

pat kartu savanorių 
imo raštine skelbia, 
'įaugėjo skaičius norin- 

oti savanoriais. Bet 
kad veik visi jie 

ti į orlaivyną, o*jei- 
nors į laivyną, 
tose pokalbiuose 
įasisako, kad stoti 

juos paakstino 
ti tarnybos labiau 
amuose skyriuose, 
ifto mažai kas ti- 

, :ai paskelbta “pa
dėtis” ir įsakoma 
kaičius draftuoja-

miesto 
centro krautuvės lange išsta
tyti kalėdiniai sveikinimai ne
va visokiose kalbose. Tarpe 
tų įdėtas ir sveikinimas Ame
rikos šunies kalba: “Arty 
Woofmas!”

Galvojam, ką čia bendro tu
ri šuo su švente? Ką jis apie 
tai žino? Atsiminiau: “Juk ir 
mes maži būdami giedodavo
me “Asilas ir jautis, viešpatį 
pajautęs, ateidami kvėpavo 
ant sutvertojaus savo...”

Ištikro, dėl ko ajnerikonas 
šuo turėtų būti labiau atsilikęs 
už anų laikų 
Juk yra net

Į apie kalėdinę

asilą ir jautį? 
žmonių, kurie 
reikšmę nieko 

tikro nežino, tik spėlioja? Gal 
tie garsintojai ir pergarsinto- 
jai šventės ir žino ką daro?

Skelbimą matęs.

SUOMENES ATYDAI!
irite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš- 
nu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa-

raštinė su pirmadieniu, penktadienį įftntinai, 
a nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.
‘niais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.

; telefonas: Virginia 9-1827.
<rni laiškus malonėkite adresuoti:

! Deportuojamųjų
[vaikam ruošia
i kalėdinę pramogėlę

Pažiūrėkim, ką moterys }
« W V__  vrO Apadarys Kūčioms!

Pastaraisiais laikais niekas 
pas mus nerengdavo visuome
niško Kūčių vakaro. Nereng
davo dėl to, kad ne visi rizi
kuoja išgalėmis bent ką pa
našų lietuviškosioms Kūčioms 
surengti. Dabar, kuomet mo
terys išdrįso, žmones sako:

“Pažiūrėsimu ką tos mote- 
jrys padarys!”

Iš to daleistina suprasti, 
jog daugelis Richmond Ilill- 
Brooklyno lietuvių rengiasi 
ateiti vakarieniauti kartu su 
moterimis. Ir taip pat daleis
tina, kad moterys, vadovau
davusios liethviškųjų Kūčių

| atsiminimais ir šeimininkystės | žiojamųjų
Į praktika, ką nors įdomesnio 
pagamins. Tad pažiūrėsim
(ir valgysim.) 24-tos vakarą, 
6 vai., Liberty Auditorijos 
patalpose.

Subway nelaimė Įvyko 
i dėl atdarų durų

asmenų tapo
aptrankyti ir

linijos to traukinio

api- 
visi

Vairuotojas sudegė 
su sunkvežimiu

Praradęs sunkvežimio kent-
» t.Amerikinio Sveturgimiams vidson nukibto 

į Ginti Komiteto nevvyorkietis 
!skyrius ruošia deportuojamų
jų vaikams ir šeimojns pramo
gėlę gruodžio 23-čios popietį, 
šeštadienį, 2 valandą. Vieta: 
Furriers Hali, 250 West 2Gth 
St., New Yorke.

su

Help Wanted A gey Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

Geri namai bile katrai, kuri na
rčių dirbti prie abolno namų dar- 

! bo. guolis .vietoje. Mylinti vaikus’ 
Vėliausi jlaisymai. Linksma aplin- 

I ka. Olvmpia 8-6374.

iniir 25 pėdas žemyn ties Park j

Sunkvežimis paliete

šią iš sunkvežimio tanko gaso- 
liną. Vairuotojas sudegė prie

Nueiti gali, kviečiami bile 
įdomaujasi tokia 

pramoga. Bus gera programa: 
šokiai, dainos, magikas, įvai- ! 
rūmai. Taipgi įrengs bufetą.

Rengėjai prašo ateinančiuo
sius suaugusius atnešti 50

• centų. Kas gali, prašo atnešti 
kai ką ir vaikų vaišėms ar do
vanėlėms. Lietuviai prašomi i 

j tai įteikti savo komitetui. Pa-j 
Įjamos, kokios bus, eis depor- 

šeimų paramai.
L. K. Sekr.

kas, kas

Gal streikuos klubų 
I muzikantai

Trylika 
braižyti, 
Lexington 
keleiviai išgązdinti neuždary
tomis durimis traukiniui pra
dėjus eiti iš stoties. Grupės 
žmonių išvirto ant platformos. 
Kad būtų kiek toliau praėjęs, 
galėjo keleiviai išvirsti i)’ po 
ratais.

Pastebėjus nelaimę, trauki
nį staiga sustabdė. Nuo to vėl 
daug stovinčiųjų pavirto ir tū
li sėdėjusieji tapo nutrenkti 
nuo suolų.

Yra sakoma, kad traukiniui 
nevalia iš stoties išeiti, jeigu 

[durys nėra gerai uždarytos, 
Į dėl to žmones' užmiršta saugo-, 
tis. BMT ir Independent turi I 
automatiškus prietaisus, kurie! 
stabdo traukinį, kol durys ne
užsidaro, tik IRT linijos netu
rinčios.

Gruodžio 18-tos vakarą 107 
panelės Waldorf-Astoria vieš-1 
būtyje minėjo savo išėjimą 
“aukštojon draugijom” - šnarė
jo brangūs šilkai ir žybčiojo 
deimantai. Ir .jaunų ponaičių į 
joms pasitikti, jas pašokinti Į 
netrūko.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

(243-245)

Moteriškė—namų darbininke, len
gvas virimas. Guolis violoje. Nuo
savas kambarys ir va na. .Linksma 
aplinka. Paliudijimai. ES. 7-3646.

Paaukštino 92 policistus
loris degė per apie porą va
landų. Buvęs prikrautus nylo- 
no, cigarų. Užtruko apie 10 
valandų, kol traukiniai pradė
jo pilnai kursuoti.

' Moterų Apšvietos Klubo 
Į svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 21-mos vakarą, audi
torijos patalpose. Nares pra- 

' somos atsivesti drauges.
i Valdyb a.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Dalyvaujant majorui ir ki
tiems aukštiems pareigūnams, 
policijos komisijonierius Mur
phy praėjusį pirmadienį pa
aukštino 92 policistus.

Tarpe pakeltųjų i aukštes
nius laipsnius yra du Queens, 

i gyventojai: Daniel Lake iš 
Jamaica, inspektorius, ir. Wil
liam F. Maley iš Richmond 
Hill, deputas inspektorįus.

10-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. .
lyniečiai, kurie turite kokių paraudavojimų, ar 
kių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne- 

u, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei- 
mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga- 

orisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
uto savo bilą.

Didžiausiuose viešbučiuose į 
ir kavinėse grojantieji benai: 
gal skelbs streiką pirm di-l 
džiųjų švenčių, jeigu nebus į 
susitarta dėl algų ir gerovės | 
fondo.

Muzikantus atstovai! jas Ame-! ’ ‘ I
rican Federation of Musi- i Į 
cians Lokalas 802 reikalauja Į 
10 nuošimčių mokesties prie- ! 
do ir kad samdytojai mokėtų 
po 3 nuošimčius į unijistų ge
rovės fondą. Taipgi reikalau
ja kontrakto. Pastaraisiais 
laikais jie turėjo lyg ir sutar-, 
tį, kurios didžiuma prisilaiky- Į 
davo, tačiau sutartis nebuvo i 
formali. <

J GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Peking. — Kinijos vy
riausybė jau įkūrė liaudies 
valdžią rytinėje Tibeto sri
tyje.

REAL ESTATE
Parsiduoda per

jOrman & Michelson
REAU ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Hill — Dviem šeimom 

Prie pat Forest Parho 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100.} 
Keturi kambariai ant. pirmo aukšto' 
renduojas už $65. Keturi kiti

Dr. x4. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Kartą išrautos iš žemės 
morkos, reikiant ilgiau palai-

■ kyli, geriau laikosi be lapų.
i Kol morkos žemėje, lapai pa
gelbsti maitinti šaknį, o kai 
?jau išrautos,-šaknis turi maį- 
itinti lapus.

Vulkanas Etna prakiuro, 
šonuose atsidarė 10 skylių, 

j per kurias veržiasi karšta la-

PRASIDEDA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
Puikus ŠVENTĖM SMAGUMAS!

Komandinis šių molų judis — 
Istorija vaikučio, kuris norėjo 

sėdėti KARALIENES SOSTE!

“THE

MUDLARK”
žvaigždžiuoja

ANDREW RAY 
IRENE DUNNE 

ALEC QUINNESS

RIVOLI
Broadway *ir 49th Street

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
■ LAIKE

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite, šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina .$1.50. Užsakymus siųskite:

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

renduojas už $65. Keturi kiti kam- 
Į bariai ant antro aukšto ir du ištai- — , —• . ■ _ .dabar

par- 
Ja-

i syti kambariai ant trečio, 
j tušti. Automatiškai šildomas, 
! quet grindys. Du blokai nuo 
I maica Avenue, 
i
Woodhaven Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudyne, 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 .

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

UP-TO-DATE •

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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. O., 
EDWIN LANE, PH. G.

Tel. EV. 7-6283

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

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

EGZAMTNUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

**> ***&

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Wheeling, W. Va., News 
Register tvirtina, jog Kinijos 
niekas negalėjo sumušti ir 
Amerika negali tai padaryti. 
Karas su Kinija būtų Ame
rikai pražūtis, teigia to laik
raščio kolumnistas Martin

i Wood.
I

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

Odos Liros, Bendra* Nusilpimą*, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmą*.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS '

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
\ Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XZ.TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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