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Kailiasiuvių unijos prezi

dentas, Ben Gold, ragina CIO 
prezidentą padėti i šąli visus 
skirtumus, esančius darbinin
kų judėjime, ir šaukti Ameri
kos Darbo Federacijos ir CIO 
unijų konferenciją taikai gin
ti.
. Ben Gold nurodo, jog šian
dien taikai pavojus yra dides
nis negu kada yra buvęs. 'A

jei tokia konferencija Raklėtiniai Amerikos lėktuvai
tų Amerikoje, tai vėliau būtų 
galima 
sušaukti 

Kovai 
buvo ir

KOR ĖJOS LIAUDININKAI Amerika, Anglija ir Francija (aklinai atmeta 
GREIT PRADĖSIĄ NAUJA Sovieh, siūlomą konferencija del Vokietijos
G AI inga ofensyva Washington. — Jungtim 

l Valstijų, Anglijos ir Fran- 
I cijos atstovai Maskvoje įtei- 
! kė sovietinei užsienio rei-

Dienraščio XXXII.

HITLERIO GENEROLAI 
PLANUOJA NAUJA JA 
VOKIEČIU ARMIJA

panaši konferencija , 
ir pasauline plotme, 
už taiką niekad ne- 
nėra per vėlu.

laimėję mūšį ties Mandžūrija
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthur įžiūri, kad Šiaurin. 
' Korėjos’liaudininkai paruo- 
' šė 100,000 savo armijos 
i naujam galingam ofensy- 
vui prieš amerikonus ir jų 

viduriniai-va- 
bet šiuo i kariniame fronte. Jau pra

plausimu jo nuomonė supuola sidėjo bandomieji ofensyvo 
su komunistų nuomone. Pas- mūšiai Čunčono srityje, į 
tarieji jau seniai reikalavo to pietus nuo 38-tos paralelės, 

i žiemiu-rvtus 4. 4 V
Pietinės Kore-

Buvusis prezidentas H°ove 
ris reikalauja ištraukti iš Ko 
rėjos amerikines karo pa j ė 
gas,

Hooverio niekas negali ap- i talkininkus 
skelbti komunistu.

paties, ko dabar reikalauja ‘ j 
Hooveris.

Hooveris stovi ir už tai, 
Amerika nesiustu savo 
j-iuomenės i Europą.

Vadinasi. jis stoja ] 
Atlanto paktą.

kad

i pasiūlymą suruošti Ketu-
! rių Didžiųjų užsieninių mi- 

iš-inistrų konferenciją dėl Vo- 
..................... ....., pa-

* gal Potsdamo, konferencijos 
nutarimą.i

Sovietų nota primine, kad

užkirsti amerikonams
plaukimą iš Hungnamo uo-’kietijos nuginklavimo, 
sto, rytiniame Šiaurinės, 
Korėjos pajūryje. Li 
ninkai tik nedideliais bū-i
riais atakavo apgultus jan- Amerika ir AngĮija, bandy- 
kius ankštoje -Hungnamo | damos atgaivint vokiečių 
pakrantėje. Sako, per 
ną buvo nukauta apie 
ko re j i n ių liaudini nkų.

Liaudininkai čia dar
įmą kartą pradėjo iš patran
■ kų šaudyti į amerikonų su

i j iz isibūrima pajūryje.kad Korėjos į ' J J

srityje, į

ir 30 mylių 
nuo Seoulo, 
jos sostinės.

Spėjama, 
liaudininkai šturmuos jan- : Prie Mandžūrijos rube- 
kius ir pietinius Korėjos' žiaus įvyko naujas susikiT- 
tautininkus Seoule ir ban-itimas tarp rakietinių Ame
dys atkirsti amerikonus vi-irjoks lėktuvų ir šiaurines 
same kampe iki Geltonosios į Korėjos liaudininkų rusiškų 
Jūros, vakariniame Korė- rakietinių lėktuvų. Ameri

konai pranešė, kad numušė 
šešis priešų lėktuvus. Visi 

Amerikonų ' amerikiniai lėktuvai sugrį- 
jų žę. Tai naujieji F-86 Sabre 

lėktuvai, patrankos ir karo “džets” lėktuvai, 
laivai atmušė naujus Korė- skrenda daugiau kaip 

įjos liaudininkų bandymus mylių per valandą.

die- armiją vakarinėje Vokieti-
100 1 joje, laužo Potsdamo nuta- 

' rima. ' >’ft
. ( i Anglija, Amerika

P11 "Į Francija, dabar alsai
' mos Į sovietini pasiūlymą,

ir

perša, kad Keturių Didžių-! ▼ rllllUIJiJ.
jų konferencija turėtų svar-1 _____

ginLvU'\Ta2r bet’Patirta, kad bus organizuojama 
datartinh) “vokiečių armija . 
tempimų ištisame pasauly- | • --------
je.” O už pavojingą kivir- j Bonn, Vokietija. — Kon- 
čų paaštrėjimą anglai, ame- radas Adenauer, vokiečių 
rikonai ir francūzai kaltina valdžios premjeras vakari- 
Sovietų Sąjungą. nėję Vokietijoje, paskyrė

Savo atsakyme jie beveik buvusius Hitlerio generolus 
nesitiki, kad išeitų bet kas: Adolfą Heusingerį ir Han- 
gero iš konferencijos su So- są Speidelį derėtis su ang- 
vietų Sąjunga. i lais, amerikonais . ir fran-

Taigi Jungtinės Valstijos, į cūzais apie vokiečių armi-

Kinija atmeta J. Tautų siūlymą 
pertrauki mūšius Korėjoje

Keistas dalykas šiandien 
dedasi Amerikos politikoje: 
buvusis ambasadorius Angli
joje Mr. Kennedy, demokra- JOS šone, 
tas, ir buvusis prezidentas 
Hooveris, republikonas, išvien 
reikalauja ištraukti iš Korė
jos Amerikos kariuomene ir 
nesiųsti kariuomenės Euro-i 
pon.

Demokratas prezidentas,

Xu X Dr. J. Baltrušaitienės 3,100,000,000 dolerių 
spėjama, jog neužilgo ta> s i šermenys ir laidotuvės civiliniam apsigynimui XX'j> 

savo žodį kitas įtakingas de
mokratų lyderis, Džimis Far-

Korėja.
'■ komanda praneša, kad

kurie
600

Respubli-

jJis, spėjama, pasakys daug j 
maž tai, ką pasakė Kennedy; 
ir Hooveris.

Vis daugiau ir daugiau
Amerikos žmonių pasisako už 
ištraukimą kariuomenės iš 
Korėjos, c

Vis daugiau ir daugiau 
Amerikos žmonių kelia savo 
balsą už taiką.

Už taiką' kovoti yra garbin- va] naktį, 
giausias darbas!

Kinijos Liaudies 
kos užsienio reikalų minis
tras Čou En-lai, kalbėda- 

: mas per radiją, atmetė 
! Jungtinių Tautų seimo pa- 
< siūlymą laikinai sustabdyti 
ikaro veiksmus Korėjoje it' 
i paskui vesti derybas. Tai 
i iš esmės amerikinis pasiū- 
! lymas, kuris ypač reikalau- 
ija atsaukt kinus kareivius, 

inių Korėjos liaudi- 
___ą padėjėjus.

Čou En-lai užreiškė, jog 
pati Jungtinių Tautų komi
sija dėl Korėjos paliaubų 
yra neteisėtai paskirta, ka
dangi ta komisija sudarytą, 
neduodant balso Kinijai. ■

Hugh Baillie, prezidentai 
amerikinės žinių agentūros 
United Press, pareiškė:

— Aš kalbėjausi su Ang
lijos, Franci jos ir vakari
nės Vokietijos valdžių va
dais ir patyriau, kad, galų 
gale, bus atgaivinta tikra 

vokiečiu ar- 
generaliniu

Taigi Jungtinės Valstijos, į cūzais apie vokiečių armi- savarankiška 
Anglija ir Francija faktinai į jos atgaivinimą talkon At-jmija su savo 
atmeta Sovietų pasiūlymą i lanto kraštams prieš Sovie- štabu, 
suiaiošti Keturių Didžiųjų i tų Sąjungą. Derybose dėl. Vokiečiai 
konferenciją dėl Vokietijos, naujos vokiečių armijos da- 

ir Adenauerio pa- 
klerikalas Theodor

lyvaūs 
skirtas

buvo

nepatenkinti 
dabartiniu anglų-ameriko- 
nų ir francūzų pasiūlymu 
rekrutuot 175,000 vokiečių 
armiją, paskaidant ją ats
kirais būriais tarp įvairių 

, vakariniu kraštu karinome- 4. 4-
Gen.

į vyliausias nacių karo veik
7. 7" .. . . . ' . |smų vadas Antrajame pa-i nes, — sako Baillie,

pahąubų Korėjoje, tai turi. sauįįniame kare, o gen.1 Kadangi Francija bij(
pirma patenkinti sekimus; Speidelis veikė kaip nacių ; sąlydžios vokiečių armijos 
reikalaviinus: .. . ImarshaMo Erwino Romme-itai Amerika ir Anglija lai

Jungtinės Valstijos turi p() ^ap() vadas prieš įsi-.kinai padarė fraųcūzar 
ištraukt savo karini laivy- veržusius Francijon ameri- nuolaidą — laikyt vokiee 

kariuomenę būriais po 
------ — bei 6 tūkstančius kiekvier 

ew York. — Sugrįžęs! me. Bet suprantama, k 
vakarinės Vokietijos į anglai - amerikonai toli

■ pasistengs sujungti ti 
būrius j vokiečių diviz1’ 
su savais generolais, 

brangenybei suvaldyti kais, lėktuvais h- visai?
J tais įrengimais karui.

ištraukt savo karinį laivy-!
ną iš kinų salos Formozos j |'<onus’ anglui 
vandenų.

Visa svetimųjų įsiveržė
lių kariuomenė turi būti at-1 
šaukta iš Korėjos. <

Kinijos Liaudies Respub- n • 1 J 
Hka turi būti priimta į Dar nieko nedaroma

Septyniolika žymių ameri
kiečių rašytojų, mokslininkų 
ir švietėjų reikalavo, kad fe- , 
deralinė Parole Taryba išleis
tų Kalėdoms iš kalėjimo 
aštuonis Hollywoodo rašyto
jus, įkalintus “už paniekini
mą ne-amerikinio komiteto.”

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinia, ar Taryba išklausys 
žmonių reikalavimo.

Jei tie rašytojai nebūtų 
“raudoni”, tai, aišku, jie būtų 
lengvai išleidžiami.

Anglijos geležinkeliečiu 
un i j is tų vadovas, James Fi-
ggins, ragina to krašto unijis- 
tus reikalauti, kad 
čiau Kinija būtų 
Jungtines Tautas.

Jei/visi Anglijos 
ti darbininkai
pavyzdžiu, tai, be abejojimo, 
Bevinas su Attlee k it Ji p elg
tųsi.

juo grei-
įleista j

Pittsburgh, Pa. — Kūnas! Washington. — Senatas 
daktares Johannos T. Bal- lužgyrė valdžios bilių,^ rei- 
trušaitienės, mirusios ket-i kalaujantį paskirt 3 hilio- 
virtadienį, gruod. 21 d., pa-1 nūs, 100 milionų dolerių ci- 
šarvotas Ferguson and ! vilinei apsaugai miestų nuo 
Wood Funeral Home šerine- priešo atominių bombų, 

; ninėje, 3454 Forbes Street, nuodingų dujų ir apkrečia- 
Pittsburge. Jnųjų ligų bakterijų. Už

J. K. Mažukna; tuos pinigus bus per trejus 
-------- i metus-^-ėfetoma slėptuvės 

Dr. Johanna Baltrušai- nuo atom-bombų ir Įtaisyta 
i tiene ramiai numirė 10:55 1 įrengimai greitajai' pagal- 

gruodžio 21, ' bai. Atskirų valstijų val- 
Blairsville, Pa., savo gimi- i džios taipgi turės duoti tam 
naitės-namuose. Turbūt, šį tikrą dalį lėšų.
antradienį bus palaidota Kongreso Atstovų Rūmas 
Pittsburghe^ t jau pirmiau padarė panašų

Sūnus v . . nutarimą. Po kalėdų bus iš- 
Edward Baltrušaitis lyginti kai kurie skirtumai 

tarp senatorių ir kongres- 
' manų nutarimų. Tuoųiet vi
sas Kongresas priims su- 

1 vienodintą civilinio apsigy
nimo bilių. - . karinių' trokų už 260 milio-

i nu doleriu. 4- C

Didžiausias užsakymas 
i teko Chrysleriui — už 160. 
i milionų dol. I

Valdžiai įsakius, kompa- 
: pabrangini

mus naujiem savo automo-

Jeigu Amerika ir jos rė
mėjai Jungtinėse Tautose 
nori, kad Kinija tartųsi dėl

Auto, kompanijos gavo 
milžiniškus užsakymus 
tankams statyti

organizuo- 
pasektų šiuo

Valdžia įspėja, kad 
sviestas dar pabrangs

Detroit.— Jungtinių Val
stijų valdžia davė General 
Motors ir Chryslerio auto
mobilių korporacijoms už
sakymus pristatyti tankų, 
šarvuotu automobilių ir v- t-

kaip buvusią sieną tarp --------
liaudiškos šiaurinės Korė- Washington. • 
jos ii’ tautininkų valdytos i statistikų biuras 
Pietinės Korėjos, tai įsiver- jog maisto produktai 
žūsi amerikinė armija pa
naikino tą politinę sieną,— 
pareiškė Čou En-lai. — To
dėl bus tęsiama kova už vi
sos Korėjos išlaisvinimą ir 
sujungimą vienon žmonių 
valdžion.

Pietinės Korėjos 
tautininkų trokas 
užmušė gen. Walkeri

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų karinis 
trokas sudaužė amerikinio 
generolo Waltono H. Wal
kerio “džvpsa” ir užmušė
generolą.

Tuo pačiu kartu Kinijos 
Liaudies Respublikos užsienių 
reikalų ministras čpu En-lai 
atmeta Jungtinių Tautų komi
sijos siūlymą sulaikyti mūšius Į 
Korėjoje.

Tarp kitko, čou Etf-lai sako: 
K pirmiau įleiskite į Jungtines 

Tautas Kiniją, o tuomet su ja 
tarkitės.

Be to, čou En-lai reikalau
ja, kad Amerikos ginkluotos 
pajėgos būtų ištrauktos iš

Washington. — Valdžia 
pranešė, jog sviestas. dar 
galės pabrangti.

Valdžios sandėliuose 
šiol buvo sukrauta 192 
lionai svarų sviesto. Tai 
dinami “perviršiai”, 
riuos valdžia iš farmerių 
supirko, i 
centų už svarą. Tuom jinai 
palaikė gana aukštą kainą 
vartotojam.

Pastaruoju laiku valdžia 
pardavė Italijai 5 milionus, 
500 tūkstančių svarų svies
to, imdama tik po 15 centų 
svarui. O amerikiečiai var
totojai turi mokėti 72 cen
tus už svarą.

Pranešama, jog valdžia 
j pradėjo ir amerikinėms 
krautuvėms pardavinėti nu
pigintomis kainomis svies
tą iš valdinių, sandėlių.

iki 
mi- 
va- 

ku-

Užšaldyta automobilių į 
darbininkams alga

Washington. — Valdžia
įsakė užšaldyti visas algas mjos atšaukė

I i._i __ i._________________ fnnc nnniiom

i i monėje iki 1®51 m. koyo 1 biliam penkiais iki septynių
mokėdama po 60 J keleivinių automobilių pra-

Planuoja .uždrausti algų 
pakėlimus ir kitose pramo
nėse, ypač, tokiose, kurios 
atlieka darbus pagal kari
nius valdžios užsakymus.

irocentų. Bet automobilių 
kompanijos atsigriebs mil
žiniškais kariniais valdžios 
užsakymais.

Anglijos parama Titui

Formozos.
Tokio atsakymo iš Pekino 

buvo tikėtasi.

/•

Mirė W. Damrosch, įžymus 
muzikos konduktorius

New York. — Numirė 
Walter Damrosch, muzikos 
kompozitorius ir paskilbęs- 
orkestrų konduktorius. Jis 
buvo 88 metų amžiaus. Tie
sioginė jo*mirties priežastis 
— širdies sustojimas. <

London. — Anglija šį mė
nesį davė Jugoslavijos val
dovui Titui 14 milionų dole
rių paskolos. (Jungtinių 
Valstijų Kongresas paskyrė 
Titui dar 38 milionus dole
rių.) Tito stiprinamas kaip 
galimas vakarų talkininkas 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga.

— Valdžios • v • iir i • .
s paskelbė, Kivirčai Washfflgtont 

kelias savaites pabrango (1^1 HoOVCFlO kdlboS 
dar puse procento. Sako, --------
įvairių valgių kainos nuo j Washington. — Valstyb.

I Korėjos karo pradžios iki; sekretorius Dean Acheson 
šiol bendrai pakilo 3 pro- 1 pareiškė, jog Amerika ne- 
centais ir penktadaliu. : sitrauks iš vakarų Europos 

Valdiniais apskaičiavi-i ir įvairių Azijos kraštų, 
mais ,maisto kainos dabar kaip kad siūlė Herbertas 
4 procentais ir dviem de- Hooveris, buvęs Jungtinių

I šimtadaliais aukščiau stovi, Valstijų prezidentas.
negu pernai, o nuo 1946 m. j AcheS0nas, raportuoda- 
birželio mėnesio iki šiol vai-1 mas Senato vadams apie 
giai pabrango net 32 pro- savo Ronferenciją su visų 
centais^ Atlanto kraštų atstovais

Valdžia, tarnaus, dar me-1 Belgijoj, gąsdino, kad jei- 
ko nędaro brangenybei pa-Į gU Amerika pasitrauktų iš 
žaboti, nors savanaudiški! mjnįmų kraštų, kaip ragi-
bizniai vis kelia mėsos, pie- na Hooveris, tai “Sovietai
no, kiaušinių, duonos ir ki- 

! tų maisto produktų kainas.
užimtų visą Europą ir Azi
ja-”

Hooveris siūlė stiprintis 
tiktai amerikiniame žemy
ne, jūrose, ore, Formozos 
saloj ir Filipinuose. Jis į- 
spėjo, kad mėginimas su
muš t Sovietus bei Kinijos 
Liaudies Respubliką sausu
moje-baigtųsi taip nelai
mingai, kaip Hitlerio žygis 
prieš Sovietus.
Washingtone tebeverda ki-

1 rokas neduodamas per- jĮmerjĮęa įsakius persekiot 
spėjimo, staiga eme atbulas . !
važiuoti ir sutriuškino spe- japoilŲ darbo linijas 
cialų Walkerio džypsą ne
toli Seoulo, Pietinės Korė- ,-n. . , .. i vas talkininkujos sostines. T ... , TZ-w att n • 2 i Japonijoje, generolas Kis-

Gen. V alkelis, 61 metiu |enj<0 Raįtino Amerikos val- 
amziaus, buvo Aštuntosios I džia> kad jinai H ė japoni_ 
amerikinės armijos koman- įoS policijai ardyti ir perse- 
dierius Korėjoje. : kioti japonų darbo unijas ir

Kitas gen. Walkerio ne- j uždarinėti komunistinius jvirčai dėl Hooverio kalbos, 
laimės aiškinimas sako, jo i bei progresyvius laikraš- j Dauguma republikonų jam 
džypsas smogė į troką; tre- čius. ! —--------i5£1-:

Gen. Kislenko reikalavo 
tuojau sustabdyti tuos per
sekiojimus prieš Japonijos 
unijistus ir progresyvius.

Newark, N. J. — Fede- 
ralis teismas nubaudė ! 
White vaistų kompaniją 
$2,000 už tai, kad ji melavo 
apie savo vitaminų stipru
mą užrašuose ant dėžučių 
ir buteliukų. Valdiniai 
mokslininkai surado, kad 
tie vitaminai daug silpnes
ni.

spėjimo, staiga eme atbulas

čias pasakoja, kad Walke- i 
i rio džypsas sudužo į tele
fono stulpą. (Automobilio 
nelaimėje prieš 5 metus Vo
kietijoje žuvo ir generolas 
George S. Patton, tuometin. 
gen. Walkerio komandie- 
rius.)

Washington. — 12 Kon
greso narių, vadovaujant 
McCarranui, reikalauja į- 
leist Amerikon ir buvusius 
nacių jaunimo organizaci
jos narius.

Tokio. — Sovietu atsto- 
komisijoj

pritaria, o trumaniški de
mokratai karščiuojasi, kad 
Hooverio pasiūlymai esą 
“pavojingi” Amerikai.

i Užginčija paskalos apie 
cechu arkivyskupo areštą

Praga. — Čechoslovaki- 
jos valdžia užginčija Vati
kano ir amerikonų pasklei
stus gandus, kad esąs areš
tuotas arkivyskupas Josef. 
Beran. Jis tebėra laisvas 
savo palociuje Pragoję, Če- 
choslovakijos sostinėje.

v



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Kas Ką Rašo ir Sako
“LWOW I W1LN0” 
JAU NEBeRA

Vienas laikraštis rašo:

į APIE LIETUVOS MOKS
LININKŲ DARBUSEstablished April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828
> I isgyvėtvęs kl'iiuiki

Seer.-Treasurer WILLIAM CHAPELS | - jomjs dienomis sustojo lenkų 
savaitraštis — “L\vo\v i Wjl- 
no” — Lvovas'ir Vilnius, kurį 
redagavo Stanislovas Macke- klos 
vičius (Cat). Pastarasis prieš, 
antrą pasawlinj karą L--?„ ( . 
Vilniuje dešiniosios krypties geografijos mokslų

President, GEORGE, WARES:
Editor. ROY MIZARA

A

ūki. Jei stambiame ūkyje 
auginimas javų/ir įvairių 
“komercinių” . (pramonė s 
žaliavų) augalų yra našes
nis, tai gyvulininkystėje 
smulkus ūkis neginčijamai 
viršija stambų ūkį.

Ot jums ir “mokslas” ir 
argumentas. Ypatingai 
“gyvulininkystėje smulkus 
ūkis neginčijamai viršija 
stambų ūkį!” Ant mažo 

arklys,

! Istoriški tamsūnai ir juokdariai
Buvo laikai šioje pačioje i vė”. Bet kai jis atsisėda ant 

’ ” traktoriaus ir kai tas trak
torius velka keturis ar pen
kis plūgus, tai “prapultis 
ir vergija”!

Bet tai tik viena šio at
žagarei viško argumento pu-

šalyje, kuomet buvo kalbė
ta ir priešintasi moderniš
kai pramonei, mašinoms, 
fabrikams. Buvo kalbėta ir 
įtikinėta, kad viskas Ame
rikoje pražus, visi pavirsi- 

Akademi- [
sekretorius, i v ' 

fizinės monėlių, 
> 1

. .. T5. . claįtaras beveik viską pradėsime-ga
1 . L. . . . į v._ . minti mašinomis ir milzi-s ėmėsi išleistoje brošiūroje Moksli- .v,

} to paties amato. gindamas ninku žodifc” praneša, jog i nis^°se įmonėse.
i anų miestų lenkiškumą. j proL Dalinkevičius, talkinin-

Finansiniai vargai privertė ; kaujamas mokslininkų Da- . . . . ~
!s. Mackevičių sulaikyti toli- įčinsko ir Kaikarytės, pasek- P^lS, skamba juokingai ir ges. Keleivis (gruodžio 13 
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geologų darbus:
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“Nesusipratimas” tarpe demokratų 
ir, republikonų

Republikonų partijos vadovybė užsispyrusiai reika
lauja, kad valstybės sekretorius Dean Acheson pasi
trauktu. Jie juo nepasitiki. Jo politika Tolimuosiuose Ry-

mesnį “Lwow i Wilno 
ma. I

moksliškai” įrody
ti, kad smulkus žemės ūkis sklypelio pririštas

varstotu ir priekalų, jeigu daug parankesnis, daug ge- pririšta karvutė,., pririšta
resnis ir išnašesnis, 
produktyviškesnis.

Šitokius “moksliškus” į-
; pateikia

daug ožkutė, pririšta avutė, prj- 
I • v j 1 • 1 — • • v 1 • •

Kai dabar žmogus pavar- > rodymus mums [ 
tai tų laikų istorijos pusią-1 .galvočiai iš Keleivio pašto-

mingai nagrinėja Lietuvos ! keistai, 
geologijos ir požeminių van-

I 'Argi galėjo pas mus būti

rišta kiaulė ir jos paršeliai, 
mažam ir tam pačiam tvar
telyje sukimšti visi šitie ir , 
dar kiti gyvulėliai smarvė- ' 
je ir ant šlapio mėšlo, “vir- , 
sija” moderniškas, dideles 

ulininkystės fermas, 
, 'še

riami ir prižiūrimi moksliš
kai, moderniškai k i

Su tokios galvosenos 
žmonėmis argumentuoti ne
apsimoka. Jie paskutiniai 
tamsūnai. Salietis

> uxn. leidžia- Jens resursų problemą. Prof, tokių tamsunų ir juokda- žvilgiu kolchozai nėra pro- kur gyvuliai auginami,
linkui Kinijos ir todėl dabar| mas iJ<md<,ne> Anglijoje......................... ’............................tuose buvusi per “švelni“ 1

tame- pasaulio kampe mes turime tiek nesusipratimų! į
Kai jie kritikuoja Achesoną, reikia žinoti, jie kritiuo-Į 

ja prezidentą Trumaną ir vyriausybės politiką. Toliau 1 
reikia žinoti, kad republikonai kritikuoja vyriausybę ir | 
jos politiką ne iš kairės, bet iš dešinės. Jie visus savo ar-; 
•gumentus suveda į vieną tašką, būtent, kad jeigu jie bū- : 
tų vairavę mūsų valstybės laivą, jie būtų seniai 
ję” visus komunistus.

Neginčijamas republikonų vadas Herbert Hoover iš

buvo

' sudskininkai ir kitokios 
.1 ohau' eįsĮ-s pOnaj jau nuleidžia

I savo sparnus, nes jie gerai 
-..-'.-i i žino, jog nei Vilniaus, nei 

: Lvovo jiems neteks valdy- 
sudoro- ;tp __ abejojama, ar jie ten 

i kada nors galės ir koją į- 
-•-o---- u------ -i---------- . įkelti. Bet tuo pačiu laiku

ėjo su savo pasiūlymais, šitie pasiūlymai, sakoma, ir su-1 lietuviški pramuštgal- 
daro republikonų proponuojamosios užsieninės politikos ! vįaj Amerikoje rėkia, būk 
pa grin d u s. Demokratai republikonus smer-1 lenkai iš jų Vilnių atimsią! 
kia ir tvirtina, kad Hooverio programa yra senoji izolia-i----------- *
cininkų programa. i

Štai toji programa, kaip Hooveris suformulavo. Jung-j 
tinęs Valstybes turi pirmoje vietoje taip apginkluoti abi! 
Amerikas ir save apsiginkluoti, jog niekuomet niekas ne
galėtų nė sapnuoti apie jų užkariavimą. ;

Tai pirmas punktas. Antras punktas turi būti pagrįs-i 
tas tuo supratimu, jog mes neturime nei jėgų, nei gali-1 
mybių visuose pasaulio kampuose “imtis” su komunizmu.! 
Pavyzdžiui, mes negalime apžioti visos ^Azijos arba Af-1 
rikos. Mes negalime faktinai okupuoti ir išlaikyti visą ■ 
Europą. |

Kokia iš to išvada? Išvada tegalj būti viena: Mes turi-1 kokie try

Kavecko vadovaudama grupe rių, tokių, kurie nesuprato duktingesni, kaip smulkus
Kaip matome, lenkai pil- Uia I^'tuyos mineralines ža- |_ _ J

.......... molynus, tinkamus ke-1 ]aj priešinosi?liavas, i 
ramikos 
tinkamą 
ruošia 
apie

I progreso ir jam
dirbiniams, smėlį, I 
stiklo 

plačią 
Lietuvos

versmes. Docentas inž. Taujt 
nis atlieka durpynų tyrinėji 
mą. Docentas Chomskis i 
Kąikaris vadovaujant j 
Bieliukui, tyrinėja Lietuvos 
ežerų . sistemą ir praktišką 
reikšmę.

gamybai, ir 
monografiją

taip kvai- ūkis. Tik neišmanėliai 
šiandien gali sakyti, kad 

_() dar juokingiau skani- stambus ūkis, ypač kolekty- 
bėtų, jeigu šiandien užsilip-| vinis ūkis, yra visais žvilgs-

I tų ant estrados Grigaitis, \ aiais našesnis už .smulkų
minei alines i Michelsonas, Straz-;

j_ Idas ir Tysliava, ir reika-' 
jr|lautų, kad reikia naikinti ; 

prof, fabrikus

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

; ir mašinas ir Į 
grįžti į smulkiosios gamy- I 
bos gadynę. Tuojau kiek-1 
vienas numotų ranka ir) pa-; 
sakytų: šitie vyrai iš proto i

i išsikraustė!
Bet kaip tik dabar šitie !

I vyrai sušilę įkalbinėja svie-į gentūros

Francūzijos buržuazija išsigandusi 
dėl tarptautinės padėties, nepasitiki 

Amerikos galybe ir pažadais

/

GALVOS UžGAVIMAS | žiūrėt, ar tai yra tik pa-i
• ! prastas miegas, ar kartais 

! nėra koma (coma) — pa- 
j vojiiigas užmigimas, kurs 
j gali baigtis ir mirčia.
i Todėl tokį užmigusį susi-
■ žeidėlį reikia kas pusvalan-

] i . • . „i;,v dis iš lengvo pabudint. Jei;,. . . _ . , _ . .kaktoj issokęs guzas sulig. hn , . . * • r..: cionus ir medinėmis žagre- rejoje., . / i < i ■ i paounaa, tai gerai, tai te- . ° J Jkiaušiniu didumo, bet krau- 1 , . ’ . n... mis.
• , i - • (•'< . • X. H u i n vti piib v aidimi Delias netekejo. Sutinimas at-,to. T • L? r 1it. Volo b- miega. Jei isbudint negali-

ma, tai tik greita operaci- tystės neperša Amerikos, 
ja, išėmus sukepusį kraują, pavyzdžiui, vidurvakarinių 

įkurs spaudžia smegenų valstijų žemės ūkiui, 
plėves, galima būtų išgel- Amerikos grūdų a.

i bėti 'gyvastį.

Daktarai, noriu 
klaust apie mūsų bernioką, j 

uvo užgavęs, jau 
mėnesiai. Bėgio-

, pįp damas su vaikais, pargriu-,ne tuos sausžemius aptverti galinga militarine siena
ai ir nenugalimai įsiviešpataujant abiejuose okeanuose 
tlantike ir Pacifike. Tolimuosiuose Rytuose mes turime 
jsidrūtinti Japonijoje, Philippinuose, Formozoje ir ki
še salose. Laivais ir lėktuvais iš tu bazių mes neišleisi-.’ 
? komunizmo iš Azijos.
Kas liečia Europą, tai daugiausia jėgų sudėkime Ang- 
•n ir iš jos nepraleisime komunizmo iš Europos. Tik- 
tuos tris punktus—Amerikas, Pacifiką ir Atlantiką 
mes galime saugiai atlaikyti.
uo tarpu Trumano - Achesono “Ašis” laikosi tos nuo- 

.nohės, kad mes turime muštis visur, kur tik galime su-1 
sitikti su “priešu”. Mes neturime paleisti iš rankų Ko- i 
rėjos. Mes turime gelbėti francūzus Indo-Kinijoje. Mes! 
turime iki dantų apginkluoti visą Vakarų Europą. , met gali būt i

Tai toks “nesusipratimas” tarpe demokratų ir repub-jKad iš viršaus iššoko
likonų. Tiksluose skirtumo nėra. Abieji siekia to paties.! zas, be kraujo ar su krau- Į vakarą. Pranešamą “Koks

bėra. Bet berniokas skun
džiasi, kad jam nuo to kar
to pasvaigsta galva. Bijom,: 
ar smegenų neužgavo. Dak
taras sakė, kad pereis ir

Atsakymas.
I Literatūros vakaras
|

UTENA, sp. 29 d. — 1 
i dūrinėje

vi- 
mokykloje sieninio

■ dienraščio redko-
mas visuo
pavojingas J

\ 8u’.legiją suorganizavo literatūri-

Skirtumas tik formoje ir metodoje, strategijoje ir ap- jotekiu, tai dar nieko tokio. įturi būti tarybinis moksleivis 
skaičiavime. Abieji lygiai mato “pavojų” ir sušilę juomi Tai tik paviršutis audinių j 
gąsdina Amerikos žmones. Tiek demokratai, tiek repub- sumušimas, 
likonai išsigandę pasaulinės taikos. Bus taika, nebus rei- dažniausia 
kalo apsiginklavimui iki dantų. Kuk tada atsidurs mūsų! 
ekonomika? Argi prieš konfliktą Korėjoje jau nebuvo-! Jūsų berniokui, 
me persigandę augančio nedarbo? Visi atvirai jau kai-i 
bėjo apie naują ekonominę krizę. Įtraukdamas Ameriką i va, tai gali būt nuo bendro

*• karan Azijoje, prezidentas Trumanas laikinai sėkmingai! galvos, ir smegenų sukrė- 
apsidirbo su ekonomine krize.

Dabar vėl darbai visur virte verda ir niekas nė nepri
simena apie krizę ir nedarbą.

U skaitė XI klasės mo.kin.ys Ra- 
Įginisj Jaunieji literatai An- 

jis palaipsniui j čius, Trimanis ir žemaitis pa- 
! išsilygina. Taip gal-įvyko ir: skaitę savo eilėraščius ir ap- 
' ’ sakymus. A. Rukšys

kontūzija, ir

sakymus.
Kad jam pasvaigsta gal- virš plano

P-ANDiĖLIS, sp. 28 d. — 
Sviesto gaimyklos įmones ko- 

timo. Čia jau kitas dalykas, lektyvas viršijo pieno paruošų 
. Galvą galima smarkiai su

trenki be jokio išviršinio perdirbta 58 tonos viršumpla-
planai. Iš kolūkių gauta ir

“Allied Labor News” a-J Partijos organas “Le Popu- 
i V J 1 CH O LIC11 y 1XYCV1 MXX 1V J C-V O V AV~ j Jį VI1 VU X >7k> korespondentaspairę” neturi aiškios linijos. 
I tui, kad žemės ūkio kolek-' patiekia informacijų apie j Laikraštis mano, kad visa 
i tyvizacija, kad stambių ū-j šių dienų Francūzijos bur-1 ateitis yra sprendžiama 
I kių kūrimas ir įvedimas įjžuazijos nuotaikas. Jos yra'šiandien Korėjos mūšiuose, 
i žemės apdirbimo procesus! prastos. Komercinė spauda ' bet neturi konkretaus pa- 
moderniškų mašinų, yra ne-Į rašo nusiminusiai ir išsi-'.siūlymo, ką šiame atsitiki-

1 mielo 11 IVŲLllIllclo į Į oLLclzSlJUo 11LIU LdJiAdo. JUo y 1 d | oldllvllUll lYU! LJUo JIJLLlOJLlUDv^ 

apdirbimo procesus! prastos. Komercinė spauda ' bet neturi kotikretaus pa- 
liškų mašinų, yra ne-1 rašo nusiminusiai ir išsi-'.siūlymo, ką šiame atsitiki- 

laimė, prapultis, atsitiki-fgandusiai. Beveik visi laik-jme turėtų daryti Francūzi- 
mas, vergija, katorga! Jie| naščiai, išskyrus komunistui ja. 
reikalauja, kad tie ūkiai | dienraštį “L’Humanite’, rei-; Francūzijos Komunistų 
būtų 'panaikinti ir

Francūzijos Komunistų 
šalis j škia tokias nuomones: 1) j Partijos organas “L’Huma- 

grįžtii atgal į smulkučius ! Baimė, kad Amerika ir jos i nite” plačiai rašo apie pre- 
! ūkelius su medinėmis akė-1 talkininkės prakiš karą Ko- zidento Trumano pareiški- ... • . I T T A • 1 • J •

Žinoma, jie tokios bepro-

O tai reiškia, kad mą, kad Amerika 
Francūzija turės nešdintis į svarsto atominės 
iš Indo-Kinijos. 2) Klaidą į panaudojimą šiame 
daro tie, kurie mano, kad Laikraštįs ragina

rimtai 
bombos 

kare, 
žmones

\

Taigi, mūsų valdovus (demokratus ir republikonus) j ženklo. O, kas įvyko sme- 
-------- i__. i. x -i genų audiniuose' nuo tokio 

i sutrenkimo, nelengva su- 
! sekt. Neretai nuo tokių at- 
i sitikimų įvyksta kraujo 
nubčginuį į smegenis, ne 

I būtinai vienoj vietoj, bet 
i gali būt smulkučių taške- 
liukų daugely vietų, kur 

- mažytės kraujagyslės buvo

pui*to baimė ne naujo karo, bet pasaulines ^taikos.

Prikelsime ir apginkluosime savo priešą
Komercinė spauda plhciai rašo apie mūsų vyriausybės 1 

naują greitą pasisukimą linkui Japonijos. Keliamas klau- ’ 
simas, kad Japonija trumpiausiu laiku būtų pastatyta 
ant naujų militarinių kojų. Ji turi būti iš naujo apgink- i 
luotą. Japonija turi pasidaryti tvirtove prieš “aziatišką 
komunizmą •_ . . . itrūkę ir po truputį krauja-
_ Bet tuojau įskyla klausimas: O kas bus, jeigu prikeltas | vo į smeg,enu plėvių audi-

i tt i • .. .z -v. o .r ;!nius arba ir pačių smegenų

ninio pieno. Per -8 mėnesius 
įmones kolektyvas valstybei 
davė 86 tūkstančius r.ublių 
pelno.

, tam l 
aruodui, i 

arba tolimųjų valstijų'/ di
džiosioms gyvulininkystės 
fermoms. Jie žino, kaip toli 
su tokia savo kvaila, 'atža- 
gareiv. propaganda jie te- 
nuvažiuotų. Todėl jie apie 
Amerikos žemės ūkį gražiai 
nutyli.

Tą savo beprotystę, tą 
savo atžagareiviškumą jie 
siūlo Lietuvos darbo žmo
nėms. Juos keikia ir smer
kia, kam jie dedasi į di
džiulius kolektyviškus ū- 
kius ir įsiveda moderniškus 
žemės apdirbimo įrankius. 
Tai esanti katorga ir ver
gija! .

Kai valstietis arią žemę 
mediniu arklu ir kai tą ark
lą vos tempia vos paeinąs 
kuinas, tai, šių sutvėrimų 
supratimu, “gerovė ir lais-

Azija yra svarbiausias mū- siųsti protestus Amerikos 
šio laukas kovoje su komu- ambasadai į Paryžių prie’š 

3) Francūzai turi naujo karo kurstytojus ir 
’ ’ , kad Anglija | prieš Amerikos “atominę 

.i . x. Amerikonas

nizmu. i
daryti viską, 1
paveiktų Ameriką pakeisti I politiką.
politiką, kad Amerika dau-į
giau dėmesio kreiptų į Eu-!
ropą, negu Į Aziją. 4) Kai-j 
ta visa politika, o ne genų .
MacArthuro paskutinis “o-l Jonas. Kodė, jQs> Petrai> 
fensyvas , kad Korėjoje AUaip lcidžiatc laika be jokio 

užsiėmimo.
Petras: Kad aš nesurandu 

i laiko ką nors daryti. .

ŠYPSENOS
T

Japonijos militarizmas vieną negražią dieną pakartos 
Pearl Harbor istoriją prieš mus pačius? Kasdami kitiems! audiniu 
.duobę, ar tik patys jon neįpulsime?

TRUPINIAI
Suvalgė savo pavardę

Tūlas Škotijos kontra k to
rius Dowie Stark, norėda
mas atsisakyti nuo tūlo lega
li© dokumento, kurį jis pir
miau pasirašė, prarijo to do
kumento dalį, kur buvo jo pa
vardė. Už tai teisėjas nubaudė

• jį 28 doleriais.

•

merikos ir Anglijos' jėgoms 
nebesiseka.

Francūzijos , stambiojoj,aiK<) Ka nors aaryu. . ■
biznio organas “Le Figaro” i., .... ,
labai bijo, kad :gah įvykti Į Matvdamas savo tėvlJ skęs. , 
pasidalinimas taipe Ame-.(.an^ vandenyje, vaikas klau- 
rikos ir jos europietiškų !sja motinos: ■ ■- '•
talkininkų. Tas pasidalini- apdraustas”, 
mas gali kilti tada, jeigu A- 
merika įsitrauktu i visuoti
nį karą Azijoje, kuriam ne- apdraustas”, paaiškino moti- 
gali pilnai pritarti europie
čiai, arba jeigu Amerika 
pradėtų įsivaizduoti, kad 
europiečiai paliks vienus a- 
merikiečius apsidirbti su 
Azija. Tokiam atsitikime,

• teigia “Le Figaro”, labai 
daug laimėtų Tarybų Są
junga.

Ar tėvelis yra

“Nesibijok, sūneli, tavo tė
velis yra ant didelės sumos •

na.

Nei pusės nepasako
Vyras: Jūs, moterys, kalba

te ir kalbate ir toms kalboms 
galo nesimato.

žmona: Bet mes nei pusės 
ne pasakome, kiek mes žinome 
ir galime pasakyti.

Ik

S. A X «•:>->*•

i*

Šietaet nepaprastai anksti mūsų sostinę Washingtona 
apdengė baltas sniegas.

Lai gyvuoja skirtumas
Francūzijos parlamente at

stovas, kalbėdamas už «tai, 
kad reikia gerinti legalius 
dėl .moterų įstatymus, pasakė: 
“Pagaliau, visai mažas skir- 

vyro ir. mo-

stambus Francūzijos kapi
talo organas “Le M-onde” 
bijosi, kad Amerika gali j- 
šivelti į visuotinį karą su 
Kinija. Laikrašti 
kad Fii’ancūzija turi daryti 
spaudimą ant prezidento 
Trumano tokio žygio iš
vengti.

Šitoje padėtyje pakelia 
savo halsą ir gen. DeGaulle. 
Jis reikalauja, kad Vakarų 
Europa būtų tvirtai apgin
kluota ir kad vokiečių gin
kluotos jėgos būtų atgai
vintos. Jis sako, kad jis su
tinka paimti' Francūzijos 
vadovybę į savo mirkąs ir 
vesti ją į kovą prieš komu
nizmą. Francūzija turinti 
pėda p.ėdon žygiuoti su A- 
merika. ■

Francūzijos

mano, !•.j tu irias yra tarp
terš.”

Kiti parlamento atstovai 
pašokę ant kojų sušuko:- “Lai 
gy v u o j a sk irtu mas. ’ ’

Tokiais atsitikimais men
kai ką tegalėtum pagelbėt.

! Reikėtų tik pagulėt, pasil
sėt, galvą aukščiau pade- ; 
jtus. Jei tokie kraujo ištryš-j 
kimai mažyčiai ir smegenų1 
audinių labai nepaspaudžia, 
tai pasėkos gali būti geros. 
Jei kurios smegenų dale
lės, narveliai ar jų plaušų 

į takai nuo spaudimo šen ir 
Popiežius paskelbė prailgi J ten apgėnda, tai gali būt 

mišrių negerumų.
Nuo didelio g^alvxis sukrė

timo žmogus nustoja .sąmo
nės tam kartui, apalpsta. 
Gali paskui atsigaut, bet jį 
paprastai miegan traukia. 
Ir tegul jis miega. Bet su 
tokiuo miegu reikia apsi-

Arkivyskupas už taiką

well, Australijos anglikonų 
bažnyčios galva, smerkia ato
minės bombos politiką, reika
lauja susitarti su Kinijos liau
dies valdžia ir baigti Korėjoj 
karą.

“Šventieji metai” prailginti

nąs “šventuosius metus” net 
j iki 1952 metų. Vatikanas ma-

Nesmagi kalėdų dovana , no tuo daugiau grašių lai,mė- 
Detroito kompanijos su ka-jti.

lėdomis paleidžia iš darbų
apie 190,000 darbininkų, dau
giausia automobilių darbinin
kų, nes automobilių esą pri
daryta perviršius.

Naujoje Gvinėjoje vidutinė 
darbininko alga yra $2.10 j 
mėnesį. Vergijos sąlygos ten 
palaikomos.

Socialistuv

Atsilygina
Atsisėdęs prie savo žmo

nos, kuri mašina siuva marš
kinius, jos vyras nuolat moki
na, kaip geriausia operuoti 
siuvamą mašiną.

“Mielasis, nemokink »ųia- 
nęs, kaip šią mašiną operuoti, 
nes jau 10 metų ją naAičtęjii 
ir gerai žinau, kaip openu&ti.“

“Bet aš noriu jums pagel
bėti lygiai taip, kaip jūs $ąlc 
manęs sėdėdama pagelbfifcite 
man automobilį vairuoti.” 
---------*----- —... . ............. .. . .
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(Tąsa)
Smalsuolių minia nekėlė jiems ovaci

jų, nesiuntė pagyrų, nereiškė savo 
džiaugsmo, o tylomis lydėjo juos dau
giau su pasibaisėjimu, negu su pasigėrė
jimu. Jie miniai atrodė ir galingi, ir pa
vojingi; narsūs ir apsukrūs lietuviai. Ne 
vienas, palydėjęs juos akimis, galvojo 
sau: “Jei būčiau aš didysis ordino ma
gistras, už jokius turtus neičiau su ta
vim į tavo žemes kariauti.”

Kol Vytautas buvo bažnyčioj ir su 
jais, tol jis buvo jiems ramus, jaukus ir 
savas, bet kai tik jis atsiskyrė nuo jų,* 
kai tik nujojo su savo raguotais bajo
rais, tuojau pasidarė nebejaukus, nebe
ramus ir svetimas.

—Tikri girių lokiai, — tarė Anglijos- 
grafas Derbi į ordino maršalkų, kai lie
tuviai išnyko iš akių.

—Lokius galima nors prijaukinti ar 
bent suvaldyti, o šiuos šiaip ar taip 
jaukink, šiaip ar taip valdyk,—jie vis- 
tiek į miškų žiūri,—atsakė ordino mar
šalka ir kažkuo nepatenkintas susiraukė.

XIV
Naujai įšventintas riteriu ir paskirtas 

prie anglų,grafo riterio Georgo Dranko 
vėliavos, būrininku, brolis Hansas Zvi- 
bakas trauke, panemunės sauskeliais į 
Lietuvos gilumų, į Kauna ir į Vilnių. 
Kartu su juo keliavo ir jo ginklanešys 
broliukas Oskaras Fuchsas. Nemunu 
yrėsi valtimis ir laivais knechtai, tarnai 
ir gabeno armotas, griautuvus, maistų 
ir pašarų arkliams. Ir panemunės saus
keliais, ir pačiu Nemunu visa gyva 
vilkstinė taip išsitęsė, kad nuo galvos iki 
uodegos buvo koks pusdienis kelionės. 
Laivai ir valtys, neįgudusių vairininkų 
varomi, užeidavo ant seklumų, ir reikė
davo sugaišti daug laiko, kol juos nuim
davo. Nemažai trukdė visos kariuome
nės žygiuotę įsigilinę į Žemaičių 'kraštų 
“pamedžioti” kryžiuočių ir sąjungininkų 
būriai. Taip pat “vėlavosi” kuršiai}su 
bajoru Skersgaudu ir žemaičių pulkai, 
bajoro- Rambaudo vedami. Nors grobti 
ir skriausti žemaičius, kaip ordino są
jungininkus, buvo draudžiama, tačiau 
niekas to nepaisė.. Kryžiuočiai niekuo
met tos progos nepraleisdavo net ir tai
kos metu, 0 sąjungininkams £ar prieš 
mūšį rūpėjo išmėginti savo kardus ant 
pagonių sprandų. Apskritai, svetimša
liai riteriai krikščioniškomis žemėmis 
laikė tik tuos kraštus, kurie buvo šiapus 
Nemuno į .Prūsus. Visi “medžiojo” la
bai drąsiai, nes žinojo, kad vyrai buvo 
išėję su kunigaikščiu į karų, o namie pa
siliko tik vaikai, seniai ir moterys. To
dėl net ir mažučiais būreliais drąsiai 
brovėsi į šalies gilumų ir plėšė begin
klius gyventojus.

Nesisekė anglų riteriui grafui Geor
gui Drankui medžioti Žemaičių giriose. 
Žvėrys iš miškų buvo išbaidyti; sodybos 
praeinančių būrių išgrobstytos; visi 
žmonės sakėsi esą jau pasikrikštiję; ne
simatė ir gražių moterų; jokio pasi
priešinimo nesutiko ir iš vyrų pusės, ir 
riteriui pasirodė nuobodus žygis. Buvo 
labai nepatenkintas ir priskirtu jam iš 
kryžiuočių tarpo būrininku, broliu rite
riu Hansu Zvibaku, kuris kaip tyčia vis 
atvesdavo jį į neturtingus kaimus ir į 
seniau nusiaubtas vietas.

—Šviesiausias grafe riteri!—tarė pri
siartinęs jo būrininkas Hansas Zviba- 
kas, pamatęs, kad jų vadas visu kuo la
ibai nepatenkintas,—taip mes ne tik nie
ko nelaimėsime, bet ir nuodėmių atleidi- 

. rųo sau nenusipelnysime: šitie pagonys, 
norėdami išvengti krikšto švento, visi 
pasitraukė į šalies giluma ir ten miškuo
se tebegarbina savo dievukus. Ten išsi
gabeno jie ir savo gražesnes moteris ir 
turtų. Jei taip, grafe, pasukus mums 
toliau nuo Nemuno. Aš čia ne labai toli 
Žinau viena turtingo saracėno pilaitę. 
Tiesa, bus toloka ir per miškus reikėtų 
keliauti, bet kiek pakelėje išnaikintumėm 
dievukų, kiek ir pačių pagonių pakrikš- 
tytumėm, o jau pakrikštytiems šventų ti
kėjimų sustiprintume! Paliepkit, narsu
sis grafe, o mes, Kristaus karįai, dėl ar- 

<timo meilės ir pagonių sielų išganymo 
savo gyvybę atiduosime į tavo rankas!

Grafas susimąstė ir negreit atsakė. Iš 
pradžių vienu žvilgsniu jis apmetė nepa
tenkintų kryžiuočių būrį, nuobodžiau- 
jaačiųs ir (trokštančius kokio nors grobio 
kriechtus ir paklausė:

—O ar didelis tas saracėnas jūsų or
dino ir švento tikėjimo priešas?

—Narsusis riteri, jis yra ne tik mūsų 
ordino ir mūsų „šventojo tikėjimo prie
šas, jis ir savo kunigaikščiui nesilenki'a, 
nei pylos, nei duoklės jam neduoda ir de
dasi su jo ir mūsų priešais. Didelį ir 
šventų darbų atliktų tavo ranka, grafe, 
jei jį nubaustų.

—O iš kur tau visa tai žinoma, bro
li?—paklausė susidūmojęs grafas.

-—Narsusis riteri, dar šiemet pavasarį 
kunigaikštis Vytautas siuntė mus, savo 
bendrus, į jo pilaitę, kad prikalbėtumėm 
jį prisidėti prie bendro žygio į Vilnių ir 
kad pasikrikštytų pats su šeima ir visais 
pilaitės žmonėmis.

—Ar jis paklausė savo kunigaikščio?
—Kur tau, narsusis riteri, paklau

sys; tai toks užkietėjęs saracėnas, jog 
nežinia, kaip jo dievo bausmė ligšiol ne
pasiekė: savo pilaitėj užleido jis mus 
žalčiais, gyvatėmis, liepė nusilenkti jo 
dievams, o kai mes pasipriešinome, tai 
nakti visus išvarė už vartų, kad mus 
plėšrieji žvėrys sudraskytų. Apie krikš
tų ir šventų tikėjimų nė kalbėt nenori.

—Argi nenubaudė jo tiktai kunigaikš
tis Vytautas?

—Narsusis riteri, kunigaikštis Vytau
tas ’seniai jau yra atsisakęs nuo Žemai
čių mūsų naudai. Vieno jis dabar iš že
maičių tenori, tai kad jie padėtų jam 
atgauti jo tėviškę ir pasikrikštytų.

—O karalius Jogaila argi nesirūpino 
Lietuvos krikštu?

—Karalius Jogaila Žemaičius yra 
mums seniai padovanojęs; jis ir be Že
maičių daug turi rūpesčių. Šiandien jis 
valdo didžiausius žemės plotus, nuolatos 
kariauja. Žemaičiai jam ir ne galvoj. 
Nors Jogaila ir krikščionių karalius, bet 
ne paslaptis, kad ir jis prieš lietuvių ir 
žemaičių krikštų: jis labiau linksta prie 
rusų ortodoksų, negu prie Rymo švento 
tikėjimo, o mus, ordino brolius, visuomet 
tyko tik nuskriausti.

—Betgi karalienė Jadvyga, tokia pa
vyzdinga krikščionė—jai argi nerūpi pa
gonių krikštas? —- nieko nežinodamas 
klausė svetimšalis riteris.

—Jei būtų taip, narsusis riteri, tai ar
gi taip skaudėtų mūsų didžiajam magis
trui širdį. Jis, tėviškai besirūpindamas 
ir besisielodamas nepakrikštytais lietu-

Atžymėjo vedybinę sukaktį

Buvo surengtos net kelios 
pares del Petro ir Sofijos Kar- 
sokų, paminėjimui jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo. '

Petras ir Sofija Karsokai 
yra draugiško būdo, priklauso 
prie įvairių progresyviškų 
draugijų ir abudu prisideda 
prie tų draugijų veikimo. Jų 
veikimas ir draugiškumas tu
ri subudavojęs daug draugų 
apie juos. Tie draugai nega
lėjo pamiršti svarbesnio jų 
gyvenimo įvykio, tą vedybinio 
gyvenimo pradžią, kuri įvyko 
lapkričio 26 d., 1925 m.

Tai progai pasitaikius, at
skiros gruipėš surengė net ke- 

i lias pares dėl Petro ir Sofijos, 
kad įvertint jų draugiškumą 
ir veikimą , progresyviškose or
ganizacijose.

[ Draugai Karsokai, norėda- 
įmi, kad ir jų visi draugai su 
j jais jų namuose praleistų dic- 
|ną, kad prisiminti tuos senus 
laikus, turėjo puikią parę 
gruodžio 10 d. Susirinkusie-

jji palinkėjo draugams Karšo-Į 
; kams dar daug daug metų 
Įveikti ir pasidžiaugti šiuo gy
venimu.

serganti ir silpna, bet jeigu Toronto rinkimus laimėjo 
kąs atlanko iš jos artimų 
draugų, tai nori kuo daugiau
siai kalbėti ir žingeidauja apie 

senus draugus, kaip jie gyve
na ir kas naujo pas juos. Taip
gi daktarė seka iš laikraščių 
gyvenimo įvykius.'

Daktarė sako nieko dabar 
nerašanti, nes negali atsakyti 
nei į aplaikytus laiškus, bet 
daktarė labai dėkinga, jei kas'

Miesto rinkimuose laimėjo 
dešinioji. Darbininkai neišrili
ko nei vieno atstovo į valdybą 
ar kontrolierius.

į apšvietus tarybą išrinkta 
| pažangi moteris Edna Ryer
son.

Majoras McCallum išrink- 
jtas tik, 1,500 balsų dauguma.

nadoje, reikalauja algų pakė
limo.

Reikalavimas susideda iš 
keturių punktų. Kiekvienas 
punktas stato tam tikrus laips
nius algų pakėlimo.

aplan- 
gcrai

parašo kokį laišką ar .atvirutę, 
nes daktare gali perskaityti ir 
skaito. Draugai, kurie 
ko ar parašo daktare
padaro, kad neužmiršta ligoje 
prispaustą seną draugę 
daktarė ir neatsako į laiškus, 

Pakartosiu,: 
randasi pas 

McGawan,

Jeigu

'Daktarė dabar
[savo žentą, Mr.
j 154 E. Brown Str., Blairesvi- 
[lle, Pa. Ją sunkiose valandose 
[prižiūri daktarės anūkė Juli-

Pjauna, ką sėjo per 500 metų

Pat Conroy, Kanados Dar- 
ibininkų Kongreso iždininkas, 
pareiškė, kad Vakarai plauna 
tą, ką jie sėjo per 500 metų. 

į Jis turėjo mintyje Kiniją.
Jeigu Azijos gyventojai at

metė Vakarų demokratiją, sa
ko jis, tai todėl, kad Vakarai 

įjuos išnaudojo šimtus metų.

Pakėlė algas 11 c. į valandą
1,800 gumos, darbininkų 

gavo algų pakėlimą 11 centų 
į valandą.

Jie dirba dėl Goodyear Rub
ber Co.

Nustatyta 40 valandų dar
bo savaitė. Už viršlaikį 
mokama laikas ir pusė.

OTTAWA. — Aliejaus 
piyba Kanadoj rugsėjo 
nesį pasiekė 2,724,985 
kų. Daugiausia aliejaus 
narna Albertoj? L.1

bus

ga- 
me- 
bač- 
gau-

jana.
Kaip

Plieno darbininkai prašo 
pakelti algas

Plieno darbininkų unija, at
stovaujanti 55,000 darbinin-

Worcester, Mass

jnietai butu daug laimingesni jjUJ> dirbančių 240 įmonių Ka

; Dr. Baltrušaitienė vis^
I sunkiai serga.
' Nors daktarė Baltrušaitienė 
dabai1 gyvena kiek toliau nuo 
Pittsburgh©, bet Pittsburgh ie
čiai atskiromis grupelėmis 
nors retkarčiais aplanko ser-

ikau dukters! Netekau brolio! 
■Netekau sveikatos! šie metaiNetekau sveikatos!

nelaimių, kai]) 
metai mano g. 
buna šviesesn 
ateinanti metai 
biąma daktare! Draugas

daugiausia i-Carčy išsirinko
............I prezidentu

Igančią draugę, laisvosios idė- 
jjos veteranę. Paskutinį sykį, 
kada teko aplankyti daktarę, 
tai buvom sykiu nuvažiavę su 
d i *a u ga i s 1 m b ra z a i s.

Nors daktarė yra sunkiai i užuojautą.

viais ir žemaičiais, net susirgo . . » Aukš- ,
tos doros ir kilnios sielos tai brolis, mū
sų kilnusis magistras.

—Gerai, broli Hansai, aš sutikčiau 
jau vesti į tų pilaitę, bet kas man* paliu
dys, kad visa tai, kų tu sakai — tiesa? 
Viešėdamas Marienburge, girdėjau aš' 
nusiskundimų ir jumis.

—Paliudys štai visi čia esantieji bro
liai ir prisieks šventuoju kryžium, kad 
mano žodžiuose nėra melo, o vien troški
mas ir rūpinimasis pagonių vėlėmis.

—Gerai, broli Hansai, aš sutinku jus 
vesti, bet ar žinote jūs į tų pilaitę kelių?

—Narsusis . riteri, tiesiausio kelio aš 
nežinau, bet bus nesunku gauti vadovų.

—O ar didelė tos pilaitės įgula?
—Pirma buvo nemaža, bet dabar,* be 

abejo, ir saracėnas išvyko pas savuosius 
su savo žmonėmis; aš manau, kad tiek, 
kiek čia mūsų yra, visiškai užtektų pi
laitei apgulti ir paimti . . . Beje, nar
susis riteri, dėl kitų tai gal per didelė 
būtų mūsų auka leistis į tokia kelionę, 
bet pilaitėje yra ir gražuolė saracėno 
duktė, taip pat paį^nė. Kų ne kų, o jų 
tai reikėtų apdovanoti šventu Rymo ti
kėjimu ir apšviesti dvasia šventa.

Riteris gyvai pažvelgė į brolį Hansų 
ir, kažką sumetęs, jį suniekino:

—Kiekviena, naujai pakrikštyta siela 
nekalta ir viešpačiui Jėzui maloni, ar ji 
gražuolės, ar vargšės pagonės.

—Taip, narsusis riteri, bet per jų mū
sų ordinas galėtų įsigyti daug garbės ir 
pakrikštyti jos brolius užkietėjusius sa-. 
racėnus ir visus pilaitės žmones.

—O kiek jai metų?
—Metų jai, narsusis riteri, apie sep

tyniolika ar aštuoniolika. Nors mums, 
broliams vienuoliams, draudžiama žiū
rėti moterims į akis ir grožėtis jų skais
čiu veidu, bet prisipažinsiu, jog aš nu
sidėjau. Gaila, kad ji, būdama tokia 
skaisti ir ^Okia grakšti, klaidžioja tam
sybėse ir nepažįsta šventų Rymo katali
kų tikejirūo.

(Bus daugiau)

LLD Moterų kuopos veikla
LLD 155 moterų kuopos su

sirinkimas įvyko gruodžio 11 
d. Susirinkimas buvo ne- j 
skaitlingas. Pasiliko neišrink- T 
ta sekantiems metams valdy
ba.

Raportus išdavė iš pereitų 
parengimų. Buvo surengta 
senų daiktų išpardavimas. 
Padarė pelno $47.88. Šios 
drauges pasidarbavo: D. Ju- 
sienė, L. Klakavienė, N. Au- 
siejienė, M. šipėnienė,. A. Wa- 
siliene. Daiktus padėjo rink
ti šios draugės: M. Deksnie- 
nė, M. Kižienė, L. Janulienė 
ir M. Plokštienė.

Nutarta turėti sekamą su
sirinkimą 1951 m. sausio mė
nesį ir po susirinkimo turėti 
arbatėlės parę. A.W.

i James B. Carey pats savo 
(’s,’i i išsirinko prezidentu tai)) va- 
8e|" Į dinamos International Union

į of Electrical, Radio and Ma-
Red. pastaba: šią korespon-’eiline Workers unijos čia lai- 

denciją talpindami į Laisvę, kvtoj tos unijos konstitucinėj 
gavome liūdna žinią, kad Dr. Lin\ encijoj, kuri tęsėsi gi uo- 
Johanna Baltrušaitienė mirė džio 4-8 dienomis, 
gruodžio 21 d. Reiškiame ve-J < arey, kuris 

[ lionies giminėms nuoširdžią ! a(bninistratyviu 
hnio susidarymo 

... i metai atgal, buvo
[savo sekėju aklamacijos būdu 
j be jokio pasipriešinimo.

i diskusijų delegatų 
pakėlimas per capi-

natl Dualiniam
nuo
Ra'. nos mokykloje pradėjo veil 
nuo i į j klasės

CHICAGOS ŽINIOS
Sunkiai serga J. Kalpokas .arba greitu lėktuvui išlėkti j 

į ūkį Arizonon karo metu. Dar
bininkus jis paliktų dirbtuvė
se. Padargietis.

Jau visa savaitė, kai Jonas 
Kalpokas ’guli ligoninėje (A- 
merican Hospital), 850 Wj 
Irving Park. Jam 
operacija ant kojų.

Man teko kalbėtis su 
tronėle Kalpokiene apie 
nio padėtį. Ligonis dar 
nas, bet džiaugiasi, kad 
racija buvo pasekminga.'

padaryta '
i Mėsos apdirbėjai vieningi 

u klausime

pirmininkavo 
pirm įninku 

šios unijos 
išrinktas

Dvi mokyklos suaugusiems
IGNALINA, sp. 29 d.—Rla' 

jone atidarytos dvi naujo, 
septynmetės mokyklos suav 
gusiems. Vakarinėje Ignai

į priimta
, ta mokesčių
i komitetui nuo, 50c iki 75c 
nario, bet buvo atmestas 
kėlimas nariniu mokesčių 
$1.50 iki $2 mėnesiui.

Iš finansų sekretoriaus 
I aiškėjo du svarbūs 
j Vienas, kad CIO

pa
dai y k ai. 

Nacionalis 
United Packinghouse į Komitetas šiai atskilėlei uni- 
Jr AEL Amalgama-j jai yra davęs kovai su kai- 

jted Cutters savo Bendram : baisiais $830,000, ir kita, kad 
I pranešime ,mėsos apdirbimo * atskilėlė Carey unija neturi 
[kompanijom, išdėsto, kad šios I daugiau 150,000 narių. O. 

llonnlno,1 lclv‘ ullii°s reikalaus, algos pa- betgi per visa metą laiko CIO 
įkėlimo vasario II d.K einant j dešinieji ir Carey padaras gy- 

praneša, Į sutarties tvarka, kuri gal’ 
kad Zalagėnų duktė Antoi-1 panaujinti algų klausimą, 
nette Ruth vėl randasi St. 
Joseph ligoninėj Joliete, kur 
jai bus padaryta dar viena 

operacija . ant

Zalagčnų duktė1 vėl
L

“Lamont News”

ligo-j 
silp-'
ope-

penktoji, še* 
toji ir septintoji. Mokyk’ 
je mokosi 68 žmonės. . Mo^ 
leivių tarpe — rajoninių įsi 
gų tarnautojai bei 
kolūkių jaunimas.

Antroji mokykla 
veikti Melagėnuose. 
darytos penktoji ir š 
sės.
ūkiečiai ir kolūkietes.

A. Juršėnas
įrėši, kad jie turi virš 300,000 [ 
[narių.

Už lapkričio .mėn. 1UE ga- Į

apylin

chirurgiška
kaulų. Tai jau bus penkta iš 
eilės operacija po to, kai pa
baigoj pereitų metų ji tapo 
auka auto fatalio akcidento. 
■ Tėvai Zellonai - Zalagėnai 
gyvena Lamonte. Pirmiau jie 
gyveno Chicagoje.

Reikalavime pakėlimo algų j
abiejų unijų pranešimas sako, ivo narinių per capita mokes-! 

■’................'......... ....... Iv‘. y \ , tai reikštų už j
Bet taip nė- į 

ra. Konvencijoj paaiškėjo, Į 
kad spalio ir lapkričio men. I 
per capita mokestys buvo Į 

[daugelio užvilktos iš pirmes- 
Įnių mėnesių. Taigi, tuomi 

! pasigyrimas,

kad jos glaudžiai kooperuos I čių $93,000, 
ir tas palies 250,000 
kų mėsos apdirbimo 
jose.

darbiniu- [ 187,000 narių.
iildustri-i ra. '

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

SKELBKITiSS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

pradv„ 
Joje ati
mtoji kla- 

Mokyklą lanko 38 kol-,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Reikia žinoti, kad šių unijų 
bendra veikla j.ų nariams 
laimėjo rugp. men. 1 I c. va
landai pakėlimą algos iš ko- [ paro'doma visas 
turiu didžiųjų pokerių irdau-{kaxl taip nėra, kaip Carey ir

Co. skelbia.-
Lapkričio mėn. Carey pa-; 

daras turėjo virš $50,000 ne-1 
datekliaus, o gruodžio mėn. i 
nėra pusės pinigų viršininkų 
algų išmokėjimui.

Konferencijoj buvo apie j 
400 delegatų nuo 150 lokalų. į

Mil vv aukietis.

g u,m os n c p r i guJ m i n g ų j ų.
UPW prezidentas Ralph

1 leLstcin. ir APT? Meat Cutters-
LLD 19-tos kuopos 
veikimo planai

Gruodžio 8 d. turėjome Earl Jimerson, pareiškė, kad 
priešmetinį susirinkimą. Na- jie išpildė iš anksto 60 dienų 

irių atsilankė vidutiniai, bet patėmijimą, ko reikalauja su- 
į daugelį sulaikė blogas oras. Į tartis'panaujinimui algų klau- 
j Iš valdybos raportų paaiš- [simo. V.
kėjo, kad kuopa nariais ir fi-! 
nansiniai ir abelnai veikimu 
neblogai stovi.

Valdyba sekantiems metams 
likosi ta pati. Pasižadėta 
daugiau veikti, gauti naujų 
narių, rengti vakarus po 
kiekvieno susirinkimo.

; L. Prūseika pasakė pamo
kinančią kalbą šių dienų 
klauisimais. Po to sekė drau
giškos vaišės ir pasikalbėji
mas. L-. ....

Mūsų. Kultūriška Veikla

Eilė draugijų turėjo paren
gimus Liuosybčs Svetainėje. 
Koncertus turėjo: LDS 109-ta 
kuopa, Našlių Klubas ir Sales 
Bendrovė. Visi parengimai 
praėjo draugiškoj atmosferoj 

K. M. i *r buvo sėkmingi. Taigi, ci-
- Į ceriečiai atsižymi kultūroje..

[ Dabartiniu laiku negaluoja 
į visa eilė kaimynų, tai skaus- 
l.mais viduriuose, sakoma, nuo 
vandens. Sunkiai sirgo d. A. 
Augaitienė ir Kazys Deveikis.

Rep.

Tik Bosai Pasislėpt
Galės Karo Laike

— .Nemanykite, kad galima 
bus pasislėpti -laike atakos,— 
James J. Wadsworth perser
gėjo darbininkus.. Ir pridėjo/
—tuomet bus laikas užsigrūdi-1 
n imu i.

Jis nurodė, kad šalis nega
lėtų egzistuoti, jei darbininkų 

ipnoduktyvę jėgą išsklaidytų į 
keturius vėjus. '

Sulyg jo kalbos pasidaro 
pilnai aišku, ka^l, tik mūsų 
bosas galės pasislėpti nuo 
atomines bombos kelnorėje

Vyriškos ar moteriškos lyties

Atsilankiusi į zoologijos 
parką, viena moteris klausia 
žvėrinčiaus sargo, ar šis hi
ppopotamus yra vyriškos ai* 
moteriškos lyties?

“Tuo klausimų turėtų inte
resuotis tik, kitas, hippopota
mus,” sargas jai atsake.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

[ 4 CHARLES J. ROMAN

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Antr.j GruocL-Dec. 26,

Liūdėsįo valandoj kreipki
tės prie manęs diena ar» 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai Įruošta mttoŲ 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.



NewWto^^Onioi Vaikai narkotikų 
pardavinėtojai

Šauks inžinierius 
užsirašyti draftui

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896 
■ i —i—m—

HELP WANTED—FEMALE

Jaunuolis kumštininkas Naujuos Metuos Auditorijoje Kailiasiuviai sako
mirė nuo sužeidimo
tame sporte

Kovęsis praėjusį trečiadie- 
Arenoje su 

Sonny Boy 
susitrenki m o 
plotą atribo-

n į St. Nicholas 
Percy Bassett, 
West mirė nuo 
galvos į imtynių
jautį lanką. Jis ten krito aukš
tielninkas, prisvaigęs nuo opo
nento kumščio galvon, septin
tajame round’e.

West yra devintasis šiemet 
kumštynėse užsimušęs - už
muštas kumštininkas.

Mačiusieji nelaimę per te
leviziją jo tėvai atskrido iš 
Washington© pas sūnų, bet 
jisai tėvų nebepažino,
vo atgavęs sąmonės, nors po 
nelaimės dar išbuvo pusgyvis 
apie 20 valandų. Jam darė 
dvi operacijas išsiliejusio į 
smegenis ir sukrekėjusio krau
jo gumuliams prašalinti, bet 
nepavyko išgelbėti gyvybę. 
West buvo 21 metui amžiaus.

pabuvosini, kaip piknike

vakaras, 
kurioje

no-
au-

Gros Kaza-

Įėjimas, kaip ir visuomet, 
mokamas. Įžanga Į balių, 
ditorijon, $1.50. 
kevičiaus orkestras.

Norintieji auditorijoje turė
ti stalus, prašomi nedelsti. 
Užeikite pasitarti. Arba užsi- 
s i s a k y k i te telefonu : Vir
ginia 9-4^78.

Naujųjų Motų lauktuvių 
pramoga Įvyks gruodžio 31- 
mos vakarą, Liberty Audito-

daugiau ! rijoje, kampas Atlantic Ave- 
;nue ii’ llOtli St., Richmond

taika ir alga yra 
neatskiriamos

są-

Reikalauja išlaisvinti 
ar teisti sulaikytus 
portorikiečius

Liberty Auditorijoje šiemet 
Naujiesiems Metams pasitikti 
balius bus vedamas taip, kaip 
vedami lietuvių kriaučių pik
nikai. šeimos ar grupės šeimų 
ar draugų pas salės vedėjus 
užsisako stalus ir reikiamą 
skaičių kėdžių, o visa kita 
šeimininkyste savo stalui rūpi
nasi patys.

Naujųjų- Metų 
mat, tokia pramoga, 
žmonės pageidauja

1 Įvairumo.
— Ar daug, turėsite svečių?

1— klausėme Walterio Bra- 
nebu- !zausko, auditorijos vedėjo.

— Vietos auditorijoje dar 
j turime, bet ji mažėja. Ar iš
teksime visiems pageidaujan- 

įtiems stalų, sunku pasakyti iš
Priklausys nuo to, ' Iš bil 

paskutinę, savaite [klauskite
užsisakys vietų. Ne visą salę— į Hill. Nepamirškite to Hill. Iš
galėsime atiduoti stalams sta-j berty Auditorija privažiuoja- 

Ima bile kuria sekamųjų’ prie- 
1 monių:

BMT Jamaica traukiniu iki 
jlllth St., eiti du blokai (il-

; Kelrodis Naujųjų metų 
pobūvio Auditorijoje

• anksto.
kiek šią,

keliaudami
i Richmond

New Yorko kailiasiuviai 
vo lokalų ir Bendrosios Tary
bos mitinguose nusitarė kovo- 

iti už |5 nuošimčių algos prie- 
| do, prašalinti nedarbą, page- 
Irinti darbo sąlygas ir kad bo
ksai mokėtų po daugiau į. uni
jos sveikatos ir apdraudos 
fondą.

“Mums to vįsko reikia,” sa
kė nariai mitinguose, “dėl to, 
kad aukštos ’kainos ir karo 
taksai verčia mūsų gyvenimo 
sąlygas blogėti.”

Kajliasiuviai sako, kad blo
gėjimas gyvenimo sąlygų ei- 

Į na ranka rankon su pasiruoši- 
imu karui. Dėl to jie savo mi- 
‘ tinguose vienbalsiai nutarė 
reikalauti taikos ir kad 

Į draustų atominę bombą.

Bronxe vykdomame tardy
mo 17 motų jaunuolių išsiaiš
kino, kad kaip greit juos pa
sigauna tais nuodais prekiau
tojai Į savo bučių vartotojais 
tų nuodų, taip greit įtakinges- 
niuosius užkinko jau ir ki
tiems pardavinėti.

Septyniolikos metų jaunuo
liai liudijo, kaip jie patys tapo 
narkotikų vergais būdami 
tiktai 15 motų amžiaus ir 
kaip jie pradėjo pardavinėti 
kitiems vaikams.

New Yorko esančioji 
merių darbo’ jėgoms 
komisija pasiūlė pašaukti re
gistruotis draftui visus turin
čius bachelor laipsni inžinie
rius, net iki 70 metų amžiaus. 
Taipgi draftuoti studijuojan
čius tam laipsniui gauti 

j gijos studentus.

tiekti

kolo

Dod-

uz-

palikti vietos šo

Auklė; guolis vietoje. ' Nuosavas 
kambarys. Moderniški namai. Link
sma aplinka. Skambinkite Bell 
Harbor 5-4633.

Motinai pagelbininkė — namų dar
bininkė. Patyrusi su vaikučiais. 4 
dienas. Pirm., Antrad., Ketvirtai!. ir 
šešlad., taipgi vieną savaitę ir sekm. 
Daboti kūdiki per du vakarus. $25. 
Guolis vietoje, jeigu pageidauja. 
IL. 7-1897.

HELP WANTED—MALE

Ką darys radijams 
programų rašytojai?

Hugh Casey, buvęs 
ger’ių piteheris, patrauktas 
teisman. Hilda W,eissman, 25 

j metų, skundžia, kad j.is 
i prigyvenęs, bot nenorįs 
j dėti užlaikyti- sūneli. 
! pats ir jo jauna žmona
: kad jis nekaltas. Įdomu, kaip 
'žmona galėtų tai žinoti?

Roikalingi patyrę stogų darbinin
kai. Kreipkitės: 377 Prospect Ave., 
Brooklyn, N. Y. SO. 8-1258.

(245-246)

fir-

su ja 
prisi- 
Jisai 
sako,

Po daugelio reikalavimų ką 
nors veikti, pagaliau, pradėjo 
tardyti pasikėsinusių ant pre
zidento dviejų portorikiečių 
ž(monas ir du daug vėliau už 
jas suimtus L kitus asmenis. 
Apeliacinis teismas įsakė juos 
tardyti ir pateikti jiems for
malius kaltinimus, o jeigu 
kaltinimų neturi, paleisti.

Reikalaujantieji jiems lais
ves asmenys ir grupės ’Asą 
aiką teigė, kad tiems ketu- 
iems nėra pagrindo būti ka
lime, kad jie nieku neprisi
ėję prie
es, jeigu būtų buvę jų įkali 
mui priežasčių, jiems būtų 
įjau pateikę ir kaltinimus

j tyti. Reiks 
‘ kiams.

Walteris 
porą lakštų 
kiusius stalus. Tarpe užsisa- 

Įkiusių yra ir Laisvės darbinin
kų grupė.

Beje, laisviečiai sakė, kad 
jie savo grupėn priims ir ne-

Kurie 
ba- 

matykitės su jais kiek

(Geriame lietaus ir 
sniego vandenį

C o I u m b i a B ro a d c asti n g 
ma Įsakė savo darbininkams 
pasirašyti lojalumo pareiški
mus, reiškiančius Įsaką atlik
ti “ausinę iš viso gyvenimo.”

Radijams Programų Rašy
tojų Gildija patarė savo na
riams nesirašyti tų ausinių . 
šiuo tarpu, palaukti, ką paša-1 
kys jų unijos centras.

New Yorke suimtas George 
Angel et, 25 ,m. Jį policija 
skaito buvus ryšininku tarp 
milijoninius pelnus darančio 
narkotikų trusto jr tų eilinių, 
kurie pardavinėja* tuos nuo
dingus svaigalus vaikams.

Vos tik pradėjusi gyventi i 
žiema 'ryžosi parodyti savo 
galią, penktadienį pirm Kalė
dų šiek tiek pasnigo ir,snie
gas ir ledas išsilaikė per nak- nierius Stephen J. Carney at-

i ti. sistatydino majorui Impelli-
I ..... — - --------(tteri to pareikalavus. Jis nori

j pastatyti pareigosna savuo
sius.

Vandens tiekimo komisijo

to pasikėsinimo

New Yorke suimta blondinė 
th Danella su didoku maišu 

Maiše radę iš ap- 
du radijus, stala- 

ir kitų reikmenų, 
nieko apie apvo-

.»t? pečiu.
vogto buto
vų įrankių

. Ji teisinosi
girną nežinanti, o maišą radu 
si koridoriuje.

F1LM0S-TEATRAI
New Yorko Paramount

šventėms pradėjo rodyti 
linksmą filmą “Mr. Music.” 
Vaidina Bing Crosby, Nancy 
Olson, Charles Coburn, Ruth 
Hussey ir kiti. Scenoje Louis 
Prima ir jo orkestras, taipgi 
šokikai, smagūs komiški ak- 

• tai.

Rivoli Teatre

atvertė knygelės
ir išvardijo užsisa-

Tarpe

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
Kalėdoms 

ras kainavo 
giau, negu 
pietums.

kalakutienos sva- 
po 5 centus dau-
Padėkų Dienos

Srities 
paėmęs patikrinti 
draugijos knygas, kokios, 
kur, būna j u pajamos ir 
išmokesčiai.

prokuroras Hogan 
ir policijos 

, is 
koki

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

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

sako, 
seno 

Long
Mažiau mėsos anglams

Įėjo galion Anglijos val
džios Įsakas, kuriuo mėsos 
porcija kiekvienam Anglijos 
gyventojui sumažinama 22 
procentais, žinoma, tą įsaką 
lengvai apeina turtingieji.

į jog yra klaidinga 
Įsigyvenusi mintis,

I Island rezervuarai 
j vandeni požemiais 
jticut upių.

Jamaica trau- 
Turnpike-Kew 

. Imti Q-37 bu-į
są. Išsėsti prie Atlantic Avė.

Atlantic 22 busas tinka va-[ tyri neto j ąj, 
žinoti iš Williamsburg, Ridge
wood, East Ne.w York. Gali
ma jin persėsti su transfėru iš 
kai kurių busų, gatvekarių ir 
iš subways ties Eastern Park
way-Broadway Junction stoti-

Independent 
kiniu iki Union 
Gardens stoties

G o oi og i j os tyri n etoj ai 
nuo 
būk

gauną sau
iš Connec-

Ta vandeni, sako * * *
gauname iš lie

ka u s ir sniego.

Telefonas kainuos 
10 centų

pa-
dirbančius Laisvėje.
norėtumėt su jais kartu 
liavoti,
galint iš anksto.

Auditorijos restaurantjas 
veiks visą vakarą. Bile kas 
galės užeiti pavalgyti, pasėdė
ti, pasimatyti, ar nusipirkęs mi. Eina Broadve nuo Lafaye- 
valgių nusinešti prie savo sta- tte St. iki Pennsylvania Ave., 
lo auditorijon. Restaurantan o nuo ten Atlantic

KOMUNISTAI ŠAUKIA 
MASINIUS MITINGUS

Avė.

Kovingų unijistp 
laimingi vaikai

Nuteisė 5 metams už 
vengimą drafto

ir sesučių 
suvykę Į 

Trades High

Penkiolika šimtų vaikų, vie 
j n i atlydėti tėvų, o kiti vyrės 
iniųjų savo brolių 
į priežiūroje buvo 
. Central Needle
; School Teatra kalėdinės ogiai 
i tės pobūviui. Juos sukvietė 
kailių dažytojų unija.

Unija pateikė mažiukams 
■ pupečių teatro, magikos ir
filmų programą. Įtemptai jie 
stebėjo ir džiugiai krykštavo. 
Džiaugsmą dar padidino uni- 
jistas “šventasis” su dovanėlė
mis. Tačiau už vis didžiausia 
ir brangiausia jiems unijos 
dovana yra apsauga jų tė
vams teisės uždirbti žmonišką 
pragyvenimą.

New Yorke buvo teisiamas 
Vokietijoje1 gimęs A 1 f r e d 
Bergdoll, sūnus buvusio pas
kubusio dėl nestojimo Į Pir
mąjį Pasaulinį Karą amerikie
čio sliakerio Grover Cleveland 
B erg d olio.

N u t e i s d a m a s p e n k c r i e ms
.metams jaunąjį Bergdoll, tei
lsėjas Ryan, tačiau, neskubėjo 
'bausmę vykdyti, 
i dienų apsimąstyti.

Bergdoll teisme 
jis sutiktų dirbti 

Imilitarišką darbą, 
ti neisiąs.
SKELBKITES LAISVĖJE

Sąryšyje su New Yorko 
miesto Įvyksiančia konvencija, 
komunistų organizacijos ap
skrityse šaukia masinius mi
tingus. Juose susirinkusiems 

(nariams ir no nariams aiškins, 
! koki numatoma artimiausi 
: Amerikos darbininkų klasės 
' uždaviniai ir kokia tos parti
jos prievolė tų 
I vykdyme.

Du masiniai 
' ši trečiadienį,
‘ Brooklync, Livingston dalėje, 
j 301 Schermerhorn St., netoli 
Į Nevins; kitas New Yorke, 
i Rockland Palace, 155th St. ir 
Itftb Ave. ZU

Pradedant sausio 6-ta, 
šaukimas telefonu iš mokamų
jų stotelių kainuos po 10 cen
tų. Tais priediniais nikeliais 
kompanija, aprobuojama, per 
metus susižers sau 12 milionų 
dolerių daugiau.

Užrašyki! Laisvę Savo Draugui.

paskyrė 60

sakes, kad 
bile kokį 

bot k ariau-

uždaviniu Į-

mitingai Įvyks
27-tą. Vienas

šventes prasidėjo anksti.* 
t Palinkėti “linksmų švenčių” 
■ vieni kitiems šio to atsinešę Į 
šapas ii’ ofisus patys, o kitur 

i bosų pavaišinti, daugelis dar- 
Ibą baigė penktadienį nuo pie- 
i tų.
i U>,rašykit Laisvę Savo Draugui.

dabar^ 
par

imo Ja- |

Rodo “The Mudlark,” 
(murziną vyturėlį), užsima
niusį karaliauti berniūkštį.

Stanley Teatre

šventėms (pirmadieniui) 
pradėjo naują programą, ta
rybinę muzikai išką “Under 
Sunny Skies,” ir “Animal 
Theatre.” Sekmadienį, 24-tą, 
po paskutinio rodymo seno
sios programos, kartą parody
ta naująją.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SKELBKITĖS laisvoje

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Likos, Bendras^ Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsle, Reumatizmas.

Kraujo ir Slapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1 :00—7:00. 
Setmud. 11:30 A. M. iki 1:30 P, M.

REPUBLIC BAR & GRILL
' * , / 9

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Newyorkieciai gerai 
atsiliepė su aukomis 
civilinėms teisėms

Dienraščio Laisves B-ves
*

KONVENCIJA
IR

Civilinių Teisių Kongresas 
skelbia, jog pirmąją savaitę 
vajaus sukelta keturi tūkstan
čiai dolerių. Didžiuma tos su
mos, sako pranešimas, atėjo 
iš New Yorko ir artimų apy
linkių.

Kongresas siekia sukelti 
$60,000 gynimui 12-kos ko
munistų ir kitų persekiojamų 
už politines darbininkiškas 
pažiūras ir už darbuotę tai
kai.

BANKETAS
t

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkitės 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininku suvažiavimas ir banketas ivvkš v C •

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

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdar’a 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:

ŠEŠTADIENI

Sausio 27 January, 1951

Vakarienė bus duodama 7-tą vai. vakare.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklynieciai, ‘ kurie turite kokių parandavojimų, ar 

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

1 mokėsite savo bilą..........

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50.
’.’9

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui 
Richmond Hill — 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 
renduojas už Keturi kiti kam-' 
bariai ant antro aukšto ir du ištai-į 
syti kambariai ant trečio, 
tušti. Automatiškai šildomas, 
quet grindys. Du blokai 
maica Avenue.
Woodhaven Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street 
st.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
. T el. EV. 7-6233

DEGTINĖS, VYNAI, 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

JOSEPH BALTAITIS
V

BAR & GRILL
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

4 psi.—Laisvč(Liberty, Lith. Daily) -Antr., (Iruod.-Dec. 26, 1950




