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nedalyvaus, 
partijos ge- 

Eugene 
pirmininkas 

Pirmasis 
antrasis —

Jungtinių Valstijų Komu 
nistų Partijos suvažiavimas į 
vyksta šią savaitę Niujorko.

Suvažiavime 
sako pranešimas,
neral inis sekretorius.- 
Dennis, ir josios 
William Z. Koster, 
yra kalėjime, o 
serga.

Bet, kaip sako pranešimai, I 
suvažiavime dalyvaus visa eilė 
žymiųjų jos vadovų, kurių tū- i 
Ii — dešimt — yra nubausti 1 
kalėjimo bausmėmis ir kurių 
byla šiuo motu yra aukščiau- 1 
šiame šalies teisme.
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Dienraščio XXXII.

Didžiules armijos buriasi 
X mūšiam Korėjoj į pietus 

nuo 38-tos paraleles
Jankiai esą pasiruošę atmušt 
Korėjos liaudininkus ir kinus

★ , Korėja, gruod. 27.—Pa-
Niūjorko “Times”, rašyda- ’ smarkėjo Šiaurinės Kore-

mas apie šį 
ko, jog šiuo metu 
Valstijų Komunistu 
liaudyje įtaka stovi 
šia.”

suvažiavimą, sa-
Ju ngtinių
„Pai tijos ( kus, Pietinės Korėjos tau- 
zpmiau-1 tininkus, už dviejų iki 10 

mylių į pietus nuo 38<-tos 
paralelės.

Liaudininkai ir jų padė-
1 jojai kinai kai kur įvarė 
; poros mylių kylius į jankių 
ir korejinių tautininkų li-

* jos liaudininkų atakos prieš
• amerikonus ir jų talkinin-

Apie tai. iš tikrųjų, nieks Į 
negalėtų pasakyti, ypatingai 
Niujorko “Times,” kuris nie
kad šiai partijai nepripažino 
liaudyje įtakos.

Kad komunistinei partijai
šiandien yra daug kliūčių ke- nijas. Pranešama, kad pas- 
lyje — niekas negali užginčy- ■ kui liaudininkai 
ti. Bet kada tų kliūčių komu
nistiniam judėjimui kapitalis
tinėj santvarkoj nebuvo?

Net jeigu aukščiausias ša
lies teismas 
Smitho įstatymą nelegaliu 
net jeigu jis, tuo pasiremda
mas, išteisintų vienuolika ko
munistų vadotų. tai y 
įstatymas. M acCa rra n 
mas,' kuriuo einant ši 
bus puolama.

Tuojmet ir vėl toks 
teismus; tuomet ir v 
kas gal būt pasieks aukščiau- 
sį šalies teismą, na. visa tai, 
be kitko, sueikvos daug pini-

Amerikoje šiuo metu eiti į 
teisinus nėra lengva, ypačiai Į 
tokiai partijai, kuri pasilaiky 
mą gauna iš darbininkų.

buvo at
mušti.

Tokio. — Generolo Mac- 
rthuro komanda įspėjo, 

pripažintų j<af| šiauriniai liaudininkai 
• ir kinai sutelkė 440,000 sa

vo armijos didžiam mūšiui

KINIJA SULAIKO KARINES Dar 32 įžymūs amerikiečiai 
MEDŽIAGAS AMERIKAI

į pietus nuo 38-tos parale
lės, bet amerikonai su savo 
talkininkais tikisi sulaikyti 
jų atakas.

Gen. MacArthur pasako
jo, kad toliau į šiaurę bei 
Mandžūrijoj esą paruošta 
dar apie “1,000,000” koreji- 
niu liaudininku ir kinu ka- *■ v
riuomenės.

Washington. — Kinijos 
Liaudies Respublika pernai 
pardavė Jungtinėms ^Vals
tijoms 5 milionus svarų 
tungsteno, labai svarbios 
medžiagos plienui pagerin
ti. O šiemet Jungtin. Valsti
jos tegavo tik 350,000 sva
rų tungsteno pirkti iš Ki
nijos.

1949 metais Amerika pir
ko iš Kinijos <8 milionus, 300 
tūkstančiu svaru cinos, k i- 
to svarbaus karinio metalo. 
Šiemet Kinija pardavė A-

reikalauja panaikint 
McCarran’o įstatymąmerikai tik 3 milionus sva 

rų cinos.
Pagalinus, Kinijos vai 

džia visai sulaikė kariu, me 
džiagas Jungtinėms Valsti-! 
joms todėl, kad ši šalis už-1 
gynė gabenti bent kokius! 
Kinijai naudingus dirbi-! Ghicag0._ Trisdešimt du 
mus - pioduktus. įžymūs amerikiečiai Įsteigė

Kinija dabar parduoda I komitetą, kuris kovos, kad 
Sovietų Sąjungai tungste- ! Kongresas panaikintų ra- 
ną, ciną ir kitas karines me- gangaudišką McCarrano į- 
džiagas, kaip teigia Asso 
ciated Press.

-\Jie sako. tas įstatymas kelia 
isteriją, terorizuoja žmones

iš-

Dar griežčiau užveržta Kinija kaltina jankius
I karinė cenzūra >už masines žudynes

Pyongyang. — Šiaurines!
Korėjos liaudininkų radijas!
sakė:

Liaudies Armija vis ker
ta skaudžius priešam smū
gius visuose frontuose.

Liaudies partizanai ata
kuoja karinius taikinius 
priešų užnugaryje.

Korporacijų kapitalas 
virš trigubai pakilo

Washington. — Ameriki
nės korporacijos dabar tu
ri 75 bilionus, 900 milionu 

' 'i,

dolerių veikiančio kapitalo 
įvairiose pramonėse, o 1939 
metais pramoninis korpora-

Judis, pavardintas “Su-įciju turtas buvo tik 24 bi- 
įdiev, Amerika”, bus pa-čionai, 500 milionų dolerių, 
remtas amerikietės Anna
belles Bucar’aitės parašyta 
knyga “Teisybė apie Ame
rikos Diplomatus.”

■staty Sovietinis judis apie 
partija - . .

karo kurstytojus
; Maskva. — Sovietų artis-
Į tai gamins judamųjų pa
veikslu kūrini, rodanti a-. G 7 €

j merikinius karo kurstyto-

Federal Reserve Board 
skelbia, jog Amerikoje iš de
šimties šeimų, keturios yra

Korėja.— Amerikonų ko-i Tokio. — Kinijos radijas 
Į mauda dar paaštrino visuo-jįtarė amerikonus ir jų tal- 
tina kariniu žinių cenzūra

Of icier iai padiktuoja L 
respondentams žinias, 
respondentai turi jas 
pusvalandį parašyt ir 
duot oficieriams patikrint! amerikonai vien Pyongyan- 
bei “pataisyt”. Tuomet ži- | ge, šiaurinės Korėjos sosti- 
nios siunčiamos per koman-lnėje, nužudė 500 belaisvių, 

Idos telefoną. korejinių krikščionių.

j kininkus, kad jie, traukda- 
__ i iš Šiauriu. Korėjos, 

masiniai žudė civilius ir ka-
ko- miesi

Ko
pei* rinius belaisvius.

per- Tas radijas tv

Mirtingiausios
Amerikoj Kalėdos

Trygve Lie ragina 
nesitraukt iš Korėjos

New York. — Associated 
Press žinių agentūra ap
skaičiavo, jog per šias ka
lėdines šventes žuvo 724 a- 
merikiečiai įvairiose nelai
mėse :.

per du 
leidimo 
ir terorizuojančius baugi
nimus visoje šalyje.”

Nors tas įstatymas visų- . 
pirm nukreiptas prieš ko
munistus ir kitus kairiuo
sius, bet jis grūmoja poli
tinėms ir pilietinėms visų 
amerikiečiu laisvėms.

Komitete kovai už Mc- 
1 Carrano įstatymo atšauki- 
imą, tarp kitų, yra:

Nobelio dovanos laimėto- 
i jai Thomas Mann ir Emily ‘ 
| Green Balch; profesorius 
| Alexander Meiklejohn, bu
vęs Wisconsino Universite- 

Go pirmininkas; episkopalų 
i vyskupas Edward L. Par- 
isons; Harvardo Universite 
i to filosofijos profesorių 
Ralph Barton Perry; Ama 

I gameitų Rūbsiuvių Unijr 
I sekretorius-iždinink. Fra* 
; Rosenblum; Prine eto 
j teologijos seminarijos p 
fesorius John A. Mack?

. artistas Peter Blume; ( 
cagos Universiteto pi 
A. J. Carlson; rabinas 
ris Fishman, ir kt.

Jų komitetas pasteU; 
sekamus reiškinius, kelia 

! čius viltį, kad galima Jz 
panaikint McCarrano įsta
tymą:

Demokratas kongresma- 
nas Adolph Sabath jau įtei
kė Kongresui sumanymą, 
reikalaujantį atšaukt Mc
Carrano įstatymą.

CIO, Jungtinių Sinagogų 
Sąryšis, Darbo Federacijos 
laikraštis ir įvairios kitos 
organizacijos ragino panai
kinti tą įstatymą. *

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas nusprendė 
Blau apeliacijos byloje, kad 
šalies Konstitucija užgina 
verst asmenį liudyt prieš 
patį save.

Paryžius. — Jau samdo- i, Manoma, jog Aukščiausio 
Teismo sprendimas pritai
komas ir prieš McCarrano 
įstatymą, reikalaujantį, kad 
komunistai susiregistruotų, 
vadinasi, prieš save liudy-

Komitete yra šeši protes- 
i tautų vyskupai, du tarp- 
< tautinės Nobelio dovanos 
'laimėtojai už literatūrą, ei
lė mokslininkų ir kitų gar
siu amerikiečių.

Naujasis komitetas pra
nešė, kad prie jo jau prisi
dėjo daugiau, kaip tūkstan
tis apšviestūnų ir visuome
nės vadovų iš visų 48-nių

trikto.
K o m i te ta s pareis k ė:
“McCarrano istat

Naciu parašiūtistai
■ organizuojasi

Berlin. — Buvusieji

mėnesiu nuo jo 
jau sukėlė isteriją

i na-
i cių parašiūtistai įkūrė savo 
I sąjungą Bremene.
I e

/a i at •• - i 2,000 hitleriniu parašiūtis-Oslo, Norvegija.— Gene-L N . *. 1 . nI ! tų jau nuo pirmiau talkauja 
francūzams kare prieš 
Vietnamo Liaudies Respub-

I liką, kaip pranešė vienas 
nacių parašiūtistų leitenan
tas. z

Bremenas yra anglų už
imtoje Vokietijos dalyje.

ralis Jungtinių Tautų s 
rotorius Trygve Lie sa 
per valstybinį Norvegijos

tos turi nesitraukt iš Korė
jos, jeigu dėl to reikėtų net 
kariaut prieš Kinijos Liau-Kariniai Amerikos politi-i Automobiliai užmušė 545 

kai džiaugiasi, kad šios ša-; asmenis, o kitus 179 pra
lies pramonė dabar gali pa- ■ žudė šaudymai, gaisrai, 

i daugiau ! nuskendimai ir kiti nelai- 
ginklų ir kitų karo reikme- į mingi nuotikiai.

i su sovietiniu piliečiu nu, negu 1939 metais.

JU;000; J? „leima i ' Bucar’aitė pirmiau buvo
■ amerikinės ambasados raš- gaminti trigubai
4 •II* 1*1 1

iš dešimties verta $25,000. i
pripažįsta, j - - - 
nėra long- j 
metus tu-! tuoke

ir apleido tarnybą ambasa- t t ~ — 7
do j, pranešdama apie A- Jankiai belaisviai sako, 
menkos atstovų sąmokslus ^jnaj geraj juos 
su anglais pries Sovietų ° ,

j tininkė Maskvoj. Ji susi-
Kinija sumezga ryšius su

Bet ši įstaiga 
jog šiandien šeimai 
va pragyventi per 
rint net $5,000.

O šeimai,' sakysime, iš ke
turių — penkių asmenų, gau
nant per metus I.

'Tai buvo mirtingiausios 
Kalėdos visoj Amerikos is
torijoj.

Visus karinius Amerikos F ' 
zvgius Korėjoje Lie vadina v. , r j* • i • • 
tik “Jungtinių Tautų veiks_ j Vietnamo liaudininkais 
mais dėl taikos.” Jis, nor- ! 
vegas socialdemokratas, da-1 
bar atostogauja tėvynėje.

$2,000. yra su anglais _ 
labai, labai sunku pragyventi. Sąjungą. 

;------------------

Įvairios Žinios
Buffalo, N. Y. — Per 

gaisrą apšepusiame Sam’s 
Kotelyje užtroško bei su

Viskas brangu ir 
brangsta.

Man rodosi. “ jog 
prieš žiemos šventes Čikagos 
Vilnis turėjo daugiau rekla
mų, negu kada nors pirmiau 
tuo metu.

šiemet

Astrologč Helene Paul pa
skelbė pasauliui, jog. girdi, 
sekamieji nauji metai bus la
bai sėkmingi: Trumanui, Mac- 
Arthuirui, Stalinui, Višinskiu! 
Gromikui, Frankui, Mao Tse- 
tungui, Bevinui: nesėkmingi 
būsią: : Titui ir Francūzijos

’ Schumanui.
Jei astrologai savo prana- į 

šystes remtų gyvenimiška lo
gika ir mokslu, tai gal ir būtų 
galima tikėti Paul’iūtės pra
našystėmis.

San Francisco. — Kini
jos radijas pranešė, jog ki
nai savanoriai per mūšius 
Čangdžin tvenkinių srityje 
paėmė nelaisvėn 173 ame
rikonus kareivius, marinus 
ir oficierius.

Vienas suimtųjų leitenan
tas sakė: “Aš nesitikėjau, 
kad kinai taip gražiai elg
tųsi su mumis. Jie mus mai
tina geriausiu maist 
tik patys kinai naudoja.

Šaukiama tarnybon 7,500 
atsarginių oficierių

Nehru pareiškė, “karas 
nenuspręs santvarkos”

i Ęulgarijos sei-

Washington. — Karinė 
vyriausybė, armijos koman
da šaukė, 7,500 atsarginių 
armijos ir milicijos oficie
rių, kad savanoriai grįžtų 
į veiklią tarnybą iki 1951 
m. kovo mėnesio-.

Jeigu štokuos savanorių, 
tai bds verstinai imami at
sarginiai (rezervo) oficie- 
riai.

Peking. — Kinijos val
džia sumezga diplomatijos 

i ryšius su Vietnamo Liau
dies Respublika Indo-Kino- 
je.
Vietnamo liaudininkų pre

zidentas Ho Či Minh pasky
rė Hoangą Van Hoaną kaip 
savo respublikos atstovą 
Kinijai.

New Delhi, Indija.— In
dijos premjeras Jawaharlal 
Nehru kalbėjo Cheminių 
Fabrikantų Sąjungos suva
žiavime, jog karai nenu- 
lems, ar pasaulyje viešpa- | ma tarnai amerikiniam ge- 
taus komunizmas ar kapita
lizmas. Nehru sake, žmonės 
pasirinks tokią santvarką, 
katra jiem atrodys geres
nė.. 1

Inerolui Eišenhoweriui, ku
ris atvyks kaip vyriausias 
vadas bendrosios Atlanto 
kraštų armijos prieš Sovie
tų Sąjungą. ,. ■.

Egipto vyriausybė skelbia 
jog Izraeliaus valdžia kon- i 
centruoja 40,000 karių netoli i 
Betliejaus, esančio arabiškoje . 
Palestinoje. i da rašo

Ir ši žinia, paskelbta, 
tik Kalėdų švenčių 
Betliejbje, kaip sako 
raštis, gimė Kristus, 
karalius”, ir 
gimtadienio motin 

noma, ne taikai, bet karui.
Galimas daiktas, jog Izra

eliaus’vyriausybė surado, kad 
arabiškos valstybės I 

'(Tąsn 4-me pusi.)

Sacramento, Calif.—Trys 
ligoniai per Kalėdas tik 
naktiniuose marškiniuose 
pabėgo iš ligoninės į saliū- 
ną “paūžti”. Tapo areštuo
ti.

Sofija, j,
mas išleido įstatymą, kuris 
baus karo kurstytojus ilgais 
metais kalėjimo.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo Liaudies Respub
lika paliuosavo 400 civilinių 
francūzų, kuriuos laikė 

i kaip įkaitus.

Maskva. — Sovietų spau- 
jog amerikonai 

kaip i Korėjoje nukentėjo n'e tik 
proga. į tiesioginį, bet ir strateginį 
švent-1 sumušimą.

“taikos t
pat, jo Charleston, W.' Va.—Per 

yra kon- gaisrą mainierio T. Schil- 
centruojama kariuomenė, ži- lings name sudegė trys ma-

va, ten

1 ži jo vaikai.
Viena. — Nervais susir- 

i premjeras 
Karl Renner, 80 metų.

taipgi go Austrijos

4Stehūklingasx)generolo (llien naid to receptas sumušti 
Korėjos liaudininkus ir ‘nušluoti’ naująją Kiniją

Washington.-- Ameri-.| Jeigu kinai paklausytų irlang Kai-šeko tautininkų ar
kos gentmkls Claire L, j imtų trauktis iš Korėjos, tai | mijos iš Formozos salos į
Chennault, parlėkęs ’’ " ‘ ' ’v Tr* ” ‘ * Tr J
Formozos salos, dėstė Se
nato komisijai savo planus 
dėl karo prieš Kinijos Liau^ 
dies Respubliką. Slaptame 
karinės Senato komisijos

Chennault, 
kinu 
siūlė

iš , amerikonai turėtų juos iš 
tolo sekti, bet vengti mū
šių, nes per mūšius kinai ir 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai galėtų amerikonus

tauti
ško-

turi 
kad

posėdyje gen. 
Čiang Kai-šeko 
ninku bičiulis, 
kius veiksmus:

Jungtinės Valstijos 
griežtai pareikalauti,
Kinijos valdžia atšauktų 
visus kinus kareivius iš Ko
rėjos ne vėliau kaip už 
dviejų savaičių po pareika
lavimo.

Jeigu Kinija neišpildys 
reikalavintor- tai Amerikos 
lėktuvai tūrėtų urmu bom- 
barduot Kinijos .miestus, 
geležinkelius ir kt.

Karinis Amerikos laivy
nas turėtų ūžblokuot visus 
Kinijos uostus ir pajūrius.

Amerikiniai laivai per
keltu šimtus tūkstančių Či-

Kinijos sausumą, 
čiangininkai Užpultų Kini
ją, tai jos valdžia būtų pri
versta atšaukt kinus karei
vius iš Korėjos, nes jai pa
čiai tektų gintis.

Visai nereikėtu ameriki
nės armijos Kinijoje. Už
tektų Amerikos lėktuvų ir 
laivyno talkos čianginin- 
kams prieš Kinijos komu
nistus.

Jeigu Kinijos Liaudies 
Respublika pasiduotų Ame
rikos reikalavimui ir iš
trauktų kinus iš'Korėjos,

tai Amerika dar atidėtų sa
vo ir čiangininkų karą 

Kuomet-prieš Kiniją, bet vis tiek 
planuotų kariniais veiks
mais nuverst esamąją Kini
jos valdžią.

Taip gen. Chennault sa
paliojo, piršdamas “pigiai 
ir lengvai” sumušti gorė
jus liaudininkus ir nušluoti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką,

Jis jau per 5 metus pir
miau mokino Čiang Kai-še- 
ką, kaip pilietiniame kare 
sumušti kinu komunistus- 
liaudininkus, iki pats buvo 
priverstas su Čiangu spruk
ti į FoVmozos salą.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavę Mandžūriją

ČionaitinisMaskva.
radijas paskelbė žinią iš Ki
nijos, kad Amerikos lėktu
vai gruod. 21 d. vėl bombar
davo ir apšaudė Kinijos 
apskritį Čangpai, Mandžū- 
rijoj, ir, be kitko, sužeidė 
vieną valstietį.

NAUJA AMERIKOS PA
SKOLA IZRAELIUI

Washington. — Jungtin. 
Valstijos davė 35 milionus 
dolerių naujos paskolos Iz
raeliui. Jau pirmiau Izra
elis gavo 100 milionų dol. 
paskolos iš šios šalies.

ORAS. — Giedra ir vis 
šalta.

1
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Tasai baisus naikinimas 
Korėjoje, kuri atlieka mūsų 
lėktuvai ir armijos, labai 
pralinksmino Vokietijos 
hitlerininkus. Ta tema la
bai plačiai rašo Vakarinės 
Vokietijos spauda. Kai ku
riu vokišku laikraščiu nuo
mones paduoda “ONA” ži-

Dr. Johanna Baltrušaitienė

tas Ernest Leiser. Jo pra
nešimas iš Frankfurt, Vo
kietijos, tilpo New Yorko 
dienraštyje “The Daily

Beveik visa vokiškoji a- 
merik iečių zonos spauda 
rodo pirštu j amerikiečius 
ir sako: Jūs mūsų vadus 
(hitlerininkus) po Antrojo 
Karo nuteisėte ir pakorėte 
kaipo karo kriminalistus. 
Pakorėte juos už naikini
mą miestu ir žmonių R c. v v

Dar vienas naujas kapas, dar vienas skaudus smūgis 
Amerikos lietuvių pažangiajai visuomenei. Mirė daktarė 
Johanna Baltrušaitienė. Mirtis iš mūsų tarpo išrovė se
ną, darbščią veikėją, organizacijų narę ir spaudos bend
radarbę.

Savo ilgų metų visuomenine veikla Baltrušaitienė pasi
statė sau labai gražų istorinį paminklą. Mes nežinome 
tokio kiek svarbesnio paskutinių ketverto - penketo de- 
sėtkų metų socialinio sąjūdžio, kuriame ši gabi ir darbš
ti lietuvaitė nebūtų vienoje ar kitoje formoje dalyvavusi. 
Amerikos žmonių reikalai buvo jos reikalai. lietuvių 
tautos reikalai buvo jos reikalai. Lietuvybė ir jos išlaiky
mas jai nebuvo tik tuščia frazė. Jokiais viliojimais ir 
gąsdinimais jos nelaimėjo savo pusėn lietuviškieji reak-! ]7i^ate Korėjoje 
cijonieriai. Iki pat mirties ji palaikė ryšius su mūsų span-; ųas pasimaišo 
da, su mūsų organizacijomis, su mūsų veikėjais. Nujaus-; 
dama, kad gyvenimo siūlas turės neužilgo nutrūkti, ji 
pasirūpino, kad ir nabašninko Juozo Baltrušaičio ir jos 
pačios knygos ir archyvas patektų pažangiosios visuome
nės priežiūron ir globom

Mes tikimės, kad mūsų spa 
šios mūsų veikėjos gyvenimas ir-darbai. Tuo tarpu reiš-■

Rugsėjo 25-toji kruvinos santvarkos nu- 
bloškimas, idant liaudis ga
lėtų susikurti naują, laisvą^ 'i,

Brazilijos liaudies revo-Įkuoti ir pašalinti iš kom- lai^higą visuomenę. 
■ buciniam judėjimui.rugsėjo partijos tro.ckistai su Sa-

kur, pasi- -V™
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elektros sto-' tiecm neapykantos ir kerš
to savo klasės priešui—bur- 
'žuazijai, kurios apmokami 
budeliai žvėriškai nužudė 
Tupan mieste tris myli
miausius liaudies sūnus: 
Pedro Godoy, Miguel Rossi 
ir i 
Marmą.

Rugs. 25 pasiliks amžinai

Pyongyang 
traukdami, 
visus fabrikus, 
tis, tiltus, visus svirnus, ge
ležinkelius, net maistą ir 
rūbus! Laikraštis sako: 
Kaip tik taip praėjusiame 
kare vokiečiai padarė už
imtose Tarybų Sąjungos te
ritorijose, bet jūs juos už 
tai nuteisėte ir pakorėte!

Vakariu. Vokietijos spau
da, žinoma, to žiaurumo ne
pasmerkia, kaip tokio. Ji 
šiuos argumentus prieš a- 
merikiečius kelia tik tam, 
kad pateisinti vokiečių kri- 
minalystes prieš žmoniją 
praėjusiam kare. Ta spau
da vienu balsu sako, ] 
vokiečiams kitokios išeities 
nebuvę, kad kovojant su re-' 
voliucionieriais

Didysis Brazilijos liau- 
istorinė diena, cheta priešaky. Netrūksta dies vadas Luiz Kartos Pre-

siinMkino1 Diena proletariato ir vals-'ir lietuvių tarpe tokios ru-lstes savo straipsny rųgpiū- 
i i> Iz/i vo _ ' oi r. o n 4-nfii n> Iii ii Izi -i . I XI X • <kIZ oriu iro 1 _sies atmatų ir lumpenų, ku-1 čio 26 d. rašo: “Kad# yal- 

rie mielu noru prisidėdavo } dytojai pasiverčia liaudies 
prie tos nešvankios kontr- i žudikais, tuomet jau arti- 
revoliucinės kampanijos. ! naši valanda jų nuverli- 

Ir cituodamas visų 
eilę Du t ros ir jo ‘bendradar-

I nasi
Praslinko jau metai nuo mm.” 

Tupano didvyrių mirties. ' .
Ar Brazilijos klapčiukai, bių papildytų liaudies sūnų

musų tautietį Alfonsą parsidavę su kūnų ir siela žmogžudysčių prieina prie
- .„-v A *1 • • irnyn rl/An x r t nn 4- 11 rAmerikos imperializmui 

i I sustabdė liaudies i
išvados, “kad vienintelis7 A A A m A y r

kovą būdas sustabdyti šią žudy- 
liaTuL prieš karą ir išnaudojimą? i niu bangą, tai^ nuversti ^tą-

didžioįo i kie _
'p sios klases teroro veiksmai? 

Tii-adenteso Ne! O kaip tik atbulai. Pa- 
Tunano did- didėjo komunistų, skaičius

ir kova kasdien auga ir

kai]) yra nepamirštama 
balandžio 21-ji —
kovotojo už laisvę ir nepri
klausomybę — ' 
kuris, kaip ir ’ 
vyriai, buvo nužudytas

Ar paveikė komunistus to- 
supuvusios valdančio-

ją parsidavėlių banditų 
gaują” ir baigia savo 
straipsnį šiais žodžiais: “To 
reikalauja kritusių krau
jas”. Silvanas.

i

kad metu atgal, tu laiku paklus-' griežtėja. Tokie įvykiai aiš-
nių Portugalijos karūnos 
klapčiukų, kokiais šiandien j

, Ademaras ir <

kiai rodo, kad artėja šios “Darbo”)

SKAITYTOJŲ BALSAInegalima yra Dutra, ________
‘ 1 Ryti- prisilaikyti jokių žmonišku- jiems panašūs, tarnąują A-j

nėję Europoje ,kur tik pasi- mo taisyklių. Todėl, girdi, merikos imperializmui.
Brazilijos progresyviams APIE REKLAMĄ IR KITKĄ | 

lietuviams toji data yraine- 
•. !‘ugsėjo 25 d. j

suko Hitlerio armijos. ; buvo pateisinamas visoks 
O ką jūs patys darote da-1 hitlerininkų žvėriškumus.

bar Korėjoje? Jūs, ameri-l
Reklamos, puošnios, tylios, 

bet kantrios ir pasekmingosbar Korėjoje? Jūs, ameri-l Tas tik parodo, kaip ka- pamirštama:
I kiečiai, patys vį^ai skelbia- ras Korėjoje panaudojamas į brutališkai tapo atimta gy- • biznio agentės, šiandien puo 
j te, kad iš lėktuvų bombomis atgaivinimui Vokietijoje | Vybė gabiam, narsiam ir.

viską, hitlerizmo dvasios. Vokieti-; nepavaduojamam mūsų pro- 
Pasi- jos “demokratai”? ’--------i--’---*-'—

traukdami iš Šiaurinės Ko-jliai amerikiečių” ir anglį; 
rėjos nepalikote ’ nei ak-• globojami, teisina ir gina 
mens ant akmenio. | hitlerininkų žiaurumus.

Vokiečių dienraštis} Karo žiaurumai nepatei- 
“Frankfurter Allegemeine Į sinami. Jie nereih 

Mes tikimės, kad mūsų spaudoje bus plačiau nušviesta i Zeitimg” už pavyzdį paduo-, Kaip nereikalingi 
" * - -- •- |C|a amerikiečių pasielgimą i taip nereikalingi jų

kiame giliausią užuojautą visiems jos artimiesiems ir; Šiaurinės Korėjos sostinėje rūmai, 
draugams.

Visi argumentai už Kinijos priėmimą
Kaip atrodo, tai niekas dar nesugalvojo tikrai rimto 
gumento prieš Kinijos priėmimą į Jungtines Tautas, 
už priėmimą kalba visi argumentai. Jungtinės Tautos
<ali ignoruoti krašto su penkiais šimtąis milijonų gy-! 
.toju. Čiang Kai-šeko klika neturi teisės atstovauti ša-i . .> . . • i • > ii sirinkimo eigą ir pareikštas; giausia pasaulyje mokslo

tai]) no- j gresyvės kolonijos

karai
žiau-
Am

Lietuvos mokslininkai kovoje už taiką

mis žmogiškomis pastango
mis.

(3) Duoti jiems pakanka
mai ateivių iš Europos ir Afri
kos negrų, kad jie pigiai, ku
pras išmetę ir dėkavodami, 

j jiems keletą didmiesčių su 
• dangorėžiais pastatytų. Tas 
[atrodo irgi negalima, ypatin- 
I gai klausantis radijo priim- 
Įtuvo, kuris tik tam tikras 
i stotis išgirsti teleidžia.

žodžiu, puošnioji reklama 
•gavo uždavinį, kuris ir jai jau 
I buvo perdaug. Kur velnias 
: nieko negali padaryti, anot 
j išminčių, pasiųsk ten moterį, 
i Biznieriai, be abejo, taip gal
voja apie panelę reklamą. Bet 
yra ribos visiems šios žemės 
sutvėrimams. Kardas, aišku, 
yra ištikimas ir prie pragaro 

j vartų, bet jis blogas mūsų gy- 
! veninio būdo ir “aukšto” jo 
! lygio

.šia visą vakarų pasaulį. Josi 
siūlo ir gana dažnai parduo- J 
da visokiausias gerybes: mais- Į 
tą, drabužius, alų, papirosus, > 
automobilius ir tt. Lyg mo
terys, reklamos ir šilkais da
binasi, ir akimis mirkčioja, ir 

} pirštais prie savęs vadina, 
kad tiktai paskutinį dolerį iš į 
kišenes ištrauktų.

Skelbimai, visokiausioj for
moj, yra šiandien biznio biz
nis. Reikia tiktai pažvelgti Į 
Times Square, New Yorke, I 
kad suprastum, kokį vaidme
nį jie vaidina šio krašto gy- ; 
venime. Milijonai žmonių yra 
rytą iš lovos prikeliami ii- va- 

|kare užmigdomi per radijo ir
Skelbi

mas tai yra lyg Kertinis ak
muo, ant kurio visas gyveni- 

statomas. Biznie- 
juo neribotą pasiti- 
Tai jų ištikimiausias

štamam kovotojui'— Al
fonsui Marinai. j1

Nors jau prabėgo metai 
laiko, bet vis dar nesinori 
tikėli, kad Alfonso jąu ne
bėra ir daugiau nesugrįš į 
savųjų tarpą. Nesinori ti
kėti, kad tokią taurią širdį 

i koks nors banditas galėtų 
;35 kulkomis perverti. Štai, 
rodosi dar neseniai atsi
sveikino su savo šeima ir 
artimais draugais ir išyy- 

! ko į tolimą provinciją, i- 
pravesti praktikon

Spalio 30 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Mokslų Akade 
i nujos sušauktas susirinkimas aptarimui taikos reikalų 
Susirinkę Lietuvos mokslininkai ir mokslo darbuotojai]dant 
pasisakė kovosią už pasaulines taikos išlaikymą.

Apie šio mokslininkų su-®

mintis rašo Vilniaus Tiesai j tėvynė. Kai visos JAV ir 
t mo-o a/t i i i j •• Anglijos mokslo įstųigos į- U/f M^lų.a.k.^TP(,Sįkinkomos žmonių naikini- 

; mo priemonėms ieškoti, 
. . j mūsų šalies mokslininkai

i j 1 u 'dirba didiji gamtos pertvar-benciradarbiai i kymQ da^ ° toliau' vygto 
.v. i mokslą, skirta darbo žmo- salininku1 • ‘ •. nių gerovei.

pareiškė savo pasiryžimą} Taika nugalės karą 
kartu su visa tarybine liau- /ocu paima Ekonomikos 

instituto mokslinis bendra-

'urios ji seniai nebevaldo. Kinija skaitoma viena iš 
du didžiųjų valstybių, viena iš Jungtinių Tautų įkū- 
. Kol Kinija neturi savo atstovybės, joks Saugumo 
/bos nutarimas negali būti legalus.
ip argumentuoja Kinijos draugai. Bet yra • tokių 

priėmimo šalininkų, kurie nerodp jokių naujajai Kinijai 
simpatijų. Jie sako, kad priėmimas Kinijos į Jungtines 
Tautas ir užmezgimas su ja ryšių pagelbėtų Kiniją ati
traukti nuo Tarybų Sąjungos. Jie mano, kad Kinijos va
das Mao gali tapti antruoju Tito. Antras jų argumen-

į posėdžių salėje susirinkę a-
i kademikai, mokslininkai, a-: 
kademijos bei 
moksliniai
apsvarstė antrosios Visasą
junginės taikos

• konferencijos nutarimus ii
tas siejasi su karu. Jie sako, kad Tarybų Sąjunga nori,
kad Amerika įsiveltu i plačiausi kara Azijoje. Neįsilei-i ‘>u 'k'T-Y1* •y‘nnc j. TZ. .. • r' ‘ 2- m 2 i 1 • L. . į , ! dmn kovoti del taikos.Qimas Kinijos į Jungtines 1 autas labai gražiai patar-1 ~ .... .. -
naują tai “Maskvos politikai”. Labai galimas daiktas,

' kad viskas pasikeistų, jeigu Kinija būtų įtraukta į pasau
linę tautų organizaciją. Tiesa, girdi, rizikos yra nema
žai, nes jos pripažinimas gali Mao nepaveikti “mūsų pu
sėn/’ bet apsimoka rizikuoti.

Susirinkimą atidarė LT- ■ Jarbis Januškevičius. 
SR Mokslų akademijos vi- j 
ccprezidentas Žiugžda.

ž i u g ždos pa reiškimas
— Antroji Visasąjunginė VyĮ<s 

Vienas dalykas aiškus: Anksčiau ar vėliau nepripaži-1 taikos šalininkų konferen- | 
įftimo ir nepriėmimo politika turės subankrutuoti. Ta po-'cija išreiškė nepalenkiamą}^'— 
‘litika yra akla, nereali. Stebėtis reikia^ kad mūsų šalies i tarybinės liaudies valią vi 
galvos to labai aiškaus dalyko negali suprasti. Jie šian
dien laikosi linkui Kinijos tokios pat neapgalvotos ir ne
praktiškos politikos, kokios po 1917 metų laikėsi Har- 
dingas, Hooveris ir Coolidgius linkui Tarybų Sąjungos.

“Velniška galybė”
Lenkijoj šiomis dienomis buvo teisti trys anglai kaipo 

šnipai. Vienas jų prisipažino kaltu ir plačiai nušvietė ne 
tik Anglijos, bet įr -kitų tūlų šalių atstovybių Lenkijoje 
veiklą. Jis parodė^ kad tos atstovybės yra dideli šnipų 
lizdai.

Kodėl jas prisipažino? Niekas jo nemušė ir nekankino. 
The N. Y. Times tiesiog nebegali suprasti. Anglas, “'se
nosios mokyklos saitų žmogus,” atvirai, laisvai prjsipa- 
žjata pne tokios nuodėmės, kaip šnipinėjimas! Tikrai, 
.gwdi, baisus daiktas.

Tai bus darbas, Timeso supratimu, tiesiog “velniško
sios galybės”, kuri “sulaužo ir perdirba žmogaus dva- 

• šią”. O tokią galybę, aišku, gali išvystyti tik “totalitari-

• kompartijos užduotį: pade- televizijos skelbimus.
ti valstiečiams organizuotis 
kovai už taiką ir žemės re
formą. [

Rašyti apie Alfonsą Mar-1 
mą, reiškia rašyti Brazili
jos lietuvių revoliucinio ju
dėjimo istoriją. Alfonsas 
savo gyvenime neturėjo ki
tokių siekių ir tikslo, kaip 
tik būti dalyviu tos didžio
sios ir galutinės'kovos prieš 
išnaudojimą, už laisvę. Vi
są savo gyvenimą kovojo, 
mokinosi ir tobulinosi, kad 
tik būti naudingesnių savo, 
klas., proletariatui. Niekad 
neišleisdavo iš rankų kny
gos bei laikraščio, kur ne
būtų — kelionėj ar namie. 
Nepraleisdavo nenusipirkęs 
bent kokią naują pažangių 

žmonių i autorių knygą. Turėjo nuo- 
tvir-tai • savą

— Amerikoniškieji - ang
liškieji imperialistai nuo 
I krizių ieško išsigelbėjimo 
kare. Bet tai jiems nepa- 

;, — pareiškė kalbėto- 
j jas..— Milijonai :____ _
.visame pasaulyje tvirtai i savą stambią biblioteką, 
i stovi už taiką. Taika nuga- Turėjo didelį patraukimą 

jėgomis kovoti uzl^s karai ' I prie poezijos ir grožinės li-
Pasisakius visai eilei ’ teratūros. Labai mylėjo 

Brazilijos poetą ir kovotoją 
prieš negrų vergiją — Kas-

somis
tvirtą taiką, už komunizmą,
— pareiškė Žiugžda. — Di- mokslo darbuotojų, susirin 
dieji visaliaudines statybos Į Rimas priėmė rezoliucija,
darbai prie Volgos, Dniep- ]<urįoje akademijos kolekty- tro Alves. Iš aktualių rašy- 
ro, Vidurinėje Azijoje ge- vas vieningai pritaria tai- tojų mėgiamiausias jo bu-
riaus.ia mūsų taikingumo iš- ^os
raiška. Tarybiniai moksli
ninkai visus savo išradimus 
skiria taikai stiprinti. Mū
sų pareiga —dar glaudžiau 
susitelkti ir dar geriau 
dirbti taikos reikalui.
Prof. Matulio pranešimas

Sįuširinkusieji išklausė 
antrosios' Visasąjunginės 
taikos šalininkų konferen
cijos delegato, LTSR Moks
lų akademijos prezidento 
,prof. Matulio pranešimą.

— Visų šalių darbo žmo- 
nė-sistema”, kokia dabar viešpatauja Rytinėje Europoje., nes nenori karo ir vis la

biau plečia kovą už taiką. 
Priešakyje galingosios tai
kos šąlinipkų stovyklos žen
gia mūsų didžioji Tėvynė— 
Tarybų Sąjunga. Pasirašiu
siųjų po Stokholmo atsišau
kimu pasaulio pažangiųjų 

kad ' žmonių skaičius rodo, kad.
i kurstytojus rūsčiai 

Kai kurie jų pamato savo smerkia viso pasaulio tau-

Bet iš kur tokia “velniška galybė” atsiranda Ameri
koje, ką i čionai prie tokios pat nuodėmės kas nors prisi- 
pažįsj;#? 0 tokių atsitikimų paskutiniais laikais yra 
vę ne yienas. Čia veikiausia pasidarbuoja “dieviškoji 
Ijfte.”

{Komercinė spauda tajp nusiargumentavo, kad 
griebiasi paprasčiausio absurdo. Faktas gi yra tame, 
kapitalistinės šalys turi pasiuntusios šnipų į liaudiško- Į karo

demokratijos kraštus. I
klaidą ir nori pasitaisyti. Jie pasako viską, ką žino. Su 
jais nieko neturi nei “velniška”, nei “dieviška” galybė.
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bu- 
ga-

jau

tos.
Mūsų Tėvynė — pažan-

pardavėjas.

politikai, ryžtingai 
smerkia karo 1

vo Jorge Amado, Luiz Kar-
kurstytojus los Pr,estes biografijos au- 

ir išreiškia tvirtą pasiryži- torius ir velionis Monteiro 
mą savo darbu kovoti už Lobato, kuriuos pažino as- 
taiką.

Kolūkio įmone
AKMENĖ. — Gerai atlieka 

savo darbą pereitais metais 
įsteigta “Už taiką” kolūkyje 
lentpiūve. šiais metais kolū
kio įmonė aptarnavo statybi
ne medžiaga 10 rajono kolū
kių, kaip antai, Julijos žemai
tės vardo, “Gegužės išvaka
rės,” “Vienybės,” “Akrnenu- 
pio” ir kitus.

Šiuo metu kolūkio lentpiū- 
vė gamina medžiagą, reika
lingą savo ir kaimyninių kol
ūkių gyvenvietėms statyti, gy
vulininkystės fermų pasta
tams ir 11.

Vien tik per pastaruosius 
mėnesius paruošta 100 ktm 
statybinės medžiagos. Iki Di
džiojo Spalio švenčių kolūkie
čiai įsipareigojo atlikti 5 kol
ūkių užsakymus.

A. Norkus

jmasc yra 
Iriai turi 
!i ; k ėjimą, 
pardavimo agentas.

Bet ar gali skelbimai, kad 
ir puošniausioj formoj, ] 
duoti kitai šaliai šio 
gyvenimo būdą? Tai atrodo 
jau per daug didelis mūsų 
biznio agentais pasitikėjimas, 
žingsnis už reklamų viešpa
tavimo ribų. Pietų Korėjoj

meniškai. Bet didžiausią a- 
tidą kreipdavo į marksizmo 
teoriją, kurią nuodugniai 
studijavo. Turėjo keletą ge
ru tomu Lenino' raštu ir 
komplektą Markso “Kapita
lo.” ’ •’

Kiek Alfonsas liaudies 
buvo mylimas ir gerbiamas, 
tiek priešas jo neapkentė. 
Reakcija, negalėdama1 pa
laužti jo kovingumą kanki
nimais, kalėjimais ir trėmi
mais, griebėsi šmeižto ir 
melų, kas paskutiniais me
tais buvo sistema,tiškai ir 

■ be paliovos vykdoma. Prie- 
I šas tokiu būdu bandė jį de
moralizuoti, atskirti nuo 
masių ir galutinai likviduo
ti, kaip proletariato avan
gardo kovotoją. Toji demo
ralizacijos kampanija ypa
tingai padid*ėjo, kai Alfon
sui padedant tapo numas-

TRUPINIAI
Geriau būti 

. Suomijos 
par- j kio taryba 

krašto i klubams, 
j arkliu, 26 
Kiekvienom arkliui išeina 
660,000 markių, 
k irta 84,000 markių 
ninko vaiko gydymui ir užlai-

arkliu

sostinės Helsi ii- 
ii uskyrė tiems 

kurie užlaiko 40 
;m il io nu s markių, 

po 
Taipgi nus- 

džiovi-

kaip stik tas buvo ir padaryta, kymui. 
Pagal komercinę spaudą, ;

Pietų Korėjoj 
propagandai 
reklamavimui) daugiau, j 
kvadratinę mylią, negu bet i 
kuriam kitam šio pasaulio -1 
kampelyj. Korėjiečiams vėl- ’ 
tui išdalino radijo priimtu
vus, kuriais galima buvo, ži
noma, tik tam tikras stotis 
išgirsti. Jie jų; atrodo, ne
labai mėgo vartoti, teisinda-} vatorijoje randasi įdomi bib- 
mies, jog baterijų neturi. ! lioteka, kua’i susideda iiš stik- 
Jiems išdalino, taipgi veltui, j hnių plokštelių. Tai yrja plokš- 
ir baterijas. Vistiek tos pa-i teles, ant kurių buvo ;nufoto- 
stangos savo tikslo nepasieke. grafuotos atskiros žvaigždės 
Galingoji ir puošnioji tarptau-1 arba žvaigždynai. Bibliotekos 

' “ — i pradžia buvo padaryta dar 
turėjo iš ten ! 1895-tais metais ir nuo to lai

ko surinkta daugiau kaip 
2,060,000 nuotraukų. Tai yra 
didžiausia “stiklinė bibliote
ka” pasaulyje.

buvo išleista i Studentų skaičius mažėja
(tarptauitiniam į i<0]egj jų viršininkai apskai-

Į)eJičiuoja, kad 1951 metais dėl 
.. i militarinės tarnybos studentų 

. ’.skaičius gali sumažėti nuo 40 
iki 50 procentų.

tinio pardavinėjimo agentėč— 
propaganda -— 1
išsinešdinti ir užleisti savo 
vietą kanuolėms. Kodėl ? Ogi 
todėl, kad buvo mėginta 
aukščiau savo paties pilvo iš
šokti, kaip seni žmonės sa
ko. Kad pardavus 
čiams savo gyvenimo 
aukštą jo lygį, mes 
turėtum padaryti:

(1) Apgyvendinti jų žemę 
indėnais ir leisti korėjiečiams 
juos išvaikyti ir išžudyti, kad 
visos gamtos gerybės jiems 
atitektų. Tas yra negalimą, 
nes korėjiečiai patys, savo že
mę per paskutinius 
šimtmečius apgyveno ir 
'bar ten tebėra.

(2) Sutverti 
denyną kitoj 
pusėj (Ramųjį 
jau- turi), taip,

korėjie- 
būdą ir 
štai ką

kelis 
da-

Van-Atlanto 
jų teritorijos 
vandenyną jie 
kad palygina

mai saugiai jie galėtų savo 
industriją ugdyti, kada visas 
pasaulis tuo tarpu' du pasau
linius karus kariauja. Tas, 
be abejo, yra negalima jokio-

Stiklinė Biblioteka
Leningrado J’ulkčvo obser-

Keistos dekoracijos
Sudane gyvenančios šiluko 

genties vyrai ir moterys taip 
dekoruoja savo veidus: kak
toje, eilėje virš akių, padaro
ma virtinė mažų žaizdų, į 
kurias įdedami akmenukai. 
Kuomet žaizdos užgyja, ak
menukas lieka, ir sudaro lyg 
spuogelį. Rezultatas yra, kad 
kaktoje lieka lyg'virtinė “na
tūralių” karolių, kurie lieka 
ant visados.

Turkijos valdžia nusigandusi
šiomis dienomis Turkijos 

valdžia areštavo. D r. Behidje 
B1 o r a n ą, Turkijos Taikos 
Draugijos' pirmininką, ųž rin
kimą ant taikos peticijų para
šą. Valdžia . nusigandusi tai
kos šalininkų veikimo/

4 1

2 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Gruod-Det. 28, I960
i



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

Detroit, Mich

(Tąsa)
Vieną tokią sekmą dieną, po pusryčių, 

Paraisčių sodžiuje susirinko į senio Gi- 
nučio trobą kaimynai. Kiti atėjo ir1 iš 
tolimesnių galų, iš vienkiemių, iš miš
kų. Susirinko daugiausia senių, moterų 
ir mergaičių, nes visi stipresnieji vyrai 
ir vaikai jau buvo išjoję su savo vadais 
į karą — kryžiuočiams ir Vytautui tal
kon prieš Skirgailą ir Jogailą. Susirihko 
ne tiek sekmos dienos proga, ne krikš
čionių dievų garbinti, bet pasikalbėti, 
pasimatyti, naujienomis pasidalyti, savo 
išjojusių karan vyrelių, bernelių pami
nėti ir naujos tvarkos ir tikybos aptarti. 
Juo labiau, kad ėjo gandai apie Jogailos 
ordinui Žemaičių padovanojimą, apie 
tai, kad greit ir žemaičiai kariai turėsią 
dėvėti baltais apsiaustais su juodais 
kryžiais, kad Kelmėj statysią kryžiuočių 
šventovę, kad būsią uždrausta kas trečią 
dieną valgyti žvėrieną ir paukštieną. 
Kalbėjo žmonės, kad panemunės miškuo
se paplūdę palaidi kryžiuočių būriai, ku
rie iš miškų užpuldinėja kaimus, grobią 
turtą, moteris ir žiauriai baudžia tuos, 
kurie nesilaiką naujos tikybos ir tebesi- 
meldžią seniems dievams. Visi šitie gan
dai kėlė žmonėse nerimo, ir visų buvo 
prislėgta nuotaika.

—Taip sveteliai, tokios tokelės: netrū
kus nebeatskirsi me, kuris mūsiškis, ku
ris kryžiuotis; visi vienus dievus garbin
sime, visi į vieną šventovę vaikščiosime, 
—dūsavo senis Ginutis, sėdėdamas su 
savo kaimynais pirkios pašalėje ant 
ąžuolinio suolo.

—O aš manau, jei tik jiems pasiseks 
sutrupinti Vilniaus mūrus, tai ne tik 
Žemaičių, dar ir Trakų iš Vytauto pa
reikalaus, — negerai pranašavo jo kai
mynas Indrė.—Ar gali kas kryžiuotį pa
sotinti? !

bensiu.
—Nemūros nebėr, o kitas kas čia pra

neš.
-—O kad kas ir praneš, tai taip jau mes 

ir duosime dūmais paleisti ir miškus, ir 
trobas. Ak, vyrai, vyrai! Komtūro nu- 
sigandom 1 Poteriauti sūsirįnkom! Sve
timų dievų garbinti! — suniekino visus 
ilgai tylėjęs ir kažką galvojęs Miškų Jo- 
taikis.

—Tai kam išleidome vaikus prieš sa
vuosius? ! Kas tai matė, kad savas sa
vąjį* smaugtų! — užsidegė Sedgailis ir 
kalbėjo toliau: . - ,

—Kartais atsieina, kad ir savas su sa
vuoju susikivirčija, bet kad savas prieš 
savąjį kviestųsi dar bendrą priešą, tai 
to Žemaičiuose dar nebuvo!' Argi buvo 
kas n/rs panašu Kęstučio ir Algirdo lai
kais? Argi bičiuliavosi su šunimis kry
žiuočiais kunigaikščiai Mindaugas ir 
Gediminas? Praamžiau, tai negirdėtas 
dalykas!

sigerti gana apsčiai, — kas 
nori. Puikios muzikos šokiams 
(po dvylikai 
laiką, tai dėl 
mo.

-Turint tą
mus naujų metų 
vyksta labai gražiai 
šiai.

Šiemet parengimas 
prastesnis nei kiek, 
siekiamas),
geresnis. Linkiu' labai smagių 
naujų metų visiems.

Jonas M. Karsonas.

nakties) ir visą 
svečių linksmu-

patogumą, pas 
pasitikimas 

ir vyku-

ir jų

Sides, 
nariai

Pavyko LLD 188-tos kuopos 
; vakarienė

1 Kuopos vakarienėje tikrai 
buvo kuo pasigėrėti, kaip 
maistu, taip skaitlingu atsi
lankymu svečių ir viešnių. Už 
sutaisymą maisto priklauso 

Ididelis kreditas dd. Jereckie- 
nei ir Stapinkevičienei 
pagelbininkėms.

Svečių buvo iš West 
52-ros kuopos veikėjai,
ir pašaliečių nemažas būrys. 
Spaudos vajininkė Januliene 
su- Smalstiene dalyvavo šų 
būriais pagelbininkų.

Prie sėkmingumo vakaro 
( prisidėjo visa eile mūsų kuo- 
jpos narių su dovanomis, ku- 
jrios buvo ir labai vertingos. 
| Tariu ačiū komisijai, gaspa- 
į dinėm, aukotojam ir visiems 
Į atsilankiusiems ir prisidėjū- 
Įsiems prie sėkmingo LLD 188- 
itos kuopos vakaro. Pelno liks 
Į virš pusantros šimtinės.
I LLD N arys.

Bridgewater, Mass. ŽINIOS Iš LIETUVOS

nebus
bet yrą

kad viskuomi būtų i pridėčkais.

Montello, Mass
Mirė buvęs mūsų miesto 
gyventojas lietuvis

men. Miami, Flo- 
Jonas Sidaras. Jo- 
t jaunystės visą

ridoj, mirc 
nas nuo ą:
laiką gyveno Montelloj.
keletą motų atgal 
pataisyti išvažiavo su 
Miami, Fla.

i Sveikas būdam,as dalyvavo 
Įveikime, priklausė prie pašel
pimų ir politinių organizacijų,

sveikatai
šeima į

—Kaip nepasiseks, Indre, kai}) nepasi
seks, — pritarė jam Ginutis,—šitiek ka
riuomenės primedžiojo, devynias galybes 
— ir savų, ir svetimšalių, ir mūsiškių 
kiek prisidėjo. Sako, abiem pusėm Ne
muno tris dienas ėję.

—O šitų taranų, taranų ir visokių 
prietaisų Vilniaus mūrams griauti, sa
ko, tiek Nemunu laivais gabenę, kad 
kaip miestas, kaip miestas.

—Taigi, sako, vienas toks bokštas ties 
Skirpstauja apvirtęs ir vandenin įkritęs, 
tai, sako, pusę Nemuno užtvenkęs. Pas
kiau šimtas vyrų visą dieną darbavosi, 
kol išgriebė.

—O tai prakeiktųjų galybė, tai galy
bė! Sako, visi šarvuoti, kitų ir žirgai 
šarvais padengti.,

—Sako, ir Jogaila labai sustiprinęs 
Vilniaus mūrus: iš Krokuvos ir armotų, 
ir šarvų atsiuntęs.

—Tai, kai atsimenu mūsų laikus, anei 
tų'armotų buvo, anei kas šarvais dėvėjo. 
Kryžiuočiai, būdavo, ir tai ne visi šar
vus turėjo, o mūsiškiai—tai vien buožė
mis jų pulkus ištaškydavo...

—Bet argi tokie ir karai buvo: bū
davo, jie vogčia įsibraus į Žemaičius, 
mes—į Prūsus, paplėšikaujam dieną ki
tą ir su grobiu greičiau namo. O dabar 
nebe tiek to grobio žiūri, kiek vieni ki
tų ko daugiausiai išskersti.

—Mat, seniau gal ir jų mažiau buvo 
ir nesusirinkdavo tokios titveikos, kaip 
dabar.

—Seniau »ir mes argi tai}) kariauda- 
vom. Būdavo . . .

—Žiūrėkit, ir krivė Talunda atkli- 
bikščiuoja,—pertraukė pasakotoją Ginu
tis ir įsižiūrėjo j lauką:—ir dar ne vie
nas, su mergų pulku. Jr ietį nešasi.

—O tai neramus senis — vyrų nėra, 
tai jis nors mergas kursto, žiūrėk, ko 
gero dar ir jis išjos karan.

—Seniau būtų išjojęs, jei prieš kry
žiuočius, bet kai prieš savuosius, tai ne
pakels senis rankos.

—O dievus ar išnešė iš savo pirkios?
—Iš trobos išnešė, bet miške naują ži

nyčių įkūrė. Manai, jis. dabar iš namų 
eina su moterų pulku? Iš žinyčios, Py-.

* Ifcuolį pagarbinę.
—Duos žinią kas nors kryžiuočiams, 

vėl bus visiems bėda. Andai kaip pri
grasė komtūras: sako, jei aš sužinosiu, 
kad jūs senus dievus tebegarbinate, tai- 
ne tik jūsų miškus ir trobas dūmais pa
leisiu, bet ir jus pačius į Prūsus išga

Išgirdusius vyrus barantis, nušoko 
nuo prieklėčio moterys ir merginos, ap
spito senius ir įsiklausė, apie ką jie kal
ba. Pamatę prisiartinantį su moterų 
būriu Talunda, nutilo ir vyrai, ir kiek
vienas susimąstęs žiūrėjo sau po kojų. 
" —Tesergstie jus Perkūnas ir visi die
vai!—dar iš tolo pasveikino susirinku
sius senis Talunda ir įbedė į žemę ietį.

—Ir .tave tesergsti dievai,—nesutarti- 
nai atsakė susirinkusieji ir, lyg nenoro
mis, pakėlė savo nuleistas galvas.

—Na, vyrai, moterys, ko pritilote? 
Ko negarbinate Praamžiaus? Ar jau jis 
saulę nuo mūsų paslėpė? Ar Žeminė ne- 
beteikia mūsų laukams derliaus? Ar 
saldžioji Milda meilę jūsų širdyse nea
pykanta pavertė? Ko pritilote, sveteliai?

—Iš tavo žodžių girdime, Talunda, 
kad ir tau Praamžius pritemdė saulutę 
ir širdį kerštu pripildė, — atsakė senis 
Indrė ir vėl žiūrėjo sau po kojų.

—Sėsk, dėde, būsi svečias,— paprašė 
pirkios savininkas Ginutis ir pasitrau
kęs užleido ant suolo vietos.

—O ko gi jūs visi nosis pakabinote? 
Ko gi jūs be ginklų?—klausė žvalgyda
masis krivė Talunda,— o jūs, mergelės, 
moterėlės, ko neinat ratelių, ko nedai
nuojat?

—Mes jau meldėmės girioje, po šven
tuoju ąžuolu; Praamžiui ir saldžiajai 
Mildai godas godojome.

—Gerai, moterėlės. Gerai, teneužmirš- 
ta jūsų ir ji, Milda saldžioji. O jūs, vy
rai, ko moksote? Ar meldėte gi Perkū
ną? O kur jūsų ginklai? Kryžiuočių 
visur pilna, kaip šunų, o jie ir ginklų su 
savim nesinešioja! Kardas kaip kardas, 
o ietimi visuomet galima iš už krūmo 
kryžiuotį nudėti, kaip aš vakar vieną...

—Šiandien nebe tie laikai, Talunda, 
kad be ginklo’ir kojos per slenkstį nega
lima būtų iškelti, šiandien nors mes, se
niai, galim ramiai sau namie pasilsėti,— 
pasiguodė Kūlgailis ir pridėjo:—O kry
žiuočiai mums nebe priešai; linksmintis 
draudžiama, nes sekmadienis!

—Tai štai koks tu ištikimas kryžiuo
čių vergas: ar neapdovanojo tavęs kuni
gai kartu su trinyčiais ir Vilingo drabu
žiais?!—dar įgėlė jį senas Talunda ir, 
piktai nusišypsojęs, ėmė ryti Kūlgailį 
akimis.

—Sekmadienį švęsti ne tik kryžiuočių, 
bet ir paties kunigaikščio įsakyta,—pa
siaiškino Kūlgailis.

—Tai ko gi tu jo nešventi, ko gi čia 
moksai nosį pakabinęs, kaip žemes par
davęs? Tai švęsk. Pašiimk jų dievą ir 
švęsk: melskis, žegnokis, ir njes pažiūrė
sim, kaip jis tau rudenį pavasariu pa
vers ar širdį meilės pripildys,— piktai 
kalbėjo krivė Talunda.

Visi klausė galvas nuleidę ir nedrįso 
pažvelgti jam į akis. Dūsavo sųšispietu-^ 
sios moterėlės, pritilo mergelės. Niekas 
nenorėjo pradėti nei krikščionių dievų 
garbinti, nei savų melsti. Visiems buvo 
nesmagu, neramu ir liūdna. Nesmagu, 
nes matė visur išdraskytas žinyčias, už
gesintą šventą ugnį, išniekintus,dievus. 
Neramu, nes bijojo senųjų dievų keršto 
ir nepasitikėjo naujųjų galybe. Liūdna, 
kad berneliai ii’ vyrai išjojo kryžiuo
čiams talkon prieš savuosius, ir iš viso 
nežinojo, ką lemia jiems rytojaus diena;

(Bus daugiau) 1

Serna Vincas KirvelaĮ
į .Vincas turėjo operaciją ko 
joj...Jo koja buvo sužeista ke 
Ii metai atgal auto aksidente 
Bet sugijo ir jautėsi gerai. '

Bet paskutiniu laiku prade 
jo skaudėti ir reikėjo operaci- Į 

j ją daryti. Manoma, 
greitai grįš liamo,
St.

Sužinoję, kad jis jau na
muose, atlankykite d. Kirve- 
la. Marytė.

i buvo 
1’228,

Mirė

gyvenimą

Bronis Butkus

mire

num.

draugas j Butkus. Jis dirbo avalų išdir- 
45 25th Įbystėj. Iš profesijos buvo mu

zikantas, grojo ant trombono, i 
Apie desėtkas metų atgal

Lietuvių Kooperatyvas 
pavaišino savo darbininkus

Lietuvių Darbininkų Koope
ratyvas (avalų išdirbystė) 
jau trečias motas duoda savo 
darbininkams Kalėdų parę— 

| turkių vakarienę sir visokiais 
Šiemet taip pat 

davė turkių vakarienę su pri
dėčkais lengvų ir stiprių gėri
mu ir gera šokiapns muzika. 
Tai buvo gruodžio 16 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje. 

I Valgiai prasidėjo 7 vai. vaka- 
! re, šokiai — 8 :30 ir tęsėsi iki 
Į 12 va), nakties. Visi gardžiai 
ir sočiai privalgę, lįnksmai 
praleido laiką, prie geros 
muzikos pašišokd ’j’auiiim'a's ir 
senimas. Visi buvo patenkinti.

Vakarienės komitetą sudarė 
Amdi'ew Malinsky1 (pirminin
kas), kooperatyvo superinten
dentas; Charles Peslis, koope
ratyvo iždininkas; William 

, Pribušauskas, kooperatyvo 
Į direktorius.

Gaspadinės, kurios priren-r 
gė valgius, buvo sekamos: D. 

Į Lapeikienė, Anna Krukonie- 
i’nė, A. Deksnienė, W. Berži- 
įnienė, P. Kundrotiene. Jos 
| prirengė skaniai valgius. Viki įvykdė 130 procentų, 
(dalyviai valgius gyrė. '
i 
i Geo. Shimaitis.

Binghamton, N. Y
Širdinga padėka

Milwaukee, Wis
Yra norinčių karo karštuolių

Strelitz iš 
“Ghicagos

Tūlas George 
mūsų miesto rašo 
Tribune”, smerkdamas Fran- 
cūziją ir Angliją, stojančias 
už taiką su Kinija.

Jis taipgi pasmerkia “Mil
waukee Journal”, kad šįs 

Įdidlapis netiesioginiai prita- | 
ria idėjai, kad Amerika nega-! 
Ii laimėti karą sir Azijos tau
tomis.

— Taip mes esa?me vieni 
tolimuose rytuose, — rašo 
Strelitz, — kas reiškia Mao’s 
padaręs jį dideliu, apsivienijus 
su Sovietų Sąjunga tik todėl, 
kad Francūzija ii' Anglija 
nori karo.

— Mes turime greitai 
rodyti ką galime, o jei 
tai jie 
linu.
šalys jau virš 
yra susivieniję 
leme lituoja Mr. Strelitz.

Karštai trokštantiems karo, 
tai geriausia būtų vykti Ko- I 
rėjon ir tenai biskį prasivė
dinti, nes tokie žmonės karš
tyje proto ir smegenų nemoka 
vartoti. č-tis.

ne-

darbus. Jie įsiparei- 
Didžiojo Spalio 33 

įrengti laikinąją už
dai’ šį rudenį įpusėti

Sukončių hidroelektrinės 
statyboje

KURŠĖNAI, lapkr. 3 ,d.— 
Sukončių hidroelektrinės, sta
tybininkai žymiai paspartino 
statybos 
go j 6 iki 
metinių 
tvanką,
pagrindinės užtvankos beto
navimo darbus ir įrengti tur
binų kamerą.

Statyboje plačiai panaudo
jami mechanizmai — trans
porteriai, elektrinės poliaka- 
lės, motoriniai siurbliai, beto
no maišytuvai ir kt. ’ * • *

Elektrines statyboje talki
ninkauja apylinkės kolūkie- 

’čiai, ątgabefidami ('miško' Ine-* 
džiagos, žvyro, akmenų ir ki
tos statybines medžiagos.

J. Karvelis *
Plečia fermas, kelia 
gyvulių produktyvuiną

ŠAKIAI, lapkr. 2 d.—Su 
dideliu pakilimu “Zanavyko” 
kolūkio nariai sutiko LTSR 
Ministrų Tarybos nutarimą 
dėl gyvulininkystės mėnesio 
organizavimo.

Kolūkis metinį gyvulininkys
tės išvystymo planą jau

Vien 
šiais metais kolūkis sudarė 29 

i kontraktacines sutartis ir pa- 
igal jas supirko prieauglį.

J. Vasiliauskas

dalyvavo veikime. Suomių 
Tarybų Sąjungos karas jam 
nepatiko, tai mete skaitęs 
Laisvę ir pasitraukė iš prog- 

jresyvių veikimo. Prigulėjo 
į prie Lietuvių Tautiško Namo 
j Draugovės.
s Bronis palaidotas laisvai i nė man atnešė. I'aipgi ačiū ir j 
miesto Melrose kapinėse. Pali-(toms draugėms, kurios atski-1 
ko nuliūdime savo mylimą, rai atnešė dovanas.
žmona Katrina, (lukteri Bro- Niekad nepamiršiu didžio- 
nę n '1./
šerį, daug giminių ir drau-gų. Į
30 automobilių palydėjo i ka-Į greičiau sustiprėti ir pagyti. 

I pus.

visoms ir 
Į visiems, kurie ligos laiku ma
nio lankė. Taipgi ačiū už do- 
j vanas, kurias draugės susidė- 
ijusios man nupirko ir A. Mal- 
Glaikienė ir J. K. Navalinskie-

PAMOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Vaitkaitis, 

kadaise dirbo už darbininką Middle- ' 
boro Ko-operatyve ir turėjo to Ko
operatyvo šėrą. Tos draugovės šėri- 
ninkai gauna dividentus, tad ir jam 
priklauso dividentų. Prašau jo pa 
ties atsišaukti, arba kas 
mete jo antrašą, būčiau 
Kreipkitės: A. Ymbros, 25 

j Middlcboro, Mass.

priduotu 
dėkinga 
Lane St 
(249-25(

PRANEŠIMAS
ir žentą Gavin, taipgi so-i jo draugiškumo. Tąš jūsų ma- BROCKTON, M,ASS.

nęs atjautimas pagelbėjo j Lietuvių Tautiško Namo Drauj 
- - - . te, pasitikimui Naujų Metų n

turkių bankietą. įvyks, pirmad 
vakare, 31 d. gruodžio, Liet, 
tiško Namo Apatinyje Sveta

EVa Čekahauskienė.

Mire July Boyden Įsisavino nauja darbo metodą Durys atsidarys nuo 7:30 vai 
’ ' karo. Bilieto kaina ypatai $2.

I .JONIŠKĖLIS, lapkr. 3 d.— ;Somc visus ir visas dalyvautGruodžio 1 1 d., Norfolk, !
Va., mirė July Boyden (Yka-i Joniškėlio plytinės darbinin-j 
solo) 33 metų amžiaus. Paliko j kai ir inžinieriniai - techniki- 
nuliūdime savo vyrą Albertą, 1 niai darbuotojai įsipareigojo 
tris vaikus ir savo mylimą tė- i įsisavinti naują Pavelo Duva- 
vą.

Jos motina yra mirusi me
tai laiko atgal. July yra gi-

i novo praretinto plytų degimo 
metodą, sumažinti gaminių sa
vikainą ’ ii- sutaupyti didelį

Lietuvių Literatūros Draugijų. 
i kuopos mėnesinis susirinkimas i 
j keltas iš 1 d. sausio, dėl Naujų I 
■ tų šventės,} pirmadienį, 8 d. sat 
Susirinkimas jvyks Liet. Tai/afeKc, 
me Name, 7:30 vai. vakare.

ne, 
gali susivienyti su Sta- 

Bet to nereikia, nes tos!
15 metų kaip j 

su juom, -—

musi ir augusi Montelloj.
Žolynas

Cliffside, N. J
Iš LDS 115 kuępos

gruodžio

Vykdydamas prisiimtus so- 
ial isti n i us įsipareigoj imus,

I plytinės kolektyvas jau spa
I iio
i nomis įvykdė metinį gamybos
! (dailią. M. Urbutis

menesio pirmuosioms die

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vės metinis mitingas yra nukeltas 
iš sausio 2 dienos į antradieni, sau- 

j šio 9 d., 1951 m. Mitingas įvyks sa
vajame name. Pradžia 7:30 vai. va- 

. kare. Visus narius prašome įsitėmy- 
I ti ir dalyvauti. — Geo. Shimaitis.

(248-249)

Lowell, Mass

tai

i metinis kuopos
! Šio susirinkimo 
klausimu buvo', 
raportai iš LDS :

i ties konfę/encijos.
Su nusistebėjimu nariai kri- 

! tikavo konferencijoj iškeltą 
klausimą, kad kuopų susirin- 

' kiniuose nebūtų renkamos,au- 
y*‘a|kos. Na ir kaip mūsų progre-

susirinkimas.
svarbesniu 

tai delegatų 
>-čios Apskri-

346 Palisade Ave.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

po- 
su ruošta

Žiniai Tų, Kuriems 
Bus Svarbu (

Gruodžio 24 d. 
prieškalėdinį sekmadienį, 
pietiniu laiku buvo
vaikučiams pokylėlis-“parė”. 
Ir eglutė buvo gražiai apreng
ta ir stalai nudėti vaikučiams 
gardėsiais.

Sekmadienio popietis buvo 
jaukiai praleistas Liet. Pilie
čių Klubo viršutinėje : 
nė j.

Šiemet * Kalėdų 
“Santa Claus 
gęs jaunas vaikinas Vi 
karskas. Jis gerai nudavė* se
nolio rolę, iš ko nemažai juo
ko turėjo ir vaikučiai ir 
augę žmonės.

šyvių srovės darbas pasilai
kys, jei mes patys neremsime 
ir kitus neskatinsime. Aukoji
mui jokių prievartų nebuvo ir 
nėra. Kas kiek aukoja ar vi
sai neaukoja, ta pati ūagaVba 
visiems lygi būna.

Kad kuopų susirinkimai bū- 
svetai-1 tLĮ gyvesni, reikia surasti, ki- 

! tokius būdus. Patarimas, kad 
dieduku- i susirinkimai būtų trumpi — 

buvo apsiren- i kanceliariški, su arbatėle, ga- 
C Pe- limn nnbriiidvti. bpf. nnsnkmp.s

; susirinkimas įvyks sekmadie- 
j nį, 7 d. sausio-January, 3 vai. Į 
i po lĮiet, K. Steponavičiaus na
me,

Įsitemykit; kad tai metinis
susirinkimas ir visų kuopos I 
nariiį būtina pareiga daly vau- | 
ti. Bus renkama naujas kuo- Į 
pos komitetas ir girdėsite ra- ( 
portą iš praeitų metų kuopos 
darbuotės.

Būkite laiku, nes po susirin-j 
kūmo turėsime draugiškų pa- j 
sikalbėjimų ir vaišių.

» , Uncle (Charles. į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

' MArket 2-5172

I

su

Pasitikimas Naujų Metų
žinoma, kad užbaigimui 

nų ir pasitikimu! naujųjų me
tų'yra rengiami vakarai vi
sur; vienur

sė

Įima pabandyti, bet pasekmes 
išrodo abejotinos, 
m ai būna įdomūs 
juose diskusuojama 
tos liaudies gyvenimo klausi
mai. Diskusijos visuomet su
kelia susirinkime gyvumą ir 
interesuoja susirinkusius.

Reiktų dažnai kuopų susi
rinkimuose turėti įvairiais

Su sir in ki
tada, kai 

pa pras-

mažesnio, kitur klausimais diskusijas. Disku- 
didesnio pobūdžio; priklauso, sijom temą galėtų iškalno pa- 
kokie patogumai randasi ko 
Jonijoj.
. Bet mes Lo,welly tai kas ' tis glūdi jaunime. Nors ir lė- 
mntais rengiame gražius ban- tu laipsniškumu, mes privalo- 
kietus. Už $2, ką bilietas kai- me užleisti organizacijų vado- 
nuoja — duodama skanaus vybę jaunimui.
valgio (šiemet bus namų dar- Mį- •
bo’dešros su pridėčkais) ir iš-. Męlihis LDS 115 kuopos

rūpinti kuopų komitetai.
Betgi mūsų didžiausioji vil-

3 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily)

1 i1 ■ i imi p i J |

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ ' 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

F—1 P '
'i'.................................... i ■ ■» ■■ 7"J-T ’

•Kctv., Gruod-Dete. 28, 1950



NewYūiiO'>/M^feĮZliilo? Kovos prieš leidimu 
viršininko uždėta
“Stebuklui” cenzūra

Šimtai newyorkieciu Aplikacijos butams 
naujame projektepavėlavo lėktuvais 

po virš 20 valandų

Nemaloniai sutrukdė Auditorijoje dar galima 
j miegą Kalėdą rytą

Kulkos zvimbė ant 
šaligatvio, vienas 
nušautas

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė, guolis vietoji 

Į nereikia valgių gaminti, skalbimui 
i ir prosijimui mašinos, linksma ap
linka. Z. S. NT. 8-3997.

Pasiruošę greitai pasiekti 
Savo mylimuosius, savo poilsio 
vietas, šimtai žmonių po ko
los valandas, o tūli net iki 29 
valandų išlaukė lėktuvų Ne
wark o stotyje.

Ilgas laukimas įvyko ne iš 
kokio nesusipratimo, bet dėl 
to, kad tie žmonės buvo pasi
rinkę keliauti no reguliarėmis 
linijomis. Jie pirkęsi tikintus 
per agentūras, kurios pačios 
lėktuvų neturi, neoperuoja. 
Kada jos surenka pakankamai 
keleivių, tuomet pasamdo lėk
tuvą.

Gruodžio 26-tą pradėjo 
duoti aplikacijų formas no
rintiems gauti butą naujame 
New York o namų projekto

Kelios 1460 Bronx Ttiver 
Avenue gyvenančios šeimos-į 
buvo nemaloniai prikeltos 
pirm aušros Kalėdų rytą. Ma- 

prie Broadway tarp W. 225th įnydami, kad gal atvyksta ne-
St. iki 230th St. Gaunamos I tikėtas svečias^ jie dar labiau 
230 W. 230th St., arba Hou
sing Authority raštinėje, 2 
Frankfort St.

Butai dar nebaigti. T>ir- 
muosius tikisi užbaigti pava
sarį. Viso bus 1,682 apartmen
tai. Įleis uždirbančius 4ie dau
giau $4,900 visai šeimai. Ron
dos nuo $57 iki $65 už 3 ir 

'pusę kambarių: $67 iki $78 
‘už 41/2, $78 iki $80 už 5«4. 
' Visur įskaityta gasas ir elek-

tapo nustebinti, kuomet prie 
durų pamate policiją, atčju-

Policija, sakoma, mačiusi 
; j tą pastatą įeinanti iš kaleji- 
jmo prasišalinusi .Jack Koshak, 
į 31 m. kaltinamą sukčiavime.

Inio kalėjimo tuojąu po arešto 
'gruodžio 12-tą. Prasišalinęs 

'į per/trejas duris, kurios, anot 
I policijos, buvusios’ užrakin-

užsisakyti stalus 
Naujų Metu Vakarui

Uaris

Tos (vadinamosios non- 
scheduled) firmos, žinoma, 
tikietus parduoda pigiau, ne
gu tos, kurios turi savo lėktu- 

oro sąlygoms 
lėktuvus 

kad ope-

Viešbučiuose nebuvo
jau taip gera

jtos. Policija jį atrado tame 
įname, pas tūlą moteriškę. Jį 
i buvo ir pirmu kartu areštavę 
I tame namo, pas kita moterį.
i *
| Abi moterys irgi buvo suimtos 
.tardyti, bot paskiau jas palei-

Naujųjų Motų sutiktuvėms 
norintieji patogios, smagios 
vietos daugelis grupių jau1 už
sisakė stalus Liberty Audito
rijoje. Ten gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras šokiams. 
Susirinks daug lietuvių jauni-j 
mo ir senimo praleisti metinę i 
šventę savo gražioje įstaigoje.

Kadangi šiemet Naujųjų 
|Me,tų sutiktuves įvyks sekma
dieni, gruodžio 31-mos 1 
ra, tarp dviejų nedirbamų 
dienų, tad tikimasi turėti ne
mažai svečių ir iŠ .toliau;

Įžanga į balių $1.50. To ii’ 
užtenka. Už stalus savo gVu- 

[ pūs sueigai salėjo nėra ekstra 
mokosties. O kas nori tiktai 
restaurante pabuvoti, pavą- 

ikarioniauti, gali užeiti ir 
Naujųjų Metų vakarą, kaip^ 
visuomet, be jokios įžan

Du 
. tuoti 
i New Gerokai pasnigo •ą savo 

| goj(^Atlantic Avė. ir 
iSt.. Richmond Hill.

Iti praleisti vaj>
jauni vyrai ta])o areš- 
atėjus į Hotel Elton, 

Yorke, p as i nuomoti
kambarį. Juos pažino esant
tais pačiais, kurio Kalėdų iš
vakarėse tuo būdu apipiešė 9

• viešbučių kasas, bet. laimėję 
tiktai $350, neužtenkamai iš- 

šventes.
Kada teisėjas jų paklauso, 

dėl ko jie pasirinko viešbu
čius, jie atsakė, jog iš viešbu
čių lengviau pabėgti.

Susilaukė dukrelės
su prie- 
išskristi

vus ir kurios, 
leidžiant, išsiunčia 
skirtu laiku, kaip 
ruojami traukiniai ar Husai.

Ir tos mažesnės, didžiumo
je, išpildo pažadus. Bet šven
tėmis, kuomet daug keleivių 
jau ne pirmu kartu suklumpa 
Girdisi kalbų (nežinia, kiek 
jos pamatuotos), jog tos ša
lutinės fiųmos šventėmis nebe-j kilmingai pradėti 
gauna pakankamai lėktuvų no I 
vien dėl to, kad jų nebūtų.

Sakoma, kitų firmų intere
sai suderina dalykus taip, kad 
tos šalutinės firmutės praras
ti keleiviuose pasitikėjimą ir 
•rasišalintų iš lenktynių su 
įgyvenusiomis firmomis.

Kaip ten nebuvę 
istimis, susirinkę
r pietus šeštadienį pirmieji 
apie šimto asmenų lėktuvą 
aukė tik apie dešimtą vai. 
'aro, kiti penktą sekma- 
lio rytą, o paskutiniai iš 
o išskrido sekmadienio 
trą. 
pykę, nebegalėdami pla- 
i laiku pasiekti tikslo, 
reikalavo atmokėti įmo- 
: pinigus, bet su atmokes- 
niekas jiem nesiskubino, 
urie atgavo, bet tiems po 

kelis dolerius atskaitė biznio 
vedimo iškaščiams padengti.

Dar kiti buvo apsigavę tuo, 
kad jie gal nebuvo įskaitė ar 
gal ir skaitydami kontraktus 
nesupratę, jog jie pasirašo ke
liauti dviejų inžinų lėktuvais. 
Bet tie buvo perpildyti. Jie 
būtų galėję gauti vietos ketu
rių inžinų lėktuvuose, tačiau 
prie turimo tikieto būtų turė
ję damokėti po $20 daugiau. 
Ne visi norėjo, ne visi išgalė
jo tiek dadėti, tad ir likosi 
laukti daugiau paros.

Tiems visiems nusivylusioms, 
vietoje linksmų Kalėdų, teko 
piktos Kalėdos. Visgi geriau 
negu1 tiems, kurie patys dėl 
Kalėdų nuskubėjo ar kas ki
tas juos pastūmėjo mirti n. To
kių po visą šalį pirmomis dvie- 
mis švenčių dienomis jau buvo 
404 ir tikėtasi virš šimtinės 
daugiau iki švenčių užbaigos.

Turbūt niekas pasaulyje 
mūsų nesukirstų neįkainavi- 
me žmogaus gyvybės. T-a.

Biruta Ramoškaite (Mrs. 
! Cy Manu) gruodžio 13-tą, 
! 1950, susilaukė pirmagimės 
i dukrelės, S1 j svarų. Vardą 
Į jai davė Sųzy.

Linkime jauniems tėvams 
Į ir jų dukrytei laimes.

Biruta yra visiems žinomo
ji gražiabalsė dainininke, 
koncertavusi daugelyje ,mies- 

• tų visokioms lietuvių organi- 
jzacijoms ir jau gražiai pasi- 
j žymėjusi amerikinėje scenoje 
< kaipo koncertų dainininkė. 
Pastaraisiais metais jinai už
sidėjo studiją. Matomai, 
ruošdamosi motinystei ji nore- 

i jo susidaryti sąlygas būti ar
ti prie savo kūdikio . ir tuo 
patim ncatitolti nuo pamylė
tos muzikos ir dainos. Moki
nant kitus, tenka ir pačiai iš
silaikyti visuomet pasiruošus.

Dainininkė apie savo nau
ją laimę pranešė laisvietei Li
lijai KayaJhnuskaitei.

nerašykit Laisvę Savo Draugui.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

koncentruoja savo kariuome
nes.

Taikus gyvenimas Palesti
noje, atrodo, dar ne tuoj už
viešpataus.

drąsiomis 
gėmis, 
drąsino,

dieną pradėjęs ne- 
retkartinčmis snai- 

an t ra die n į sniegas įsi-
pusėtinai pasnigo.

atrodė tarsi

Du< ginkluoti vyrai, pasekę 
Loew’s Commodore Teatro ve
dėją Louis Kramer jam einant 
j raštinę, įsakė atidaryti sau
giąją Šėpą. Išėję su $1,200, 
palikę jį užrakintą.

WrBūrys pasitaikiusių ties 
krautuve žmonių 
antradienio prieva-

i-Praėjusį penktadienį
Teatre sustabdytas rodymas 
Rosselinio itališkos filmus 
“The Miracle.” Ją sustabdo 
ne cenzoriai — cenzorių ji 
buvo praleista. Sustabdė pat
sai teatro savininkas po to, 
kai , leidimų komisijonierius 
McCaffrey pagrasino atimti 
teatrui leidimą, jeigu jisai tęs 
rbdymą filmos. Filmą esanti

; priešdieviška.
■ Kadangi tepasiliko rodomos 
j kitos dvi trumpos filmos, su
dariusios bendrą ])i’ogramą, 
tad atėjusioms žiūrėti tų kitų

i, teatro savininkas išda
lino tikietus nemokamai, kad 
galėtų kitą kartą ątoiti pama
tyti tą filmą. Savininkas tikisi, 
kad ji vėl bus rodoma.

Filmos skleidėjas Ameriko
je Joseph Burstyn žada filmą 
ginti teismo. Jam talkon atė
jo Amei’ikos Civilinių Laisvių 
Unija. Jie sako, kad leidimų 

■Hcomisijonieriaus pasiėmimas 
spręsti, kas tinka rodyti, o 

J kas ne, yra diktatoriškas pasi
savinimas cenzoriškos galios. y

vaka- -dviejų

ytfs.
atvyk 
įštai- 

11 Oth 
Ar.

Sheffield Farms pieno išve
žioto.) as Albert Malone buvęs 
apiplėštas Bronxc Kalėdų ry-

Girtavimas buvo vyriausia 
priežastimi trafiko .nelaimių 
šventėmis, sako Safety Coun
cil savo pranešime T,aisvei.

namakers 
praėjusio 
kari tapo

kada vienas šaudo, j 
būti baisu karo

kur tenka būti šū-

PARDAVIMAI
Parsiduoda B. O. Automatiška 

Laundry, 3 menesiai kai biznyje, 16 
mašinų. 2 dryers, 1 exlraktorhis.

1SH. K-1346.

Kita moteris atrasta 
nužudyta New Yorke

“Baisu, 
Kaip turi 
frontuose, 
viams skraidant iš visų pusių.”

Ties ta vieta buvo nušau
tas, tuo tarpu tebebuvęs dar 
neatpažintas, asmuo, sakoma, 
dalyvavęs apiplėšime krautu
ves, 183 Third Ave. Policis- 
tas John Christiansen, 
niuose, pasitaikęs ten 
apiplėšimo laiku, 
m as tariamąjį pi 
do 14 šūvių ir vienu nušovė ! užsmaugta balto 
gaudomąjį. marginio gabalu, o gelsvas ša-

---------------------- ]ikas sugrustas
Už kelių valandų

Yvonne Evelyn Hughes 
McDonald, buvusi Broadway

civili- gražuole, dabar 50 metų, ta- 
įeiti po atrasta nužudyta viešbuty- 

šaudyda- jo Ashland, 429 Fourth Ave., 
ą palei- |New York o, kur ji gyveno. Ji 

ir mėlyno

trati kiniai
ugniadariai, ėjo traškėdami
poškėdami ir leisdami nuosta-1parduotuvės
bias ugnis. Stipriai pašalo. i 125th St., T

Du ginkluoti vyrai iš cigarų 
; savininko prie 

5th St., New Yorke, atėmę 
69 gale savaitės surinktų

pajam u.
į New Yorke, suimtas Fred 
Vaughn, 20 moti] vyrukas. 
Kitiems esantiems bažnyčioje 
jis neat rodęs atėjusiu melstis,

Dėl sniego ir šalčio antra- 
vakarinitp 
pavėlavę 

ir po tris
Į radę vagies Įrankiu.

j dieni traukiniai iš 
valstijų ateidinėjo 

Pas jį 4 0 miliutų, o tūli 
valandas.

Didelės linu 
augintojų pajamos

ŠIRVINTOS. — Gausų linų 
derlių šiais motais išaugino 
“Svajonės” žemes ūkio arte
lės kolūkiečiai. Jie trumpais 
terminais atliko kūlimą, iš 1d 
hektarų prikūlė po 4 centne
rius sėmenų iš kiekvieno ha.

SKELBKITeS LATSVeJE

Amerikos Rockefelleriai 
pirko 600,000 akcijų (Šerų) 
Belgijos Kongo uranijumo ka
syklose — didžiausiose, sako
ma, tos rūšies kasyklose pa
saulyj.

Uranijumas naudojamas 
atomo pramonei. Taigi savai
me aišku1, jog Rockefelleriai 
numato iš ten sau gražių pel
nų.

Liūdna Penkių Metų Sukaktis

Elsie Gasiūniene
mirė 1945 metų gruodžio 28 dieną

/ Netikėta ir begailestinga mirtis, 
išplėšusi mūsų mylimą Elziutę iš mūsų tarpo, 

paliko mums ant visados liūdną prisiminimi-

Vyras JONAS GASIŪNAS
Tėvai PĖTRAS ir AGOTA NORKAI
Brolis ARTURAS NORKUS

VISUOMENĖS ATYDAI!
---
Kada turite reikalą kreiptis i Laisvės įstaigą asmeniš

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

Laisvės raštinė su pirmarlieniu, ;
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

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

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
'Richmond Hill — Dviem_Šcimom

penktadienį įimtinai,I Prie pat Forest Parko

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyn iečiai, kurie turite kokių parandavo.jimų, 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- 

t lesite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi- 
j mokėsite savo bilą.

Dienraščio Laisves B-ves

KOWENCIJA
IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisvės patriotai rengiatės 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininku suvažiavimas ir banketas ivvks «. 4, ♦

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakare.

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

jos burnom 
Antradienio vidurnaktį tom-1 Už kelių valandų Utikoje 

peratūra buvo nupuolusi iki i suėmė Birger Nordkrist. Jį 
11 laipsnių. 'suseko po to, kai jis telefonu

į iš stoties pašaukęs viešbutį 
i paklausti, “kas jame atsitiko 
I praėjusią naktį?” Suimtasis 
i buvęs girtas, jo tardymą ati- 
! dėjo, tačiau sulaikė po areš
tu, nes spėja, kad jis ką nors 
apie tai žino.

Mrs. McDonald jaunystėje 
vaidino veikaluose “Rio Rita,” 

i “The Follies,” “Rosalie.” Ban
dė savo laimės Hollywoode 
i-r turėjo progų garbingai ište
kėti. Jos pirmosios vedybos 
greit baigėsi divorsu. Pasta
raisiais laikais buvo vedusi su 
taksi k o vairuotoju. Nesveika- 
vusi ir liūdėjusi. Jos kamba
rio padėtis rodė, kad ten gir-

I tai puotauta.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0808
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME ir pritaikome 
AKINIUS

Dr M. Maišei

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Staigios ir Įsisenėjusios
Vyry ir Motery Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS: 

Kasdien 10:00—1:00—7:00.
Sekma.l. 11:30 A. M. iki 1:30 P. M.

—Kaina tilt $12,500
I Medinis, atskiras namas, pusė blo-1 
; ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. j 
Keturi kambariai ant pirriioJaukšto Į 
renduojas už $65. Keturi kiti kam-' 

; bariai ant. antro aukšto ir du ištai-i 
■syti kambariai ant trečio, dabar: 
j tušti. Automatiškai šildomas, pa.r-l 
quct grindys. Du blokai nuo Ja- . 
maica Avenue.
Woodhaven Dviem šeimom 1

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, st airpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMQNAS 

^Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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
DEGTINĖS, vynai 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD
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