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Šių metų sausio 27 dieną, 
kaip jau žinoma, įvyks metinis 
Laisvės bendrovės akcininkų 
suvažiavimas.

Kaip matome, jis įvyks ne
užilgo.

Jau dabar kiekvienas, ku
ris suvažiavime žada daly 
vau/ti, privalo gerai p;
ti: . kaip mes minėsime Lais
vės 40 metų sukakties jubilie
jų?

Redakcijoje ir administraci-Į 
joje mes apie tai galvojamo 
ir darome planus, bet juos 
turėsime pasiūlyti suvažiavi
mui, kad jis užgirtų ir, jei 
bus Reikalo, papildytų.

Taigi kiekvienas laisvietis 
prašomas susidomėti šiuo rei
kalu.

. ir tie, kurie stivažiavi-
asmeniškai dalyvauti ne- 

;s, turėtų laiškais, kartu 
^sveikinimais, duoti siūly- 

As mūsų laikraščio jubiliejui 
/žymėti.

KORĖJOS LIAUDININKAI nepiliečiai privalo ir 
VĖL UŽSIREGISTRUOTI!UŽĖMĖ SUWON4

ir kinaia ctaiy- x • • • • 17 •• v* • 
agaivo- Siauriniai Korepeciai

apgula jankius Vondžu mieste
Korėja, saus. 8.—Šiauri

nės Korėjos liaudininkai
I ir kinai vakariniame fronte 
atėmė iš amerikonų Suwon 
miestą, geležinkelio ir vieš
kelių mazgą su lėktuvų sto- 
čia 22 mylios į pietus nuo 
Seoulo, Pietines Korėjos 
sostinės. < ■
' Rytiniai v i d upiniame 

fronte Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai iš 
trijų šonų apgulė ameriko-

a t žy

lietu- 
1911 

kai Laisvė

/Laisvė gimė 1911 metais 
'Bostone.

7 Būtų gerai, jei bostoniečiai 
suruoštų kokią nors žymesnę 
pramogą šiam jubiliejui 
mėti.

Ten dar gyvena daug 
viy darbininkų, kurie 
metais džiaugėsi, 
gimė.

Brooklyno lietuvių visuo
menė šią . sukaktį, be abejoji
mo, atžymės savu laiku.

Reikia, kad visa Amerikos 
lietuvių pažangioji visuomenė 
jau dabar pradėtų šį jubilie
jų atžymėti.

pradėkime su šiuo laisvie- 
Čių suvažiavimu. Sveikinkim 
jį ir raginkim tai daryti kitus.

Tūlas St. Pūkinis rašo ku- 
kaip 

Lon-

Jis, 
kiek 

liko apsipirkimui dienų, 
praneša, kad 

bankuose esan- 
sumažėjo bent 
svarų. Parada- 
kailiai, liejosi

t 

nigy Drauge apie tai, 
buvo Kalėdos minimos 
done: 

“Prieš švetes” sako 
“laikraščiai skaičiavo, 
dar
o po švenčių 
valstybiniuose 
čios sutaupos 
pora milijonų 
vo brangūs
šampanas, geriausiuose vieš
bučiuose pritrūko vietų. Iš 
Londono keliai buvo užblo
kuoti keliaujančių šventinin
kų.”

Kas tai darė? Anglijos 
darbininkai ?

Rašytojas nepasako: o tai 
darė Anglijos valdančioji kla
sė, kuri dar vis bagota.

gV Londone šiuo metu tęsiasi 
Anglijos ir visų jos Dominijų 

F ngpisL’Ų pirmininkų konferen- 
' čnS.

Ten dalyvauja: Kanada, 
^Australija, Piety Afrika, C'ei- 
lonas, Indija, Burma, Pietinė 
Rhodesija. Atsisakė dalyvau
ti Pakistano valdžia dėl to, 
kad ši konferencija nepriėmė 
jos siūlymo, kad būtų svarsty
tas Kašmiro klausimas — 
Kašmiro, dėl kurio Indija su 
Pakistanu; turi ginčus.

Spėjama, tačiau, jog Pakis- 
: tanas pakeis savo nuomonę ir 
' neužilgo prisius savo 
pirmininką.

Liaudies Armija, laužy
dama amerikonų ir jų tal
kininkų pasipriešinimus, vi
suose frontuose žygiavo 
pirmyn.

Sausio 3 ir 4 d. liaudi
ninkai Seoulo srityje nuko
vė bei sužeidė daugiau kaip 
500 amerikonų ir anglų ka
reivių ir oficierių ir paėmė 
nelaisvėn daugiau kaip 
100.

Liaudininkai pagrobė 
nūs Vondžu, geležinkelio ir daugiau kaip 10 amerikinių 
vieškelių centre, 55 mylios tankų, daugiau kaip 70 tro-;

• kų, 3 dideles patrankas, 33' 
svarbiausi kulkosvaidžius, daugi au] 

ištrū-1 kaip 300 šautuvų ir didelius 
: kiekius kitų ginklų ir amu-

į pietų rytus nuo Seoulo.
Vondžu yra : 

amerikonam “vartai” iv' 
kimui toliau į pietus.

Suprantama, kad jankiai | nicijos. 
bus priversti apleist Von-| 
džu. Tuomet jiems pasunkės ! 
pasitraukimas į Pusaną, 
patį pietinį Korėjos uostą.

Darydami apsupimo žy-;
gius, šiauriniai korejiečdai VeikSmilS dėl tailiOS 
ir kinai užėmė pozicijas jau 
už 10 mylių į pietus nuo 
Vondžu.

Kai kurie pranešimai le
mia, kad amerikinė kariuo
menė gal .išplauks ir iš Pu- 
sano, visai pasišalindama iš 
Korėjos.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, saus. 7. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė:

Jaunuolių vadai 
planuoja naujus li

Gub. Dewey reikalauja 
diktatoriškos galios

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko guber
natorius Tom Dewey reika
lauja, kad valstijos seime
lis duotų jam šitokią dikta
torišką karinę galią:

Verstinai rekrutuoti žmo
nes, užgrobti privačią nuo
savybę, užšaldyti algas ir 
medžioti tariamus “neišti
kimuosius”, apeinant visus 
pilietinių teisių' įstatymus.

Net joks Jungtinių Vals
tijų prezidentas nereikala
vo tokios diktatoriškos ga
lios karo metu, kaip guber
natorius Dewey reikalauja 
dėl vadinamo “civilinio ap- 
sigynimd.”’

Chicago. — Įvyko plati 
vadovaujančių j a u nuolių 
konferencija iš įvairių vals
tijų, .kaipo Jąunimo Asam
blėja (seimas). Dalyvavo 
250 delegatų.

' Per trijų dienų diskusi
jas jaunuoliai priėjo išvadą, 
kad galima būtų išlaikyti 
taiką per sutartinas karo 
priešininkų pastangas.

Konferencija sudarė nuo
latinį veikimo komitetą; ra
gino suruošti panašias jau
nimo sueigas visose valsti
jose ir miestuose ir nutarė 
siųsti delegatus 1 Jungtines 
Tautas ir Washing toną. De
legatai ragins (ramiomis de
rybomis išspręsti tarptauti
nius ginčus ir priešinsis 
verstinos karinės tarnybos 
įvedimui.

Vokiečių policija mušė 
žydus, protestuojančius 
prieš nacių paliuosavimą

London. —, Pranešama, 
kad Anglijos imperijos da
lių premjerai dabartinįame 
savo susirinkime priešinsis 
Amerikos reikalavimui pa
smerkti Kinijos Liaudies 

ministrų 1 Respublika kaip “užpuoli- 
I ka”.

^magiausia iš šios 
rencijos žinia yra ši: 
ferencijos dalyviai mano, jog 
k*ras nėra neišvengiamas, jis 
išvengiamas.

Konferencijos dalyviai ma
no, jog reikia dirbti ne karui, 
bet taikai. Be to, jie mano, 

fclupf nereikia daryti to, kąs 
z/'lČrtmtų naują karą.

: Jdomti tai: Anglija ir tūlos 
fctOS Dominijos jau pripažino 
S^inijos Liaud ies

MU kai kurios

konfe-; sisako pripažinti.
visi kon- Tikimasi, kad šis klausimas 

bus konferencijoje svarstytas 
ir bus prieita bendros nuomo
nės, jog Kiniją reikia pripa
žinti ir sumegzti su ja diplo
matinius ryšius.

Viskas rodo, jog ši 
rencija nepatiks tam 
kos v a 1 d a n č i osios 
sluogsniui, kuris' sako, jog ką- 

Respubliką, ras yra neišvengiamas, kuris 
Dominijos atsisako pripažinti Kinijos 

jį|tr.r Australija) dar vis at- Liaudies Respubliką.

konfe- 
Ameri-- 
klasės

Landsberg, Vokietija. — 
Vokiečių policija šiame a- 
merikonų ūžimta.me.’ ruožte 
daužė buožėmis/žydus, ' ku
rie demonstravo prieš na
cių’ karinių kriminalistų pa- 
leidinėjimą iš kalėjimų.

» f , I ,

Buvo suruošta 3,000 na
cių draugų demonstracija 
su amerikinės vyriausybės 
leidimu. Jie reikalavo pa- 
liuosuoti baudžiamuosius 
nacius.

300 išvietintų žydų, atvy
kę iš artimosios stovyklos, 
demonstruodami, šaukė: 
“Mirtis tiem Landsbergo 
žmogžudžiams!” '

Landsbergo stovykloje 
naciai nužudė daug belais
vių, ypač žydų. •
Vokiečių policija sužeidė ir 

areštavo daug ž y( d ų 
demonstrantų, o kitus suva
rė atgal į stovyklą. Policija 
saugojo nacišką demons-'

Visi sveturgimiai, netu
rintieji pilnos amerikinės 
pilietybės popierių, privalo 
užsiregistruoti1 ne vėliau 
kaip iki šio mėnesio 10 d., 
pagal McCarrano įstaty
mą. ■ Į .

1
Turi iš naujo užsiregis

truoti ir tie nepiliečiai, ku
rie jau pirmiau buvo užsi
registravę, pagal 1940 metų 
įstatymą.

Pirmųjų pilietinių popie
rių turėjimas nėpaliuosuoja 
nuo registravimosi.

’ Registracijas blankos

irgaunamos pašto stotyse 
Imigracijos raštinėse. Blan
kas galima išpildyti ir įteik
ti pašte.

Blankose reikalaujama 
pažymėti vardą pavardę, 
gimimo laiką ,tautybę ir ad
resą, ir pirmesn. užsiregis
travimo numerį (pagal 
1940 metų įstatymą).

Už nesiregistravimą grę- 
sia bausmė iki 30 dienų ka
lėjimo ir $100.

McCarrano įstatymas rei
kalauja, kad nepiliečiai kas 
metai užsiregistruotų per 
10 pirmųjų sausio dienų.

Ląisvės vajus
PRATĘSTAS IKI SAUSIO 27 D., 1951 M.
mūsų vajininkai sekamai stovi:
jininkai Turi punktų

3,866
3,745

Brooklyno vajininkai ..... .......
Hartford vajininkai ....... ..................
M. Svinkūnienė, Waterbury................
D. Jtįsius, ^Worcester ....... .............
Phiia. vajininkai .................. .......
Jonas Grybas, Norwood ... ...........
Elizabeth, N. J. va j in.........
Geo. Shimaitis, Brockton ....................
LLD 136 kp., Harrison, N. J. . .......
LLD 133 kp., Camden, N. J..........
S. Kuzmickus, Shenandoah ...........

. P. AnderšOnf if- L; Bėkišy Rochester, N. Y.
A. Žemaitis, Baltimore, Md...................

M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.........
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck......... .
L. Prūseika,. Chicago, Ill.

Ig. Chulada ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass
So. Boston A?ąjink............ . .... ................ .......  .

- Montreal vajininkai .V) • •........ '....•.
P. Šlekaitis,. Scranton, Pa.......... •.......... • • •.
Wilkes-Barre vajininkai .............•..

LLD 20 kp, Moterų skyr., Binghamton. N. Y. .. 590 
Bridgeport, Conn., vajin............ • •

C. K. Urbonas, Hudson, Mass............
A. Bernąt, Los Angeles . .•...............

J. Blazonis, Lowell, Mass..................
Toronto vajininkai .. •............ •....•
Čhesterio Vajininkai ....... .
S. Tvari jonas, Detroit ............
LLD 13 kp. Easton • •............. ....
Haverhill vajininkai ............. ....

M. Janulienė, Detroit ................ '..
Grand Rapids vajininkai .............•.
A. Apšegienė, Aubūrri, Me.......... •. •.
V. Smalstis, Detroit, Mich................. •

S. Rauduvė, Pittston, Pa. .'. •....•
M. Siekis, Gardner, Mass. .......

Nashua vajininkai.................. .
(Tąsa ant 3 puslapio)

. 3,231
• 2,948 
. 2,649
• 2,280
. 1,956 
. 1,792 
. 1,733
.1,294

1,210
1,024
1,136
1,012

960
. 756
. 746..
. 734

606

570 
552 
532 
508 
486 
446 
420 
372 
370 
324 
308 
286

280
280
25G

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Korėja, sanst 8. Ame

rikinė komanda)1 pranešė, 
kad jankiai jaw pasitraukė 
iš Vondžu, svarbaus gele
žinkelio ir vieškelių maz
go. . x

j Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai; tuojau užė
mė Vondžu.

Roma. — Komunistų va
dovaujamos, italų darbinin
kų unijos ruošiasi demons- 
truot prieš generolą Eisen
hower}, kuomet jis atvyks 
Romon.

Ispanija. —Jung. 
atstovai daro

Madrid, 
Valstijų 
spaudimą fašistinei Franko 
valdžiai Ispanijoje, kad pa
skirtų 60,000 . ispanų ka
riuomenės į bendrąją vaka- 

traciją, kad žydai jos ne- rų Eūropos armiją .prieš 
’ ” 1 1 J Sovietus. Amerika žada

tuos ispanus " naujoviniai
kliudytų. Pro-naciai rėkė 
“Šalin žydus!”

apginkluoti. > ;,
, Washington. — Valdžia 

vis dar tik ketina įvesti 
kontrolę maisto kainom, sy
kiu užšaldant ir darbininkų

Washington. — Republi- 
konas senatorius Homer 
Capehart reikalavo, kad va
karinė Europa sumobilizuo
tų 250 divizijų savo armi
jos ,o jeigu to nepadarys, 
tai Amerika “neturėtų duo
ti nė vieno savo kareivio” 
vakarinei Europai prieš ko
munizmą.

Belgrad. — Jugdslavijos 
valdovas Tito, besikalbėda
mas su korespondentais, 
patarė amerikonams ir jų 
talkininkams pasitraukti iš 
“strateginiai bergždžio” 
Korėjos karo. >

SENATORIUS TAFTAS REIKALAUJA
ATSAUKT AMERIKONUS Iš KORĖJOS

/ --------------------------------- !-------------

Ragina sudaryti “apsigynimo”
liniją Japonijoj ir Formozoj

Washington. — Republi- 
konų vadas senatorius Ro
bertas Taftas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos privalo 
ištraukt savo kariuomenę 
iš Korėjos. Kalbėdamas per 
televiziją sekmadienį, Taf
tas siūlė sudaryti naują 
“apsigynimo” liniją, ryman
čią ant Japonijos, Formo- 
zos ir kitų Pacifiko Van
denyno salų.

Jis priešinosi Trumano 
pareiškimui, kad preziden
tas turįs teisę', neatsiklau- 
siant Kongreso, siųsti Ame
rikos kariuomenę į vakarų 
Europą ir įterpti ameriko
nus į bendrąją tarptautinę 
Atlanto kraštų ir vokiečių; 
armiją. Taftas tvirtino, jog

prezidentas neturi tokios 
konstitucinės galios, nes 
tam reikia Kongreso leidi
mo.

Amerikos organizuojama 
tarptautinė armija galėtų 
juo greičiau išprovokuot 
karą su Sovietų Sąjunga, 
pareiškė Taftas. Jis taipgi 
neigė Trumaną už generolo 
Eisenhower io paskyrimą 
vyriausiu tarptautinės ar
mijos komandierium. Anot 
Tafto, patys vakariniai eu
ropiečiai turėtų sudaryt ga
na savo kariuomenės, ku
riai vadovautų ir europietis 
komandierius, o amerikonai 
jiems padėtų.

Smerkia Trumaną už 
Koreios kara

Abejojama, ar Jungt. 
Tautos paskelbs 
Kiniją “užpuoliku”

Lake Success, N. Y. — 
Amerika daro spaudimą 
'Jungtinių Tautų ‘ delega
tams/kad paskelbtų Kini
jos Liaudies Respubliką 
“užpuoliku”. Bet praneša
ma, jbg Amerika dar ne
gauna reikalingos tųkiam 
paskelbimui daugumos.

r Norint apšaukti bet kurį 
karštą užpuoliku, tam rei
kia bent dviejų trečdalių 
Jungtinių Tautų narių.

Amerika vadina Kiniją 
užpuoliku todėl, kad Kini
jos valdžia neištraukia ki
nų savanorių iš Korėjos ka
ro.

Jeigu Kinija būtų pa
skelbta užpuoliku, tai galė
tų būti įvesta blokada prieš 
visus Kinijos uostus. Ang
lija, Indija ir kiti pripa- 
žįstantieji naująją Kiniją 
kraštai taip pat galėtų būti 
verčiami panaikint jos pri
pažinimą. v

Daugelis Jungtinių Tautų 
bijo, kad jeigu Kinija būtų 
paskelbta užpuoliku, tatai 
būtų šuolis link atviro karo 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

L . f

Amerikos generolas tarėsi 
su Hitlerio generolais 
apie vokiečių atginklavimą

I , 1

- ’ Bonn, Vokietija.— Gene
rolas George P. Hays, Ame
rikos komisionieriaus pava
duotojas Vokietijoje, pieta
vo pas vokiečių generolus 
Hansą Speidelį ir Adolfą 
Heusingerį, buvusius Hitle
rio armijos štabo narius.

Hays tarėsi su tais nacių 
generolais apie vokiečių ar
mijos atgaivinimą vakari
nėje Vokietijoje.

Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Franci jos atstovai 
šį antradienį ves derybas 
su vakarinės Vokietijos val
džia dėl’ vokiečių armijos 
atkūrimo.

v ORAS."—Giedra ir šalta.

's.; Ar ; ..' r .

Taftas jau savo kalboje 
Senate penktadienį įspėjo, 
kad armijų kare Europos 
sausžemyje amerikonai su- 

1 silauktų “naujos Korėjos.”
Jisai smerkė Trumaną už 

Jungtinių Valstijų įvėlimą į 
nelaimingąjį Korėjos karą. 
Taftas užreiškė, jog Tru- 
manas peržengė šalies kon
stituciją, pradėdamas tą 
karą be Kongreso leidimo.

Tafto planas pasauliui 
viešpatauti

Taftas priešinosi prezid. 
Trumano reikalaujamai 3,- 
500,000 vyrų armijai; sakė, 
užtektų 1,500,000 armijos, 
bet reikėtų išleisti 40 tūks
tančių m'ilionų dolerių per 
metus ginklavimuisi, ypač 
kariniam laivynui, oro jė
goms ir atom-bomboms. 
Tuomet, pasak Tafto, ame
rikonai galėtų “apginti” at- 
ginkluotą Japoniją, For- 
mozos salą, Filipinus, Indi
ją, Australiją, Naująją Ze
landiją, Burmą, Malają ir 
viešpatauti Pacifiko ir At
lanto Vandenynuose.

Taftas pabrėžė, jog ame
rikonų ir jų talkininkų ar
mijos niekuomet negalėtų 
sausumoje laimėti karo 
prieš skaitlingesnes Sovietų 
ir jų draugų armijas.

Korėjiečių neapykanta 
prieš amerikonus

Prisimindamas Korėjos 
karą, Taftas pripažino, jog 
amerikonai užsitraukė jos 
gyventojų neapykantą. Taf
tas sakė:

“Pasižiūrėkime, ką mes 
darome — šiandien mes su
naikiname Korėjos uostą 
Inčoną po to, kai taip sėk
mingai jį panaudojome.... 
Norėdami turėti Korėją, 
mes naikiname kiekvieną 
Korėjos miestą ir žudome 
begalinį skaičių civilinių 
korėjiečių.
“Aš manau, kad mes šian

dien jau esame nelabai pa
geidaujami svečiai Korėjo
je; aš taip pat manau, kad 
mes nelabai būsime pagei
daujami Europoj rytoj, jei
gu karas ten įvyks ir jeigu 
mes būsime vyriausi tokio 
karo kurstytojai arba jei
gu veikliai dalyvausime ta
me kare.”
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Kovoje prieš McCarran įstatymą
Aną dieną valstybės prokuroras McGrath įteikė 

versive Activities Control Board’ui skundą prieše Ameri
kos Komunistų Partiją. Tam’e skunde jis pareiškė, kad 
Komunistų Partijos vadai ir nariai turi> užsiregistruoti 
Justicijos Departmente pagal McCarra'n įstatymą. Tai 
buvo pirmas vyriausybės žygis pravesti McCarran įsta
tymą gyvenimam

Reikia žinoti, kad tiek prezidentas Trtimanas,
prokuroras McGrath yra pasakę, jog šis įstatymas yra 
priešingas Jungtinių Valstybių Konstitucijai. Nežiūrint 
to,'prezidentas paskyrė Board’ą persekiojimui 1---------
politinių oponentų ir prokuroras dabar tą įstatymą pra- į 
veda gyvenimam

Sub-

SU DAINA Už TAIKĄ ■
Praėjusių metų šavait- 

raštyj “Literatūra ir Me
nas” (48-tąjame numeryj) 
skaitome:

Antrojo Pasaulinio’ taikos 
Šalininkų kongreso darbuose 
dalyvavo gausus tnenininkų, 
rašytojų, muzikų, artistų bū
rys. įžymiausi pasaulinio me
no ir literatūros atstovai da
lyvauja sprendžiamoje kovoje 
prieš karą, už taiką. Daina, 
tvirtas meniškas žodis, muzi
kos kūrinys — nenugalimi 
ginklai, šauktą į kovą už tai
ką, už tautų laisvę, demokra
tiją. Tai gerai supranta karo 
kurstytojai: jie visokiais bū
dais, visokiomis priemonėmis 
stengiasi užgniaužti progresy-

kos ir kovos prieš, imperialis- | PRANAŠAI 
t i Uitis karo kurstytojus tema
tikai. L. Jonikas rašo Vilnyj: 

» Atsimenate, naciams užpuo-
veikip Pus Tarybų Sąjungą 1941 me- 

būrelių,' tais .....
šiandien mūsų respub-
nerasime įmonės ar daugiausia tris mėnesius.”

”, “nepergalimieji Hit-
legionai perskros ją

tiekp'iųjų meno veikėjų žodį; jie 
tai- 
eilei

užkirto kelius j pasaulinį 
kos šalininkų kongresą'

valdžios žyniiatisių ineno veikėjų bei 
* rašyto.] ų.

taikos idėjos, 
nesulaikys

, nereikalingos 
legališkas galimybes apgynimui savo aemoKratmes tei-jviZQS. Akivaizdu pavyzdį to 
sės Viešai, legališkai veikti ir gyvuoti. Dabar sužinome, j mes matėme Antrojo Pasauli- 
kad ji pasisamdė du advokatu apsigynimui prieš minėtą- nio taikos šalininkų kongreso 
jį Board’ą. Tais advokatais yra buvęs kongresmanas j dienomis.
Vito Mai cantonio ir John Abt. Jie spaudai pareiškė, kad j Didžiulėje salėje nuskam- 
jie apsiėmė Komunistų Partiją apginti tuo supratimu, j bėjo pirmininkaujančio bal- 
jog šis visas McCarran įstatymas yra nesuderinamas supas: “žodis suteikiamas Poliui 
Konstitucija, su Teisių Biliumi, su visomis Amerikos i 
demokratinėmis tradicijomis. Jie savo pareiškime storai 
pabrėžia, jog šioje byloje nėra klausimas gynimo ar pa
smerkimo komunizmo. Visas reikalas yra Amerikos žmo
nių Teisės laisvai, viešai, legališkai organizuotis, veikti ir 
kaloėti. McCarran 'įstatymas atėmė iš Amerikos žmonių 

/šitą pagrindinę, svarbiausią teisę.
Procesas bus toks: Pirmiausia partijos apsigynimas 

bus vedamas Subversive Activities Control Board’e. Čia 
bus įrodoma, kad Komunistų Partija nebuvo ir nėra sub- 

. versyviška organizacija, kad jos persekiojimas yra nele
galus^ Jeigu Board’as nuspręstų, kad partija nėra sub- 
versyųiška, visa byla prieš ją tuomi ir pasibaigtų. Bet 
jeigu Board’as palaikytų prokuroro McGrath kaltinimus 
prieš partiją, tada beliktų Vienintele išeitis: eiti į teis- • 
mus ir ten gintis. Teismai turėtų- išspręsti paties McCar 
ran įstatymo legališkumą.

Vadjnas, kovos procesas, kaip pasirodo, žada būti ga- į T 
na .ilgas. Suprantama, kad advokatai Marcantqnio ir'zodų 
Abt ihokėš visuose žygiuose apginti Amerikos žmonių

.. konstitucines teises. Jie yra pažangūs žmones ir jiems ši 
byla nėra tik. pasipinigavimo reikalas. Jie^ins komunis- 
tus toje valdžios taryboje ir -.teismuose su tuo giliu įsi
tikinimu, jog čia yra paliesti svarbiausi visų Amerikos 
žfhonlų interesai. Jie yra įsitikinę, kad, gindami komu
nistus, jie gina visų demokratines teises ir civilines lais
vės.

Ypatingai visa paskutinių keliolikos metų Marcanto- 
nio veiklos istorija yra kietai susieta su kovomis už žmo
nių teises. John Abt taip pat jau kelinti metai veikia 
Brogresistų Partijos legaliu patarėju. Jis taipgi nesibi- 

’ jo ginti teismuose teises net tų žmonių, su kurių politi
nėmis nuomonėmis jis nesutinka.

— • ...... kos balso i.-
IŠ savo pusės, Komunistų Partija žada išnaudoti visas i<oVdohai, tam 

legališkas galimybes apgynimai savo demokratinės tei-|Vj 
sės Viešai, legališkai veikti ir gyvuoti. Dabar sužinome,; 
kad ji pasisamdė du advokatu apsigynimui prieš minėtą-1

, tai- 
jokie

Mūsų respublikoje 
šinltai saviveiklos 
chorų, 
likoje 
mokyklos, ktir nebūtų įsistei- 1 Gi 
gęs meninės saviveiklos ko- lerio 
/lektyvas. Tai liaudies meno kaip karštu peiliu sviestą — 
židiniai. Tai labai veiksiųingi 
židipiai, rodą nuolat augantį 
skonį, rodą tą nepaprastą dė
mesį, kurį šiandien darbo 
žmogus skiria tarybiniam, me
nui. Bet kurio iš šių saviveik
los kolektyvų . veikla rodo, I 
kaip .jautriai darbo žmonės, 
besimokantis jaumimas rea
guoja į aktualiausius nūdie
nos klausimus, štai ir dabar 
saviveiklos repertuaruose į 
pirmą vietą pastatyta taikos 
tema. Saviveiklininkai reika
lauja dainų apie taiką, jie 
pastatė mūsų kompdzitoriams 
uždavinį daugiau sukurti dai
nų šia tema. Jie pastatė 
vinį mūsų leidykloms — 
ti atskirus dainų apie 
rinkinius. \

‘Naujienos” pranašavo, 
Rusija teatsilaikys dau-

Meksika mokosi isterijos
Mūšų pietinis kaimynas Meksika, tai yra, josios val

dovai, skubiai mokosi iš šios šalies isterijos. Prezidentas 
Alėman pareikalavo ir tuojau Meksikos kongresas priė-

Kongresmanas Sabath vi
suomet pritarė roošeVelti- 
nei naujajai dalybai, rtbdse- 
Veltinėms reformoms ir bu
vo RooseVelto .patikėtiniu. 
Jis niekad neduodavo gi- 
liuot įvairaus plauko rau- 
donėdžiams ir eretikų bei 
politinių raganų medžioto-

Gruodžio 28 d. buvo kon- 
gresmano Adolpho Sabatho 
gimtadienis. Jis susilaukė 
84 m. amžiaus. Bet jam ne 
trūksta nei energijos, nei 
sąmojaus. Jis moka kirstis 
su demokratijos priešais, 
ypač su diksikratais ir re- 
publikonais.
- Adolfas Sabath atvyko jams. 
Amerikon iš Čekoslovakijos 
kai jis buvo tik penkiolikos 
metų berniokas. Jis baigė 
advokato mokslą Lake Fo
rest Universitete. Po to jis 
buvo išrinktas municipali
niu teisėju. Jo' bičiuliai ir 
dabar’ 'dar ’vadina jį teisė
ju. • U ‘:

1906 inėtuose jisai buvo 
išrinktas Jungtinių Ameri
kos Valstijų ‘Kongresam 
Nuo to laiko Sabath siste- 
matiškai, be jokios per
traukos, išrenkamas Kon
gresam T a i g i, Kongrese 
Jisai išbuvo arti 44 metus. 
Tai tikrai nepaprastas re
kordas.

three cheers for Hitler!”
Bet panašių durnelių pa

saulyje netrūksta. Vienas už
sidarė burną ir nei prisiminti 
nenori apie “three cheers,”’ 
tai atsirado kitas.

Tūlas Amerikos pareigū
nas Vokietijoje prie UN11R.A 
ir TRO, mister Aran \ Zelveian, 
sugrįžęs Amerikon šitaip gri- 
gaitiškai ^nušnekėjo’: ' L

Jei karas kiltų tarpe “Rytų 
ir Vakarų,” tai Tarybų Sąjun
gą būtų į miltus sumalta ly
giai į tris mėnesius! Jį taip 
informavęs vienas, rusas dipu
kas.

Atsimename’, Grigaitį 1941 
metais informuodavo tiesiai iš 
Berlyno Doktor Franz von 

i Antzevicz.

Daug karčios teisybės ji
sai pasakė Atstovų Buto 
antiamerikinės veiklos ko-z 
mite to adresu. Jis nenūo- 
laidžiai kovojo Mundto ir 
kitus panašius billus. Jlš 
drąsiai išstojo ir prieš Mc
Carran - Mundto - Fergū- 
sono pplicin. kontrolės pr6- 
dukciją. • ; ■ . .

Kongresui vėl susirinkus ' 
į posėdžius, kongresmanas 
Sabath turės ten lAbai daug/ 
darbo.

Kelios savaitės atgal bu
vo pranešta, jog Sabath 
ruošiasi įnešti bilių> kad 
tikonstitucinis McCari 
aktas būtų atšauktas.

j gerai supranta, kad ta 
i tikslui, tam darbui reiki

Suvažiavimas - ką gi jis atliko?! ~
manus.

Aišku savaime, kad kon
gresmanas Sabath susisieks 
ir su tais tūkstančiais vi
suomenininkų — «rašytojų? 
kunigų, mokslininkų ■— kb- 
rie sukūrė Naclbnalį Komi
tetą kovoti už McCarrano 
akto atšaukimą. Milionai 
darbo unijų narių taip pat 
išsirikiavo tame fronte, 
fronte kovos ūž Teisių BU 
lių. : ViliiOisi

ŠYPSENOS.

užda- 
išleis- 
ta i k ą

15-tasis USA Komunistų Partijos

• ,ra salėje.^Jis neatvyko į tai- 
' kos šalininku kongresą. Jo ne
išleido į laisvosios Lenkijos
Sostinę amerikoniškieji juoda
šimčiai. Bet staiga kongreso 
dalyvius pasiekia galingas 
įžymiojo dainininko balsas. 
Jis sveikina visų pasaulio tai
ką mylinčių žmonių pasiunti
nius, smerkia karo kurstyto- ’ 
jus. Salėje aidi galinga Polio 
Robsono daina.

Dainininkas pasiuntė į tai
kos kongresą savo dainą. Jo- 

ikie policijos kordonai, tūks- 
jtančiai išdresiruotų ameriko- 

•: niškū seklių nesugebėjo’ ap- 
į kalinti taikos dainą, 
į Tai vienas iš nuostabių epi-

j, įvykusių tik ką praėju-. 
šiame taikos šalininkų kongre
se. šis epizodas tikrai simbo
liškas: .jis dar ir dar kartą 
pažymi, jog taikingų žmonių 
balsas nesulaikomas ir nenu
galimas.

Rašydamas apie kovą dėl 
taikos išlaikymo Lietuvoje, 
laikraštis primena: i

Lietuvių tarybinėje literatu- 
roję taip pat gyva taikos gy- 

inim.o * tradicija. Ypatingai 
tvirtai žodžiai apie taiką, 
apie mirtį karui skamba šian
dien mūsų poezijoje.

Lietuvių tarybinių rašytojų ; negrai.
balsas tvirta gaida įsilieja j j Generalinis partij 
bendrą taikos 
na. Naujieji lietuvių ]

taikos' tematika '•

t

Vyriausias uždavinys ; rinko devynis alternatus iš j
Tiek Gus Hali pranešime,' 

tiek pranešimuose kitų par-1 
tijos vadovų vyriausias šū
kis buvo taika—jos išlaiky
mas.

» Kiti pranešėjai - rapor-

Praėjusiųjų metų gale 
Niujorke įvyko Jungtinių! 
Valstijų Komunistų Parti
jos 15-tasis suvažiavimas. 
Laisvė neturėjo jame savo 
korespondento, nes šuva- j 
žiavijnas buvo “prie uždarų į 
durų”, todėl pas mus nebu-l 
7o ligi šiol smulkiau apie! tuo to j ai, Henry Winston,

v ’ , O 'John Williamson/ Benja-!
min J. Daviš ir kiti, prane 

rint, kaš ką sako, USA. Ko- Šimus darė paskyriais klau 
munistų Partija vaidina di- Šimais, tačiau ir jų praneši- 
džiulį vaidmenį Amerikos mūose tbuvo .pabrėžta taika

šį suvažiavimą rašyta, 
rašyti tenka, 1 nes, nežiū-

žmonių gyV^ime/. ‘
Apie šį suvažiavimą rašė 

visa niūjorkiškė spauda ■ 
prade dant su . 
“Timesu” ir baigiant su 
Daily Workeriu —- pastara
jame, aišku, buvo daugiau
siai rašyta.

Taigi rašau, naudodama
sis ta medžiaga, kuri tilpo 
spaudoje.

Suvažiavime dalyvavo 
virš 200 delegatų, atsto
vaujančių darbininkus, in
telektualus, negrus šėrkro- 
perius (pusininkus) ir * Tai
merius. Apie vieną trečdalį 
suvažiavimo dalyvių sudarė

^sekamų: Archie Brown, 
I Fred Fine, James Jackson,. 
1 Claudia Jones, Claude 
Lightfoot, Pettis, Perry, 
William Schneiderman ir 

:.Martha Stone.
Sveikinimai

Suvažiavi m ą sveikino 
daugybės kitų kraštų ko- 

i munistų partijos: Argenti- 
jnos ,Australijos, Austrijos, 
į Brazilijos, 'Bulgarijos, Cey- 

kova nriėVkara ’Jono, Kinijos; Kubos,; Ce-
Po pranešimu seke disku-! Ve .1 I Francuzijos, Didz.’ B ritam

uos, Vengrijos, Indijos, In
i' donezijos, Airijos, ' Hollan- 

darban už taikos išlaikymą. | Meksiko^ Naujosio^Zelan-! 
Bet kaipgi komunistai ko-! "ieKslk°s>- naujosios z,eian 

voja už taika? KoVojant už dijos, Norveguos, šyedųos, 
taiką, jie sako, tenkA kovo-|UnklJos^Ru^uniįos.’ Ispf

L Isijos, kuriose buvo pareikš-! 
Niujorko ta’ *10g vis daugiau ir dąu-■

giau amerikiečių įsitraukia

,. . ? « ,! nijos,. Tarybų Sąjungos,i ti visais frontais, tenka ko- _ Z ,\ ... &Tvoti Už sekamus reikalus: Į Vakarines Vokietijos, Ju-

žiūrek> Ką^Gavai (
Farmerys pradėjo , barti 

savo berną, kam jis imasi 
liktarną, eidamaš paš savo 
merginą.

“Kuomet aš eidavau pas 
merginas”, pradėjb farrtfe- 
rys, “aš nešinešdavaū • lik* 
tarnos. Aš eidavau be, švie
sos.” * L

“Bet žiūrėk^ ką gavai/1 / 
atšovė bernas.

igoslavijos (ne titines), it 
i kt. kraštų.

Istoriniai svarbus
Šis suvažiavimas, s.a k o 

komunistai, buvo nepapras
tai svarbus, nes jis įvyko 
svarbiu momentu. Partija 
nėVa didelė narių skaičiu
mi, tačiau šiandien ji vai
dina didžiulę rolę Ameriko
je. Tuomet, kai prieš ko
munizmą ir komunistus 
yra atsukta kome rcinė 
spaūda, radijas, televizija, 
teismai ir įvairios reakci
nės organizacijos, tuomet, 
kai diena iš/ dienos prieš 
komunistus skelbiama viso
kiausi hėbūti - dalykai; ko* 
mūništinė partiją ’ ryžtasi 
dar ‘ smarkiau darbuotis- 
dar ryžtingiau veikti, kovo
jant už taiką 'irt laimingefe- 
nį darbo žmonią rytojų, 
skelbia komunistinė vado
vybė. '• 1 M. G.

1. Ginti darbo unijas, dar- 
' buojantis už jų vienybę, ko
vojant už išsaugojimą dar
bininkų klasės gyvenimo ly
gio, už geresnį darbinin
kams gyvenimą, kurį val
dančioji klasė, pasiremda
ma kariniais sumetimais, 
siekiasi nužeminti.

2. Ginti negrų reikalus, 
kovojant už lygybę jiems 
darbuose ir už pasiekimą 
tautinio išsilaisvinimo.

3. Ginti demokratiją, ko
voti prieš reakcininkų pa- 
simojimus sutriuškinti de
mokratiją ir. įvesti fašizmą.

4. Tvirtinti komunistų 
partiją ir josios tl spaudą, 
kad ji pasiektų didesnį skaL 
čių žmonių.

Kovojant už taiką, .sako 
komunistai, > šiandien nęį 
minutei netenkąs pamiršti 
kovos prieš Smitho Aktą, 
prieš McCarran^ įstatymą, 
—abudu juodu yra nu
kreipti prieš Amerikos dar
bo žmonių interesus, abu
du siekiasi užduoti smūgį 
pagrindiniams A m e r i kos 
konstitucijos (Teisių, Ši
liaus) dėsniams.

Vadovybė
Suvažiavimas išrinko Na- 

eionalį Komitetą iš 13'kos 
sekamų ašmenų: Wm. Z. 
Foster, Eugene Denniš, 
Benjamin J. Davis, Eliza
beth Gurley Flynn, John 
Gates ,Gilbert Green, GUs 
Hall, Irving Potash, Jack 
Stačhel, Robert Thompson, 
John,, Williamson, Hėhry 
Winston ir Carl Winter.

• Suvažiavimas taipgi iŠ-

Jis Irgi Patarnavo
Motina skundėsi gydyto

jui, kad jis labai didelę są* 
skaitą įteikė. z

“Tamsta neužmiršk”, tei
sinosi gydytojas, “kąd aš 
lankiausi vieiiuoliką sykių 
pas tamstos Antanuką.

“Taip, bet žiūrėk, kiek 
jis padėjo gydytojui, 
krėsdamas visus vaikus mo* ; 
kykloj,” atkirto motina.;į€|<

h'’ :------------
Geriau Nesirodyk Daugįąū

Policininkas Sulaikė autM1 
mbbilištą už ‘perįū^itą- 
žiaViMą. f

“Na, koks tamstos var
das?” užklausė jis, išsiėmęs 
knygutę.
/“Alojicius Glousteršinas 

Merkovičkevičius.” ,
“Važiuok sau ir žiūrėk, 

kad aš tavęs daugiau nesu- 
gaučiau,”
įsidėdamas knygutę į 
nę. ’ ..

. . „ i J į Generalinis partijos se- 
kovotojų dai- kretorius, Eugene Dennis, 

poetų kalėjime, dėl to $is ne
galėjo čia dalyvauti.
Partijos pirmininkas, Wm. 

Z. Foster, dar vis tebeser
ga, tačiau ir sirgdamas jis 

..„j 7rnokyklų vienoje suvažiavimo sesijo- 
— jaunojį tarybinė Je pasirodė, ir jo pasirody
sit meile ir užsidegi-1 mas delegatuose sukėlė 

mu deklamuoja šiandien mūsų griausmingą ovaciją, Ten- 
tarybinių poetų eiles apie tai- ka priminti, jog Fosteris 
ką. Karštų, teisingų žodžių jau baigia! septintąją metų 
apįe'taiką, žodžių, deniaskuo-1 dešimtį;, visą gyvenimą jis 
jančių karo kurstytojus šian- .buvo dąrbinjnkų judėjime, 

•—kaimo, rase, organizavo. 
JJel to nenuostabu, kad jo 
-sveikata /pašlijo. Bet ir 
sirgdamas, jis dirba: nuo
lat rašo straipsnius ir kny
gas.

Dėl to suvažiavimui vy- 
riausį politinį pranešimą 
padarė Gus Hali, jaunas, 
petingas, energingas vyras, 
praėjusio karo veteranas.

MKxvaiiu, - eilėraščiai. iriė pataišymus prie Meksikos Baudžiamojo, Kodekso, ku- skamba šiandien fabrikų klu- ‘ 
z rie yra beveik mūsų McCarran įstatymo' kopija. Tuose buose, jų posmai įrašomi rau

donose juostose ant cechų 
sienų; didis mūsų literatūros i 
laimėjimas, .' kad J 
jaunimas •

pataisymuose taip pat kalbama apie aštriausias baus- 
' mės ‘“svetimų valdžių idėjų skelbėjams”, “subversy-

> / viams’\ “valstybės priešams.” '
Prieš tuos pataisymus griežtai išstojo Meksikos Ko

munistų Partija. Jos sekretorius Encina pareiškė, kad 
tie pataisymai priešingi Meksikos demokratinei konsti
tucijai. /L ; - * • '

sBU- Naujas planas baigimui konflikto Korėjoje
į Jungtinių Tautų*“Paliaubų Komišijh^ iš trijų vyrų 

vfc) turinti sumanymą baigimui Korėjos karo. Ji dabar 
siūld, kad mūšiai būtų tuojau pertraukti, kad tarpe abie
jų armijų būtų palikta dvidešimties mylių demilitari
zuota zoną, kad tuojau būtų pradėtos derybos išsprendi
mui Korėjos ir kitų Tolimųjų Rytų klausimų. Tose de
rybose Kinija turi dalyvauti kaipo J

Koihišijos plane kalbama, kad Jmigtiniu^autu konū- 
Mja tui;i prižiūrėti, kad paliaubų sutarties būtų iš abie
jų pūsiu prisilaikoma, kad abiejų pusių armijos, tūri išsi
traukti iš Korėjos. Bet taipgi nurodoma, kad Dietinėje 
Korėjoje pasiliks “Jungtinių Tautų daliniai” palaikymui 
“tvarkos”, Tai reiškia, kad ten pasiliktų Jungtinių Vals
tybių armija.

Šitaip militariškai susitarus ir susitvarkius, toliau sa
ko Komisijos planas, po Jungtinių Tautų priežiūra turi 
būti pravesti visuotini balsavimai visoje Korėjoje dėl su
darymo vienos suvienytos šaliai vyriausybės.

■ • Jeigu šitą naują planą užgirtų Jungtinių Tautų Politi
nis Komitetas, jis tuojau būtų pasiųstas Šiaurinei Korė
jai ir Kinijai. Ką atsakytų tos vyriausybės, ne mūsų rei
kalas. Tik tiek reikia pastebėti, kad naujasis’ Komisijos/

s narys.

diėn reikalauja Tarybų Lietu
vos darbo žmones, — šiomis 
temomis šiandien ir rašo lietu
vių tarybiniai rašytojai. Nese
niai' mūsų knygynų vitrinose 
pasirodė nauji lietuvių poetų 
rinkiniai Vlado Mozūriūno 
“Saulėtekis,” Vlado Grybo 
“Priesaika,” Eugenijaus Ma- 
tuzevičiaus “Darbymečio vė
liavos” ir kt. šiuose rinkiniuo
se ištisi skyriai pašvęsti tai-

plahas, kaip ir senasis, neatsako į pačius svarbiausius 
tris klausimus, kuriuos yra pastačius Kinija. Kbmisija 
nieko nesako apie Kinijos reikalavimus*, kad visos sveti
mos ginklūbtos spėkos visiškai išsikraustytų iš Korėjos, 
kad iš Formozos vandenų išvažiuotų Jungtinių Valstybių 
laivynas ir kad Kinija būtų pripažinta Jungtinių Tautų 
nare. -

( Nejaugi komisija,iriann, kad ji, igrioVtibdama tuos pa
matinius kinų reikalavimus, Įįimėš jų su tikimą viską vėl 
palikti Jungtinėms TaUtoms? ' \

Naujų laimėjimų metai
' MAŽEIKIAI, lapkr. 11 d, 

1950 m. —- “Lenino ke(įti” su
stambinto kolūkio n aY į a i 
džiaugsmingai švente Spalio 
socialistinės revoliucijos XXX- 
III metines.

Lapkričio 6 dieną šventiš
kai apsirengę kolūkiečiai susi
rinko į klubą, čia įvyko iškil
mingas susirinkimas, i' ' 
Spalio XXX11I metinėms.

Lapkričio 7 dieną daugiau 
kaip 300 kolūkiečių su vėlia
vomis, diagramomis, vaizduo
jančiomis kolūkio laimėjimūs, 
atėjo į mitingą, čia dalyvauja 
ir gretimų kolūkių atstovai, ir 
MTS darbuotoj:

T—-----------*»i. i I i

tarė policinįnkas, 
kiše-

Smerkia kata 5
Mainierių unijos organas

: atžymi, jog “karas visada "iMK
į riuomi turčius pasidaro 
turtingesnis, o biėdnas — 
biednesnis? ■ šeimininkęms 
bus sunku, dabar išsiverš 
prie padidėjušių taksų ir 
pakilusių ( 
dūktų kainų

SkirtnS I‘yra žmogaus žaislas, ku7

gyvėjimo pro-
-y- ■ ---

psI.-Lai8^(Liberty, Utk. DfcHy) Anh-., t. josi

i



Taikos ne laukia —taiką 
išsikovoja

stybių — JAV, Prancūzi
jos, Tarybų Sąjungos, An
glijos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos — konferenci
jos sušaukimą esamiems ne-, 
sutarimams apsvarstyti 
taikiai sureguliuoti.”

Už nutraukimą kraujo 
praliejimo

Antrojo Pasaulinio kon
greso reikalavimai, iškelti 
Kreipimesi į Suvienytųjų

ir

Rašo O. P.
Varšava, Lenkija. — An

trasis Pasaulinis taikos ša
lininkų kongresas, įvykęs 
Varšavoje, įeis istorijon, 
kaip naujas etapas milijo- 

' nų paprastų žmonių kovo
je už tvirtą ir ilgą taiką.
Balsas visų dorųjų žmonių

Su įtemptu dėmesiu vi
sas pasaulis klausėsi taikin
gosios žmonijos balso,

' skambėjusio iš ' griuvėsių Nacijų Organizaciją, pa- 
bei pelenų atgimusioje Len-1 prasti ir konkretūs. Taikos 
kijos sostinėje — tai-buvo šalininkai, aistringai trokš- 
balsas visų dorųjų žemės tą, jog būtų nutrauktas 
rutulio žmonių nepaisant baisingas kraujo pralieji- 
jų politinių įsitikinimų ir|mas Korėjoje, reikalauja, 
tikėjimo. Visų tautų, visų kad Korėjos klausimas ne- 
ideologijų, visų religijų, delsiant būtų apsvarstytas 
visų visuomeninių sluoks- Saugumo Taryboje, kad šis 
nių atstovai nuvyko į Kon- konfliktas būtų taikiai iš- 
gresą, kad kartu paruoštų spręstas.
kovos už taiką ir taikingųl 
tautų bendradarbiavimą I 
programą.

j&t“Taika” apsiginklavimo 
keliu

dar yra 
koloniji-l

kurios šiandien 
priklausomos ir 
nes” — Pasaulinę Taikos) 
Tarybą. Kongresas kreipėsi, 
į pasaulio tautas su mani-) 
festu . . . Raginamai ir di-l 
dingai skamba šio istorinio 
dokumento žodžiai: “Tai
kos ne laukia — taiką iš
kovojai ’

Visi kovoje už taiką
Varšavos kongresas įtiki

namai parodė, kad Lovoje 
už taiką dalyvauja milijo
nai įvairiausių sluoksnių, 
religinių tikėjimų, ideologi
nių krypčių žmonių. To
dėl Kongreso nutarimai yra 
tikras visos žmonijos, tvir
tai nutarusios neprileisti 
karo, balsas. Dabar mūšis: 
dėl taikos yra visų didžiau
sias ir kilniausias uždavi
nys ir tautos yra tikros, 
kad šį mūšį jo^ laimės.

Vieninga veikla
“Antrasis Pasaulinis 'tai

kos šalininkų kongresas,— 
sakoma Manifeste į pašau-1 
lio tautas, —r neregėta jė- 
g a p a rj o d ė, jog 
ž m o n ė^? , suvažiavę iš 
penkių pasaulio žemynų, 
nepaisant jų pažiūrų skir
tingumo, gali tarpusavyje 
susitarti, kad užkirstų kelią 
karo nelaimėms ir išsaugoti, 
taiką.

“Tegul vyriausybės veikia 
tokiu pat būdu, ir taiką/ 
bus

Kova prieš agresiją
Demaskuodami taikos 

’priešų mėginimus supainio
ti “agresijos” sąvoką ir, 

i tuo pat, suteikti pretekstą
fa kovinių veiksmų pro- užsienio kišimuisi į kitų 

ginti buvo šalių vidaus reikalus, taiką 
į atstovai 

pareiškia, kad 
nusikalsta-

>ama taikai • ginti buvo šalių vidaus reil 
lačiai svarstoma Kongre- mylinčių tautų 
e. Svarbiausią svarsty- tvirtai

“agresija yra

grįstos ginklavimusi. 
sakė savo tautoms: 
nebūsite saugios, jei nebū
site stiprios.” Toks kelias, 
taikos šalininkų | nuomone, 
su .taika nieko bendro, netu
rį^ o atvirkščiai vedą prieLfc o atvirkščiai vedū

siūlo 
įma-

' e.
/no idėją gerai išreiškė an
glų delegatas profesorius mas aktas tos valstybės, 
John Bernalas, pareiškęs, kuri pirmoji panaudoja 
kad dabar eina kalba apiė ginkluotąją jėgą prieš kitą 
pasirinkimą “tarp taikos,)valstybę, kokiu tai bebūtų 
pagrįstos derybomis ir tai-'pretekstu.”
Los, pagrįstos ginklavimu-Į Agresijos apibrėžimą lo
si. Vakarų valstybių vado- giškai papildo raginimas, 
vai ne kartą yra pareiškę, nukreiptas į visus visų ša- 
kad jie siekia “taikos, pa-^ių parlamentus, priimti 

” Jie “įstatymą taikai apsaugo
jus ti,” numatantį baudžiamą

ją atsakomybę už naujo ka
ro propagandą, . kokia tai 
bebūtų forma, o taip pat 
ryžtingas protestas prieš 
Vokietijos ir Japonijos 
agresyvinės galios atkūri
mą. ' . ,
Nusiginklavimas — taikds 

užtikrinimas
Nusiginklavimas yra visų 

reikšmingiausia priemonė 
tvirtai ir ilgai taikai užti
krinti. ’ Varšafos kongrese 
taiką mylinčių tautų atsto
vai šia linkme pateikė eilę 
veiksmingų pasiūlymų. Tai, 
visų pirma, besąlygiškai 
uždrausti visas atominio, 
bakteriologinio, cheminio 
ginklo, nuodingųjų medžia
gų, radioaktyviųjų ir visų 
kitų 4 masinio naikinimo 
priemonių rūšis, 1951-1952 
metų eigoje atlikti “progre
syvų, vienalaikį ir propor
cingą visų ginkluotųjų pa
jėgų — sausumos, oro ir 
karinių jūrų — sumažini
mą nuo vieno trečdalio iki 
pusės.

Nusiginklavimas, realiai 
užtikrinęs ilgos taikos iš-i 
saugojimą, tuo . pat metu

Tuo metu, kai Amerika 
uždraudžia Vakarų Euro
pos šalim eksportuoti “ka
rinę medžiagą” į Rytų Eu
ropos šalis, tai Tarybų Są
junga eksportuoja į Italiją 
200,000 tonų geležies rūdos, 
100,000 tonų liedintos gele
žies, 75,000 tonų aukštos 
rūšies plieno, 100,000 tonų 
aliejaus.

Visa tai yra svarbi me
džiaga kariniams reika
lams.

Teisingas kelias
Taikos ' šalininkai 

vienintelį teisingą ir 
nomą' kelią — nustatyti 
tvirtą “taiką, pagrįstą de
rybomis.” Ir todėl ne atsi
tiktinai vienu iš svarbiau
siųjų Varšavos kongreso 
priimtų dokumentų, doku
mente, kuriame tiksliai ir 
aiškiai suformuluotas kovo
tojų prieš karą reikalavi
mas, buvo Kongreso Kreipi
masis į Suvienytųjų Naci
jų Organizaciją.

Pasa'ulio tautų viltys
Kurdamos Suvienytųjų 

Nacijų Organizaciją, pa
saulio tautos sudėjo į ją 
didžias viltis. Visi atmena 
iškilmingus žodžius priesai
kos, skambėjusios 1945 me
tų birželio mėnesį San- 
Franciske: “Mes, Suvieny
tųjų Nacijų tautos, kupinos\ 
pasiryžimo, apsaugoti atei
nančią kartą nUo karo ne
laimių,, karo, kuris dukart 
mūsų gyvenime atnešė žmo
nijai neapsakomą vargą..., 
nutarėme (Suvienyti mūsų 
pastangas šiems tikslams 
pasiekti.”

Dabar, kuomet karas jau 
suardė įtaikią Korėjos mies
tų ir kaimų ramybę, kuo
met jis gresia suardyti vi
sos žmonijos taikų gyveni
mą, tautos reikalauja iš 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos nenukrypstamai 
vykdyti šią iškilmingą prie
saiką. “Jeigu Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija nori 
pateisinti viltis, kurias 
žmonija dar vis tebededa į 
ją, — sakoma kreipimesi,— 
tiL^uri grįžti į tą kelią, ku- g^esas įkūrė iš

F ^ptautos nubrėžė j
i organizavimo dienos, ir, nančių į Suvienytų Tautų 
ip pirmą žingsnį tuo ke- Organizaciją, tiek ir joje 

užtikrinti kuo grei

lieps visų pasaulio tautų 
būklei. Jis išvaduos jas 

■nuo apsunkinančių karinių 
išlaidų, dėl kurių smunka 
gyvenimo lygis,} ir sukurs 
visų šalių taikau^ ekonomi
nio bendradarbiavimo i r 
klestėjimo pagrindą. Kon
gresas siūlo “atkurti nor
malius prekybinius santy
kius tarp įvairių šalių sa
vitarpiai palankiomis sąly
gomis, patenkinančiomis 
tautų reikmes...”
Suvienytų Tautų Organi

zacija
Vadovauti kovai prieš 

karą, kovai dėl taikos šali
ninkų įgyvendinimo Kon- 

“visų pa
jai nuo šaulio tautų, tiek šalių, įei-

neatstovaujamų, atstovų,
Ogiausią penkių didžių jų vai-įskaitant ir tų šalių tautas,

Po - -

išgelbėta.”

TRUPINIAI

Toronto 370,000 balsuoto
jų renka į miesto tarybą 
25 atstovus. Balsuoja tiktai 
taksų mokėtojai.

Maskvoj į apylinkės ta
rybą 220,000 balsuotojų 
renka 229 atstovus. Balsuo
ja visi nuo 18 metų am
žiaus.

Maskvoj darbininkas bu
to nuomai moka 5% savo 
algos.

Pagal Maskvą, Toronto 
miesto darbininkas, uždir
bąs i savaitę $45.00, turėtų

, mokėti už butą $2.25 į sa
vaitę.

Karą Kum kanalas turės 
680 mylių. Suezo ir Pana
mos kanalai kartu turi 150 
mylių. Bus iškasta po my
lią į dieną, didžiulėmis ma
šinomis.

Amu Darja bus nukreip
ta į Kaspijos jūrą. Ji dabar 
teka į Aralo jūrą.

Bus sudrėkinta virš 20,- 
000,000 akrų žemės.

Jungtinės Valstijos pasi- 
ryžusios turėti 4,000,000 ka
riuomenę. Jos išlaikymas 
ir ginklai kainuos amerikie
čiams $100,000,000,000 į įme
tus.

Vien karinės išlaidos pa
ims iš kiekvieno amerikie
čio virš $600 į metus.

.0 kur dar ginklavimo ki
tų šalių lėšos? ,•
< T R

(Tęsinys nuo pirmo puslapio)
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill. .. •....... •..........  252
Cliffside, N. J. vajininkai ......................... . . . .  -252
J. Bimba, Paterson ...-••............................. 238

A. Gudzin, Scotia, N. Y...................• • •...............224
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. .. •............... • 224
J. Didjun, New Haven ............ • •........... . 224
J. žebrys, Cleveland .. •............. ..................... 210

F. Kudro, Lockport, N. Y. .............. 168 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa................... .  164
F. Bloznelis, Catskill, N. Y................................ 140
Wm. Goodis, Utica, N. Y. .. ............... •............ .140
Ig. Karlonas, Tukahoe, N. Y..................... 140
K. Zambasevičius, Reading, Pa. .... •....... • • 140
H. Žukienė, Binghamton, N. Y......................... 140
Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa................ . . 112
G. Kvietkas, Cambridge, Mass......................... 112
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va.......... .  84

, A. Kulbis, Coal Center, Pa. • •.. •...........84
S. Karos, San Francisco, Calif.................. ......... 84
J. Balsys, Baltimore, Md. • •.........................  • • •
J. Svingle, Tarrifville. Conn................................ 56
A. Trenkus, Moline, III......................... .........,.. 56
F. Madison, Youngstown, Ohio ...................... . 56

LAISVEI AUKOS
Dienraščio reikalams gavome sekamai aukų:
B. Donall, W. Hartford, Conn.................. $13.00
M. Kachins, Baltimore, Md........................... 13.00
J. Dunda, Brooklyn, N. Y........................... 10.00
J. A. ir E. Bekampiai, Merchantville, N.J. .. 10.00 
J. Daubaras, Athol, Mass................................ 6.00
Geras Prietelius, Detroit, Mich...................... 5.00
J. Aukciunas, New Britain, Conn.................. 5.00
“Diovas”, Brooklyn, N. Y................................ 5.00
K. A. Ramikaičiai, Reading, Pa..................... 5.00
J. Vaitkus, Phila., Pa. ..................................’• • 5.00
M. K., Brooklyn, N. Y...........• • • •.................. 5.00
P. Giraitis, Wethersfield, Conn....................... 4.00
V. Staugaitis, Hartford, Conn........................... 3.50
M. Nixon, Hartford, Conn..............................  3.50
Ant. Gailiušis, Detroit, Mich........................... 3.00
J. ir M. Ginaičiai, Detroit, Mich.................... 3.00
A. Trepkus, Linden, N. J............................... 3.00
Alex Sherbin, Pittsburgh, Pa..................... • •. 3.00
G. Pranskas, Gardner, Mass........ ....................3.00
M. Norbutas, Gardner, Mass. ...................... 3.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. ....... 3.00
V. Kancevičius, Haverhill, Mass.............. .  3.00

. J. Petrukaitis, Stoughton, Mass.    ........... 3.00
\Peter Cox, Roslindale, Mass. ....,................  3.00
J Ch. Yuozaiiskas, Rochester, N. Y.............. . .  3.00

"'St. Babravičius, Highland Park, Mich. ..... 3.00
A. J. Orlehs, Edinburg, Texas .................... 3.00
V. Navašinskas, Miami, Fla. .................. 3.00
J. Stančius, Easton, Pa........................... . 3.00
V. Lengvinas, Easton, Pa............................... 3.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio............ • •........... 3.00
J. Žilinskas, Newark, N. J......................... . .  3.00
A. Gustaitis, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
T. Lesajus, .Brooklyn, N. Y........ . ....................J3.00
A. Mesko, Phila., Pa............ ~ -......... 3.00
J. M., Phila., Pa............................................... 3.00
A. Purvinis, Phila., Pa.............................. • • •.. 3.00
S. Urbonas, „Ephrain, N. J. .... ■....... . 3.00
P. Dennis, Clifton, N. J.............................   . • ' 3.00
M. Kasel, So. Boston, Mass. .. ......................... 3.00
M. Kairis, Bridgeport, Conn. ............\...........3.00
K. Šimkus, Bridgeport, Conn............................. 3.00
A. Jocis, Bridgeport, Conn.............. .............. 3.00
F/ Mickevicz, Manchester, Cohn........................3.00
Draugas, Manchester, Conn..............................  3.00
G. Petrauskas, Manchester, Conn...................  3.00
J. Sikorskis, Harrison, N. J............................... 3.00
Iz. Vežis, Binghamton, N. Y............................. 3.00
A. Bekevich, New Britain, Conn.................... 3.00
O. Radišauskienė, Wyoming, Pa.............. .  3.00

• K. Sinkevičius, Waterbury, Conn. ... c.......  3.00
J. Vaitekūnas, Brockton, Mass. ----------------- 3.00
A. W^lle^. Brockton. Mass....................... . 3.00
T. Skeltvs Worcester Mass. .....-•................ 3.00
J. Panartis: Belleville, N. J............................. 3.00
L. Mankus, Hartford, Conn.............................3.00
J .ir V. Kazlau, Wethersfield, Conn........ .........2r00
M. G., Wethersfield, Conn. .. ......................... 2^00
J. BujaviciUs, Manchester, Conn. . .......  2.00
W. Stadalnik, W. Lynn, Mass. .. •. I........... .  2.00
Fr. Jasiunas, Sand Brook, N. J. ............. 2.00
J. Žulys, Toronto, Canada ...-.. ___ .... 2.00
A. Kazakevičius, Newark, N. J./................ . 2.00
M. Sukackas, Phila., Pa...........L.............. .  2.00
J. Urbonas, Worcester, Mass. Z..................... 2.00
/B. Thomas, So. Boston, Ma^s...................... 2.00
F. Miller, Grand Blanc, Mich. \...................... 2.00

. A. Tumanis, Phila., Pa................................   ;- 2.00
J. Jasiunas, Bridgeport, Conn. ....... . ......... 2.00
A. ir M. Raulinaiciai, Hartford, Conn. .... 2.00 

1 P. čelkinis, Hartford, Conn. . .................. 1.50
, P. Jonikas, Easton, Pa............ .....................  1.00

J. Valiukas, Detroit, Mich............................... 1.00
A. Zalders, Collinsville, Ill............................... 1.00
J. Raslavich, Scranton, Pa. .. . . .......... . 1.00
Petras, Phila. ..................................................  1.00
Rėmėjas, Norwood, Mass; ....................  1.00
P. Ruseckienė, Scranton, Pa. .......... ............ 1.00
A. D., Rochester, N. Y. .................. 1.00 
M. Marks, Neptune, N. J. ...................... .........1.00

A. Klimas, Hartford,, Conn. ...;..................  1.00
J. Jasas, Hartford, Conn.................   1.00 <
P. Žalis, Middlefield, Conn. . ........................ 1.00
J. Alekna,, Hartford, Conn. ........................ 1.00
M. Budrikis, Brockton, Mass. .. .....................  1.00
J. Kazlauskas, Wethersfield, Conn............... 1.00
S..Mikionis, Newark, N. J. ....................  1.00
A. Kupronis, Phila., Pa................•..................  .50
K. Juris, Philadelphia, Pa....................................50

Visiems širdingai tariame ačiū už aukas! Prašome 
remti dienraštį visais-galimais būdais.

Laisvės Administracija

Šiurpulingas vieno karinin
ko laiškas iš Korėjos

Iš 400 grupės, tik 31 
išliko gyvi

• I

Laiškas rašytas vienos! 
grupės leitenanto, Albert 
Thomas, tėvams, kurie gy
vena Tampa,: Florida. Laiš-f 
kas tilpo “Taiųpa Morning 
Tribune”, gruodžio 28, 
1950.

Iš laiško galima supras
ti, kokią baisią agoniją 
pergyvena mūsų šalies ka
riuomenė tolimoj Azijoj.

Žemiau paduodu viršmi- 
nėtą laišką, tik apleisda
mas kelis mažesnės vertės 
sakinius. Laiškas seka: -

“Brangiausia Mama ir 
Tėte:

“Štai aš, tikėsite ar ne. 
Tik su Dievo padėjimu mes 
ištrukome iš Šiaurinės Ko
rėjos.

“Mes buvome suskaldyti 
į šešias skirtingas dalis ir 
turėjome muštis už gyvybę 
arba būti paimtais. Mes bu
vome apsupti per 15 dienų.

“Vienintelis būdas* gavi
mui amunicijos ir užkan
džio buvo iš oro per para
šiutus (parachutes) nume
timas. Mes turėjome, muštis 
ir keliauti naktimis per už^ 
verstą kelią. Mes netekome 
daug vyrų ir turėjome juoš 
mirusius- palikti užpakalyje 
savęs, nes mums gręsė mir
tis. <

“Aš tik vienas karys (of
ficer) išlikau su šešiais vy
rais iš mano originalės 
kompanijos iš 262 vyrų. 
Traukiantis atgal, mes su- 
vienijom dvi kompanijas į 
vieną. Aš tapau tos kompa
nijos komandierius, kuri 
sudarė 148 vyrus. Kuomet 
mes pasiekėm b y č i ų 
(beach), aš turėjau tik 30 
likusių vyrų.. Kaip matot, 
padėtis buvo rūsti.
, “Šalčiai padarė daugiau 
nuostolių, negu priešas. 
Kad šaltis nušaldo kojas ir 
rankas, tai labai paprasta. 
Vieną naktį buvo 15 laips
nių žemiau zero, o vėliau— 
27 laip. žemiau zero.

“Mes negalėjom • ištraukti 
kojų iš batų, 'nes kojinės

buvp prišalę prie vidaus bar 
tų. Vyrai įgavo dideles pa- 
vandenavusias pūsles ant ' 
kojų ir negalėjo paeiti, bet 
anie vertė juos būti eilėje.

. “Bųiegas buvo gilus ir še
ri j ožiškai sužeisti, vyrai .

mirtinai sušalo pirmiau, ne
gu mes galėjome juos nu
gabenti žemyn nuo kairių,, 
kurie siekia 1,500 iki , 5,000 
pėdų aukščio. Net kraujo 
plazma juose sušalo.

“Aš gavau tris skyles ma
no drabužyje ir vieną per 
pirštinės galą (cuff). • Tas 
pats kulkosvaidis nunešė 
ranką vyrui, stovinčiam ša
lia manęs.

“Kuomet mes pradėjome 
trauktis atgal, mes sudegi- 
nom trokus, džypSus, bū
das, lauko virtuves, radijus, 
naujus drabužius, visokius 
įrengimus, kad kiniečiai ne
galėtų jų naudoti.

“Vieną kartą mes turėjo
me 435 sužeistus, kurių ne
galėjome evakuoti. Paga- 
liaus mes išsimušėm. 2,600 
sužeistų išgabenta Japoni- 
jon.

“šiuomi aš baigiu, vėl pa- • 
rašysiu, kuomet, mes apsi
stosime prie Pusan.

“Būkite geri ir lai Dievaę 
jus abu laimina.
, “Su visa mano meile, , 

“Jūsų sūnus Al.”
O mūsų valdžia, laikraš

čiai ir visoki pasakoriai, 
mums sakė, kad labai lai
mingai pasisekė mūsų ka
riuomenei pabėgti iš apsu
pimo.

Galima suprasti ir tai, 
kad virš minėtos grupės 
padėtis, kurią leitenantas 
Albert Thomas aprašo, ne
galėjo būt daug kuom skir
tingesnė nuo visų kitų gru
pių.

Svieto Pereiga

Naujas rajoninis laikraštis

NEMENČINĖ, lapkr. 15 d. 
1950 m. — Išėjo Lietuvos KP ' 
Nemenčinės rajono komitetu 
ir Darbo žmonių deputatų ta
rybos vykdomojo komiteto or
gano laikraščio “Lenino prie
saika” pirmasis numeris.

* Ai‘M>
Wf*,;W <&S(

•Denverio moterys pikietavo ponios Eisenhower tėvų 
namus, kai generolas ir jo žmona ten lankosi švenčių 
proga. Moterys priešingos apginklavimui Vokietijos 

ir tai jos generolui garsiai pasakė savo šūkiais 
ant iškabų.

3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) Antr., Saus.-Jan. 9, 1951
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—Karigaila, pasiduok! — košdamas 
pro dantis antrą kartą pasiūlė jam ba
joras ir iškėlė viršuj jo galvos savo kar-

Karigaila 'jį atmušė, atšoko atgal ir 
visu smagumu vėl smogė bajorui į galvą. 
Nukrito nuo šalmo abu ragu ir nuvožė 
žalvario apkaustymą. Bajoras susvyra
vo,, pasitaisė ir surikęs “gyvą man jį, 
gyvą” puolė Karigailą ir išmušė jį iš 
balno.

—Jadzio! — riktelėjo narsusis Kari
gaila, krisdamas nuo arklio žemėn.

Lenkai, pamatę parblokštą savo vadą, 
puolė jo gelbėti, o ūsuotas vaivada su 
savo ginklanešiais pradėjo kapoti vien
plaukį' bajorą žemaitį. Bajoras gynėsi, 
bet neilgai. Apsipylęs krauju nusirito 
nuo arklio.

—Gyvą man jį, gyvą...—dar sušaukė 
bajoras Knystautas, nepaleisdamas iš 
rankų pavadžio ir graibydamas kilpos. 
Bet ūsuočio ginklanešys nušoko nuo ar
klio ir įsmeigė jam į krūtinę mizerikor-

Karigailą Kazimierą užgulė keletas 
vyrų ir norėjo paimti jį gyvą. Jis išsi
vadavo ir vėl stvėrėsi kardo, bet vienas 
žemaičių pėstininkų ilgakočiu kirviu nu
ėmė jam galvą. Tuojau buvo baigta ir 
su kitais, lenkų lietuvių Karigailos bū
riais.

Kai kunigaikštis Vytautas draug su 
didikais nujojo nuo Trijų Kryžių kalno, 
Kreivoji pilis jau buvo paimta ir degė. 
Jos viduje jau šeimininkavo žemaičiai. 
Džiūgaudami kariai nešiojo prieš kitų 
pilių šienas ant ieties pavertą Karigailos- 
Kazimiero galvą ir rodė ją, kad įvary
tų baimės kitiems gynėjams.

Bajorui Knystautui ant greitųjų su
rengė iškilmingas krikščioniškas laido- 

' tuves.
Nors Kreivąją netikėtai ir ūmai paė

mė, kitų pilių puolimas prasidėjo ne
greit, tik po kelių dienų, kai atvyko visos 
armotos, visi taranai ir kiti sienų griau

davai. '
XXII

Prasidėjo spalio mėnuo. Subiuro oras, 
pasidarė trumpos dienos, ilgos naktys, ir 
nuo nuolatinio lietaus patvino upės ir iš
tižo visi keliai. Medžiai pagelto, pradėjo 
mesti lapus. Per Gedimino kalno Šlaitus 
jau greit galima buvo įžiūrėti ,kas deda
si apgultose pilyse.

Jau visas mėnuo gausingi sąjunginin
kai daužė Vilniaus tvirtovių sienas ir 
negalėjo įveikti jos stiprių mūrų. Die
ną ir"naktį griaudė armotos, darbavosi 

' taranai; šimtai riterių, prisidengę me
taliniais stogais, artinos prie pilies sie
nų, mėgino po jomis pasirausti, griovė jas 
iš viršaus ir iš’ apačios, bet vis buvo vel
tui. Apsiaustieji su nemažesniu pasise
kimu daužė iš armotų jų taranus, akme
nų matomuosius pabūklus, pylė ant puo
likų galvų verdančią dervą, šutino juos 
karštu vandeniu, leido debesis strėlių, o 
kai riteriai prikopdavo prie sienų vir
šaus, skynė jų galvas ilgakočiais kir
viais.

Nusiminė kryžiuočiai, nebe tokie jau 
uolūs kautis buvo ir svetimšaliai riteriai, 
o kai įsitaisydavo' liūtys ir pūsdavo šal
tas šiaurės vėjas, visi buvo surūgę, ne
patenkinti ir visi dairėsi į nahius. Juo 
labiau visiems gadino nuotaiką, kad, su
bjurus keliams ir patvinus upokšniams, 
nebegalima buvo leisti į Vjlniaus apylin
kių sodžius grobti. Be to, pradėjo trūkti 
maisto žmonėms ir pašaro arkliams. O 
aukų kasdien krisdavo šimtai, tad tėvai 
vienuoliai nuo ryto iki vakaro abiejose 
bažnytėlėse laikydavo už nukautuosius 
mišias ir laidodavo juos vakarais Anta
kalnyje bendruose brolių kapuose. Apie 
pilis ir pačiame Vilniaus mieste žemė, 
kasdien terliojama daugybės vežimų, 
minkoma tūkstančių žmonių ir arklių 
kojų, pasidarė kaip tyrė. Riteriai klim
po su šarvais, grimzdavo vežimai ir nie
kur nebegalima buvo purvu išbristi. Per
šlapusios palapinės nebelaikė šilumos, o 
miesto namai ir nameliai visi jau buvo 
sugriauti ir sukūrenti.

Apsiaustųjų padėtis buvo daug geres
nė: maisto jiems netrūko, vandens taip 
pat; įšląpusios tvirtovės sienos darėsi 
dar atsparesnės, ir sumažėjo pavojus 
gaisrams. Be to, pilių viršininkai, įbau
ginti Kazimiero Karigailos likimo, gynė

ki iš pa&kutiniosios-ir nė nemanė-pasi
duoti/ - ■ >

i

.i 
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Riteris Griežė nuo pirmosios Vilniaus 
tvirtovės apgulimo dienos buvo paskirtas 
kryžiuočių armotų ir taranų viršininku, 
ir jam nelabai sekėsi: dvi armotos spro
go, ir tik per aguonos grūdą jis išliko gy- I 
vas; kitos dvi—pagedo, o pataisyti ne
buvo kur. Atidrėko parakas. Iš liku
siųjų keturių ordino armotų kartais jo 
puškoriai negalėdavo iššauti nė iš vie
nos. O ir šaudyti nelabai sekdavos: pa
imdavo ar per aukštai, ar per žemai; 
kartais permesdavo, kartais neprimesda- 
vo ir retai kada pataikydavo į taikinį. 
Vienintelė jo paguoda, kad ir prancū
zams puškoriams ne geriau sekėsi: ir jie 
dažnai keikdavos, bardavos ir kaltindavo 
ar lietų, ar kad pagonių akys nukreipia 
jų šūvius. Bėda buvo ir su taranais: jie 
ir patys gedo, daužė juos ir iš pilies ar- 
mo|ų, o taisyti taip pat nebuvo kur.’ Ir,, 
apskritai, riteris pats nežinojo, kas jam 
darosi, kad visur pradėjo nebesisekti. 
Kai išjojo iš Užubalių pilaitės ir kolei 
su nieku nekariavo ir neliejo žmonių 
kraujo, buvo laimingiausias žmogus; vis
kas jam pasauly atrodė gražu, miela, 
malonu, ir visi žmonės buvo kaip broliai. 
Ar tau jodamas giraitėmis, ar plaukda
mas valtimi Nemunu, ar naktigultuose 
jis nesiskirdavo su savo svajone, su savo 
meile Laimai. Traukdamas Nemunu į' i 
Kauną, jis ties Dubysa tyčia buvo susto
jęs ir teiravosi pas žemaičius, atvykusius 
iš upės aukštumų, ar nebus jie ko gir
dėję apie bajoro Knystauto pilį ir jo du
krą gražuolę Laimą. Malonus jam bu
vo ir Dubysos vandenėlis, iš to krašto at
plaukęs. Nekantriai laukė be nesusitiks 
su pačiu bajoru ar jo sūnumis, kurie 
taip pat turėjo traukti į Vilnių. Vilniu
je, tiesa, su jais susitiko, bet pirmąją jų 
susitikimo dieną bajoras Knystautas bu
vo nukautas. Po tėvo mirties nebekalbūs 
pasidarė ir jo sūnūs. Riteris Griežė jau
tėsi labai vienas ir nelaimingas. Nelai
mingas jis pasijuto jau ■ anksčiau, pra
dėjęs su komtūru Hermanu , malšinti 
Ariogalos bajorus. Nelaimę jam atne
šė tie patys lietuviai, kai ties Kaunu su 
Skirgailos kariuomene įvyko mūšis. Ja
me dalyvavo ir riteris Griežė; čia pir
mą kartą po savo įsimylėjimo sutepė jis 
lietuvio krauju savo kardą. Jo auka bu
vo jaunas lietuviukas, mėlynom akim, 
geltonais plaukais. Tie plaukeliai gyvai 
priminė riteriui Laimutės gelsvas kasas, 
jos gintarų eilutę . . . ir jį nukratė šiur
pas. Toliau riteris Griežė jau nebepuolė, 
o tik gynėsi. Po to mūšio jis jautėsi taip, 
kaip jaučiasi pralaimėjęs žygį vadas.. 
Naktį jis sapnavo tą nukautą lietuvį ir, 
kai atsikėlė anksti rytą, nebe taip (mei
liai pasveikino saulutę. Visą kelionę iki 
Vilniaus, o ir Vilniuje jautėsi jis, it sa
vo meilę praradęs. Jau nebedarė jam to
kio įspūdžio nei paukščiai, nei žmonės, 
nei graži Vilniaus apylinkių gamta. 
Dažnai atsimindavo seno krivės dainą 
apie nakčia priešų užpultą ir į pelenus 
paverstą bajoro pilį . . .

Kai per Vilniaus miestą skrisdavo į 
pietus gervių virtinės, norėdavos ir jam 
palikti ‘žudynes ir lėkti ten, kur Padu
bysio giria ošia, kur dantyta Užubalių 
pilaitė tarp raistų ramiųjų stūkso.

Kartais, kai jo puškoriams pasisekda
vo gerai pataikyti į priešą ar geležinis 
sviedinys pramušdavo pilies sieną, rite
ris nebesidžiaugdavo draug su kitais. 
Vienintelis riterio nusiraminimas 
kad jis pamatė, jog ir kunigaikštis Vy
tautas nesidžiaugia laimėjimais, nenu
simena ir nepasisekimais. Be to, paste
bėjo riteris, kad kunigaikštis ir kariau
ja, ir politikuoja, ir gyvena ne šios die
nos įvykiais, o aukštesniais tikslais, gal 
tik jam vienam žinomais sumetimais. 
Tai davė ir jam narsumo į viską šalčiau 
žiūrėti ir laukti šviesesnės ateities.

Kad neatkreiptų į save kitų dėmesio, 
kartais ir jis su kitais riteriais išjodavo 
į Vilniaus apylinkės miškus pamedžioti, 
į kaimus arkliams pašaro ir sau maisto 
pasigrobstyti. Kiekvienu tokiu žygiu ri
teriai ne tiek parsigabendavo žvėrienos, 
kiek žmonių turto. Visuomet parsivesda- 
vo ir belaisvių, kuriuos pagaudavo miš
kuose ar raistuose. Ir nė viena tokia 
“medžioklė” neapsieidavo be gaisrų, be 
žmonių ašarų, kančių ir kraujo pralie
jimo. Pats jis žmonių nežudė ir turto jų 
negrobė, bet jautėsi kaltas jau ir už tai, 

-ted-buvo-kartu. .-••••
... XBus daugiau)] ( »

žiedų nektarą bitė siurbja 
savo burną. Bitės būruos .da
lys graužiamos — laižomos. 
Apatiniai žandai ilgi ir drau
ge su apatinės lūpos čiupik- _ .. _ v v i

'bais š u daro vam?d.ejį. šiame , a ^ųnoji pesetą aęp-,
vamzdelyje slankioja , ilgas I§hūva avilyje,,
“liežuvėlis.” Jis plaukuotas ir ,.^s^uI J1 avihp n
yrą lovelio pavidalo, .šiuo ;®krendą ^aukštyn 
“liežuvėliu” bitė renką žiedų |

Pirmiausias jos darbas — tai 
išnaikinti visas kitas būsimas 
motinėles (jų vikšrus, lėliu- 
kės).

nektarą, kaip ir laka jį. Nek
tarą bitė praryja. Jis paten
ka į jos gurklį, arba medaus 
skilvelį. Čia nektaras perdir
bamas ir virsta medum. Atry
dama medų iš gurklelio, bite 
pripildo korio akutę.

Pagaliau, bitė darbininkė 
turi ir apsigynimo įrankį. Tai 
geluonis. Jis paslėptas pilve
lio gale ir gali būti iš ten iški- 
šąmas. Geluonis sudarytas iš 
taikomojo virbalo ir dviejų 
dantytų adatėlių, slankiojačių 
virbalu pirmyn ir atgal. Bitei 
geliant, geluonimi patenka į 
žaizdą nuodingo skysčio, Tas 
skystis yra tam; tikrame mai
šelyje, sujungtame su geluo
nimi. Geluonies danteliai kliu
do bitei ištraukti geluonį iš 
žmdgaus odos. Paprastai bitė 
palieka jį odoje drauge su vi
durių dalimi ir todėl pati grei
tai žūna. Vabzdžių chitine ge
luonis neužkliūva, ir vabz
džius, savo priešus, bitė gelti 
gali daug kartų iš eilės.

Bičių šeimos lizdas gamti
nėse sąlygose būna medžio 
drevėje, žmogus padirba bi
tėms avilius, t.y. iš esmės dirb
tines dreves. Koriai, kurie už
pildo avilį arba drevę, suda

lyti iš daugybės šešiakampių 
akučių. Į šias vaškines akutes 
bitės krauna savo atsargas 
(medų), jose .jos augina ir 
jaunąją kartą “vaikučius,” 
arba “kirminus.”

Medaus akutės visos vieno
dos. Akutės vaikams perėti— 
įvairios. Jų esti trijų rūšių: 
tranų akutės, motinėlių aku*- 
tės ir bičių darbininkių. Tra- 
ninės. akutės .jdidąąnės ir pla
tesnės už darbininkių. Motinė
lėms auginti daromos ypatin
gos akutės. Jos yra dubenėlio 
pavidalo; vikšreliui augant, 
akutė iš viršaus didinama ir 
pagaliau įgyja gilės pavida
lą. Į tranų akutes motinėlė 

1 deda neapvaįšintus kiaųšinė- 
Į liūs, iš kurią išsivysto tranai, 
i Į motinėlės ir bičių darbinin- 
i kių akutes motinėlė deda vi
siškai vienodus apvaisintus 

i kiaušinėlius. Nuo vikšro mai- 
! tinimo priklauso, kas iš jo iš
augs. Gausiai ir labai gerai 
maitinant, išsivysto motinėlė, 
blogiau maitinant — bitė dar
bininkė. i

Jau trečią dieną iš padėto 
kiaušinėlio išrieda mažytis be
kojis aklas vikšrelis. Iš pra
džių darbininkės bitės maiti
na jį “pieneliu” (burnos liau
kų sultimis), o vėliau piene
liu, maišytu su medum ir žie
dadulkėmis (vadinamąja “ty-

Vikšras auga labai 
šeštą dieną jis jau 

Darbininkės bitės
su

(“užlipdytas kirmi-

.vestuvinės patinai
miršta. Išlikusios gyvos moti
nėles (jų daug sunaikina 
paukščiai, laumžirgiai) nusi
leidžia žemėn. Vienos iš jų su
grįžta į savo gimtąjį skruzdė
lyną, kito.s taisosi naujus liz
dus.

Apvaisintoji motinėlė, nusi
leidus žęmčn, nugraužia sau 
.sparnus- retkarčiais tai pada
ro skruzdėlės darbininkės. 
Jeigu ji'sugrįžo į senąjį skruz
dėlyną, tai įsilieja į bendrą 
šeimą. Jeigu ji atsidūrė toli

ŽINIOS B LIETUVOS

i. Ją vejasi 
. Aukštai orp1 vienąs 

tranas motinėlę paveja ir ap
vaisina. Tranas po to miršta, 
o motinėlė, apvaisinta visam 
gyvenimui, grįžta į avilį.

Bitė turi reikšmę ir kaip 
žiedų vaisintoja. Ieškodamos 
nektaro jr žiedadulkių, bitės 
kiekvieną dieną aplanko daug 
Žiedų, čia iy yra jų .didelė 
reikšme kryžminiam žydinčių 
augalų apdulkinimui-
44. “Bendruomeniniai” 
vabzdžiai.

■ . i

Tik nedaugelis vabzdžių 
gyvena vadinamuoju “bend
ruomeniniu” gyvenimu’. Jie . .
turi bendra “butą,” jie suda- vienos vietos į kitą,
ro kažką vieninga, vientisa. Iš ^8f_ <?8U®'J8”, 
tokių vabzdžių yra bitės, ka
manės, skruzdėlės, daugelis 
vapsvų, širšės, o atogrąžų 
kraštuose ir termitai.

Tai stato kolūkis
PAKPvUOJAS, lapkr. 15'^. 

1950 m. — Dideli yra pasta
rųjų dvejų metų Julijos že
maitės vardo kolūkio (Pak
ruojo rajonas) pasiekimai. Jis 
plačiai išvystė gyvulininkystę. 
Dabar čia —220 karvių, 284 
kiaulės, 138 avys, apie 500 
naminių paukščių. Už pasieki
mus gyvulininkystės srityje 
kolūkis premijuotas “Pobie- 

tai dos” mašina. Išaugo gaususrluo senojo skruzdėlyno, tai . dos” mašina. Išaugo gausus 
j ima taisytis sau naują liz- ' cukrinių runkelių derlius, Vi
dą. Ji išrausia kur nors ant ( dutiųiškai po 250 centnerių iš 
šaknų, po nukritusiu lapu ke-'hektaro 88 hektarų plote. Gė
lėtą mažų urvelių ir padeda 
kelis kiaušinėlius. Išrieda 
skruzdėlės darbininkės. Jos 
padeda motinėlei didinti liz
dą. . .

Skruzdėlės daug rūpestin
giau augina savo vaikus, negu 
bitės,1 ' vapsvos, i kamanės. 
Skruzdėlės ne tik peni savo 

Jie ■ yi^šrųs, Jos puolat juos valo,

liukėmis. Lėliukės — tai tie 
į “skruzdėlių kiaušinė

liai,” . kuriais lesinamos lakš- 
ltingalo3, zylės ir kiti paukš- 

“‘įTčių >vUio^arbą^įkruzdėly- Skruzdėlės tempia ša
po negalimo lyginti su “vals- vo lėliukes čia į viršutines 
tybe,” “komuna.” Visį tokie skruzdėlyno galerijas, čia vėl 
pąlyginimai neteisingi. Paną- gabena jas į pačią skiuzdėly- 
šumąs tarp žmonių bendrųo- gdumą, nejygu temperatū- 
menės ir skruzdėlyno tiktai iš- ^,^5 .. .
viršinis: ir čia, ir ten 4 kartu vedma. Kai 
gyvena daug būtybių. Į skruzdėlei piasikalti iš hėliu- 

Bičių, vapsvų, kamanių į®.s’ darbininkės padeda jai 
“bendruomenė” pagal savo lshsti ii vėl ją valo, maitina, 
kilmę yra viena šeima. Viso 1
avilio bitės tai vielos mo- imnoįs valstija pereit, me- 
tineles palikuonys. Tik skrųz- , . hllda_
dėlyne.būna sumaišytas.p.ajy- jsĮeicto vieškelių būda 
ginti nedidelis šeimų skaičius., . ir taisymui $27,-
Vabzdžių “bendruomenė” ne
vartoja gamybos įrankių, ku
rie žmonijos bendruomenę į- 
galina viešpatauti gamtai, 
žmogaus darbas sąmoningas, 
planingas, vabzdžių — ne. 
Vabzdžiai neturi gamybos į- 
rankių, čia nėra sąmoningo

d reginė. Jos valo jas, 
artinasi laikas

858,895.

ri linai išauginti šiame kol
ūkyje.

Visa tai stiprina kolūkio 
ekonomiųį pagrindą, suteikia 
galimybę dar plačiau vystyti 
įvairias žemės ūkio šakas, 
pradėti kapitalinę statybą.

1950 m. pavasarį buvo nu
tarta pradėti didelę gyvulinin- 
kystės pastatų ‘ statybą, sie
kiant per artimiausius metus 
perkelti visus kolūkio gyvu
lius į naujas, įrengtas pagal 
paskutinį technikos žodį pa
talpas.

Visų stambiausioji statyba 
— didelės mūrinės, čerpį^A 
dengtos karvidės, kuriose'' 
150 vietų stambiems rag( 
čiams. Pastato ilgis — A 
metrų. Visi darbai buvo atlrt 
kami pagal tipinį projektą 
Prie karvidžių iškilo taip pai 
mūrinis priestatas pašarams 
ruošti.

1951 metais Julijos žemai
tės vardo kolūkyje numatyta 
statyti plytinę, mūrinį valdy
bos pastatą su klubu, dar vie
nas tokio pat dydžio ir tipo* 
karvides ir greta jų — didelį 
sandėlį pašarams.

Motery Klubams ir veikėjų grupėms
Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš-

Kaip Būti Jaunam Net (Senatvėje. Knygelė yra 64 pjįJ-
darbo. Vabzdžių “bendrųome- leisti gan ^svarbų Dr. J. J.^Kaškiaučiaus parašytą kūrinį 
ninis” gyvenimas apsiriboja ! t v w - 
tik rūpesčiu savo vaikais, čia lapių. Kaina 50 centų.
yra esminis skirtumas tarp Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 
žmonių bendruomenių.

“Bendruomeniniu” vabz
džių paprastai yrą ne tik pati
nų ir patelių, bet dar ir ne
vaisingų būtybių — vadina
mųjų “darbininkių.” Darbi
ninkės -re- tai nevaisingos pa
telės, Vaisingosios įr nevaisin
gosios patelės išsivysto iš ap
vaisintų kiaušinėlių, O patinai 
-r i,š neapyaisiptu.

Vapsvos. Vapsvų, kaip ir 
kamanių, šeima gyvena tik 
vieną vasarą, žiemoja tik ap
vaisintosios patelės - motinė
les, Pavasarį peržiemojusi mo
tinėlė ^pradeda taisytis lizdą. ■ 
Vapsvos savo lizdą daro iš 
sukramtytos medienos, kuri, 
sumaišyta su seilėmis, sudaro 
masę, iš pažiūros labai pana
šią į pilką vyniojamąjį popie
rių..

Pasidariusi nedidelį lizdą, 
motinėlė padeda keletą kiau
šinėlių. Išsiritusios vikšrus ji 
maitina sukramtytais vabz
džiais. Išrieda patelės darbi
ninkės. Jos imasi didinti liz
dą. Motinėlė deda vis daugiau 
ir daugiau dį^ūšjn^lįų,. įpį^ei- 
mę didėja. Į vasaros pabaigą 
šeima labiausiai išplinta. At.^i* 
randa jaunų motinėlių ir į>ati 
nų. Parkui patinai apvaisina 
motinėlę ir miršta vienas po 
kito. Rudenop išmiršta ir dar
bininkės. Pasilieka žiemoti tik

ninis” gyvenimas

gerbmnid ^ąkltąro nurodymą, kurių jįs per daugelį metų, 
žodžiu ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
senstelėjusieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmukus 
ųet po .sl4nkaųeių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai 
naudingu. Tokia brošiūra teks kožnam laikytis sau kas-. 
dieninių patarėju, idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
negaląvimaiš.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

’ LLD Moterų Komisijos sekr. K. Petrikiene.

greitai, 
suaugęs, 
dangteliu uždaro akutę 
vikšru
nas”). Vikšras suka?apie save 
apvyturą ir virstą lėliuke. Per 
11 dienų iš lėliukės išeiną jau
na bitutė. Visa bitės darbinin- 

tai, kės raida trunka 21 diena. „
Motinėlės vikšras visą laiką 

maitinamas \Wėn tik “piene
liu.” Jo raidą eina dar grei
čiau, negu bitės darbininkės, 
ir trunka iš Niso 16 dienų. 
Tranų raida užtrunka ligi 24; apvaisintosios motinėlės, šei- 
dięnų. (ma išyra, beve:k išmiršta. Ki-

Vasaros pradžioje atsiran- tais metais apvaisintosios mo
da daug jaunu bičių'; avino tįnėlės pasidaro naujus lizdus, 
gyventojų žymiai pagausėja, atsirandą naujų šeimų,

Sruzdėles, /.SruzdėJių lizdas 
■skruzdėlynas — ilgametis.

i

Atsiranda tranų — greit pra
sidės spietimas. Pagaliau avi
lyje pakyla didžiausias bruz- Jis išlieka daug metų iš eilės 
dėjimas: iš lėliukės greit išeis ir kasmet didėja, žiemoja ir 
jauna motinėlė. Bet dar prieš darbininkės skruzdelės. Mirš, 
šį svarbų įvykį senoji motinė
lė kartu su dalimi darbinin
kių bičių -palieka avilį. Šis se
nosios motinėlės išskridimas 
ir yra bičių spietimas. Bitinin
kas, suprantama, tuo laiku skruzdėlės darbininkės visada 
atidžiai seka avilį, Svarbu ne- besparnės. Kaip debesys kyla 
praleisti spiečiaus, jį pagauti jie vįršum gimtojo skruzdely- 
ir suleisti į naują avilį. no, stulpu kabo ore. Tai v-

ta tik patinai. Metai iš metų 
šeima didėja ir didėja. Vąšą, 
ros viduryje joje atsiranda 
japnų motinėlių ir patinų. Jie 
sparnuoti, ' tuo tarpu kąi

no, stulpu* kabo ore. Tai
• -Avilyje, i§’>kurio išlėkė $e- vestuvinė kelionė, Ten, ore, 
noji Įnotipėlė;’ išriedėjo 'jauna, ^atjnai. apvaįsinąiįatęle^ Bo

■i?-,:

fyl gsį'"Laisvė( Liberty j Lith. Daily) Antr., Šatu.
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SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

—-Į-......  1 ' i'=

LYTINIS MOTERS 
BADAS

Didžiai gerb. mū
tarė. _______
Dažnai matau - senyvi I ^vem sulig sto pagrindimo 
žmones skundžiasi dėl lyti- i fa.mtos , (Matymo tvarka, 
niu negalavimų. Na, tai Įtal .^anlta tau ir padeda 
man neaišku. Nejaugi to- «v?lkai ^maliai lytis- 
kio amžiaus žmonės nėra kal F> ven‘- DauSiau krauJ° 
jau išsisėmę savo jėgas ta- Pnel"a i tuos or<an«s’ ra"' 
me reikale?

Pavyzdin, aš esu 48 me- . .....J vai pastovesni, ir visas or

Veliones 'Dr. Baltrušaitienės 
artimiesiems užuojauta

Reiškiame gilios užuojautos 
Daktarės Johanūoš Baltrušai
tienės šūnamS) marčioms, žen-tektų. O išeina kaip tik at-

virkščiai Gamta suteikė w iv Bnukams š!oje liūdnoje 
...jsA dak- vlS^i svarbiausius O r- valatidbje. Taipgi reiškiame 

Aš visuomet atidžiai v.^a £a\isa epGr’! užuojautą visiems giminėms Ir
! gijos ir pajėgumų. Jei* tu | draugams, Jungtinėse Vaišti-

valahdbje. Taipgi reiškiame

' pyvarta iš maž daug lygios
' I___ m ™ ~ a. .. ^.'4. ~ 1

man neaišku. Nejaugi to
kio amžiaus žmonės nėra

meneliai nuo vartonės pasi 
mankšto, tvirtesni ėsti, nėr

tų ir turėjau vieną gimdy
mą-. Esu našlė jau 20 me
tų. Na, ir neturėjau jokių 
santykių per tą visą laiką. 
Rodos, esu sveika, nes ne
siskundžiu niekuom, tik v. x .
nuoboduliu. Na, o man teko FaVau ada ,eln? ten kF,au‘ 
girdėt, kad tai esą nesveika J°> lelPsta> ? emba.u’ 
taip gyvent be lytinių san- 
tykių. O aš manydavau, 
kad žmogus, kuris neišsi- Samzmas-
eikvoja savo energijos, tai i Kad Sveikutė tebesi svei- 
pasilaiko ją sau ilgesniam I ka ir atrodai jauna ir gu- 
” * L ‘vi, tai veikiausia tokio iš

prigimties sudėjimo. Svei
kutė tik vieną teturėjai 
gimdymą, tai čia ir esmė. 
Tankūs gimdymai, greit 
paskui vienas kitą, žindy- 

auginimai ir

ganizmas normalesnis, ar 
tai vyrui ar moteriai.

Jei tų organų nevartoji, 
j tai gamta sako: a, tau ne

reikia, tai aš ir atsiimu...

raumeneliai, jaudinasi 
nervai, nerimsta visas or-

U<ui.
Aš atrodau jaunesnė, ne- 

.i esu. Ir dantys sveiki, ir 
/laukai neprarado spalvos, 

/r akys gyvos, linksmos, ir 
kūno sudėjimas gan bran-

/dus. Jaučiuosi, kaip ir jau-!mai, vaikų
/ na mergaitė, visuomet ge- persunkus darbai ir nuo- 

rame ūpe. Tik liūdna, kad vargiai: visa tai pirma lai- 
esu viena. Nerūkau ir nege- ko susendo daugelį moterų 
riu svaigalų, žodžiu, rodos, i ir išsemia energiją ir svei- 
yisuomet blaiva. ! katą. To viso Sveikutei ne--

Bet ,kad tie žmonės taip [teko pakelti, tai ir tebesi 
dejuoja, praradę lyties rei- sau sveika, energinga, 
kalus, tai aš nežinau, ar aš 
gerai pasielgiau, ar ne, kad 
per tiek metų jų nevarto- lyg gamtos reikalavimais, 
jau. Gal ir iš tikrųjų yra 
nesveika. Sako, kad senat- • Negamtiška.

, vej atsiliepsią ir man, pro- j kad Sveikai 
tui ir nervams pakenksią, lytinis badas labąi jau blo- 
Bet aš nesu nervinga, labai gai atsilieptų. Nevisos mo- 
ramdus būdo ir nejaučiu ; terys vienodos lytiškai, Li 
jokios gyvenimo pakaitos? visų vienodai' veikia liau- 
Viskas funkcionuoja, ro- kos. Bet sveikai, normaliai 
įlos, normaliai, po senovei. I moteriai toks lytinis būdas, 

Aš manau, kad lytiniai žinoma, nėra tikęs daiktas.
jausmai, taip kaip elektros 
lemputė. Jeigu ją gerokai

jose iv užsienyje gyvenantiem. 
, Mes liūdime dėl Daktares 
J. BaltrUšaitiėnės mirties. Tai 
buvo geriausia švietėja, mo- 
kytoja. Lenkiame galvas prie 
jūsų karsto, brangioji mūsų 
mokytoja ir motina. Kovojai 
už laisvę ir demokratiją visą 
savo gyvenimą ir tuomi pasta
tei; sau gražiausi paminklą, 
kurio nei už milionuis dolerių 
negalima nupirkti. .

Taigi, mūšų Binghamtono 
draugų ir draugių bUrėliš liū
dime jūsų. Ilsėkis ramiai, 
brangioji drauge ir švietėja. 
Mes pasilikę tęsime jūsų už
brėžtą darbą.

Draugė Katrina Juozapai- 
tienė pirmutinė paragino mus 
visus prie išreiškimo simpati
jos ir mes su tuo sutikome. K. 
Juozapaitienė aukojo $2.00, 
J. K. Vaicekauskai $3.00, A. 
ir J. K. Navalinskai $2. Helen 
Vėžienė $1.00, Veronika Ka- 
pičiauskienė $1.00, A. Žemai
tienė 50c. ir A. Maldaikienė 
50c. Viso pasidaro $10,00. Pi
nigus skiriame Laisvės reika
lams. J. K. Navalinskiene.

Worcester, Mass.

Bet, kad per tokį ilgą lai
ką negyvenai lytiškai, su-

tai keista ir neprotinga. 
Nesakysiu, 

asmeniškai tas

Išgirsime raportą iŠ 
pasAulinie taikos kongreso

Jau girdėjomi per radipą ir 
skaitėme spaudoje, kad pra
džioje gruodžio ,mėnesio, 1950 
m., atsibuvo antras pasaulinis 
kongresas už
sostinėj Varšuvoj.
vavo ir Jungtinių Valstijų tai
ką mylinčių organizacijų at-

ramaus budo ir nejaučiu ; terys vienodos .lytiškai, ne į stovai ir šiaip žymūs visuome 
jokios gyvenimo pakaitos? visų vien'odai’ veikia

ir baigta. O, jei menkai 
» vartoji, tai ilgiau užtenka, 

nes nesieikvoja energija. 
Na, gal aš ir klystu. Dakta
rę, būk malonus ir paaiš
kink man šį reikalą.

Jeigu tikrai yra nesveika 
vienai gyvent, vistiek nuo
bodu, tuomet reikės susi- 
tasti sąu draugą apsivedi- 
mui» Ir nebus nuobodu ir 
gal visapusiškai geriau 
sveikatos atžvilgiu. Gal ir 
perilgai klydau. Tai, koliai 
dar galima, reikia gyvent. 
. Aš norėčiau imt kokių 
vitaminų, bet nežinau, ko
kie man būtų geriau. Aš 
imu lodino 1 lašą kas die- 
f! l Ir ar galima gaut tų 

oteriškų hormonų be dak
taro pasirašymo? Aš norė
čiau jų’imti. Sako, kad ma
no amžiuj jie daug padeda, 
sveikatą stiprina. Esą visai 
naudinga! Tai ir aš pasi
naudočiau.

^KAtSAKYMAS.

Sveikutės laišką patalpi
nau ištisai, beveik 
symų. / Svarbus ir 
tai laiškas. Įdomus 
kūtei ir bet kam. 
fe Gėrai, kad nors
nors vėlokai Sveikutei pa
rūpo tas esminis lytinio gy
venimo dalykas.

Sveikutė klydai, kaip te- 
beklysta ir daugybė mote- 

. rų ir vyrų.
Žmogaus lyties organai ir 

veikimas jokiu būdu nega- 
lyginti su elektros 

butbuolėle.
' Daugelis vyrų ir daugelis 

. - IT1O t T U vis dar tebeturi 
‘ klaikias viduramžių idėjas, 
į Y^ltngiasi susitaupyti lyties 

? ka^ ilgiau jos už-

Netikusiai atsiliepia į visą 
organizmą. Ypač po gyve
nimo pervartai, po gyveni-

nininkai. , ’ < . < ; <
Pasibaigus kongresui, Jung

tinių Valstijų delgacija ap
lankė Sovietų Sąjungą,' buvo 
Maskvoje, Stalingrade ir ki
tose vietose.

Mes, worCestriečiai, turime 
progą išgirsti worcėsteTietę

be tai- 
įdomus 
ir Svei-

dabar,

auklėjimu ir palai- 
daugiausia rūpinasi 

ir 
asmenų, kurie

perstatymuose.
• aktoriai yra 

dalis choro, palaiky-

' ' ' / ■■ i * L ■ . ’Ex-Mainierių Choras 
Trys Metai Gyvuoja

1947-tų mėtų sausio mėn. 
šusiorgūnižaVO choras. Nuo 
pradžios iki dabar chorą mo
ko Nancy Long*

Choro 
kylmu
Bartnikai, V. Krikščiūnas 
koletas kitų 
užima vietas valdyboje, kai
po aktoriai 
Vaidintojai 
svarbi 
muk

7-tą d. sausio choras dai
nuos ir vaidins veikalą “Mul-1 
kinė ir Mulkintojai” žagario-1 
ęių parengime, Lietuvių Aū- 1 £ 
ditorijoj/ '

Sausio 14-tą d. Ex-Mainie- V1 
rių Klubo 10-ties metų* Jubi-G

, Lietu- 
bus suvai-

“Kątriufės Gin- 
Aktoriai daro prati- 

rengiaši prie , to gra-

liejiniam, parengime, 
vių Auditorijoj 
dinta drama 
tarai 
mus, 
žaus veikalo.

21 d.
programą Teisybės Mylėtojų 
Draugijai. Dainuos ir per
statys veikalą “Ponas Ame
rikonas.”

Kaip matome, choras turi 
daug darbo,. O kad tą darbą 
priderančiai atlikti, reikia 
praktikuoti. Mūsų choro va
dovė Nancy Long visų choris
tų prašo dalyvauti pamokose, 

! neapleisti nei vienos.
Pamokos įvyksta kas ket

virtadienio vakarą, Lietuvių 
Auditorijoj. Taipgi pakalbin- 

| kite ir naujų dainininkų, suda
rymui choro dar didesnio.

ChOFo Korės.

sausio choras pildys

su smulkiąją 50 metų atgal 
pašoko net tris kartus tiek. 
Per pirmus 50 metų šio šimt
mečio stambusis biznis arti 
trijų ketvirtadalių viso biz
nio apyvartos jau apėmė, 
kuomet 1900 m. veik pusė 
ant pusės skyrėsi.

Chicago j e su priemiesčiais 
phiškaitoma arti 5,500,000 gy
ventojų ir apie 2,400,000 tu
ri davba — užsiėmimą jos: 
plote.

j Ten nurodoma, kad manu- 
ifaktūroje dirba 35% viso to 
'skaičiaus; urmo ir smulkme- 
Inų vevtelgystėje—22%; pasi- 
, tarnavimų—11 % ir transpor- 
tacijos, susisiekimų ir kitose 
visuomenės naudai 11%.
i “Chicago in Brief” atžymi, 
kad C h i c a g a yra didelės 
reikšmės, kaipo centras susi
siekimo : oru, geležinkeliais, 
ąuto vežimais ir vandeniu — 
ežerais.

Miestui, kaipo tokiam, pa
dėjo išaugti, esą, sekamos 
priežastys: geologija, geo
grafija, klimatas ir žmonės 
(suprask, didelio biznio ir in
dustrijos žmones).

Apie tikrus Chicago 
davotojus nei žodžio. Tai yra 
darbo žmonės, 
kurie Amerikon 
masiniai pradėjo 
1900 metų.

Tuos sunkius 
statybos plieno liejyklų, sker
dyklų, gelžkelių ir kelių di
džiumoje dirbo : 
europiečiai. J. Sibiras.

Didelės reikšmės miestas
Chicagos Komercijos ir In

dustrijos Susivienijimas išlei- 
J T ... A do brošiūrą vardui “Chicago 
taiką_I,enkijos | (sug]austai Chica-

Ten daly- ?a) Taį 1951 m. laida. kur 
nušviečiama augimas Chica- 
gps biznio per 50 metų.

Knygutėje pažymima, kad 
smulkios biznio apyvartos bu
vę 1950 už 4 ir pusę biliono 
dolerių, palyginus su 1900 m. :

mo pakaitai daugeliui mo- Mrs. Laura Leak, negrų mot’e- 
terų įvyksta visokių ligų ir rų laikinos organizacijos už 
negalių. Lytinis badas yra 
viena priežasčių. Daugelis' 
ir vedusių moterų badauja 
ly taškai, dėl visokių prie
žasčių .Tai irgi gera neda
ro.

Sveikutė susirasi sau ati
tinkamą gyvenimo draugą, 
ir kita bus muzika. Links
mesnė, vidiniai patenkinta 
būsi, be nuobodumo, be il
gesio, be susikrimtimo. Jau 
vien vienuma netikusiai 
žmogų veikia. O normalus 
lytinis gyvenimas įrodys 
Sveikutei buvusią klaidą. 
Geriau vėlai, negu niekad.

Vitaminų? žinoma, ži
noma. Jų reikia kiekvie
nam, kad ir sveikiausiam. 
Nedaro didelio skirtumo, 
kokios išdirbystės, bile tik 
būtų apypilnis visokių vi
taminų mišinys, ir nemažo- 
msi dozėmis, vienetais ar 
miligramais. Tegul vaistL 
ninkas duos multiple vita-, 
min pills or multivitamin 
pils of larger unitage. Im
kite po 1, po 2 piliules per 
vidurį valgymo, tai po 3, 
po 6 kas diena, visą mielą 
gyvenimą. Būsite dar svei
kesnė ir atsparesnė ligoms, 
ir pagyvėhsite gėrą porą 
metų ilgiau.
. lodino po lašą vis tębe- 
imkite, visą gyvėniftią. Mo
teriškų hfrnhofaį, hūAfiaU) 
Sveikutė! gali ir labai rei
kėt. Veikiausia nepėrsrttar- 
kios kiaušidinės , liaukos 
(ovarai), Jkad tesėjai, taip 
ilgai bė lytihio santykiavi
mo. Be gydytojo rėcėpto, 
gaila) tų hormonų gaut riė- 
galįma.Paprastai gerai yrą 
imt siilfeėštrol, 1 mg., 100

taiką delegatę, kuri dalyva
vo tam pasauliniam kongrese 
dėl taikos.

Progresyvių Partijos vieti
nis skyrius rengia bankietą 
jos priėmimui sausio 14 d., 
6 vai. vakare, 29 Endicott St. 
salėj. Ji galės pasakyti labai 
interesingą raportą, ką girdė
jo ir matė pasauliniam taikos 
kongrese, ką mate Sovietų 
Sąjungoje ir tt.

Taigi visi nepraleiskime 
šios progos išgirsti apie taiką, 
kuomet gręsia taip didelis pa
vojus trečio pasaulinio karo. 
Matote, kaip žūsta tūkstan
čiais jauni vyrai, štai ir lie
tuvis J. Laukaitis, jaunas vai
kinas, žuvo tolimoje Korėjo
je. b. j.

Schenectady, N. Y.
■ ' ' . ■ , J L' . . . ;

Paleido 1,000 darbių inkų
American Locomotive Co. 

pranešė 1,000 darbininkų, kad 
juos paleidžia iš- darbo neri
botam laikui. Kaip ilgai bus 
paleisti, kompanija nepasako. 

• Kompanijos viršiniųkas tik 
paaiškino, kad tų darbininkų 
paleidimas nieko bendro ne
turi šu; efriamais pasitarimais 
tarp kompanijos ir unijos at
stovų algų pakėlimo klausi
mu. Rep..

VARŠAVA. — Lenkijos 
seimas išleido įstatymą 
bausti karo kurstytojus iki 
15 metą kalėjimo .

pills oi’ tablets — po 1 gu
lant per tris savaites, aplei
džiant be ėmifrio ketvirtą 
savaitę, kuomėt atsiranda 
mėnesines . 0 tada ir vėl 
po1kašflfen #ęr Bsąvąitęs.

išbu-

seniai kamuojama ligos. Ji 
randasi ligoninėje ir lankyto
jų neleidžia.

Apie pora mėnesių atgal 
susirgo Mariutė Bacevičie
nė. Ji taipgi eina sveikyn, bet 
ims laiko, kol’pilnai

Taipgi tebeserga
Nakienė. Ją liga 
vargina.

V'isienis draugams
genis linkiu greit pasveikti ir 
1^51 metus pradėti visiems 
sveikiems. Mary U.

susveiks. 
drg. S. 
pusėtinai

ir draU-

Trenton, N. J

daugiausia perskirų būna dėl 
lytinių priežasčių, girtuoklia
vimo ir abelno gyvenimo klau
simų.

šeimyninio gyvenimo sunke
nybės, aišku, sudaro svarbią 
priežastį, dėl ko tiek daug 
vedusių porų negali atidaryti 
laimingo vedybinio gyvenimo.

Rep. *

White Plains, NJ Y.—Mi-f 
chael I. O’Connell pavogė 
$11,400 iš Armour kompa
nijos raštinės Yonkerse. Už 
tai nuteistas 8 mėnesius ka
lėti. A

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. Darb. SUsiv. 33 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
sausio (Jan.), 1951, 8 vai. vakare 
po pum. 408 Court St. Nariaai atsi
lankykite, bUs svarbių reikalų? — 
Valdyba. ' (5-0)

Reikalauja pakelti 
bedarbių apdraudą

CIO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos tarybos siūlo New 
Jersey legislatūrai pakelti be
darbių apdraudą.

Federacija siūlo $40 į sa
vaitę mokėti, o CIO — $30. 
Dabar mokama po $.26 į sa
vaitę. Unijos nurodo, kad su 
tokia pinigų suma, kuomet 
pragyvenimo kainos nesvietiš
kai kyla, bedarbiai negali 
pragyventi.-

Gubernatorius Driscoll kiek 
pirmiau pareiškė, kad bedar
biams 
d raudą iki $30 į savaitę, bet neįvyko, tad LDP Klubo valdyba 
dabar nieko apie tai nekalba, nutarė šaukti ‘ ‘ 
kuomet unijos reikalauja pa- sekmadienJ« 14 d- sausio (January), 
kelti.

WORCESTER, MASS.
Sausio 14 d. įvyks LLD 11 kp.

1 susirinkimas 10i30 vai. ryte, 29 fcft- 
j dicott St. Prašau visų dalyvauti.
Čia turėsime pasitarti, kad visų na
rių duoklės būtų tuojau sumokėtos* 
be jokio vilkinimo. — Sekr. J. M. 
Lukas.. (6-7)

’ ELIZABETH N j 
reikėtų pakelti ap-1 specia1^1 mas. Kadangi LDP Klubo metinis

metinį susirinkimą

11951 m., klubo kambaryj, 2 vai. po
1 pietų. Visi LDP. Klubo nariai pra
šomi įsitėmyti dieną ir> valandą su
sirinkimo ir būtinai dalyvauti, nes 
reikalinga išrinkti LDS Klubo val
dybą ant 1951 ,m. — LDP Kluvo 
Valdyba. (š-7)

Rep.sveturgimiai,
ir Chicagon

plukti nu°,Albany, N. Y.
t • !darbus prie i a ----------

Siūlo nuomų kontrolės bilių

Valstijinis senatorius Wi-
sveturgimiai piam j Bianchi pareiškė, kad

Pittsburgh, Pa

, Suaugęs pavienis, 38 metų am- 
!jjs bus pirmutinis, kuris pa- žiaus, nori susirašinėti su mergina 
[siūlys legislatūrai 
'kontrolės bilių. Jis sako, 
■ dabartinė nuomų 
i nėra tinkama, nes 
jdaing skylių, 

gro- [ flidicji namų 
algų'ti ir tuojni 

■ ■ į skriausti.
• Senatorius

nunmn'apie 25 ar viršaus metų amžiaus, 
. ‘ būti gera šeimininkė ir gera virėja 

i vyrui ir sau. Pageidaujama rtevedū- 
•kontrolė ■ sios, tačiau, gal pasirinktų ir našlę, 

jinai turi Prisųiskite fotografiją su, pirmu 
J . laišku ir trumpai savo biografiją,

per kurias galpEd. Starinsky, 113 South Street, 
savininkai išlys- Į Hinersville, Pa. (6-fc)

nuomininkus

Laimėjo algų pakėlimą

Virš tūkstantis Kroger 
šerių darbininkų laimėjo 
pakėlimą nuo 6 iki 7 dolerių H 
i savaitę.

^u Kroo-pr komnaniia kon- rinktas iš New Yorko. Jis sa- j kaiP mano brolį Joną Bulotą uz- c»u mogei Kompanija Kon _ tųiuše anglies kasyklose, Shaipoktn,
reikalus tų, kurie pa j0 žmona pasiliko našlė. R<Jdo-

j savaitę.

traktą 
Darbo 
darbininkų 
590.

pasirašė
Federacijos

Unijos

Amerikos 
maisto 
lokalas 
Rep.

UŲ1A/UU, 0U x w Ali. |

už $736,3Od,OO0. Urmos biz- Šmpineja ir prisaikintuosius
nio apyvartos padaryta rekor
diniai už $14,200,000,000, pa
lyginus su 1900 m. $786,205,- 
000.

Kitais žodžiais, per 50 metų 
sūiūlkauis biznio apyvarta pa
kilo 620%, o urmo — net 
1815%. Stambiojo biznio a-

Daugiau žinių iš 
lietuvių kolonijų

Dienraščio Laisvės redakci
ja prašo’ mūsų korespondentų, 
ttkhsų veikėjų, skaitytojų: 
daiigiau žinių iš lietuvių ko
lodijų.

Mes turime keletą nuolati
nių korespondentų, kurie vi
sada paduoda Svarbiąsias ži
bias iš savo miesto, iš savo 
lietuviško veikimo, iš lietuvių 
gyvenimo. Tiems korespon
dentams širdingai ačiū.

Turime ir tokių draugų- 
draugių, kurie retkarčiais pa
rašo svarbesnius nuotikius. 
Jiems taipgi , ačiū ir kartu, 
priminimas daugiau ir tan
kiau rašinėti.
; i ,

. Turime nemažai veikėjų, 
kurie užima svarbias draugi
jose vietas, turi artimus ry
šius su lietuviais. Bet jie ne
suranda laiko nors keliais žo
džiais parašyti i dienraštį 
apie draugijų - veikimą ir ki- 
tūs tarp lietuvių nuotikius.

Šiems draugams norime 
ndbširdžiai priminti: rašykite 
ir dar rašykite.

Nei viena lietuvių kolonija 
negali būti be savo korespon
dento, kuris galėtų ką nors 
parašyti i dienraštį. Žiūrėki
te, kad jūsų kolonija turėtų 
nūėlatinį korespondentą.

Rašykite iš draugijų veilci- 
niOj iš lietuvių gyvenimo. Ką 
nors sužinoję, tuojau parašy
kite dienraščiui.

Rašykite iš dirbtuvių iir uni- 
j jlnio veikimo.
i Laukiame daugiau žinių 
lietuvių kolonijų; (

teisėjus

.Sausio 3 d. prasidėjo komu
nistų vadų teismas. Teisiami 
Steve Nelson, Andy Onda ir 
James Dolsen. Kaltinami už 
propagandą prieš valdžią.
Kaltinamųjų advokatas John 

T. Me Tern an, atvykęs iš Los 
Angeles, Calif., pareiškė, kad 
jis patyręs tokių dalykų, ku
rie neleistini daryti, t. y., de- | 
tektyvai tyrinėję prisaikintų- ėjo 
jų teisėjų gyvenimą ir veiki- mas 
mą, kad patirti, ar jie bus mą. 
tinkami komunistų nuteisimui, j

Prokuroro pagelbininkas 
Loren Lewis prisipažino, kad 
prisaikintieji teisėjai buvo 
kiek šnipinėjami, tyrinėjami. 
Jis taipgi pažymėjo, kad ir 
kituose atsitikimuose pana
šiai daroma, kuomet esti svar
bus keisas, kaip kad komunis-' 
tų keisas.

Teisėjas Henry X. O’Brien 
pareiškė, kad jis turės tą da- '

nu

Bianchi yra iš-

Pa j ieškau savo brolienės Bulotie
nės. Pirmą vardą pamiršau — Onu
tė ar Mariutė. Bus jau 35 metai, 
kaip mano brolį Joną Bulotą už-

ko ginsiąs 1
už jį balsavo. Jis kandidatavo 
ant darbo partijos ir republi- 

į konų tikieto. Jį išrinko pa
prastieji žmones, kurie manė 
'turėsią ten savo atstovą Wm. 
! Bianchi asmenyje.

si, kad jie turėjo dukrelę. Prašau 
brolienę arba brolio ir brolienės 
dukrelę atsišaukti sekamu antrašu: 
Juozas Bulotas, 3067 Clinton St. 
N. E., Washington 18, D. C.

1 249-253.

Pajieškau apsfvedimui moteriškės 
' nuo 45 iki 50 metą amžiaus. Neturi 
1 būti fanatiškai tikinti. Esu aukštto 
išsilavinimo technikas, turiu pašto- 

Amžlaus esu 50 metų,

Norė

Republikonas pralaimėjo
Kingsland Macy, republiko- vT’darC Amžiaus esu 50 metų, 

nas kandidatas į Kongresą nėsu blaivininkas, su gražia kom- 
praėjusiuose rinkimuiose, ban- panija lašiuką-kitą išgeriu. ; 
dė teismu nugaišti savo opo- 
nentą demokratą Ernest esant. Prašau rašyti: 
Greenwood, kad pastarasis , tr.^all?ic^,Ave‘’
negalėtų užimti senatoriaus Į 
vietą

Bet visos jo pastangos nu-
> niekais. Apeliacijų teis- 

atmetė Macy reikalavi-;
Rep.

, 110-12 Aaltnic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

( 2- S)

Oakland, Cal
Išsprendė 20,000 divorsų

Teisėjas T. W. Hayris per .
45 metus turėjo apsvarstyti ir / 
išspręsti net 20,000 perskirų 
(divorSų) bylų. Tuomi jis 
smarkiai pasižymėjo.

Užklaustas pasakyti savo 
lyką patyrinėti ir iškelti į vie- ;nuom°bę> ^ek daugi
sumą, jeigu abiejų pusių ad- IP01lJ skiriasi, jis pasakė, jog1 
vokatai nesusitaikys.

Atrodo, kad komunistų 
Į teismas bus1 ilgas. Abi puses 
pasiruošę savo pusę apginti. 
Valdžios advokatai nori įro
dyti, kad šie komunistų vadai 
stiokalbiavo prieš valdžią ir 
tt. Komunistų advokatai fak
tais atremia tuos valdžios pri
metimus, kaip nepamatuotus. 1

Pažiūrėsime, kaip visas da
lykas išeis. Reporteris.

Detroit, Mich
Mūsų serganti draugai

Smagu žymėti, kad Vincas 
Kirvėla eina geryn. Jis dar 
randasi ligoninėje, bet, sakė, 
greitu laiku važiuos namo.
1 Seniai serga Petras Vaitkū- 
nas. Jis buvo ligoninėje, da
bar randasi namuose.

Padarė operaciją drg. Dau
barienei. Ji eina povaliai 
ryn.

Draugė M. Totorięnė
.. . . jĄ.’, . - k’ .?« ’ '■

go

jau

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

fl CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUV1Ų 
DIREKTORIŲ

Liūdesio valandoj kreipę 
tės prie manę? dieną ar 
nakt|. greit . suteiksime 
modemišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mttau 
šermeninė. > Mūsų patarna
vimu !r kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

----- -ntt....................... ......—1 ...................
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assass

diktuoti teatrams
atstovai išvyko 

į Albany
Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED-—FEMALE

Sėkmingai įvyko gale 
savaitės ruoštos 
lietuvių pramogos

Lietuvių Am. Piliečių 
Klubo salėje, Williamsburge, 
praėjusio šeštadienio vakarą 
įvyko labai smagus LDS 1-mos 
kuopos metinis bankietas.

Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, sekmadienio po
pietį, nežiūrint pylusio lie
taus, susirinko skaitlingas bū
rys publikos pasiklausyti Dr. 
Gustaičio /turtingos pamoko
mis prelekcijos, • 5 ’

Apie abi pramogas plačiau 
matysite sekamose laidose. <

t ' 'A " - - 1 1 t

Plėšikai užmušė

65Mrs. Rose A. Blancke, 
metų, atrasta užmušta savo 
bute 243 W|. 120th St., New 
Yorke, praėjusį šeštadienį. 
Jos galva sudaužyta gal plak
tuku ar plyta.

Policija spėlioja, kad ją 
užmušė plėšikai, kurie pas ją 
galėjo rasti apie 70 dolerių. 
Kad jie tikėjęsi pas ją dau
giau, bet penktadienį ji buvu
si padėjusi bankan $3,250. 
Pinigų ji surinkdavusi nema
žai išnuomojimu kambarių sa
vo namuose, taipgi prekiau
davusi įvairiausiomis senieno
mis, patarnaudavusi beraš- 
čiams parašymu laiškų, išpil
dymu įvairių blankų.

Areštavo įtartą Mrs 
Blancke nužudyme

MALONI ŽINIA
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1-ma kuopa gavo 
gan malonią žinią nuo Dr. Pa- 
levičiaus, LDS gydytojo, kad 
jis atvyksta New Yorkan šio
mis dienomis. Pasinaudojant 
taja proga, jis apsiėmė duoti 
prelekciją sveikatos reikalais 
LDS 1-jai kuopai, sausio 14 
d. (Jan.), nedėlioję, 3-čią vai 
po pietų, Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė., Brook- 
lyne.

Kada eina sveikatos klausi
mas, tai jau nebe vien LDS 
1-mos’kuopos narių reikalas, 
bet visų ^piliečių, kurie tik do
misi savo'sveikata, savo svei
katos gerti stoviu1. Taigi kiek
vienas brooklynietis šio nedėl- 
dienio popietį turėtų pašvęsti 
savo sveikatos reikalams, atei
damas pasiklausyti Dr. Pale-

vičiaus prelekcijos. 
vienas gali turėti 
naudos.

ls to kiek- 
daug sau

žinau, jog 
domisi savo 
šku, kad jų

Iš seno patyrimo 
brooklyniečiai 
sveikata, tai 

į daugelis dalyvaus ir šiose pre- 
lekcijose. Tuo remdamasis, 
noriu patarti, kad nesivėluotu-

* j mete atvykti, nes daktaras 
baikų nekrės —jo laikas bran
gus, tai jis ir savo prakalbą 
pradės laikui, paskirtu laiku— 
trečią valandą. Taigi, tie, ku
rie mėgstate pavėluotai at
vykti į parengimus, galite ne- 
dagirsti svarbios dalies dakta
ro prelekcijos. Tai būt jūsų 
nenaudai. Todėl dėkite visas 
pastangas pribūti paskirtu 
iaiku į prelekcijas.

A. Gilmanas.

Ar norėtumėte gauti $5 
arba $10 už $1.25?

progų 
svarbiausia, 

galima paši

su mumis — 
žmona praė- 

Buvome, ma-

Klausimas ne toks kvailas, 
kaip skamba. • Tokių 
dar esama. Kas 
tokių progų dar 
daryti!

Taip atsitiko 
manimi ir mano 
jusį Šeštadienį,
tėme ir girdėjome New Yorke 
Joan of Arc Auditoriume vai
dinant garsiąją, melodingąją 
kęturių veiksmų Verdi’o ope
rą “La Traviata.“ Trys valan
dos prabėgo žaibu, nė nepa
matėme. O kai pasibaigė vai
dinimas, tai kartui su visa 
publika plojome artistams, 
kol delnai paraudonavo.

Aš tą' operą esu matęs kele1 
tą sykių vaidinant didžiojoje 
Metropolitan Opera Housėje. 
Tik už kokius dešimt dolerių 
gali gauti geresnę vietą, iš ku
rios galėtum aiškiai artistus

giant: Ar negalima būtų šios 
artistų kompanijos gauti į 
mūsų Kultūrinį Centrą? Lai 
jie suvaidintų tą pačią operą 
“La Traviata.“ Tai būtų dide
lė naujybėj Mūsų kartos 
lietuviai darbo* žmonės milži
niškoje daugumoje yra tik 
girdėję apie operą, o nėra 
matę. Tai būtų 
gražus meninis 
visiems.

Ar nereikėtų 
tarti ?

daugumoje
apie operą,

tikras, didelis,
pavaišinimas

su jais pasi- 
Korespondentas.

Mirė' Iz. Čiūrinskas

Protestuoja dėl 
neleidimo publikai 
girdėti faktus

Amerikos Darbo Partija pa
siuntė prieš New Yorko mo
kytojus bylos vedėjui Theodo
re Kiendl protestą dėl to, 
kad nutarta neįleisti publikos 
į tą posėdį, kuriame bus 
sprendžiama 8 mokytojų byla.

Astuoni mokytojai, Moky
tojų Unijos viršininkai ir veik
lūs nariai, buvo suspenduoti iš 
pareigų. Dcpartmentinis teis
mas jų bylą galutinai spręs 
sausio 17-tą. Teisėjų baimė 
publikos ausų ir balso spren
dime bylos iššaukė A.LP ir kitų 

civilines teises ginančių orga
nizacijų rūpestį.

Kardinolo Spellmano įsaku 
praėjusio sekmadienio popie
tį, tiesiai iš bažnyčių, atsiųsti 
30 vyrų pikiėtavo Paris Teat
rą, New Yorke, esantį 4 W. 
58tii St., kur rodoma itališka 
filmą.“The Miracle.”

Pikietui vadovavo ponas H. 
O’Neill, katalikų veteranų 
viršininkas.

Mrs. Lillian Gerard, teatro 
vedėja, sako, kad einančių į 
teatrą skaičius tuojau nesu
mažėjo. Kaipi bus toliau^ atei
tis parodys. Spellmanas žadė
jo pi kietą siųsti 
6 valandą.

Menama, kad 
dejų Amerikoje
katai imsis žįygių sustabdyti 
tą puolimą ant filmos ir teat
ro ir kad civilinių laisvių 
grupės užtars užpultą teatką. 
Juo labiau masinės ameriko
nų pritarties' tikimasi 
kad Spellmanas filmos 
tą įsakė ne vien tiktai 
000 katalikų New

kas vakarą,

filmos sklei- 
firmos aclvo

pirmadienį masinė 
pašai pinės 1WO 

pilnu traukiniu, iš-

—Praėjusį 
darbininkų 
delegacija, 
vyko į Albany protestuoti re
akcininkų pasimojimą atimti 
iš darbininkų pigiomis kaino
mis gaunamą per tą organiza
ciją ap d raudą.

Organizacijoje yra apsi- 
draudę 162,000 asmenų. Ji 
užveda vyriausiame teisme 
bylą apsiginti.

Reikalauja visuotino 
diktatoriaus galios

Motinai pagelhininkė prie trijų vil
kučių, mažas apartmentas. GuolWf 
vietoje ar kitur. Linksma aplinka. 
Gera alga. SO. 8-7107. Po 8 v. v.

(3-7)

Barmaids, tarpo 21 ir 25 m. am
žiaus. Gražios. Darbas vakarais. 
PatyrinAs nereikalingas. Puikios 
darbo sąlygos. Labai maloni vieta. 
TA. 7-9879. (5-9)

Reikalinga patyrusi tarnaitė apart
ment ui Įstaigoje. Pageidaujama pa
tyrusios prie' valgio patarnavimo. 
CY. 8-8101. (5-7)

Namų darbininkė pagelbėti prie 
virimo ir vaikučio.. Paliudijimai.

i Puiki alga. Linksma aplinka.
SU. 3-0470. (5-7)

Prašė neleisti tęn 
kelti fėrą x

ko-i • Visašališkajai valdinei
I misijai leidus New Yorko- 
; Hartfordo ruožte kelti gelžke- 
lio fėrą, newyorkiete valdinė 
komisija kreipėsi 
kad neleistų kelti 
Port Chester ir

New Yorke areštuotas Wal
ter Barnes, 21 metų, to pat 
namo gyventojas, kurio savi
ninkė Mrs. Rosa A.: Bląpcke 
tapo atrasta nužudyta šešta
dienio rytą.

Bames prisipažinęs, kad 
jis kitiem dviem vyrams 
išsitaręs, jog moteriškė galin
ti turėti daug pinigų ir kad 
taręsi ją apiplėšti. Bet jis 
teisinasi apiplėšime patsai ne
dalyvavęs, tai atlikę kiti du įžanga buvo tik $1.25 — vi- 
asmenys. , į siems lygi. Viską matai ir gir-

Sekmadienį mirė dienraščio 
Laisvės skaitytojas Izidorius 
Čiūrinskas, Greenpoint ligoni
nėje. Pašarvotas yra pas 
graborių M. Bialiauskas (Ba
llas), 660 Grand St. Bus lai-

teisman, 
fėro tarp 

didmiesčio, 
šios valstijos ribose, .t

Daugelis teiraujasi, dėl ko 
čia tas sujudimas? Kaip čia 
seniai mieste pakeltas dauge
lio autobusų linijų f eras, ku
ris paliečia apie milijoną ke
leivių ir dėl to jokia valdinė 
komisija nesisielojo, teisman 
nėjo, tik pradėjo rinkti pakel
tą fėrą ir gana. Gi ten tais 
geležinkeliais naudojasi tik 
apie 17,000 kasdieninių kelei- 

I vių ir dar, didelėje didžiumo
je, ne biedniokų, bet biznio 
žmonės.

Tame Ir dalykas, kad ne 
biedniokų, atsako paklausė- 
jams kiti. Biedniokai moka ir 
tyli, kol turi iš. ko mokėti, o 
pritrūkę pinigų, alksta. Tur- 

nemokės nei cento

Gubernatorius Dewey pra
ėjusį šeštadienį prašė Valsti
jos Seimelio įgalinti sudaryti 
tokią valstijos gynybos komi
siją, kuri galėtų daryti su 
žmonėmis ar jų turtu tą, ką Į leriU» 
tiktai nori. Galėtų įsakyti 
žmonėms, ką jie turi dirbti. 
Galėtų paimti jų nuosavybę. 
Bendrai, galėtų daryti ar įsa
kyti ką tik nori.

KAM TARNAUJA 
j MARSHALLO PLANAS

New York. — Amalga- 
meitų Rūbsiuvių x Unijos 
pirmininkas Jacob Potofs- 
ky pareiškė' jog bilionai do-» 

kuriuos amerikinis 
Marshallo planas davė va
karinės Europos kraštams, 
patarnavo tik bizniams ir < 
valdžioms, bet ne žmonių 
dauguomenei.

, . i tingieji _ ..... ... .
matyti. Už keturius ar penkis dojamas trečiadienį tarpe 2 ir | daugiau, negu jie turi mokėti
.1 _ 1___:____ ..XI__ 1 • ' ____J_____ ... ___ 1 . „ • X.. ____r _ ... . . . . ...dolerius užkelia į padanges, 3 vai. po pietų, 
iš kur tik per žiūronus gali 
matyti, kas dedasi ant estra
dos: Tai ne juokai.

O čia, praėjusį šeštadienį,

Rept.

Du 
patys 
ninką

plėšikai, menama tie 
visur, apiplėšė groser- 
552 Court St.,

Sofija, Bulgarija. —R 
nai fabrikinė Bulgarių * • • W. "I < • <vaisti- Liaudies Respublikos pro

Spellmanas 
mažos ma- 
jeigu jis ir 
.atstovautu.

dėl to, 
boiko- 
1,250,- 
Yorko

mieste, bet taip pat ir visos 
šalies 26,000,000 katalikų.

Pritaria ar nepritarią tai 
filmai amerikiečiai tuo puoli
mu teatro pasipiktinę. Jie 
klausia, kokią teisę turi Spell
manas padiktuoti, ką ameri
kiečiai turi ar neturi matyti 
ar teatrai rodyti, 
gali kalbėti, tiktai 
žumos vardu, net 
visa ta mažuma
Savo šiuo poelgiu' Spellmanas, 
matyt, neatstovauja nei visų 
katalikų, nes čia pat, eilėse 
einančiųjų į teatrą pro pikie- 
tus, radosi katalikų, pasipikti
nusių Spellmano mostu dik
tuoti jiems, ką jie' gali ar ne
gali matyti. Jie pasipiktinę 
šiuo jo poelgiu taip, kaip kad 
buvo pasipiktinę juomi aną 
žiemą, l>ada Spellmanas lau
žė Maspethe Kalvarijos kapi
nėse duobkasių streiką.

Filmą, kaip jau kas kitas 
seniau rašė, yra viena geriau
siųjų. Bet ji liečia “stebuklą.“

Filmą ir pikietą matęs.

ninką 1423 Neck Road, degti- mong pagamino 21 procentl 
nių krautuvę 35 Cranberry St. daugiau visokių dirbinių!
Vaistinės savininkas buvęs ir 
apmuštas. negu 1949 metais. Pramo- 

______ ! nes našumas viršijo metinį 
SKELBKITeS LAISVĖJE Iplaną penklais Procentas.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkime 
sausio 8-tą d., pirmadieni, 7:30 v. 
vakaro, 280 Union Avė., Brooklyne, 
nariai ir visi kiti susidomėjusieji 
ateiti girdės referatą apie grąžinimą 
ir perdirbinėjimą maisto. Aiškins 
studijavęs maisto chemiją ir tokia
me darbe dirbęs asmuo. Kalba įvyks 
užbaigus aptarti organizacijos rei
kalus. (4-6)

New Yorke kafejo.je areš
tuoti trys asmenys, kaltinami 
gembleriavus , net kolegijų 
krepšinio žaismėmis. Savinin
ką kaltina leidime vartoti jo 
užeigą gemblerystei.

John Werner, 4 mėnesių 
kūdikis, rastas vigėj uždusęs 
po užsitraukusiu ant burnos 
užklodu. %

PARDAVIMAI i
Parsiduoda gražus restaurantas | 

gražioje vietoje, geras biznis, pora 
gali pasidaryti gražų pragyvenimą; 
randa nebrangi, lysas 4 metams. 
Kreipkitės; 78-09 Jamaica Ave., i 
Woodhaven, N. Y. (6-10)

i siems lygi. Viską matai ir gir- 
di kuo i

už-1 buvo pirmosios rūšies, vaidi- 
" o meistriškai, svarbiausios 
rolės buvo atliktos nė kiek ne 

pramogų programas. Sakoma, prasčiau, kaip Metropolitan 
kad uždrausiąs pardavinėti ir 
tikietus kitiems, Įeisiąs parda
vinėti tiktai patiems policis- 
tams ir jų artimiesiems.

Policijos viršininkas 
draudė policijai rinkti skelbi- no 
{mus į policijos organizacijų 1--

puikiausia. O artistai

New Yorke areštuotas 1.8 
metų vyrukas Joseph Evans, 
neseniai buvęs paleistas iš 
“pataisų“ įstaigos. Kaltina, 
kad jis tvojęs krautuvės savi- 

i su tuščia bonka ir 
bandęs apiplėšti. Savininkas 
išbėgo gatvėn šaukdamasis 
pagalbos. Paskui jį išbėgo ir 
jo užpuolikas, bet jį pagavo.

Jų iš anksto surokuota, kiek 
jie per metus turi sukrauti 
turto, tad jie neišgali permo
kėti. Tai dėl to toks lermas 
dėl palietimo gyvenančių pui
kiose rezidencijose West
chester apskrityje. T-as.

Gal statys naujŲ namy

Opera 
gal tik 
Opera 
kestras

Štai kas man į galvą atėjo,' 
ten besėdint ir besidžiau-

Housėje. Skirtumas 
toks, kad Metropolitan
Housėje choras ir or- 
didesni.

SKELBKITeS laisvėje

Kas nors telefonu pasakęs 
policijai, būk Stanley teatre, 
kur dažnai parodomos pažan
gios filmos. esanti padėta 
bomba. Pribuvo detektyvai 
bet nebuvo bbimbos. <

New Yorko miestinis bu
tams autoritetas žadėjo pra
šyti miestinės budžeto tarybos 
leidimo nusavinti plotus žemės 
statybai devynerių projektų. 
Penki tų numatytųjų projek
tų būtų statomi Manhattane, 
du Brooklyne, po vieną Bron- 
xe, ir Queens.

Visuose bendrai gautų pa
ktai pas 10,175 šeimos.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Dr. A. Petriką 
■ DANTŲ GYDYTOJAS Q

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Andrew Ray išbando anglų karališką sostą filmo je 
“The Mudlark,” dabar rodomoje Rivoli Teatre, New 
Yorke, Irene Dunn© ir Alec Guinness vaidina karalie
nę Viktorią ir Disraelį.

Dienraščio Laisves B-ves

KOHWNCIJA
IR

BANKStiS -
Visi dienraščio Laisvės patriotai rengkites 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendrovės 
dalininku suvažiavimas ir banketas įvyks

„ŠEŠTADIENI

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandų dieną
I ’ I . .

Vakarienė, bus duodama 7-tą vai. vakare.

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

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

Miestui vandens tiekimo re
zervuaruose dabar esama 
92.3 nuošimčiai talpos. Pernai 
tuo laiku buvo 37.3 nuošim
čiai.

Sausio 4-tą New Yorke bu
vo 60 laipsnių šilimos. Tačiau 
nebuvo šilčiausioji. Pernai tą 
dieną buvo 65.6 laipsniai.

SKELBKITeS ^LAISVĖ JE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Daubariai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIŠT, Ph. G., ■

EDWIN LANE, Ph. G. \
Tel. EV. 7-6238 /

’ • -U \ /

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Liros, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsi?, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS:

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

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 Telefonai
EVergreen 4-8969

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Antr., Saus.-Jnn 9, W51
• • • • ’t ■ _ ' ’N ’ I*. ‘ k T*'* .A'-!*

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINES, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.




