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' Vienas geras baltimorietis 
prisiuntė iškarpą iš “The Bal
timore News-Post”, gruodžio 
29 dienos. Skaitau aš ją ir 
juokiuosi. Rašo gabus kolum- 
nistas Louis Azrael.

Bet taipgi labai susirūpi
nau. Baltimore yra didelis, ga
na gražus moderniškas mies
tas. Ten gyvena daug lietuvių. 
Ten vidutiniai gerai darbuo
jasi mūsų draugai pažangie
čiai.

Nenoriu, kad tas miestas 
visiškai nueitų velniop. O jis 
nueis. Ji valdo majoras, kuris 
aiškiai serga galvos liga.

Tai patyriau iš minėtosios 
iškarpos.

AMERIKONAI SPARČIAI R«'/’ europiečiai žiūri j TRUMANAS RAGINA 
TRAUKIASI ATGAL NUO ’ Koreią’ ir KinW
KORĖJOS LIAUDININKŲ X ffSfc
Korėjos liaudininkai ir kinai 
užėmė Osanąf veržiasi link Taegu ^1^°:

Press žinių agentūra ap
klausinėj o vakarinius euro
piečius, kaip jiem atrodo 
Korėjos karas; ir jie šitaip

± Štąi kokia liūdna istorija. 
Perduodu jums, kaip pat.ie- 
Louis Azrael. •

Kaip į visur, taip į Baltimo- 
>, matyt, atsikraustė “Stab
as su komunizmu” ir pradė- 

,o savo pokštus. Pirmiausia 
jis paveikė Baltimorės Parkų 
Departmentą. Tas Depart- 
mentas prie pat miesto salės 
įrengė gražią kalėdinę eglaitę 
ir ant pačios 
tupdė gražią 
dę.

jos viršūnės už- 
raudoną žvaigž-

Korėja, saus. 9. — Ame
rikos armija vakariniame 
fronte pasitraukė iš Osan 
miesto su geležinkelio ir 
vieškelio stotim, 60 mylių į 
pietus nuo 38-tos paralelės, 
buvusios sienos tarp Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir Pietinės tauti
ninkų Korėjos.

Diena pirmiau ameriko
nai buvo priversti pasi
traukt iš Vondžu, geležin
kelio ir vieškelįų mazgo, 55 
mylios į pietų rytus nuo 
Seoulo, Pietinės Korėjos

i sostinės. Amerikiniai lakū- 
| nai paskui įkandžiai sprog- 

su ta raudona I dino ir degino Vondžu ir 
išgyveno keletą supleškino tris kaimus į žie- 

D’Ale- mius nuo to miesto.
praei 
pavo

--------  Į Amerikonai nieko nelai- 
glijos laivai jau keturias | mės, bandydami atsilaikyti 
dienas be paliovos naikino Į Korėjoje, ir būtų besmege- 
tą uostą, 20 mylių į vaka- niškas dalykas pradėti ka
rus nuo Seoulo. rą prieš Kinijos Liaudies

Kiti amerikonų ir jų tai- Respubliką. 
kininkų karo laivai pylė 
nuolatinę ugnį į rytinio Ko
rėjos pajūrio miestus per 
60 mylių į žiemius nuo 38- 
tos paralelės.

Didžioji dauguma vaka
rinių europiečių nemėgsta 
gen. MacArthuro ir nepasi
tiki juom. Jie sako, Mac- 
Arthuras padarė didelę 
klaidą,, pasiųsdamas savo

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, saus. 8. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai darė ofensyvo 
žygius .prieš amerikonus iš
tisame fronte.

Ta eglaitė 
žvaigžde ten 
dienų. Miesto majoras 
sandro kasdien pro ją 
davo ir to komunistinio
jaus miestui nepastebėdavo.

Bet tą pavojų pastebėjo ki-l 
ti, daug gudresni už majorą 
baltimoriečiai. Jie tuojau tele
fonu pašaukė majorą ir pirš
ti jam parodė, kad prie pat 
jo raštinės durų komunizmas 
susuko lizdą formoje raudo
nos žvaigždės ant kalėdinės 
eglaitės!

To tik reikėjo. Majoras taip 
pat telefonu pašaukė Ugnies 
Departmento galvą ir įsakė 
sunaikinti tą “kbmunizmd 
ženklą.*’ Pribuvo didelis, rau
donas sunkvežimis, iš jo iš
puolė ugniagesiai ir vienas jų, 
gabiausias ir stipriausias, ilgu 
ugniagesių kabliu vienu smū
giu p a 1 eido tą raudoną 
žvaigždę į nesuskaitomą dau
gybę mažų kavalkų!

Taip ir apsidirbta su komu
nizmo pavojumi Baltimore!.

Bet taipgi gražiai ir teisin
gai Louis Azrael pastebi, kad 

, ta pati sena Baltimore dar nė
ra pilnutiniai apsaugota. 
Per žioplumą, ar dėl stokos 
įsakymo iš majoro/ ugniage
siai paliko ant tos pačios eg- 
jjitės raudonas b d 1 i u k e s. 
Tuipgi smarkusis majoras dar 

I neapsidirbo su raudonomis 
trafiko šviesomis. Mieste dar 
.vis tebesimato daug raudonų

I iškabų. I
Pasirodo, kad netaip bus 

- lengva “Sfaliną su komuniz
mu” iš visur iškrapštyti.

Skelbiama, kad jankių 
! lėktuvai per dieną užmušė 
| bei sužeidė daugiau kaip 
tūkstantį šiaurinių Korėjos 
liaudininkų ir jų padėjėjų 
kinų Vondžu srityje. Tei
giama, jog per mūšius ant 
žemės amerikonai nukovė 
400 liaudininkų ir paėmė 
nelaisvėn apie 150.

Liaudininkai, verždamie
si pirmyn, užėmė vietas jau 
15 mylių i pietus nuo Von
džu. .

Associated Press prane
ša, kad generolas MacAr
thur įsakė jankiams dar 
sparčiau trauktis atgal, nes 
jeigu korejiniai liaudinin
kai ir kinai pirma pasieks 
Taegu, geležinkelių ir vieš
kelių stebulę, 75 mylios į 
pietus nuo Vondžu, tai už- 
kirs amerikonams svarbiau
sią pasitraukimą į Pusan 
uostą, pačiame pietiniame 
Korėjos pussalio* gale.

Kariniai Amerikos ir An- 
Inčoną, liaudininkų atgrieb-

Cenzoriai išbraukia iš 
Korėjos žinių beveik 
viską, kas jiem nepatinka

Chicago. — Čionaitinio 
Daily News korespondentas 
Kėyes Beęch pranešime iš 
Tokio sako:

— Generolas MacArthur 
yra įgalinęs savo cenzorius 
išbraukti iš pranešimų apie 
Korėjos karą faktinai vis
ką, kas tik jiem nepatinka. 
Jie cenzūruoja žinias ne. 
tik dėl karinio saugumo, bet 
pakeičia jas politiniai 
dvasiniai.

Cenzūra nepraleidžia 
respondento pastabų,
dančių blogą kariuomenės 
ūpą arba prastą veikimą.

Cenzoriai išbraukė iš ma
no pranešimų tokius žo
džiu^, kaip “pasitraukimas” 
•ir “nukentėtas sumušimas.”

Kitas korespondentas ra
šė jog daugelis komandie- 
rių praranda pasitikėjimą 
atsilaikyti. Čia- cenzoriai iš
braukė žodį “praranda” ir 
įrašė “įgyja” pasitikėjimą.

ir

ko-
ro-

Kaip rytiniai vokiečiai 
suprato Trumano kalbą

kariuomenę iki Kinijos 
(Mandžūrijos) sienos; tad 
kjnai pamatė pavojų sau ir 
logiškai ėjo talkon' šiauri
niams Korėjos liaudinin
kams. Jie prisiminė, jog 
MacArthuras neseniai lan
kėsi pas Čiang Kai-šeką 
Formozos saloje ir buvo 
nuoširdžiai ten vaišinamas.

Vakariniai europiečiai į Kongrese sausio 8 d., ragi- 
mato, kad Amerika Korejo- no Jungtines Valstijas kuo 
je dar pirmą kartą savo is
torijoj , nukentėjo tikrą 
smūgį. Bet jie pageidauja, 
kad Amerika, nepaisant to 
pažeminimo, :

PILNAI PASIRUOŠI 
PASAULINIAM KARUI
Saukia urmu ginkluot Ameriką, 
ir kt. kraštus prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tas Trumanas, kalbėdamas

smarkiausiai ginkluotis ir 
pilnai pasiruošti karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Kartu jis 
piršo ginkluoti ir stiprinti 

susilaikytų europinius Atlanto kraštus 
nuo kerštingų, neapgalvotų ir kitus** Amerikos 
žygių. ,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington/— Prezid. 

Trumanas atsiuntė senato
riui Byrdui laišką, kuriame 
sako, taksai kariniams tik
slams turės būti taip pakel
ti, kad ‘‘skaudės” amerikie
čiams juos mokėti.

Numatoma, jog valdžia, 
apart tiesioginių taksų, rei
kalaus aptaksuot beveik vi
sus perkamus daiktus.

Bonn, Vokietija.— Jung. 
Valstijų, Anglijos ir Fran
ci jos atstovai tariasi su va
karinės Vokietijos vaįdžia 
apie vokiečių armijos atgai
vinimą.

Jie pranešė, jog vakarų 
Vokietijos valdžia “draugiš
kai ir palankiai” svarsto 
pasiūlymą dėl vokiečių ar
mijos atkūrimo.

Prezidentas reikalauja 
14 bilionų daugiau 
karinių lėšų

Korėja. — Šiauriniai Ki
nijos liaudininkai ir jų ben
dradarbiai kinai užėmė vie-

nuo Osan miesto.
Liaudininkai privertė a- 

me'rikonus pasitraukt viso

“drau
gus” prieš Sovietus.

Prezidentas siūlė sumobi- 
j lizuoti visas amerikiečių jė- 
I gas, ragino Kongresą žy
miai padidinti taksus gink
lavimuisi, piršo. aprėžti 
streiko teisę, užšaldyti al
gas ir tūlų reikmenų kai
nas, paplatinti ir pailginti 
verstiną karinę tarnybą.

nuo 38-tos paraleles.

Indijos premjeras Nehru 
tvirtina, jog naujoji 
Kinija tikrai nori taikos

Tokio. — Generolas 
Arthur dar paaštrino 
nių žinių cenzūrą, taip kad 
slepiama, kiek amerikonai 
pasitraukia atgal ir kur jie 
apsistoja, bandydami gintis.

Mac- 
kari-

Barcelona, Ispanija. — 
Keturi kariniai Amerikos 
laivai atplaukė “į svečius” 
pas Ispanijos Franko fašis
tu valdžią.

Washingtono valdžia 
ketina siųsti 108,000 
jankių į Europa

Trumanas jau neragino’ * 
panaikint priešunijinį Taf- 
to- Hartley’o įstatymą ir 
nesiūlė išleisti įstatymą dėl 
teisingos darbininkų sam
dos, taip kad jie /tebūtų 
skriaudžiami dėl tautybės, 
religijos bei odos spalvos.

Ar Sovietai gręsia užpult 
Ameriką?

Trumanas pasakojo, kad 
Amerika ir “visos kitos 
laisvos tautos” turi susi
jungti ir pasiruošti kovai 
prieš Sovietus, idant jie ne
galėtų “atitvert Ameriką ir 
praryt jos talkininkus vie
ną po kito.”

Prezidentas pareiškė:
• “Sovietų Sąjungai nerei

kia užpult Jungtines Valsti
jas, kad ji galėtų užviešpa- 
taut pasaulį. Sovietai gali > 
pasiekti to tikslo be šūvio 
prieš mus, vien tik atskir
dami kitas tautas nuo mū- ‘ 
sų. , ;

“Sovietiniai imperialistai 
naudoja du veikimo būdus 
— kursto vidujinę revoliu
ciją ir užpuolimą iš lauko 
pusės”...

Trumanas gąsdino:
“Jeigu Sovietų Rusija už

imtų vakarinę Europą, ta
tai antra tiek padaugintų 
Sovietam anglį ir trečia

’London. — Indijos prem
jeras Jawaharlal Nehru pa
reiškė, jog Kinijos Liaudies 
Respublika tikrai nori tai
kos.

Kalbėdamas savivaldinių 
Anglijos imperijos kraštų 
premjerų konferencijoje, 
Nehru pabrėžė, jog kinai 
tik tuomet pradėjo taikan
ti Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkams, kuomet ameriko
nai artėjo prie Mandžūri- tiek padidintų jiem plieno 
jos rubežiaus. Nehru sakė, kiekius. Jeigu laisvieji Azi- 
Kinija^ nužiūrėjo, kad jie jos jr Afrikos kraštai tektų

| Pernai prezidentas Truma
nas paskyrė keletą desėtkų 
milijonų dolerių pravedimui 
gyveniman savo programos 
“Ketvirtojo Punkto.” Vyriau
sybe pasiuntė komisarus į. 
trisdešimt šešias “atsilikusias” 
Azijos ir Afrikos šalis jų žmo
nes išmokyti, kaip jie turi gy
venti ir tvarkytis.

“Ketvirtojo* Punkto” direk
torius Dr. Bennett sako, kad 
visiems tiejms agentams yra 
įsakyta daryti spaudimą, kad 
visuose tuose kraštuose būtų 
pravesta “kapitalistinė žemės

Berlin. — Oficialė Ryti
nės Vokietijos žinių agentū
ra A.D.N. šitaip trumpai 
perdavė turinį prezidento \ 
Trumano pasakytos Kong
resui kalbos:

— Trumanas reikalavo 
dar daugiau bilionų dolerių 
ginklavimuisi, piršo sun
kesnius taksus / ir smau
giančius priešdarbininkiš- 
kus įstatymus ir aršiai už- 
sipuldinėjo Sovietų Sąjun
ga.  '

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

Amerika vėl sparčiai 
ginkluoja čiangininkus

Washington. — Jungtin. 
Valstijos per kelias, pasta
rąsias savaites pasiuntė 
Čiang Kai-šeko kinam tau
tininkam Formozos saloje 
ginklų dar už 10 milionų 
dolerių.

Washingtono valdininkai 
sako, ginklai skiriami “ap
sigynimui” nuo Kinijos ko
munistų įsiveržimo.

Bet suprantama,
Čiangas ginkluojamas įsi
veržimui į Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Washington. — Prezid. 
Trumanas pranešė Kongre
so vadams, kad jis reikalaus 
iki 14 bilion. dol. daugiau lė
šų ginklavimuisi sekamiems 
metams, negu einamiesiems 
finansiniams metams.

I

Einamiesiems gi metams 
paskirta 42 bilionai dolerių, 
tai yra, 42 tūkstančiai mi- 
lionų.

Finansiniai valdžios me
tai skaitomi nuo vienų me-

Washington. — Patirta, 
kad Trumano valdžia pla
nuoja pavasarį pasiųst 6 di
vizijas (apie 108,000 vyrų) 
kariuomenės į vakarų Eu
ropą. Ši amerikinė karino 
menė būtų įjungta į 1___
ra tarptautinę Atlanto 
kraštų armiją prieš ! 
tų Sąjungą.'

Kinija nužiūrėjo, 
gali užpult Mandžūriją.

Nehru ragino daryti 
spaudimą Amerikai, kad 
sutiktų priimti naująją Ki
niją į Jungtines Tautas ir 
kad bent žadėtų kada nors 
pripažint Formozą Kinijos

sovietinei Rusijai, tai mes 
(Amerika) prarastame bū
tiniausias* mums karines 
medžiagas, jų tarpe ir ura
nium ą, atominių bombų me-1 
džiagą.”

Tokiu pavyzdžiu Truma-

kad

dyti ir šauksime, kad mūsų 
Amerikai grūmoja mirtinas 
pavojus...

LKitais žodžiais, mes tuose 
. ; kraštuose tversime santvarką 

pagal savo paveikslą. Tam 
panaudosime savo dolerius ir 
agentus. O kai žmonės sukils 

yptieš “kapitalistinę reformą”, 
jausime armiją juos suval- 

't

N-

Kardinolas Spellman prakei
kė itališką filmą “The Mirac
le.” Uždraudė katalikams jį 
matyti.

Aš neabejoju, kad už tokį 
to filmo išgarsinimą kardino^ 
las bus gavęs riebiai apmokė
ti. Dabar vjsi žingeidaus jį 
matyti. Pirmiau niekas apie 
“The Miracle” nė nežinojo.

Trumanas nori dar 10 
bilionų dolerių taksų

Washington. — Praneša
ma, jog pręz. Trumanas 
reikalaus, kad Kongresas 
pakeltų amerikiečiams tak
sus viso 10 bilionų dolerių 
pasmarkintam ginklavimui
si. . \

respublikai. Jeigu taip bū- j nas teisino vakarų Europos 
tų padaryta, tai kinai su- p- ‘
tiktų per traukt mūšius Ko- ginklavimą

Sąjungą ir įvairių Azijos 
i kraštų ruošimą karui prieš 
j Kinijos Liaudies Respubli- ' 
ką. ''

Prezidentas neatsakė į 
klausimus, ar jis tęs Korė
jos karą ir ar siųs ameri
kinę armiją į vakarų Euro
pą be kongreso leidimo.

Trumanas, tarp kitko, 
pranešė, kad jo programa 
reikalauja pastatyt 50,000 
naujovinių karo lėktuvų ir* 
35,000 tankų per mejus, ir 
priminė, jog vienas naujas 
B-36 Įbombanešis dabar lė- 
šuoja pusketvirto miliono . 
dolerių.

Pravda vadina Hooverį 
ir Taftą 4 užpuolikais”

niuo- i v---- ; - L 'bend- reJos kare, sake Nehru.

vakarinės Vokietijos
prieš Sovietų

Sovie- {Didžiule policinė 1 C 1 
Repubiikonų senatorių sargyba Eisenhoweriui

vadas Taftas ir tūli kiti 
reikalauja uždraust valdžiai Paryžius. — AtJvyko ge-
siųst Amerikos kariuomenę nerolas Eisenhower kaipo 

tų liepos 1 d. iki kitų; metų Europon be Kongreso leidi-
liepos 1. mo.

Anglija ir Francija atmetė 
Sovietų protestą

London. — Anglija ir 
Francija atmetė Sovietų 
Sąjungos protestą prieš Vo
kiečių armijos atkūrimą.

Anglų ir francūzų val
džios pareiškė, jog vokiečių 
armija bus naudojama tik 
“apsigynimui nuo komunis
tinio užpuolimo.”

Jungtinės Valstijos jau 
pirmiau atmetė tokį Spvie- 
tų protestą.

Saigon, Indo - Kiną: — 
Francūzų komanda prane
ša, kad jie 'atmušė Vietna
mo liaudininkų atakas lin
kui Hanoi ir Haifong uos
to.

Republikonai kritikuoja 
Trumano kalbą

Washington. — Republi
konai senatoriai Taft, 
Wherry ir kiti peikė Tru
mano kalbą Kongrese; sa
ko, kad jis tik kartojo se
nuosius savo pasakojimus, 
teisindamas trumanišką po
litiką.

Washington. — Mašinis
tų Sąjunga (unija) sugrįžo 
į Amerikos Darbo Federa
ciją, kurią buvo apleidus 
per 5 pastaruosius metus.

Mašinistų unija buvo pa
sitraukus per ginčus su fe
deracine Dailidžių Unija, 
nepasidalinant tam tikrais 
darbais.

vyriausias komandierius 
tarptautinei armijai vaka
rų Europoje prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kuomet, Eisenhoweris iš 
lėktuvų aikštės važiavo į 
Paryžių, tai 18 mylių ilgio 
kelias buvo apstatytas dvi
gubomis policijos eilėmis iš 
abiejų pusių.

Eisenhoweris apsigyvens 
Paryžiuj ir lankysis visų 
europinių Atlanto kraštų 
sostinėse; ragins jų val
džias skirti gana didelius 
kariuomenės junginius į 
bendrąją armiją prieš ko
munizmą.

Hong Kong.— Anglų val
džia įsakė “nereikalin
giems” savo piliečiams išsi
kraustyti iš Hong Kongo, 
kuris rubežiuojasi su Kini
ja. -

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas Hoo- 
veris ir senatorius Taftas 
yra “imperialistiniai už
puolikai.” Sako,-jiedu taip
gi perša Amerikai užvieš- 
pataut pasaulį, nors skir
tingais (pigesniais) būdais, 
negu Trumanas.

t
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Kreipimasis į Jungtinių Tautų Organizacijų
ginkluotųjų pajėgų — sau- žarit tarptautinius susitari-
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Pasitraukti iš Korėjos -- pbptilidttis šūkis
Republikohų partij'a pajuto Amerikos žmonių pulsą ir 

pradcjo kelti reikalavimą, kad mūsų vyriatisybė tuojau 
ištrauktų armiją iš Korėjos. Ten jau užtenkamai daug 
k r arijo pralieta ir galvų paguldyta. Laikas palikti Korė
ją korėjiečiams! ’

Taip galvoja labai daug Amerikos žmonių. Republiko- 
nų šulai puikiai supranta, kaip nepopuliarus šis prezi
dento Trumano karas Korėjoje^

Žemiau telpa Antrojo 
pasauliriio taikos šalinin
kų .kongreso (įvykusio 
1950 m. lapkričio 22 U., 
Varšavoje) kreipimasis 
į Jungtines Tautas taikos 
išlaikymo reikalu. Lie
tuvos spauda, iš kurios 
kreipimasis p a i m t aS; 
Jungtines Tautas vadina 
‘‘Suvienyto m i s Nacijo
mis,” tad mes tai ir pa
liekame.—Red.

Kurdamos Suvienytų Na
cijų Organizaciją, pasaulio 
tautos sudėjo į ją didžias 
viltis. Didžiausioji tų vil
čių—taikos, viltis.** \ x

Tačiau karas šiandien jau 
sudrumstė Vienu tautu tai
kųjį gyvenimą, o rytoj gra- 

j siria sudrumsti visos žmo-

nius, draudžiančius remili- sumos, oro ir karinių jūrų 
tąrizuotf Vokietiją ir Japo
niją. Tie mėginimai ir prie
monės sudaro rimtą pavojų' Tokia priemonė ryžtingai 
taikai.
reikalaujame sudaryti tai
kos sutartį su suvienytąja agresijos pavojų. Ji padės

— sumažinimą nuo vieno 
trečdalio iki pusės.'

pio nepasitikėjimo atmos
ferą ir yra pAlaiikūs kari
nei propagąridūi, kad, iš ki
tos pusės, tautų kultūrinių 
ryšių sustiprihihtas sudaro 
savitarpio Supratimo ii’ pa
sitikėjimo bendroje kovoje 
už taiką sąlygas, mės krei
piamės į visas vyriausy-

Mes primygtinai padarys galą ginklavimosi ]-,es> ragindami prisidėti
varžyboms ir sumažins prie tautų kultūrinių ryšių 

pagerinimo, tautų kultūri-
ir demilitarizuota Vokieti- palengvinti valstybių kari-ijįjų lobių savitarpio studi-
1 I X T 1 /A 1 IZ" FA A 1A Al, I nlA I f A A'A A A A 1 1/1 A 1 A n Li i 1 -« Z--J r-a i r* Irti m n i i v» - - —- ____ - - - -ja, lygiai, kaip ir su Japoni- j nius biudžetus ,kurie sun- 
ja, ir pašalinti iš šių abie-įkia našta užgula visus liau
ju šalių okupacinę karino- dies sluoksnius. Ji taip pat 

padės atkurti tarptautinį 
ir būtiną

saulinę Taikos Tarybą, ku
ri bus atstovaujamasis or-^ 
ganas, į kurio sudėtį įeis viw 
sų pasaulio tautų, tiek š&» 
lių, įeinančių į Suvienytųjų 
Nacijų Organizaciją, ’ tiek 
ir joje neatstovaujamų, at
stovai, Skaitant ir tų šalių 
tautas, kurios šrahdien dar ’ ’ 
yra priklausomos ir,koloni
jinės. , ’ •

Pasaulinė Taikos Taryba 
paragins Suvienytųjų Na
cijų Organizaciją darbais 
įvykdyti, jos prisiimtuosius 
įsipareigojimus stiprinant 
ir vystant visų šalių taikųjį 
bendradarbiavimą. Ji pasi
ims aukštą uždavinį užti
krinti tvirtą ir ilgą taiką; s. 
atitinkančią visų tautų‘gy
vybinius interesus; Pasau
linė Taikos Taryba įtikins 
žmoniją ,kad ji, nepaisyda
ma esamų trūkumų, kurių 
negalima mažinti, įvykdys 
prisiimtąją misiją.

javimo. Mes siūlome prisi
dėti prie tarptautinių kul
tūros veikėjų konferencijų 
-organizavimo; prie jų savi
tarpinio kitų šalių lanky
mo, plataus kitų tautų lite
ratūros išleidimo ir susipa
žinimo su jų menu.

menę.
3. Mes žiūrime į smurtu' pasitikėjimą 

daromus mėginiinūs laikyti draugystę tarp visų valsty- 
tautas priklausomybės ir bių, kokia bebūtų jų san- 
kolonijinės priespaudos bū- tvarka.
klėje kaip į pavojų taikai ir į Kongresas pareiškia, jog 
skelbiame tų tatitų teisę į kontrolė, liečianti atominio 
laisvę ir nepriklausohiybę. ginklo ir kitų masinio žmo- 
Mes pasisakome prieš visas nių naikinimo ginklų rūšių, 
rasinės diskriminacijos for-;o taip pat paprastojo apsi- 
mas, nes jos sukelia tautų ginklavimo uždraudimą ir 

i sumažini
mą, techniškai įmanoma.

Prie Saugumo Tarybos

SaVb prakalboje sėhatorius Taft apkaltino prezidentą1bijos taikųjį gyvenimą. Jei-’tarpe priešiškumą ir taip apsiginklavimo
1 A 1 r- « 1- n z\ vn 4- zs i X i vi n wa fa Irn nd TTimXtlrrAA Vi n I i fr'i • . AT • • ’ ZA • L . I j—> _ JI _ __ ____ _ * _ ' 1_______ _  1___ * a Lx.įtraūkime Amerikos į tą nepateisinamą karą, visiškai be Suvieri. Nacijų Orga-

atsiklaūsimo Amerikos žmonių ir Kongreso. ' njzacija i ____
Ai* Ainerikos žmonės norėjo šio konflikto? Ar jie bū- svarbiausios vilties, 1

tų pritarę siuntimui karo jėgų į Korėją, jeigu būtų buvę ^ejo i ją visds pasaulio tari-

Nacijų C)rga-|pat sudaro pavojų taikai, 
njzacija nepateisina tos!

tų pritarę siuntimui karo jėgų į Korėją, jeigu butų b 
jųhuofoonės atsiklausta? Labai abejotina, Nepaisant

vw.,! 4. Mes laikome būtinu < Prie Saugumo Tarybos 
kurią! demaskuoti agresorių riiėgi-1 turi būti sudarytas tarp- j

tų pritarę siuntimui karo jėgų į Korėją, jeigu būtų buvę ^j0 į ja visds pasaulio taū- nimus. supainioti pačią 
jų huofhonės atsiklausta? Labai abejotina. Nepaisant vi-1 tos ,tiek atstovaujamos jo- agresijos sąvoką ir tokiu 
sos karščiausios karo kurstytojų propagandos, Amerikos' je savo vyriausybių, tiek ir būdu suteikti pretekstą už- 
paprastieji žmonės, darbo žmonės, kurie sudaro 90 pro-! dar neatstovaujamos, jeigu siehio kišimuisi į kitų šalių 
centų visų žmonių, nenori karo.' Kaip visų kitų kraštų | Suvienytųjų Nricijų Orga-; vidaus reikalus. Jokie (po- 
paprastieji žmonės, taip Amerikos liaudis trokšta taikos Į nizacija neužtikrina žmoni- • litiniai, strateginiai ir eko- 
ir, ramybės. ' . j jai ramybės ir taikos, tai' hominiai sumetimai, jokie

paprastieji žmonės, darbo žmonės^ kurie sudaro 90 pro
centų visų žmonių, ]

 ‘ - j jai ramybės ir taikos, tai : hominiai sumetimai, jokie 
Štai kodėl dabar taip plačiai prigyja masėse obalsis, į tat vyksta todėl, kad ji pa-j motyvai, susiję su vidaus 
* - ---- 4.,.^^.. k.-.u, įteko įtakon jėgų, kurios iš-’padėtimi ir vidiniais kon-kad mūsų armija'iŠ Korėjos tuojau būtų ištraukta.

sižadėjo vienintelio galimo.' flik'tais vienoje arba kitoje 
kelio į visuotinę taiką—vi-1 valstybėje, negali pateisinti 

’ » ieškoji- ■ bet kurios valstybės gin- 
mo. | kluoto kišimosi į kitos vals-

Jeigu Suvienytųjų Naci- į tybės reikalus. Agresija 
nusikalstamas aktas 

i sinti viltis, kurias žmonija tos ’ valstybės, kuri pir- 
■kadrit kiekvieno rtiflsu delegacijos toostelėjimo. Jie ūž-1 tębedydą į ją, ji tu- moji panaudoja ginkluotą- 

•‘ykerhūsų vyiiąusyb8s pasiuntimą armijos Korėjom Jie ‘ m A,,. J hphfih, n,.ptpl<«f,.

tai politikai liepto galas
’ 'BėVėik hetikėtini dalykai pradeda Vystytis Jungtinėse jotinio sutarimo

Tautose; Atsimename, kaip ištikimai ir paklusniai iki šiol j 
įvairios kapitalistinės šalys sekė mūsų prezidento ir vai-j . - ................... , . ,
stybės sekretoriaus politika Tolimuosiuose Rytuose. Jųp^ Organizacija nori patei- yi

A u . .. .... i oinh iri hc I.Mivioe 7mnnnti ro'
■a

atstOVai Jungtinėse Tautose automatiškai pakeldavo ran-i Ir' " - - - - ~.
gvremusu vvriausyoes pasiuntimą armijų© imucivu. uiu, . - - . -v_ . . . .. lA. . . , u-,, ,, ij i .‘••i-i , • -i tos nubrėžė iai nuo jos or- kokiu tai bebutu pretekstu.? BūlsąvO už tai, kad kitos salys prisidėtų prie Amerikos ja . i ą

-iu.-* t- u i ■ - ivthK ganizavimo dienos, ir, kaip i 5. Mes esame tos nuomo-< Kąrb KUrejOje.. Jie balsavo uz tai; kad generolas Mae- 5 ’ ’ 1 1O 7 7 A |

• y i no x i i • • 4. pirma žingsni tuo keliu, už- nes, _ jog karo propaganda
o? p?1 gV1 SpV?.ai bias;siųs ų tįkrįntį ku *■ greičiausia sudaro didžiausią pavojų

? iki pat Mandžui-ijos. J>e atsisakS daryh ką nors, kas ne- valstybių-J tautų taikiajam bendradar-

.. Bet štdi į konfliktą tapo įtraukta linija. Visa sitiiaėija • į h, ^ni:. sunkiausių
• pasikeitė- Dalykai pakrypo kiton pusėn. Aiškių kad čia, ,.es'publikos _- žmonijai.

’ tdHmfe reikalą su milžinišku kiastu. Kai as pnes Ki- į<onferencįjos su§a u į m a; Mes kreipiamės į visų ša- 
-A jau, r^_kšttJ pradžią C. 1 esamiems nesutarimams lių parlamentus, raginda-

■ šiam k&Ee daug nukentėjo. Jos pradėjo abejoti .apie visos ! rep.uuuoti
* tbs politikos išmintingūtną. Ir štai, kai dabar per keltas j • 

dįends bliVo kalbainri, kad mūsų šalies delegacija Jungti-; kos 
fiėse Tautose pareikalaus viešai, atvirai ir oficialiai pa- sdsi(]edas is 80 saliu cteiega- ganaą,

. Skelbti Kiniją agresoriumi prieš Jungtines Tautas, tai, tu ir aįstovaująs tikrajam1 forma. 

. abcjOjiino balsai pasidarė dar garsesni. Jie pradėjo šaky- taiką mylinčios žmonijos 
\ ti; kad šitokia Amerikos politika veda tiesiai į naują pa- balsui, reikalaūj; ’ ’ ~ ‘

Tarybų biavimui ir yra vienas iš 
husika 11 i m u v

1

M

10. Ragindami Suvienytų
jų Nacijų Organizaciją pa
teisinti viltis, kurias tautos, 
dėjo į ją, pranešame jos ži
niai, kad mes įkūrėme Pa-

tautinis kontrolinis orga- ■
nas, turįs autoritetinga in- ... . .
spekcija. Šio organo parei- • yien^s mano ,Se.ias 
ga turi būti kontroliuoti tebus brook ymskis W S 
apsiginklavimo sumažini-; P1 ies P11 kęs
ma, lygiai kaip ir atominio, . iaJ01 ° valstijoje, 
bakteriologinio, cheminio .. v. / .. ;'
ir kitų masinio naikinimo « Brooklyne n- klausiu: 
ginklo rūšių uždraudihio 
įgyvendinimą.

Norint, kad tokia kontro
lė būtų veiksminga, ji tūri 
liesti ne tik kiekvienos ša
lies paskelbtas karines pa
jėgas, esamą apsiginklavi
mą bei ginklų gamybą, bet 
pagriį tarptautinės kontro
linės komisijos reikalavimą

Ar verta -seniems ieškotis 
farmnse “lengvo gyvenimo”?^, 

--------------------. ■ 

susitaupę tūkstantį kitą ek 
lerių, senatvėje perkasi faL 
mas ir ten pradeda sunkiif 
dirbti, kad galėtų gyveni\ 
mą pasidaryti, o kiti dargi! 
mano iš to pralobti. Na, iru 
tokie žinonės, aišku, nųsivi- \ 
lia, o jei neįprastame, fizi
niame darbe persidirba, tai 
ir į kapus greit važiuoja.

Pirkti farmas galėtų to
kie, kad ir seni žmonės, ku-

—Per sunkus darbas, o ; rie apie jas gerai nusima- 
aš jau nebejaunas, — atsa- j no, kurie turi gerokai su
ko jis. taupų, kurie galėtų pasi-

W. S. jau peržengęs 50 samdyti darbihinkus, 0 pa
metu amžiaus. Visą savo tys sau lengvai laiką leisti,

•J

Šiomis dienomis sutinku

—Kaip sekasi farmeriau- 
ti? *

—Jau pardaviau, — šyp
sodamasis atsako užklaus
tasis.

—Pardavei? Kodėl?

ji turi būti Vykdoma in- v. v\&« ^avu bau lengvai amų leisu.
spektuojant numatomas ka. | subrendusi amžių jis gyve-(tik prižiūrint kitus. Bet

x - ' ! nrv midctn tincn nrvrtr on rv n n 1 4- 4-41 r ■. i •. .X -J vi. v. Imno mieste, tiesa, gyveno ne! tokių žmonių iš darbininkų 
be darbo: buvo biznyje, ir į beveik nėra.
slnulkiąjąme biznyje esant, 
tenka taip pat daug ir il- 

ih? S°s valandos dirbti.
Jį vis žavėjo farmos. Ot,

manė sau, įsigysiu farmą ir

• , . .. *1 - - 1 1. T - ’ J— *^" 1 i 1 .ji.4 • ■ ■ t >. • " j apsvarstyti ir taikingai su- mi, kad jie priimtų įstaty-j ginklavimą/
m.w.m .Tn= ntamt, flnlP visos . _ ; | mą apSaUgoti; numa. taikog

I i Antrasis Pasaulinis tai-'tantį baudžtamąją atsako- tikslą.
!kos šalininkų kongresas,' mybę už naujo karo propa-

rines pajėgas, esamą apsi
ginklavimą ir ginklų gamy
bą, išskyrus paskelbtūo- 

i'siūs.
Šitie pasiūlytai’ ginkluo

tosioms pajėgoms sumažin
ti yra pirmas etapas kelyje , , , u . .
j visuotinį ir visišką nusi- s"eje ten baigsiu savo 

' kuris sudaro 
šalininkų t galutinį

Antrasis Pasaulinis tai-
5 iš 80 šalių delega-gandą, kokia tai bebūtų kos šalininkų kongresas iš- 

■ 'l p . reiškia įsitikinimą, kad tai-
i žmonijos- 6. Visi dorieji žmonės, ka negali būti garantuota 

, r . . ;k i nau34 pa- balsui, feikalaūja, kad Su-, nepriklausomai nuo jų po-1 ieškant jėgų pusiausvyros
Saulinį katą; Ar mes galime ją toliau sekti? : vienytųjų Nacijų Organiza-‘ litinių įsitikinimų, laiko ginklavimosi varžybų

Pasėka tokia, kad mes turime, šiuos žodžius rašant, | cįja įr įstatymų leidžiamie-; masinį negailestingą civilių galba.
pranešimą; jog mūsų vyriausybė apklausiriėjo beveik vi-

pa-
Kongresas teigia,

Arba tie darbininkai, kū-' 
rie turi suaugusių vailg^ 
norinčiif farmose dirbtų 
taipgi nesuklystų pirkdami 
farmas.

Gerai farmai pirkti feikiaš. 
daug pinigų. Turi žinoti, 
jog ant farmos reikalingos 
ir mašinos, — be jų šidh-: 
dien farmeriui sunku vers
tis. O mašinos brahgios.

Tokią, daug mąž, nuotfio- 
nę aš gavau iš W. S., per 
neilgą laiką buvusio farine- 
rio, o dabar grįžusio jau 
atgal miestan.

Man rodosi, jo nuomonė 
sveika. *' %

Kai - žmogus jau peržen
gia 50 metų slenkstį, tuo
met jam nėra lengva pri
tapti prie beht kokio darbo. 
Sakysime: jei asmuo per ifc 
gūs metus dirbęs sunkų fi
zinį darbą, 6 senatvėje 
tampa pristatytas prie len
gvo, sėdimojo darbo, jam 
tai neina* sveikatom

Taigi tie darbininkai; kill‘d 
rie mano iš savo sutaupų 
pirkti farmas, kad senatvė
je galėtų jose lengvai pagy^. 
venti, turėtų gerai apsigal
voti. PriėtėlitiS'

amžių.
Dabar W. S. fnan sako, 

jog žmogui, kuris visą sa
vo subrendusį ariižių pra
leido rriieste, nežiūrint, kur 
jis dirbo, fabrike ar bizny
je, vykti į farmUs ir ten 
dirbti, nėverta. Gerai bū
tų, jei žmogus turėtų už
tenkamai ištekliaus; įsigyti 
farmą ir ten sau lengvai 
pagyventi iš sūtaupų, bet 

! tokid žmonių yra mažai.
Kai kurie darbininkai,

ji organai) kurienis atsa-! gyventojų naikinimą’ nusi- kad jo siūlomos priemonės 
sas šalis ir surado, kad jos politika nebesuranda daūgū- kingos įvairių šalių vyriau- kaitimu žmonijai, 
irios pi’itarimo; Tuo būdu r< ‘ ‘ 
agresoriumi, kas reikštų paskelbimą 
tarpu atidėtas neribotam laikui.

Mes rei-
eikaįavimas paskelbti Kiniją sybės, tučtuojau apsvarsty- kalaujame, kad tarptautinė 
įskelbimą karo Kinijai, tuo tų sekančius pasiūlymus, autoritetinga , komisija ap-

______  siekiančius atkurti ir išsau- svarstytų Korėjoje padary-
Šitaš pasidalinimas Jungtinėse Tautose dėl Vedamo- goti taiką, atkurti ir išsau-! tus nusikaltimus ir atskirai 

’ siėš Amerikos politikos Tolimuosiuose Rytuose turės su gdti pasitikėjimą tarp visų klausiriią dėl generolo Ma-
•>

J Ją , *• ‘ -j

laiku dar daugiau padidėti.

nesuteiks jokios karinės 
persvaros vienai arba kitai 
šaliai, kad jos negineij‘amai, 
užkirst kelią karui, ūžti-j rT „irr,. „
krins visų pasaulio tautų! ŽINIOS IŠ LIETUVOS

į lUikU dar daugiau padidėti. šalių, bepriklausomai nuo karturo atsakomybės.
Aktas prives prie pakeitimo mūsų šalies politikos ir-jų socialinių sistemų: i 7. Išreikšdaini opiausius

' baiginiri Korėjos konflikto; dabar dar sunku pasakyti, j 1

PiTė td pridėjūs Amerikos žmonėse augantį sentimentą Į kad karas, 
ųž pasitraukimą iš Korėjos, atrodo, kad toji mūsų vy- 
HaUšybės politika eina prie liepto galo.

baiginib Korėjos konflikto; dabar dar sunku pasakyti.! 1- Neritnaudami dėl to,»reikalavimus tautų, ku- 
kuris dabar Į rioms tenka pakelti sunkią-

Jiittgtihės Tautos prarado pdsitikėįirhą
\ # kai praėjusių metų birželio iriėnešį Jiirigtitiės Tautos 
V užgyrė Amerikos įsikišimą į Korėjos civilinį karą ir kai 

jos pasiėmė oficiališką atsąkohiybę Už karą pi’ieš Šiauri- 
hę Korėją; jos atsisakė taikytojo roles. Štai kridėl dabar 
Jtmgtiniū Tautų pastangoms taip nesiseka. Argi gali

■ pasitikėti korėjiečiai bei kiniečiai; kad toji Organizacija 
bėl jos vadoVai bešališkai ir nuoširdžiai nori Spręsti Kb-

r. rėjos klausimą?
( \ Reikalavimas, kad visas reikalus būtų pavestas į 

y Jungtinių Tautų rankas, pavyzdžiui; reikalavimas, kad
. suvienytos Korėjos atsteigirhaš ir pravedimas Visuotinų 

Hriklftilį būtų palikta JUilgtiriių TriUtū pfiėžiūrai ir va-
- dovybei; negali susilaukti pasitikėjimo hei iš korėjiečių; 

nei iš kiftiečilį. jurigtihės Tautos yra vienoje pusėje šio 
Įjjį| karo, o Korėja ir Kinija kitoje. Tai aišku. Tai bficiališ- 
V’ ka. Tai padaryta nutarimais ir parėiškiinais.

(Iš taikos apgynimo ir išlaikymo Jungtinės ' Tautos pa
verstos Rard organizacija. Jai užduotai toks šfhūgis, riuo i 
ktirit) btiš labai Sunku atsipeikėti. '

Prithėšiittdi iš Lbitddho ir Pdryžidtiš
T__________________ )

ir Paryžiaus, juose skaitoine; krid nei anglai, nei fran- 
cūząi nesitiki iš Tarybų ŠąjUngos užpuolimo 1951 metais. 
O jie nesitiki, aišku, kad jie žino, jog tokio užpuolimo 
niekas prieš juos neruošia. , , .... ...

j
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Kai kani labai nepatiks Vėliausi pranešimai iš Londono 
juose skaitoine; kūa nei anglai, nei fran-

vyksta Korėjoje ,ne tik ne
ša nesuskaitomus vargus 
korėjiečių tautai, bet ir 
gręsia išaugti į hatiją pa
saulinį karą, ,mes reikalatt- 
jame nū traukti šį kąrą, ati
traukti jš Korėjos užsienio 
kariuomenę ir taikingai su
reguliuoti vidinį konfliktą 
tarp abiejų Korėjos dalių 
dalyvaujant korėjiečių tau
tos atstovams. Mes reika
laujame,' kad ' šį klausimą 
išspręstų’ Saugumo TkrybA 
jos pilnoje sudėtyje, įskai
tant Kinijos liaudiės respu
blikos atstovus. Mės ragi
name nutraukti amerikie
čiu kariuomenės interven
ciją Taivano (Formozbs) 
saloje ir karo. veiksmus 
prieš Vietnamo respubliką, 
kurie taip pat sudaro pa
saulinio karo pavojų.

2. Mes ryžtingai smerkia
me bet kuriuos mėginiinūs 
ir priemones, priimtas lau-

ją karinių biudžetų naštą, 
norėdami užtikrinti visai 
žmonijai tvirtą ir ilgą tai
ką, mes /pateikiame Suvie
nytųjų Nacijų Organizaci
jai, parlamentairis ii’ tau
toms apsvarstyti tokius pa
siūlymus :

—Besąlygiškai uždrausti
visdš atoriiihiū; bakteriolo
ginio, cheminio ginklo,, nuo
dingųjų medžiagų, radioak
tyviųjų ir visų likusiųjų 
masipio naikinimo priemo
nių lūšis:

—Paskelbti kariniu nusi
kaltėliu vyriausybę, kuri 
pirmoji jas panaudos.

Suprasdamas savo atsa
komybę tautoms, Antrasis 
Pasaulinis taikos šmiriinkų 
kongresas kreipiasi taip 
pat iškilmingu raginimu į 
didžiąsias valstybes ir siūlo 
joms 1951-1952 'metų eigo
je atlikti progresyvų, vien- 
metinį ir prbporcingą visų

. Mūsų komercinė spauda taip išvystė ųž naują karą 
propagandą; jog atrodp, kad Londonas ir Paryžius tik 
laukia valandos, kada iš ftytų armijos a'teis ir paimą tuos 
\ki aš t u s.. >) t ,x; ,.. , < >; t j' /t * h >z 11 ■ ■, 11 ■-,< 11 * < > . / zi o 1,1.

saugumą ir pakels jų gero
vę. '• w •

8. Mes* atkreipiame dėme
sį į tai, kad eilės šalių per
ėjimas į karinę ekonomiką 
vis labiau pažeidžia tautų 
ekohohiiriį ryšį ir pasikeiti
mą tiėk žaliava, r 
pramonės dirbiniais, pražū
tingai atsiliepia į daugelio 
tautų gyvenimo lygį; truk-’ 
do mkinę pažangą ir ko- 
rriercihį šalių bendradarbia
vimą, galiausiai yra šaltinis 
konfliktų, kurie sudaro pa
vojų taikai. Remdamiesi 
visų šalių gyventojų gyvy
biniais interesais; siekdami 
sanuoti tarptautinę padėtį, 
ines siūlbhife atkurti forma
lius prekybinius santykius 
tarp įvairių šalių savitar
piai palankiomis sąlygomis, 
patenkinaričiomis triiitų po
reikius, darančiomis neįma
nomu ekonominį diskrimi- 
minaviriią bet kilHdiš j6 pa
sireiškimais, palengvinan- 
čioriiis naciorialihės ekotiO'- 
mikos vystymąsi ir didžių
jų bei rnažųjų tautų ekono
minį Vystymąsi. y ’

9. Ėūdami nuomonės; kad 
tautų kultūrinių ryšių pa
žeidimas veda į susiskaldy
mą;, savitarpio supratimo 
netekimą^, sudaro < savitar/

Rajoninės gyvulininkystės 
pąpcdbs

KAUNAS; 1950 m. lapkr. 
11 d. — Raudondvario MTS 
teritorijoje įvyko Vilijam- 

tiek ir Į polės rajono gyvulininkys
tės parbda ..Ji parodė; kad 
rajono kolūkiai pasiekė žy
mius laimėjimus komplek
tuojant fermas; gerinant 
gyvulių veislę ir jų produk
tyvumą.

Didžiausią , lankytojų 
skaičių. sutraukė “Perga
lės” sustambinimo kolūkio 
eksponatai. Šio kolūkio 
fermoms vadovauja paty
ręs gyvulių augintojas Di
džiulis;. Kolūkis pirma lai
ko ir žymiai'viršijo gyvuli
ninkystės išvystymo metinį 
planą. Visos fermos su
komplektuotos veisliniais 
reproduktoriais. Kolūkiui 
paskirtos 5 pirmosios pre
mijos;

. ‘Žiūri komisija taip *pat 
pažymėjo Karolio Požėlos 

, vardo, “Ąžuolo,” “Nevė
žio-” “Abtojo’ ’ii' kitų kol
ūkių ėkspmiūtūš.

UiraSyklt Laisvę Savo Draugui.

r ? "i 
i

Eisen-
pa-

Generolas 
hower, šiomis dienomis 
skirtas Šiaurinio Atlanto Są

jungos arba Vakarą Armijos 
vyriausiu komandieriumi.

psI.-Laisvė(Liberty, Jlreč., 1^51
v.



—Detroit, Mich.

PRANEŠIMAI

-I

A; ir O. D.
J. ir A. Klimavičiai
N. Aštrauskiene
P. ir M. Smalsčiai.

lUUTI

gy | Suaugęs pavienis, . 38 metų £m- 
isj- • • ' žiaus, nori susirašinėti su merginapaaiainimais apie 25 ar viršaus metų amžiaus,

Detioito Pažangiųjų Draugų Gi’tipe leiski a m c 
diikterei, anūkams ir

ir būtinai' dalyvauti; nes 
išrinkti LDS Klubo val-

(6-7)

< Mirus

11-28-50 —31—

(Istorinis Romanas)

J
I na viskas, įskaitant virši- .... . ..... . .

per A. Lu

pę r A. Yu

Jaunam

Naujausios mados

o

skelbkitės laisvėježyjnių
v

Toledo, Ohio

pęnte*

Laisvę Savu Draugui.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

taip natūralu, kaip dažytis 
lūpas.

iš Pawling, P. Mataitis 
Bethlehem, John Baker

J. ir Z. Dantai 
Aldona Daukuš
J. Dhukūs
J. if A. Valavičiai

' P., ir E. Yočioniai
M. Prokevičiūs

Pros-
Pra-

1 
N

kad jie begali

gilią užuojautą Sūnui, 
kitiems giminėms. >

bė. Ta pavojihga Vėžio liga, naujus narius 1950 metais. O 
maitinama atsiminimais, pra- d. iŠdaVč šaunų
eitų karų nuostoliais ir baimė raportą iš savo gražaus dar-

Rock-

50 ir Šimto metų senumo. 
Daugelis jų daugiau pana
šios vienuolyharns ar seny- 
biniams kalėjimams, pilnos

specialius busus ar vagomis 
traukiniuose Varšavoje ir 
kituose didmiesčiuose. Jie 
įrengti mod e , raiškiausia 
sveikatingumo atžvilgiu.

Juozas Vinikaitis, Rich
mond Hill, 18.

R i Nenori Kariauti 
Ameriką.

"Tegul Amerika pati ka- 
Sattja savo karuose." Taip 
feB&a daugufriA Anglijos vy- 
jfti^oterų Londono gatvėse, 

ęje, kliu iriose ir net 
įt-parlamente — sako 
Mfbward reporteris L.

namo iš darbo. 1
Dirbančioms motinoms 

nieko nekainuoja 1 prie
žiūra vaikų‘ greta darba
vietės;

į

Kovoja prieš skubumą

WJHys automobilių 
riai atsisakė dirbti ir pasiliko 
dirbtuvėje. Visos friašihds ir 
visas darbas buvo sulaikyta. 
Jie pasipiktino automobili!) 
unijos vice prezidento feosser 
pranešimu,
gauti algų pakėlimo, kadangi 
nepadarą pakankamai pro1 
dukcijos, pHešihgi ėsą skubu
mo sistemai. '

Tačiau jie ii* per uhijbs Vir
šininkų gdlVas kovą laimėjo. 
Kompanija ’ sutiko pakelti 
jiems po lt) centų į valandą ir 
pagerinti darbo sąlygas. O 
tie, kurieins hebtivo užtikrin
tas pakėlimas, tai- ir dabai 
tebestreikuoja, nepasitraukda
mi iš darbo Vietų. Jie taipgi 
tikisi greitai Streiką laimėti.

RejL

O dar kas blogiausia, sako 
B. Į Cleveland Press, kad tam yra 

pakankamai davinių, kad tas 
naujas priešartterikihis atšlnė- 
šimas nėra tik Anglijos savy-

>varbios Prakalbos.

Progresyvių Partija, kuri 
dek daug veikia už taiką, 
•engia tuopni klausimu pra
kalbas. Bus 2 žymūs kalbėto- 
ai: Pauline Taylor, dar nese- 
liaį grįžusi iŠ antro pasauli- j 
lio Taikos Partizanų Suvažia- 
zirtlo; kuris įvyko Varšavoje 
r todėl ji yra pilnai kompe- 
ęntiška suteikti žinių apie pa
kulinį taikos judėjimą ir kaip 
>aj6gingas tas judėjimas yra. 
Antras irgi bus žymus kalbė
tojas, buvęs Minnesotos guber
natorius ir dabai’ einąs Prog-

AL VA VU LA MCŲAAA1V , “ -

vėl būsimo karo plinta po visąJ ho, kaip Ldišvgš vajininkas. 
Europą ir tas parausią vieny
bės pamatus prieš komuniz
mą, sako "Cleveland Press.”

J. N. S.

^BjeVELANDO ŽINIOS Worcester, Mass

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELES

kaitį, Rayohhė,
LLD 187 kp.,

rį, Chicago, 15.
K. Laudanskas,

ford, 15.
LLD 126 kp.; per P. Kiš

kį, 15.

(Tąsh)
O lietus vis nesiliovė. Kartais po ke

lias dienas iš eilės pildavo be perstogės.
* *

Spalio mėnesio pabaigoje, po šešių sa
kaičių bergždžio Vilniaus tvirtovės ap
gulimo, susirinko pas ordino maršalką, 
jo palapinėje, karo taryba. Buvo pa
kviestas ir kunigaikštis Vytautas su ba
jorais didikais, visi aukštos kilmės vo
kiečių ir svetimšalių riteriai ir, ordino 
maršalkai pirmininkaujant, pradėjo tar
tis. Visų buvo prislėgta nuotaika, juo 
labiau, kad susirinkusiųjų tarpe trūko 
Vytauto brolio, kunigaikščio Tautvilos 
Konrado, žemaičių didiko bajoro Knys- 
tatito, . narsaus bajoro Baublio ir keleto 
kryžiuočių ir svetimšalių riterių didikų. 
Visi jie žuvo puldami tvirtovę. Prieš po
sėdį iš pradžių visi sustoję pasimeldė už 
žuvusiųjų vėles, o paskui tarėsi, kas da
ryti: ar dar ir toliau laikyti apgultą 
tviA ar trauktis atgal.

tinis prabilo ordino maršalka 
,/das Rabė:

.įmanau, gerbiamieji riteriai, kad 
.s nėra ko nusiminti: riteriams gar- 
udaro ne. nusiminimas ir ne nuo sa- 

žygio atsisakymas, o ištvermė ir per- 
.ė.
Padaręs tokią įžangą, maršalka sunė

rė rankas ir, plačiai paskleidęs ant sta
lo alkūnes, kalbėjo toliau:

—Pradėjome kovoti su vienu priešu, 
□ dabar jiems atėjo į pagalbą dar sąjun
gininkai: tai — lietus, dargana ir šaltas 
jras; Bet reikia tik kantrybės ir ištver
mės, ir mums nebeilgai teks laukti per
gales. , Tiesa; mūsų eilės retėja, bet 
kiekvieną dieną pasipildo perėjūnais į 
kunigaikščio Vytauto pusę lietuviais ir 
gudais. Jie sau ir arkliams pakankamai 
yra pasirūpinę ir maisto, ir pašaro. Ap
siaustieji turi nemažesnius nuostolius,

MOTERŲ KAMPELIS
į v ' . ■ V ." ' i-

Dr> Kaškiaučiaus knygeles 
užsakymai daugėja

Dr. Johannai Baltrušaitienei

kaip fries, ir jų eilės nepasipildo. Be to, ! 
jiems ir maisto kasdien mažėja. Jei tik 
mes apsišarvuosime kantrybė ir palauk
sime nors pirmojo pašalo; kai pradžius 
keliai ir nuseks upokšniai ... aš manau, 
kad iki tol, jei ir, nepasisektų išgriauti1 
sienų, tai apsiaustieji patys pasiduos iš 
bado ar iš nuovargio ; . . O mes vėl ga
lėtumėm pasiųsti savo būrius ihaisto ir 
pašaro į apylihkės kaimus ar parsiga
benti sau iš artifriųjų pilaičių panemunėj 
ar iš Žemaičių ...

Maršalka pradėjo painiotis, pats sau 
prieštarauti ir, kai pabaigė; hiekas te
suprato, ar jis nori atsitfaūkti, ar ir to- 

Jiau laikytis. Dabar Visi laukė, ką pa
sakys kunigaikštis Vytautas, bet kuni
gaikštis sėdėjo atsirėmęs į kairią, tru
putį persikreipęs ir pro atviras palapi
nės duris žiūrėjo į vėjo blaškomus Ge
dimino pilies kalne medžius ir tylėjo. 
Užpakaly jo sėdėjo raguoti bajorai ir 
taip pat laukė, ką pasakys jų kunigaikš
tis.

Pamatęs, kad kunigaikštis stisimatęs 
ir nenori kalbėti, prabilo Anglijos gra
fas Derbi:

—Kas, nepabaigęs darbo, jį pameta, 
tam neverta buvo jo ir pradėti; o rite
riui nieko iieniigalimo nėba. Pilys seniai 
jau būtų buvusios paimtos, jei iš pat pra
džių nebūtų padaryti p’amatinė klaida: 
išdavikišku pilies p&ėihirnu ir jos su že
me sulyginimu įbauginti saracėnai da
bar bijo murhs pasiduoti ir nepasiduos, 
kol žus jų paskutinis gynėjas. Ir kiek 
per tai pagoniškų dūšių pragaran nueis; 
Paėmę pilis nebeturėsime ko ir krikštyti. 
Todėl, mano nudmone; tuo tarpu palikti 
pagonis ramybėje ir grįžti atgal, o ne
trukus suruošti antrų žygį, pagal visas 
riterių taisykles bei tradicijas, s

(Bus daugiau)

Bėgiu paskiausiųjų dvie
jų savaičių knygelių “Kaip 
Būti Jaunam Nėt ir Sehdt- 
vėjė” Užsisakė:

P. Gutauskas, Toronto, 
50.

• LDŠ 142 ktlopa, per d. 
Paulauską, Pittsburgh, 47.

LLD 2 kuopos moterys; 
per H. Tamošauskienę, So. 
Boston, »30. Ir J. Shukis iš 

1 to pat miesto 20; ’ .
LDS 127 kp., per P. Mi

kelėną; Chicago, 25.
L. Bekešienė; Rochester,

shinšky, New Kensington, 
12.

Winnipego 217 kp., per 
A. Dickson, 12.

Lietuvių Motinų Klubas, 
per B. Gasparienę, Grand 
Rapids; 12.

LLD 47 kp;-, per A. Bal-

čiūhą, Montreal, 10 .
V. Žilinskas, KeaMiy, 10.
Mrs. Makarevicz, She

boygan, 8.
Po 6: Geo. Pelton iš Au

burn, John Kraus iš Hart, 
J. Dūda iš Woodbury. 

St. Urbelis iš Aurora, Colo., 
%. Po viena: A. Kraujelis 

iš 
iš

Mesko. iš Pliiladelphijos, 
Zaleskas iš Union.

Anna Gitnis, atsiųsdama 
užsakymą sau 'ir draugei 
dviejų knygelių, sykiu at
siuntė ir $1 dovamį knyge
lės išleidimo lėšoms, taipgi 
gražų žodį įvertinti tą dar
bą. Ji, greta kitko, rašo:

Visų pirmiausia norisi! 
pasveikinti jus; draugutes; 
kad jūs atlikote tokį gra
žų darbą; išleidote Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus parašytą kny
gelę “Kaip Būti 
Net ir Senatvėje;’

\ Užsisakiūsierhs knygele 
jaū išsiuntinėta. Be užsa
kymų nešiuhčiame. Užsa
kymus siųskite: LLD Mo
terų Komitetas, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill

ninku ir mokytojų algas, 
taipgi pastatų priežiūrą.

Šviesuomenės motinos, 
organizuotos' darbininkės 
motinos, patsai jaunimas ir 
mokytojai .pradeda perma
tyti jog tiktai vieninga 
veikla galės išsaugoti pro
tėvių iškovotą liaudžiai tei
sę į mokslą. Jie ryžtasi dar
buotis ir, jei reikalas,* kovo
ti už teisę darbo žmonių 
vaikams mokslintis ir už 
teisę gauti tikrą mokslą, ne 
karo propagandą. N-a.

Varšuvoje vaikus vežioja 
specialiuose vagonuose

[Dennis iš Londono. Jis sakosi
■ patyręs, kad priešamerikinis 
i jausmas auga ir plečiasi. To 
priežastimi esanti baimė kari
nio sunaikinimo; koRį patyrė 
Anglijos žmonės praeitame 

;kare; konkurencija, nesutiki- 
Įmai užsienio politikoj ir kitos.

"Cleveland Press" tikina, 
kad Denny yra įpratęs apžval
gininkas, tankiai lankosi An
glijoje per daugelį metų. Jis- 
ten turįs ypatiškų ir šeimyniš
kų ryšių su ta šalimi'ir dėl to 
esą galima jo pranešimais pa-

i sitikėti.
•esyvių Partijos nacionalio se-; 
cretoriaus pareigas, 
Baldwin, kuris yra tampriai 
susirišęs su darbo žmonių gy- 
zenimu ir yra geras prakalbi- 
ūnkas.

Prakalbos įvyks sekantį 
;ekmadienį, sausio 14 d., Ster- 
ing^Iotelyj, kampas 
ject' Ir E. 30th gatvių, 
tžia 8-tą valandą vakare. Į- 
iatiga tik 35 -centai.

Todėl nepraleiskime' progos 
įeišgirdę tų dviejų 
calbėtojų.

P. Lietuvių Klitibo 
Susirinkimas.

Progresyvių Partija yra įro- 
Ižiusi, kad ji atlieka daug ge- 
•ų darbų visuomenės labui. 
Todėl yra garbė kiekvie- 
iam ptigiilėti prie jos ir veik- 
įi sulyg savo geriausia išgale. 
Taigi, dalyvaukime visi se- 
(aftčtatn . susitiAkime, ‘kuris 
Jus tnetinis ir visuotinas susi- 
•inkimas. Taipgi pasistengki- 
he atsivesti naujų narių.

Susirinkimas įvyks sekantį 
cetvirtadienį, sausio 11 d., pa
prastoj svetainėje, 7:30 va- 
andą vakare.

Atlikime saVo pareigas
LLt) 11 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 1^ d., 10:30 cy- 
to.

Pradedant naujus metus, no
riu jums visiems; draugai 
jjLD nariai, palinkėti sveika
tos ir ryžto; būti gerais LLD 
nariais per visą savo gyveni
mą ir visada lankyti susirin
kimus ir iš pat pradžios metų 
tuoj užsimokėti savo LLD me
tinę duoklę. Tada mes visi 
žinosime, kad mūsų Draugija 
gyvuoja ant tvirtų pamatų.

JCigu šiudš th an b linkėjimus 
nuoširdžiai priimsite, tai mūsų 
kuopa šiais metais bus garbės 
sąraše.

. Pereitame kuopos susirinki
me d. S. Januliš Sakė įrašas 7

Liaudiškosios Lenkijos 
sveikatos sargai nusprendė, 
jdg yra rizikinga vaikaitis 
važinėti perpildytuose va
gonuose ar busuose. Ten 
jiems yra daugiau pavojų 
užsikrėsti slogomis ar kito
kiomis nesveikatomis; dau
giau pavargti.

Šviesuofrieriė pasiūlė ir 
liaūdiės valdžia paklausė 
pasiūlymo įrengti vaikams .žiūroje, iki motina važiuoja

Važiuodamos į darbą 
molinės paduoda vaikus į 
tuos vagonus, registruotos 
slaugės priežiūroje, o pa
čios nueina į suaugusiųjų 
vagoną. Motinoms taikomi 
arčiausioj i prie vaikų vago
no. išeidamos iš traukinio 
pasiima vaikus ir nusiveda 
į darbavietę, kur jie vėl bū
na patyrusių slaugių priė-

WORCESTER, MASS.
Sausio 14 d. (vyks LLD 11 kp. 

susirinkimas 10:30. vai ryte, 29 Eh- 
dicoti St. Prašau visų dalyvauti. 
Čia turėsime pasitaf-ti, kad visų na
rių duoklės būtų tuoJAu štimdkėtos 
be jokio vilkinimo. — Sekr. „J. M. 
Lukas. (6-7)’

ELtZAhĖTH, BT; J.
Specialus Lbt4 Klubo susirinki

mas. Kadangi LDP Klubo metinis 
neįvyko, tad LDP Klubo valdyba 
nutarė Šaukti metinį sušlrinkifti^ 
sekmadibnį, 14 d. Sausio (JahUary), 
1951 m., Klubo kambaryj, 2 vai. po 
pietų. Visi LDP. Klubo nariai pra
šomi įsilėmyti dieM ir valandą šU- 
sirjnkimo 
reikalinga „ __ _____ .
dybą ant 1951 m. — LDP Kluvo 
Valdyba.

so. boston; Mass.
LLD 2 kp. Moterų Skyriaus susi

rinkimas įvyks trėčiadiėnį, 10 d. 
Sausio, 8 vai. vakare, 318 Broad
way. Kadangi pietinis Laisvas bah- 
kiėtas įvyks 21 d. sausio, tai reikės 
galutinai prie jo prisirbngti. Po su
sirinkimo turėsime arbatos ir ska
nių užkandžių. Kviečiame ir Sve
čius dalyvauti. — Valdyba.

(7-8)

BINGHAMTON, n. y.
LLD 20 kuopos Susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietbvių. Svetainėje. Viš^ 
nariai ir narės prašomi dalyVkuti. 
Turime dąug svarbių reikalų aptar
ti. Ęąslkviekite, ir silvd pažįstamus, 
atsiveskite, kaipo naujus narius. 
H. Žukas, Kp. Sekr. (7-8)

Ateinahčiam pavasariui 
žada siaurus ir trumpes
nius sijonus. Madą, nepato
gią ir ne labai ghažią, gim
do reikalas taupyti pabran
gusią medžiagą. Tebeveikia 
ir nuolatinis , reikalas pa
siūlyti ką nors naują. Ki
taip, kasgi ne nuogas būda
mas pirktus) drabužį tokia
me br’angūme, palauktų kol 
atpigs.

Kostiumų ir atskiri žake
tai bus' natūraliai nuleistais 
pečiais', be tų vatinių bal
nų^ Vatos'reikia sprogi- 

. niams daryti ir kitiems ka
riniams reikalams.

I

Tačiau žaketai būsią pil- 
nakrūtiniai ir dėl to 
dirbtiniais ] 
stanikūčių darytojai skel- 'būti gera šeimininkė ir gera virėja 
hm nvndolo niūkia nnvvar- Ivyrui ir sau< Pageidaujama hevedb- oia piaaeję puiKią apyvar- ;siog ^člau gal pasfrlnktų ir ndSlę. 
ta. Anot ju, trečdaliui ame- Prisunkite fbtografiją su pirmu 
rikohių moterų reikią. tų>j*klį,ir. l;u.mpaLs‘T 
dirbtinių priedų ir tai esą Hinersviiie, Pa. (6-8)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

žinau; kad šiame susirinkime 
jo/raportas bus dar gražes
nis. 6 kadangi įhišVSš vajus 
yra pratęstas per visą šį me
nesį, , tai gdiil dar' d; Jūsiūi 
padėti gauti naujų skaitytojų, 

1 užrašydami saviškiam, kaip 
naujų metų dovaną;

Skaitykit Laisvėje istorinį 
romaną "Kryžkėl§š;” Tai yra 
aprašymas iš senovės Lietuvos 
kovų su) kryžiokais. Tai la
bai įdomus pasiskaitymas, 
kaip kryžiokai įuildaVo Lietu
vos kaimus ir pilis, kur buvo 
tais laikais įrengtos tvirtovės 
apsigynimui nuo priešų. Kai 
kur jlfehi pasisekdavai išžudy
ti visą kaimą-, bet vėliau lie
tuviai jūbs i^ihušdavo ir liku
sieji turėjo iš Lietuvos bėgti, 
kaip ii- Mftsų dieni) kryžiokai 
kad padarė. Ta kryžiokų 
galija.buvb popiežiau^ palai
minta armija. Prieš kiekvieną 
žUdyhę jiė basimUlsdavO , bVle 
Jėzaus Kristaus.-

Čia tik padaviau kelis bruo
žus iš šio istorinio romano. 
Kuomet pradėsit skaityti ir 
jūs .pamylėsit. Aš visą dieną 
laukiu vakaro, kad parėjęs 
galėčiau pasiskaityti Kryž- 
kelt's.” J. M. L.

Šimtai motinų ėjo į miesto 
vaidybą užtarti vaikus

• z i

Virš šeši šinitai, motinų, ploščiūkais, nes nėi’a kur 
daugelis vedihos mokykloš pasidėti. Prie tūlų mokyklų 
hfrižiaus vaikus, niaršdvo i nėra nei kiemelio vaikams 
New Yoi’ko City tialt pra- pabėgiot pertraukomis. Kai 
ėjusį mėnesį. Jos ėjo prašy-’ kur nėra šaldytuvų; vaikai 
ti, kad miesto valdžia' pa- suserga nuo apgyžusio pie^ 
skirtų pakankamai pinigų no; Išvietėse nėra muilo nei 
vaikų mokslui. popieros.

Phįladėlphijoje motinos. } 
taipgi šiūhtė savo dėlegačį- 
jas į miesto valdybą sū rei
kalavimais daugiau pasky
rų mokykloms; Reikalavo 
progų vaikams mokytis įtin
kamose mokyklose, prie at
sakingų mokytojų, kuriuos 
norint palaikyti mokyklose 
rėįki^ tihkdrh^i ir atlyginti?

— Nėra pinigų mokyk
loms, vaikų gerovei; bet yra 
karo propagandai, — išme
tinėjo lotinos..

Ųelegacijos savo rapor
tuose primena, jog vienas 
penktadalis visų šalies mo
kyklų yra 50 iki 80 motų 
senumo. New Yorke; tar
ti Ilgiausiame mieste pašau-

, Du milijonai Amerikos 
Šeimii gyvena po dvi šei
mas viename bute, neš sto- 
kub ja namų.

:-------- ---------- _ |
Argentinoje užsimušė la-Į 

kūnė Elvira Aida Crūz, | 
bandydama sūrnušti pašau- ( 
linį šokimo parašiutu re- 
'kordą, iššokti virš 40 kar- 
.fų. Ji užsimušė B6-rhe, pa
rašiutui neatsidarius.

Matthew A. 
BUVUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5> N. J.

MArkėt 2-5172

1 f CHARLES J. ROMAN
i •' •

LAiDOtUViV 
DIREKTORIUS

Daug kur kitur motinos lyjej 275 mokykloš yiu tarp 
ifriasi yčikšfrių užtikrinti sa- ’’ ' 1
vo vaikams galiinybę moks
lintis.

Nuvykusios ’delegacijos tamsiu nčka'
valdiHihkartiš paf-ridihėjo, Plispamslll '-.tamsių uzka 
u ui_ _ bėriu.kas mokyklose bloga. Bet 
visur — viėiitii’ neva . pri 
jausdami; kitur piktokai - 
Valdininkai aiškino: nėra 
piriigų mokyklose padėtį ge
rinti. /

Motinos sakė ir savo ne
šamuose plakatuose rodė: 
“Mūsų vaikams reikia 
karštų užkandžių, ne šalto
jo karo”; Jos išmetinėjo, 
kad mokyklose stoka vietos/ 
jos perpildytos, Vaikai turi 
Vaikščioti iš klasėm į klas^ 
nešini knygomis . ir savo

Už - vis varganesnė mo- 
-■ kyklų padėtis pietinėse vaL 

ątijose )ir tarp' labiausia 
skriaudžiamosios varguo
menės yra negrų vaikai. A- 
labamos valstija, pavyz
džiui; 11947 mokslo sezonui 
skyrė $144 baltam ir tiktai 
$29 negrui vaikui mokslinti. 
Mississippi skyrė baltam 
$71.65, negrui $11.90.

New Yorkp mieste yra 
išleidžiama po $200 matams 
ant mokinio. Į tą sumą įei- 3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Treč., Saus.-Jan. 10, 1951

Liūdėšio valaridoj kreipki- 
tėš priė mahęs dieną ar 
naktį greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai md2 
dem'iškai jrubšia iriūsy 
Šermeninė. Mūsų patama- 
viinū ir kainoriaiš būsite 
pateiikintl.

1113 Mt. Vernūn Si. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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New\(>rkoy^Ė^čyZlnlofMOTERŲ KAMPELIS
Šeimininkėms
Planavimas Valgių Pritai

kant Sveikatai
Sveika ir tuojautiniai pa

tenkinanti mityba yra ta, 
kuri suteikia bent kartą 
per dieną visų pamatinių 
maisto dėsnių:

Mėsos ar ją dalinai pava
duojančių: paukštienos, žu
vies, kiaušinių, sūrio, ar pu
pelių.

Pieno ar jo produktų.
Po baltą, žalią ar geltoną 

daržovę.
Čielo grūdo maisto.

* Šviežių ir prezervuotų 
vaisių.

Saldymų ir riebumų.
Visų čia minėtų produk

tų reikia visiems, jauniems 
ir seniems, nuo pat kūdi
kystės iki amžiaus galo. Bet 
kiekis daugėja ar mažėja 
pagal amžių.

Riebumų ir saldymų dau
giausia reikia augantiems 
ir jauniems. Abiejų reikia 
po mažiau seniems, o kai 
kuriems senstelėjusiems ir 
visai nereikia. Jiems užten
ka ar net būna perdaug 
cukraus iš miltinių ir krak
molinių valgių ir vaisių. Ir 
riebumų užtenka ar net bū
na perdaug to kiekio, koks, 
gaunasi net liesoje mėsoje.

Priedai Prie Valgio
Turėdama mintyje reika

lą balansuoto maisto, šei
mininkė parenka vyriausią
jį patiekalą pagal savo iš
teklių turto ir laiko tai pa
gaminti. Paskui aplink tą 
centrinį planuoja priedus:

Jeigu vyriausias patieka
las susidėjo iš mėsos, buvo 
stiprus, tada priedus, taip 
vadinamus “dessert’us”, ji 
prideda lengvus, gal šaukš
tą kitą vaisių kompoto, gal 
prezepvo, gal šviežią vaisių 
ar kelių vaisių kombinuotę

v • I
šaukštuku, kaip valgomi 
melonai. Galima ir kepti. 
Man jis už vis skaniausias 
“gyvas”, tik atšaldytas.

Yra keli populiarūs re
ceptai avocado ' salad’ams 
daryti su prieskoniais, taip
gi mišriai su kitais vaisiais 
ar daržovėmis. Bet apie tai 
kitą kartą. • N-ė.

At-

jog Rytų 
srityje, 

vaikų 
kiti 8Q 
progos,

Ne už $10 nebūtume gavę 
tiek patarimų, sako žmones

Moderniškai išmušėme 
tūkstančius žmonių

HELP WANTED—FEMALE
Į Motinai pagelbininkė prie triį vai
kučių, mažas apartment as. uoli; 
vietoje ar kitur. Linksma aplinka 
Gera alga. SO. 8-7107. Po 8 v. v.

(3-7)

Atvykusieji pasiklausyti 
daktaro Petro Gustaičio pre- 
lekcijos žmonės išėjo džiaug- 
'damiesi savo žygiu ir dėkin
gi daktarui už pamokas. Ypa
čiai prelekciją įvertino' tie, 

[kurie jau yra turėję reikalų 
su daktarais ir ligoninėmis.

—Jeigu reikėtų privatiškai 
kreiptis į daktarus nei už de- 
šimtdolerinę tiek nesužino
tum, kalbasi išeidamos pora 
moterų.

—Neišgalėtų, kad ir norėtų. 
Jeigu tiek praleistų sui vienu 
pacijentu, subankrutuotų, —• 
pastebi kita.

Daug kitų reiškė • panašų 
pasitenkinimą.

Bendrai, turėta naudingas ir 
smagus popietis.

Tarp svečių, kaip ir visuo
met, sukosi Antanas Mureika 
su nauja knygele “Kaip Būti 
Jaunam Net ir Senatvėje.” Su 
juo lenktyniavo Juozas Vini- 
kaitis. Matėsi, abu savo pun
dus apmažino. Rep.

New Yorko valdinis motori
nės važiuotės biuras praneša 
Laisvei, jog pirmaisiais dešim
timi menesių 1950 metais tra
giko nelaimėse valstijoje tapo 
užmušti 1,602 asmenys.

Tuo pat laikotarpiu sužeis
tų tosfe nelaimėse skaičius pa
siekė 117,870, padaugėjo bė
giu metų apie 19
Medžiaginių nuostolių 
ryta, turto sudaužytą 
546,890 sumai.

Daug nelaimių, sako 
ninkas Fletcher, paeina
kad tūli vaduoja įsigėrę. Tuo- 
mi sudaro nelaimių ir atsar
giai, saugiai vairuojantiems.

Tyrinėjusieji nelaimių ant 
kelio priežastis asmenys tei-

Berniukas pasišovė
sū

Barmaids, tarpo 21 ir 25 m, am 
žiaus. Gražios. Darbas vakarais 
Patyrimas nereikalingas. Puikiot 
darbo sąlygos. Labai maloni vieta 
TA. 7-9879. (5-9:gia, jog tiktai keliatūkstanti- 

nė nelaimė įvyksta pati, yra 
tikra nelaimė. Milžiniška di
džiuma nelaimių yra padaro
mos-

Tikra nelaime galima skai
tyti tokią, jeigu įvyksta dėl 
visai netikėtos vairuotojo stai
gios ligos ar mirties prie vai
ro, dėl kokio nors nepaprasto 
nu'otikio su vežimo mechaniz
mu, kurio nebuvo galima pa
stebėti patikrinant mašiną. Vi

sos kitos nelaimės, sako jie, 
įvyksta dėl neapžiūrėjimo 
mašinos, dėl vairavimo esant 
blogoje sveikatoje ar neblai
vam, ar dėl paprasčiausio 
atsargumo.

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

Namų darbininkė pagelbėti pri< 
virimo ir vaikučio. Paliūdijimai 
Puiki alga. Linksma aplinka.
SH. 3-0470. (5-7:

nuošimčių, 
pada- 
$55,-

Namų darbininkė. Nuo 10 iki J 
va]., . 5 dienų savaitė. Paliūdijimai 
Galinti pagelbėti prie vaikyčio 
Kreipkitės antradieniais nuo 10 ik 
.12 vai. dieną. FOrdham 7-2971.
(Bronx)virši- 

iš to,
Aktoriaus Henry Fonda 

nelis Peter, 10 metų, pasišo
vęs su kitais vaikais prakti
kuojantis šaudyti netoli Ossi
ning. Vaiką tuojau operavo ir 
tris kart perleido jam kraujo. 
Menama, kad pasveiks.

ri e-

Namų darbininkė, prižiūrėti vai
kučius. Gyventi ant vietos; nuosa
vas kambarys ir vana. 6 dienos 
savaite. Kas antrą sekmadieni liuo 
sa. Nereikia virti nei. skalbti. Links 
ma aplinka. Skambinkite: TE.. 6 
3493.32Andrew Cunningham, 

m., valdinės iždinės agentas, 
užsimušė atsidaužęs su auto į 
stulpą. Gyveno Astorijoje.

Lietuvių Kultūros 
Centrui parama

Kai daktaras pradėjo savo 
prelekciją (įvyko sausio 7, 
Liberty AuxL, Brown Room) 
jis pasiskundė : “Nemoku lietu
viškai, turėsiu aiškinti angliš
kai.” Tačiau pradėjęs kalbėti 
ir nepritrūkęs lietuviškos kal
bos gal būt ir užsimiršo žadė
jęs kalbėti angliškai. Prelek- 
čiją ir atsakyti į klausimus pa
baigė, kaip kad ir pradėjo, 
lietuviškai. Niekam nebuvo 
sunkumo, suprasti, nes jo iš
moktoji nuo tėvų kalba tebė
ra visu žmonių kasdieninė kai-1 
ba.

Sir šia daktaro prelekciją 
senesnėsės gentkartės lietuviai 
džiaugėmės dvejopai pratur
tėję: kad atsirado jaunas lie
tuvis daktaras p a s i r y žęs 
mums teikti pamokas, kaip 
saugoti sveikatą; kad jis tai 
gali suteikti mums geriausia 
suprantamoje gimtoje kalbo
je. •

Pamatinė daktaro kaJba 
buvo apie slogas, skirtingas 

pastatymą, įrengimą mo- i arthritis rūšis, širdies ir vėžio 
kyklų ir už mokymą visų ligas.
— . "Daktaras savo • kalboje ir

Dar aškiau pasako padėtį dešimtyse^atsakymų į klausi- 
padalinimas paskyrų švieti
mui: 30 nuošimčių moky
mui europiečių,' 30 nuošim
čių ten gyvenančių azijatų, 
40 nuošimčių mokymui pa
čių afrikonų. Atrodo, būk 
vis viena afrikonai daugiau 
gauna. Bet —

Kiek tos visos grupės tu
ri gyventojų?

Tame ir glūdi visas sek
retas: -baltųjų ten gyvena 
29,500, azijatų 121,000, o 
vietinių - afrikonų 5,000,- 
000. Minios vietinių priver
stos paaukoti savo vaikų 
mokslą gaujos poniškų sve
timšalių vaikų mokslui. 

, Kenya sritį valdo anglai. 
Angliją dabar, valdo lietu
viškų grigaitinių plauko so
cialistai. O i socialistus la
bai daug veikia Marshallo 
Plano doleris ir noras už
valdyti ir išnaudoti pasau
lį. Gi apšviesti žmonės 
mažiau duosis išnaudoti. 
Dėl to ir nenori liaudiės 
vaikus išmokslinti.

Mokyti darbininkai 
nepageidaujami, 
vaikų nemoko

Kalbėdamas Anglijos
stovų Bute ministras kolo
nijų reikalams John Dugr 
dale pripažino, 
Afrikoje, Kenya 
tiktai 20 nuošimčiu 
eina mokyklon. Gi 
nuošimčių neturi 
mokytis. '

Po jo kalbėjęs kitas Par
lamento narys James John
son nurodė ir to priežastis. 
Jis sakė, jog vietiniai gy
ventojai reikalauja progų 
savo vaikus mokyti. Tad 
anglai įvykdė padėties neva 
tyrimą. Tačiau komitetas 
sudarytas iš europiečių, įsi
leista. tiktai vienas afriko- 
nas. Afrikonai buvo patei
kę 18 pasiūlymų padėčiai 
gerinti, bet komisija tiktai 
vieną tų pasiūlymų pri
ėmė. '■

Paskui ta europiečių ko
misija pateikė raportą, ku
riame pasiūlė afrikonų vai
kams leisti mokytis tiktai 
ketverius metus, nuo 7 iki 
11 amžiaus. Ir viso mokslo 
prižiūrėtojais turį būti eu
ropiečiai. Tačiau —

“Iš afrikonų renkami 
taksai ne vien tik afrikonų 
švietimui, bet taip pat už

vaikų”.

Piliečių KL narių mitingas
Praėjusį.' penktadienį įvyko 

Lietuvių Ajm'erikos Piliečių 
Klubo narių mitingas. Dalyva
vo daug narių, nes pradžioje 
metų nemažas jų skaičius mo- 
kasi mokesčius.

Klubas turi keletą ligonių, 
apie' kuriuos raportavo jų lan- 

į kytojai.
) Susirinkimas nutarė pratęs- 
| ti vajų (ištisus metus), per 
' kurį į Klubą gali įstoti vyrai 
iki 45 metų . amžiaus.

Šiame mitinge, beje, pasi
keitė vienas valdybos narys: 
naujai išrinktas ady. Vižlians- 
kas užėmė politinio lyderio 

; vietą, kurią turėjo per dvejis 
| metus advokatas Andžiulai
tis.

Namų darbininkė. Viduramže 
Nuosavas kambarys. Alga, ttuoli: 
vietoje. Linksma aplinka j***"* yna 
mai. LU. 4-6967. /r '

Vaisių daugiau reikia 
duoti ir tuomet, jeigu vy
riausias patiekalas mažai 
teturėjo daržovių. Vaisiai 
dalinai pavaduoja iš- daržo
vių gaunamus mineralus.

Tačiau, jeigu vyriausias 
patiekalas susidėjo vien tik 

• iš daržovių, ar tik su men
ku priedu mėsos ar ją pava
duojančio maisto, tada pla
nuoja stiprius priedus. To
kiais pastiprintais priedais 
gali būti visokį su pienu, 
kiaušiniais, sūriais daro
mieji puddingai, pyragėliai, 
blyneliai, ir t.t.

Svečias Vaisius
Mažai kam šiauriečių pa

žįstamas, tačiau miestuose 
šiuo sezonu gaunamas yra 
pietinių kraštų vaisius avo
cado. Tas lyg ir didelio, 
tamsiai žalios spalvos kiau
šinio formos vaisius būna 
atvežamas iš Kalifornijos ir 
Floridos, kai kada ir iš Ku
bos. Nėra pigus. Tačiau se
zonu nedaug nė brangesnis 
už kitus iš ten atvežamuo
sius. •

Jis turi skonį labai arti
mą alyvoms. Kas tą skonį 
mėgsta, tam bus skanu 
griežinėlis to vaisiaus užsi
dėjus ant duonos ar ir vie
nas suvalgyti. Prinokęs vai
sius būna švelnus ir >minkš- 
tas, beveik galėtum užsi
tepti ant duonos.

Perpjauk pusiau, išmesk 
Sėklą. Supjaustyk, pagei
daujamos formos griežinė
liais. Jeigu reikia kiek il
gėliau palaikyti, padažyk 
griežinėlius citrinos sunko
je, apsaugos nuo pajuodimo. 
Likusį laikyk šaldytuve su
vyniotą vaškinėje’ popiero-

. Ąrba galį pądųpįd ant

mus platokai padengė kasdie
ninių sveikatos problemų' sri
tį. Tarpe kitų, jam buvo pa
teikta tokių klausimų i

Ar aspirinas yra kenksmin
gas?

Ar yra gydomojo skirtumo 
tarp anacino, aspirino, AGP?

Ar osteopatai gali pagelbs
ti

Knygų peržiūrėjimo komi
sijos narys, Draugelis, ^pateikė 
išsamų pranešimą apie Klubo 
narių ir finansų stovį, šiuo 
metu Klubas turi turto $59,- 
258.00, o narių — 364.

šaltys raportavo Apie Da
riaus-Girėno paminklo reika
lus. Pasirodo, kad nėra jau 
taip lengva giluti mieste vietą 
paminklui statyti. Dariaus-Gi
rėno paminklui statyti komite
tas turi virš $5,000 pinigų 
paminklui statyti ir jis teira
vosi miesto parkų departmen- 
te dėl vietos paminklui. Ko
mitetui buvo pasakyta, kadnuo arthritis’o ?'

Ar, turintiems širdies nesvąi-j jjs? parkų departmentas, lei- 
katų galima karštai maudy- džia paminklą statyti Lituani- 
tis? ca Aikštėje,

Kas daryti nuo orvalko su- ■ • .........
Stingus sprandui ?

Kas kenkia

pas parkų komisijonierių Mo
ses su reikalavimu; žaltys 
prašė, kad Klubas išrinktų 
vieną ar du asmenis eiti drau-1 
ge.

Kilo diskusijos. Vieni sakė, 
jog su tokia pinigų suma pa
minklą nebus galima pastaty
ti, jei miestas ir leistų jį kur 
nors statyti. Kiti sakė: tik te
gu miestas užtikrina Komite
tui vietą, o tuomet' bus atsi
kreipta į visuomenę daugiau 
aukų ii\’paminklas bus pasta
tytas.

Po įdomių diskusijų, nutar
ta išrinkti du asmenis, kuriais 
yra: advokatas Andžiulaitis ir 
klubo protokolų sekretorius 
Antanas Linkus,' Jr.

Jie praneš Klubui apie tai, 
ką girdėjo miesto parkų de
partments. ■

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubas prisiuntė *15-ką tikietų 
į bankietą, kurį jis rengia 40 
metų savo gyvavimo paminėji- 
jmui. Mūsų Klubas nupirko 
visus 15-ką.

Be to, susirinkimas, kaip ir 
kiekvieneriais metais, nusitarė 
po susirinkimo išgerti pusbač
ių alaus. Ten, prie užkandžių, 
klubiečiai, gerdami putojantį 
alutį, kalbėjosi apie visokius 
reikalus. > - •

Susirinkimui pirmininkavo 
ilgametis Klubo pirmininkas 
Charles Kreivėnas (Kerwin).

Klubietis.

Naujų metų pasitikimo 
rengimas davė Lietuvių Kul
tūriniam Centrui nemažai pa
ramos. Parengimas buvo sėk
mingas. Liks koks šimtelis ir 
pelno.

Taipgi nuo kai kurių stalų 
buvo priduota gražios para
mos. Bimbos stalas davė $11.- 
26/Sprainių stalas — $5.00, 
Grabausko stalas — $4.30. 
Viso pasidaro $20.56. Labai 
ačiū už paramą. JA-G.

pa-

Susižeidė M. Ramoška
Maikis Ramoška, dirbąs ba

re, esančiame ant Union Avei., 
prie "Grand St., Williamsbur- 
ge, lipdamas laiptais pašlijo 
ir skaudžiai pasižeidė savo 
ranką. Dabar Maikis nešioja
si dešinę ranką pasirišęs ir 
sako, jog negalės dirbti per 
tūlą laiką. Aš linkiu Maikiui 
greit pasVeikti. D-as.

Namų darbininke. Pa^L r\.. -..„.i*ja. Paliūdijimai. Du suau; 
kai. Nuosavas kambarys.
L. I. Visi vėliausi jtaisymai. \ 
binkite STerling 3-7826 dėl p 
rimų.

Namų darbininkė. Guolis viet 
Paliudijimai. Du vaikučiaai lank 
ti mokyklą. LUdlovv 7-1252.

(7-8)

Motinai pagelbininkė. 1 vaikutis 
Linksma aplinka. DE. 2-5876.

(7-8

Motinai pagelbininkė. Brooklyn 
Heights. Gražus 4 kambarių apart 
mentas. 1 vaikutis. Guolis vietoje 
Paliūdijimai reikalingi. ULster5-037i

(7-8)

Namų, darbininkė-virėja. Žemiai 
45 m. Gera ir patikima darbininkė 
Paliudijimai. 3 šeimoj. Bendix ind> 
plovimo mašina. Guolis vietoje. $31 
Great Neck 2-1209, arba Plaza 7 
2896. (7-9

HELP WANTED—MALI
Framer. Bendrai patyręs prie frč 

mų darymo. Retail krautuvė Man 
hattane. Nuolat. LO. 4-7664.

\ (7-9

New Yorke mirė 
karo analistas Werner

Susidomėjusiems 
sveikata verta 
tai atsiminti

, J 
Brooklyniečiąms ir apylin

kių lietuviams bus gera proga 
pasitarnauti savo sveikatai. 
Progą teikia atsilankymas 
daktaro Palevičiaus iš Detroi
to ir LDS 1 kuopos pasidar
bavimas gauti jo sutikimą 
teikti prelekciją.

Dr. M. D. Palevičiaus pre- 
lekcija įvyks šio. sekmadienio 
popietį, sausio 14-tą, Lietuvių 
Am. Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Prasi
dės 3 vai. Norintieji, išgirsti 
visą prelekciją, prašomi "ne- 
apsigauti atėjimu* valanda vė
liau. Daktaras turės laiku iš
keliauti namo, tad. payėlavu-

stalo gabalais, valgyti su šių laukimo nebus.

Williamsburge, 
prie Piliečių Klubo salės, bet 
tik,tokį paminklą, ku-ris fakti- 

vaikui, kuris nai butų žemėje, viršuje galė- 
daug valgo ir tunka; o vis de- tų būti stiklinis 
juioja esąs alkanu? __ ______

Ar reikia imti vitaminų ? tuo komitetas, aišku, nesutin- 
Jei reikia, tai kokius?

Ar galima senstelėjusiam 
valgyti tmėsos?

Dėl ko paširdyje 
lyg ir deginimas?

k Kas daryti, kaip "gelbėti as- Klubą, 
menį, kurį staiga ištinka šir
dies nesveikata?

Ar rūkymas gali padidinti 
galimybę susirgti vėžiu?

Nuo ko jaučiasi lyg ir 
skruzdžių bėgiojimas po krau
jagysles?

Nuo ko ūžia ausyse?
Koks tas nervingas skilvis ?

Dėl ko? Ar tas pagydoma?
Ir daug kitų buvo klausimų. 

Visus daktaras trumpai, bet 
labai aiškiai atsakė, dalyviai 
daug ko pasimokėme.

Pokalbiui apie sveikatą pa
sibaigus, Suzanna Kazokytė, 
pianu akompanuojama muzi- 

. kės Bronės Sukackienės-šali- 
naitės, jautriai ir stipriai su
dainavo ketvertą dainų, savų
jų muzikų ir kitataučių kūri
nius. 

i

Užbaigoje, pirmininkė Kat
rina Petrikienė paprašė daly
vius prisidėti svetainės iškaš- 
čiams ir ’ pakvietė pasivaišinti 
rengėjų 
Klubo 
ir čia pat jam atgabentais už
kandžiais 
sandvičiais, pyragu, kįva

uždangalas
su Dariaus-Girėno vardais. Su

ka.
Komitetas pasirūpino paro

dyti miestų parkų dępartmen- 
visa 

eilė organizacijų, įskaitant 
priėmė rezoliuciją, 

i reikalaujant, kad parkų de- 
| partmentas suteiktų vietą kur 
nors paminklui statyti. .Turė
damas rezoliucijas rankose 
(apie 20 rezoliučijų) Komite
tas išrinko penkis asmenis eiti

jaučiasi tui didesnį reikalavimą:

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus restaurantas 

gražioje vietoje, geras biznis, pora 
gali; pasidaryti gražų pragyvenimą; 
randa nebrangi, - lysas 4 metams. 
Kreipkitės: 78-09 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. J6-10)

EGZAMINUO JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
/ AKINIUS t A.

-r- Moterų Apšvietos 
narių — pagamintais

vištienos' -salad

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. Z-8SM

I. J

Dr. A. Petriką
I

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare'
Penktadieniais uždaryta

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūsle, 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.

Staiga, dėl širdies nesveika 
tos, sausio 8-tą mirė Ma> 
Werner, žymus karo analis
tas, 49 metų. Jo raštai tilpda 
vo New Yorko dienraštyje 
Compass ir daugelyje kiti 
laikraščių. Nuostabiai teisin
gai jis buvo išanalizavęs šie 
karo Korėjoje kryptį pačioje 
jo pradžioje.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ‘

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St..

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

-r——•

v Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Fh. Q., 

EDWIN LANE, Fh, G.
Tel. E V. 7-6283

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRH.L
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. T

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

’A
x \ .

'il ?

X,

Petras Kapiskas
' ' PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET ** 

Brooklyn, N. Y.
1 Telefonas: EVergreen 4-8174

4psI.«Lai8ve(Liberty, Lith. Daily) Tree., Sa^b.-Jan. 10, 19S1




