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“Mano Įsitikinimu yra, jog 
pasaulinė taika remiasi taika 
Ajzijoje,” sakė Pakistano mi
nistrų pirmininkas Liaquat Ali 
Khan Londone.

Ali Khan visgi atvyko į 
Dominijų konferenciją, besi
tęsiančią Londone.

Pirmiau buvo sakyta, būk 
nedalyvaus dėl to, kad konfe
rencija atsisako svarstyti 
kistano sui Indija ginčus 
Kašmiro.

dėl

AMERIKONAI PRADĖJO 
KONTRATAKAS PRIEŠ 
KORĖJOS LIAUDININKUS

Karo teismas gręsia reporteriam TAFT PERŠA UŽSIUNDYT 
už cenzūros peržengimų . jČIANGININKUS ANT

KINIJOS RESPUBLIKOS

Konferencijoje vienu vy
riausiųjų klausimų yra Azija.

New York Times korespon
dentas Clifton Daniel rašo, 
jog konferencija yra labai at
sargi visuose Azijos klausi
muose.

Amerika, kaip žinia, ryžta- ir kinus netoli Vondžu ir* 
apskelbti Kiniją agresore. į atmetė juos tris mylias at-

• Dominijų konferencija Į gal. Vondžu yra labai svar- 
o sekti Ameriką šiuo i bus geležinkelio ir vieške- 

lių mazgas, 55 mylios į pie- 
^nferencjja dar vis mano, rytus nuo Seoulo, Pieti

nės Korėjos sostinės.
Jankių lėktuvai, patran

kos ir pėstininkai taip štur
mavo liaudininkus, kad pri
vertė juos pasitraukti.

Liaudininkai apsupo ba- 
italioną francūzų, kurių 

Dėl mūšių baigimo Korėjo-j cĮau^uma^ tačiaris, prasimu- 
je, man rodosi, kiekvienas tu
rėtų žinoti, ką tuo 
sako kinai.

• Pekino vyriausybė 
tinai pareiškė, kad 
sąlyga, sulyg kuria 
būtų kalbėtis apie Korėją 
yra: priėmimas Kinijos Liau
dies Respublikos į Jungtines į nuo Vondžu. 
Tautas.

ž ^š dar vis nesuprantu, ko- 
dsLJasai klausimas delsiamas.

į Korėjoje būsią galima 
.laikyti mūšius per Jungtines 
autas.
Amerika siūlo skelbti Kini

jai ekonorrrrrtj”T)oikotą — kon
ferencija ir šiuo klausimu ne
sutinka siu Amerika.

reikalu

pakarto-! 
pirmoji j 
galima

Kuopa jankių sugrįžo į Vondžu, 
pro kurį liaudininkai praėjo

* Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuko komanda uždėjo 
aklina cenzūra žinioms iš L-
Korėjos karo. Komanda 
grūmoja kariniu teismu ko
respondentams už peržen
gimą bet kokių' cenzūros

ningai nuėjo“ į naujas pozi
cijas.

Taip pat užginta praneši
muose minėti šitokius daly-

10.—Ame
sti francū- 

kontratakavo šiauri- 
liaudininkus

Koreja, saus, 
rikonai išvien 
žais 
n i us Korėjos

lių mazgas, 55 mylios į pie-

šė iš apsupimo.
Amerikonų kuopa po mū- 

_lšių atėjo į Vondžu ir nera- 
Ido jame jokios korejinių 

liaudininkų ar kinų kariuo
menės, nes liaudininkai b.u- 

; vo numaršavę tolyn į pietus

svaidžiai bombardavo Ko
rėjos liaudininkus ir kinus 
į pietus nuo Osano.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, saus., 9. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija if kinai 
savanoriai visais frontais 
tęsia ofensyvą prieš ameri
konus ir jų talkininkus.

Liaudininkai ir jų padėjė
jai kinai išvadavo nuo ame
rikonų ir Pietinės Korėjos 
tautininku Suwona vakari
niame fronte, Vondžu ir 
Hoengsongą viduriniame 
fronte ir Kangnungą ryti
niame pajūry j č.

Be kitko, uždrausta ko- 
naudot žo

dį “pasitraukė”, kuomet 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai bei kinai priverčia 
amerikonus, ar jų talkinin
kus pasitraukt atgal, go
riuose atvejuose korespon
dentai gali rašyt tiktai, kad 
jankiai ar jų bendrai “pla-

respondentams

Amerikonų ar jų talki
ninku skaičius, jų pulkų 
bei kitų junginių vardai-nu- 
meriai, blogas ūpas, prastas 
veikimas, ginklai, tikrieji ar 
spėjami armijos planai ir

Jeigu korespondentas pa
tenkina visus cenzūros rei
kalavimus, bet jo laikraštis 
ar žinių agentūra pakeičia 
arba “iškraipo” jo praneši
mą, tai ir toks koresponden
tas gali būti pašalintas.

PRAVDA PLAČIAI ATŽYMI SEN. TAFTO 
KALBA PRIEŠ TRUMANO POLITIKĄ

Sako, Amerikos laivynas ir oro 
jėgos turi viešpataut pasauliui

Tie- 
skaičiau, jog tūlame 

Vilniuje pranešimą 
P. Kurkulis. Matyt, 
pats Kurkulis, kuris 

gyveno Amerikoje,

Jau pirmadienį Vondžu 
buvo liaudininkų užimtas.

Pryšakiniai liaudininkų 
būriai yra nuėję 25 mylias 
į pietus nuo Vondžu.

Vakariniame fronte ame
rikonų artilerija ir mino-

Planuojama aptaksuot 
veik visus pirkinius 
iki 15 bilionu dol.

Maskva. — Sovietų 
munistų laikraštis 
užpildė trečdalį puslapio iš
traukomis iš Amerikos se
natoriaus Tafto kalbos, rei
kalaujančios pakeist, užsie
ninę prez. Trumano politi- 

kalbos iš-

ko- i sąjungininkus įvairiuose 
Pravda ■ pasaulio kraštuose. Ameri

kos nepasisekimai Korejo-

Washington. — Republi- 
konu senatorių vadas Ro
bertas Taftas siūlėsi tartis 
su prez. Trumanu, kaip pa
taisyti užsieninę šios šalies 
politiką, kad “visi žmonės 
ją remtų.”

Taftas perša sekamus pa
taisymus :

Jeigu Korėjos karas neša 
didelius amerikonams nuo
stolius, tai pasitraukt iš 
ten.

Įgalint kinų tautininkų 
vadą Čiang Kai-šeką už- 

! pult Kinijos Liaudies Res
publiką. (Amerika pasta
ruoju laiku ’ vėl suskubo 

l smarkiau ginkluot' čiangi- 
ninkus Formozos saloje.)

Kas liečia atvirą karą
,įe jau ątšalina tūlus jos bi- prįe§ Kiniją, Taftas sakė:

Aną dieną vilniškėje 
soje” 
mitinge 
padarė 
tai tas 
kadaise
dirbo Keleivyj, o vėliau buvo 
Kovos administratorium.

/' Kai šitų žodžių rašytojas 
kadaise buvo Maskvoje, tai 

| Petras Kurkulis ten dirbo vie
no fabriko laiktaščio redakci
joje.

Anglų spauda neigia jankių 
pasakas apie Korėjos karą

Trentono kalėjime sėdi še
ši negrai, laukdami1 teismo dėl 
nusikaltimo, kurio jje neatli-

I ko.
Šitie negrai kadaise buvo 

nusmerkti mirti, bet liaudies 
protestai paveikė į aukščiaueį- 

. jį teismą ir šis> žemesniojo 
teismo sprendimą atmetė, įsa
kydamas iš naujo kaltinamuo
sius teisti.
< Teismas- įvyks š.m. vasario
11 A. 01 vz K. 4 •

* Bet kaltinamieji negauna 
advokatų. Jie ieškosi žymes
nių ądvokatų, kurie nebūtų 
per brangūs. Yra žymių ad
vokatų, sutinkančių nemoka
mai juos ginty, bet New Jersey 

. valstijos .teismas atsisako 
jiems suteikti teisę negrus gin
ti.

Štai, trys iš kaltinamųjų 
prašė žymaus negro advoka
to, Charles P. Howard, kad 

' ji» juos gintų. Mr. Howarjl 
apsiėmė, bet New Jersey tei

lsėjas Ralph Smalley- atsisakė 
jam suteikti teisę ginti.

Advokatas Howard gyve/ 
na Iowa valstijoj; jis yra bu
vęs Des Moines miesto proku
roru. Teisėjas atsako jam t(fi- 
sę ginti dė| to, kad jis “per 
kairus.”

London. — Čionaitinis 
dienraštis Daily Mirror, 
turintis 4 milionus skaityto
jų, rašo, kad negalima pa
sitikėt generolo MacArthu- 
ro komandos pranešimais 
apie amerikonų pasiseki
mus Korėjoje:

Pavyzdžiui, buvo praneš
ta, kad jankių lėktuvai 
vienoj vietoj bombomis už
mušė 400 Korėjos liaudi
ninkų kareivių. O iš tikrųjų 
jie užmušė tik vieną 
civilinį žmogų ir sužeidė 
kelis kitus civilinius.

Net 10 metų vaikas, su
pranta, jog lakūnai negali 
taip tikrai suskaičiuot, kaip 
MacArthuro oficieriai ne
seniai pranešė: “341 prie
šas užmuštas” arba “91 
priešas užmuštas oro bom
bomis” arba “mūsų lakūnai 
užmušė 50 priešų, kurie bu
vo tunelyje pasislėpę.”

Kiti anglų laikraščiai, 
kaip Sunday Examiner ir 
Daily Mail, irgi kritikuoja 
perdėtas, “isteriškas”, “iš
kraipytas” . amerikines ži
nias iš Korėjos.

Washington. — Aukštie
ji Trumano valdininkai ta
rėsi, kad valdžia galėtų 
erauti 10 iki 15 bilionu dau
giau taksų per metus, jei
gu būtų aptaksuoti faktinai 
visi amerikiečių perkami 
daiktai. Apie šį taksų pla
ną pranešė demokratas se
natorius Clinton P. Ander
son.

Kitas demokratas senato
rius Harry Byrd sakė ko
respondentams, kad gali
mas dalykas, jog bus įvesti 
toki taksdi pirkiniams.

Sen. Byrd gavo nuo prez. 
Trumano laišką, kuris ąiūlo 
taip sunkiai aptaksuot ame
rikiečius, “kad net skaudė
tų.” To reikią padidėju
sioms* karinėms išlaidoms.

ka. Viena tos
i trauka sako:

“Aš (Taftbs)
jokiu patikiihų
kad Sovietų Sąjunga norėtų
pradėti karą prieš Jungtim

nematau 
/ įrodymų,

Pravda rašo, jog toki pa
reiškimai, kaip Tafto ir bu
vusiojo prezidento Herber
to Hooverio, prieš Trumano 
karinę politiką pažymi rim
tus nesutikimus tarp Ame
rikos vadu.

Pravda spėja, kad tru- 
maniška politika gali pra
rasti Amerikos draugus ir

čiulius, sako Pravda.
Sykiu Pravda

Tafto siūlymą pa 
Čiang Kai-šeko kinų ka
riu o mene įsiveržimui iš 
Formozos , salos į Kinijos 
sausuma.

(Taftas, be to, sakė: Jei
gu Trumanas mėgintų pa-i 
naudot amerikinę armiją ir 
vakarų Europos kariuome
nę prieš Sovietų Sąjungą, 
tai susilauktų “naujos 'Ko
rėjos.”

(Taftas todėl ragino la
biausiai stiprint ameriki-' 
nius kraštus, išvystyt ga
lingas oro jėgas ir karinį 
laivyną, įsitvirtint Pacifiko 
salose ir užvaldyt Atlanto 
ir Pacifiko Vandenynus.)

smerkia m-i . v* • ?
maudoti įtiksiančiai trancuziį

demonstravo prieš 
gen. Eisenhoweri

tūks-

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir nešalta.

kokia!

apsi-

Vėliausios Žinios
lios kinų divizijos su 200 
tanku ir 500-lėktuvu ruo
šiasi šturmuot amerikonus.

Amerikos lėktuvai nume-

Amerika nenori taikos 
derybų, sako Maskva

Andai vienuolika komunis
tų vadovų prašė visos eilės 

P žyfrlų advokatų, kad jie juos 
^glntų aukščiausiame šalies 
»8me, bet prašomieji atsisa-

, pareikšdami, kad jie biją 
JBMnunistus ginti, nes dėl to 
|«Į|ys gali būti užpulti.
ffiKKfdp matome, padėtis ne

Gyvenimo reikmenų, ypa
tingai, maisto, kainos vis tebe
kyla.

Spauda sako, jog kainos 
dar labiau pakils, gyvenimas 
žmonėms pasunkės.

Tai, beje, aiškiausiai bylo
ja prezidento Trumano kalba, 
sakyta praėjusį pirmadienį 

i Kongrese.

Maskva.— Sovietinis Li
teratūros Laikraštis rašo, 
kad Amerika ir jos bičiu
liai—anglai ir kiti—vengia 
taikos derybų su Sovietų 
Sąjunga. Jie bijo, kad jeigu 
įvyktų derybos tarp Ameri
kos, Anglijos, Sovietų Są
jungos ir Francijos, - tatai 
galėtų sutrukdyt ameriko
nus nuo vokiečių armijos 
atkūrimo vakarinėje Vo
kietijoje. Tai todėl Amerika 
išsisukinėja nuo Sovietų 
pasiūlymo sušaukti Ketu
rių Didžiųjų konferenciją 
dėl susitaikymo ginčijamais 
klausimais.

Txaip sako ir kiti Mask
vos laikraščiai.

Repnblikonai siūlo pasi
traukt iš Jungt. Tautų

New York. — Šimto Re- 
publikonų Komitetas priė
mė rezoliuciją, raginančią 
Ameriką pasitraukt iš 
Jungtinių Tautų.

Paryžius. — Keli 
tančiai darbininkų demons
travo prieš atvykusį ameri
kinį generolą EisenhoweiH, 
šaukdami •/ . A

“Eisenhower, važiuok sau 
namo!” “Mes norime tai
kos!” ’ •

/

Policija/ blaškė demons
trantus ir areštavo' 200..

/

Eisenhowei 
vyriausias 
tarptautinės 
tų armijos 
Sąjungą.

Daugelis darbininkų ap
leido fabrikus ir atmarša- 
vo protestuot prie Kotelio 
Astoria, kur Eisenhoweris

“Ar mes turėtume 
skelbti karą prieš 
stinę Kiniją, aš dar 
ėjau išvados, bet 
tatai svarstyti?’

“Nepasitikėt karine talka 
iš Jungtinių Tautų. Jos vir 
to tik diskusijų Sueiga.. 
Bet gal mes vis dar galėtu
me naudoti Jungt. Tautas 
kaip diplomatijos įnagį.”

^Kuo labiausiai didint A- 
merikos oro ir laivyno ga
lybę, taip kad ši galybė “ga
lėtų viešpatąut pasauliui, 
bent žymia dalim.”

Tiktai su Kongreso už- 
gyrimu galima būtų siųsti 
jankius į tarptautinę armi
ją vakarinėje Europoje, bet, 
“mes nebėgame iš Europos, 
o tiktai stengiamės surasti 
geriausią būdą tenai ka
riauti,” pareiškė Taftas.

Jis taipgi siūlė:
Dar 10 procentų pakelti

i taksus.
Įvesti algų ir kainų kon

trolę.
Draftuot kariuomenėn 18 

ir pusės metų jaunuolius 
bent dvejų mėtų tarnybai.

Taftas sakė, jog 5 mi- 
lionai kariuomenės būtų per 
daug, nes tokia skaitlinga 
armija ištrauktų per daug 
žmonių iš karinių fabrikų 
ir trukdytų karinio laiVyno 
ir oro jėgų ugdymą.

•is atvyko kaip 
komandierius 
Atlanto kraš- 
prieš Sovietų

Washington. — Valdžia 
pasišaukė Mainierių Unijos 
pirmininką John L. Lewisą 
ir Fabrikantų Susivienijimo 
atstovus tartis apie algų-tė 100 tonų bombų į Pyon- apsistojo, 
užšaldymą ir kainų kontro-1 gyangą, šiaurinės Korėjos 
lės įvedimą.

Republikonas senatorius 
Geo. Aiken pasakojo, kad 
mėsa dar “negana pabran
gus”; todėl ] 
kainas kontroliuoti. m i . • t , TZ. ._____ v ’Tautos turi pasmerkt Kini- -v * i. ’

Washington. — Republi-I jos Liaudies Respubliką ĮZyillUS FaSytOjaS 
konas senatorius Styles ! kajP “užpuoliką” ir uždėt 
Bridges siūlė draftuoti vy- iaj tam tikras bausmes, jei 
'rus ne ilgesnei kaip trejų Kinijos valdžia i._------

Eisenhoweriui sergėti bu- 
, vo suburta pusketvirto 

NT T i tūkstančio viešosios ir slap- .Atlantic City, N. J. — . H ..
Warren Austin, Amerikos | ’ ____
delegatas Jungtinėm Tau-L.. _ i •nereikią jos c; 1 • I *c

uoti tom’ parei?ke» kad Jungt. mirė dinciair Lewis,

nėatšauks 
kinų (savanorių) kareivių 
iš Korėjos ir jeigu nesutiks 
su Jungt. Tautų seimo pa
raginimu — pertraukti mū
šius iš abiejų pusių.

Youngstown, Ohio
'Mirė F. Madisonas

Mirė Franas Madisonas, 
kuris per daugelį metų dar
bavosi progresyviame judė
jime.

Jis buvo narys Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Turėdamas smulkų biznį 
ir gan sunkiai dirbdamas, 
Madisonas visuomet suras- 

j davo laiko ir visuomeninei 
. ! veiklai. Jis buvo didelis

Korėja. •— Kariniai jan- progresyvės spaudas rėmė- 
kių šnipai pasakojo, kad ke- jas.

metų karinei tarnybai .

Roma. — Kitą savaitę 
atvyks generolas Eisenho
weris, vyriausias tarptauti- 
nęs armijos komandierius 
vakarų Europoj prieš So
vietų Sąjungą.

Italijos valdžia ruošia Ei- 
senhoweriui paradą, kur 
dalyvaus trys divizijos italų 
kariuomenės. Žada jas duo
ti tarp taut, armijai. Ketina 
sudaryti dar devynias italų 
divizijas tai armijai, jeigu 
Amerika duos Italijai gana 
ginklų ir pinigų.

Darbo unijos rengiasi de- 
monstruot prieš Eišenho- 
werį. ž

kom

Trumano kritikai republiko- 
nų senatorių komitete

Washington. — Republi
konai senatoriai perrinko 
savo politikos komitetą ir 
paskyrė sen. Taftą jo va- 

' du.
Komitete pasiliko 5 senie

ji nariai, o tarp šešių nau
jų keturi yra kritikai kari
nės prez. Trumano politi
kos. \

Žymiausias gi Trumano 
kritikas vra senator. Taf- 
taą, senasis komiteto ♦ na
rys.

Roma. — Po sunkios li
gos mirė paskilbęs ameri
kietis , rašytojas Sinclair 
Lewis, 65 metų amžiaus.

S. Lewis parašė 21 apy
saką ;— “Babbitt”, “Main 
Street,” “Arrowsmith” ir 
kt.

Už “Babbittą” jis gavo 
tarptautinę Nobelio dova
na.►

Romoje jis gydėsi nuo 
nervų suirimo, bet mirė 
nuo plaučių uždegimo.

Washington. — Aukš- 
čiaus. Teismas nusprendė, 
kad kompanija neperžengia 
įstatymų prieš trustus, jei
gu jinai vieniems savo kos- 
tumeriams pigiau pardavi
nėja prekes, negu kitiems. 
Sprendimas padarytas pen
kių teisėjų balsais prieš 
tris.

Kas naikina korėjiečių 
kaimus ir miestus

Tokio.—United Press ne
seniai pranešė, kad tik a- 
merikonai Urmu naikina 
Korėjos miestus , ir kaimus 
užfrontėje ir tuos, iš kurių 
jie būna priversti pasi
traukt.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai taupo mies
tus ir kaimus, sako tas pra
nešimas (paskelbtas; pirm 
griežtos cenzūros įvedi
mo)/ •

New York.
Times rašytojas Baldwin 
netiki prancūzų komandos 
pagyrais, kad jie įveikiu 
Vietnamo liaudininkus.

Karinis

Madrid.— Penki kariniai 
^Amerikos laivai lankosi Is
panijos Uostuose.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
URUGVAJIEČIAI 
PROGRESUOJA

Uruguajaus sostinėje, 
Montevidejuje, pažangioji 
lietuvių visuomenė jau se
niai Įsikūrė savo centrą, sa
vo namą su sale. Bet Mon- 
tevidejaus Centras negalėjo 
patenkinti toliau nuo mies
to centro gyvenančių lietu
vių darbininkų pareikalavi
mų. Montevidejaus prie- 

! miestyje, vadinamame Cer- 
ro, gyvena nemažai lietu-

tarlė: “Orą et labora” —I tęs turėti taiką su visais . . .
melskis ir dirbk. Visose mano • ir rūpinkitės geruoju visiems 
tėvynės I/atvijos evangelikų •- Į žmonėms; jei galima, išsavo 
liuteronų bžanyčiose per pa-J pusės būkite taikoje su visais 
maldas sakoma malda už’žmonėmis, — šitaip rašė a- 
taiką, už visų tautų, jų atsto- paštalas Povilas.
vų ir valdovų draugystę ir 12, 17 ir 18.)
vieningumą, kad Dievas Aukš
čiausiasis apsaugotų žmoniją vietą,
nuo karo ir kraujo pralieji- > nuo kardo ir žus.
mo. Dar vakar, kaip ir sek-j Kristaus Išganytojo žodžius ir 
madienj prieš šią reikšmingą; šventojo rašto turėtų prisi- 
konferenciją, Rygos mieste ir J minti amerikiniai ir kiti ka- 
visos Latvijos Sąjunginės res-j f0 kurstytojai, — ypač tie, 
publikos evangelikų švento-! kurie, kaip 
vėse dvasininkai ir parapijie-

, I čiai meldėsi Ponui

— jtės turėti taiką su visais . . .

(Pas. rom.

Grąžinki kardą savo j jo 
nes visi paėmę kardą 

ir žus.” — •šiuos

Prezidento pranešimas apie tautos padėtį
Praėjusį pirmadienį bendrame abiejų Kongreso būtų viu darbininku, kurie pasi-i . . .. . T> . . .

susirinkime kalbėjo ir raportavo prezidentas Trumanas. ryžo savo narna įsigyti. Ir JA’ meld?' Lon,ul D'evul.tie žodžiai patvirtinami tau- 

taiką Irai paėmus, ir didžiosios rusų 
j Tėvynei, taip pat meldėsi už; tautos istorijos, žuvo gi Teu- 

jau į taikos draugus ir šalininkus, tonų ordino gaujos ant čuds- 
nąmojčia šiandieną Į šią konferen- ko ežero ledo i_„.v 

ciją susirinkusius, meldėsi už Aleksandro Nevskio 
11 .’ , vž narsius kardo ir proto. ""

kurie Tėvynės karo Napoleono armijos prie Mas- 
nuosavybės metu kovojo už taiką ir savo kvos, senovinės Rusijos spsti- 

žygdarbiais bei pergalėmis j nes, ne tiek nuo šalčio, kiek 
sukūrė ir atnešė tautoms pa-į nuo rusų didvyriškumo ir

šlovė ir I karštos Tėvynės meilės — juk 
ačiū jiems už tai.

Amžina atmintis didvy
riams, žuvusiems kovos lau- 

|ke dėl taikos ir savo Tėyy- 
Nėra didesnės 

kaip ta meilė, kaip jei kas pa
dės sielą savo už sąvo drau
gus. (Ev. Jono 15,13.)

Tokia jau mada: kasmet prezidentas naujam Kongresui| štai, praėjusių metų lapkr. į H- • f -p 
patiekia savo programą ir nurodo gaires. j 25 d,. “Darbe” skaitome: 'me ei uz aivą’ z

Šiame savo pranešime prezidentas nepasakė nieko nau- į skyrius cem
jo. Jo visa programa seniai žinoma. Jis pakartojo tik tai, yra savillinkas didelio 
kas jau gyveniman vykinama. Visas pranešimas sukosi i kultūrinei veiklai vystyti, šių! 
aplinkui pasiruošimą karui, aplinkui ginklavimąsi ir|metŲ lapkričio 16 d. ULC | taikos kovotojus, 
ginklavimą kapitalistinių kraštų. Jis pasakė, kad gink- j patalpose (Agraciada 2783) karius, 

tapo pasirašyti 
dokumentai ir buvusiam savi- I 
ninkui sumokėta sutartoji pi
nigų suma — viso 11,000 pe-( geidaujamą taiką, 
zų. Notarui — 250 pezų ir 
pardavimo agentui — 110 pe- ! 
zų. Skyrius dar liko skolin
gas notarui 552.05.

Pasirašymo akte dalyvavo : ■ nės laimės. 
ULC pirmininkas J. Lekavi
čius, ULC Cerros sk. -pirm. J. 
Čeplikas, J. Janulionis ir P. _

' Revuckas — ULC sekretoriai; | Tebūna palaiminti visi uo- 
venę savo dienas. Ypatingai nauji lėktuvai esą pralenkę j notarai Pablo Isetta ir Rul|liai bei-taikiai dirbantieji ir 
senuosius. Todėl jų ir pagaminimo lėšos keleriopai didės-i Astarita; namo pirkimo komi-j tuo būdu savo darbu taiką da
nės. Pavyzdžiai, jeigu senas B-17 lėktuvas atseidavo | sijos nariai — J., Gramašaus- j rautieji. 
$275,000, tai naujasis, daug didesnis ir geresnis lėktuvas' kas« A- Jakutavičius, R. Va- 
B-36 jau kaštuos $3,500,000! Skirtumas milžiniškas! ilionis, A. Brelingas, A. Kaz- 

Prezidentas pareiškė, kad Amerikos žmonės šiais me- • Suskas, B. Vicinas ir kiti.
tais turės mokėti daug aukštesnius taksus.

Jis sakė, kad Marshall Planas išgelbėjo Vakarų Euro
pą nuo-komunizmo. Jeigu ne tas planas, tai ir Francūzi-! 
ja, ir Italija, ir Graikija būtų jau ištrūkę iš kapitalizmo 
rankų.

luosimės patys ir ginkluosime savo talkininkus tam, 
“kad išlaikyti taiką”. Amerikos vyriausybė neturinti jo
kių agresyviškų sumetimų.

Prezidentas storai pabrėžė, kad Vakarų Europos ap
ginklavimas ir apgynimas yra Amerikos reikalas. Taip 
pat jis teisino ir gynė vyriausybės politiką Tolimuosiuo
se Rytuose.

Savo kalboje prezidentas reikalavo iš Amerikos žmo
nių dar didesnio pasiaukojimo apsiginklavimo reikalams. 
Mūsų šalis savo karinę gamybą taip pakeisianti, jog ga
lėsianti per metus pasidaryti 50,000 moderniškų lėktuvų 
ir 35,000 didžiųjų tankų. Senieji karo pabūklai jau atgy-

Nurodęs, ką karas atne
šė Latvijos liaudžiai, nuro- 

Naujuju patalpų įkurtuvės! ^^.s’ kaip šiandien pasaulio 
1 taikos salininkai uoliai ko
voja dėl išlaikymo taikos, 
kad nepaskandinti, pasaulio 
naujo karo liepsnose, arki-

'■Įvyks po to, kai bus atlikta 
pagrindinė namo reforma.

Mes linkime Cerros lietu-
viams darbininkams pasek-. vyskupas Torsas toliau sa vvUmrvrA Jctbnvl-; o ,, -i n -J o o . ’L 1Prezidentas aštriai pasmerkė Tarybų Sąjungą .ir pa-i dingai Įsikurti naujoje sa-;^.
vo būstinėje.reiškė, kad už viską atsako naujasis “rusu imperializ

mas”. Generolas Eisenhower pasiųstas Europon suorga
nizuoti galingą armiją atsilaikymui prieš “komunizmo 
pavojų.”

Prezidentas Trumanas teisino karą Korėjoje ir paža
dėjo, kad mūsų ginkluotos jėgos iš ten nesitrauks. Jis 
pažadėjo reikalauti iš Kongreso, kad jis daugiau pinigų 
skirtų militariniams reikalams, kad praplėstų ir pagerin
tų Selective .Service įstatymą. Jo planas reikalauja, kad 
trumpiausioje ateityje Amerikos ginkluotos jėgos pa
siektų 3,500,000 vyrų,

Pagaliau prezidentas baigė savo pranešimą kvietimu
Kongreso prie vienybės. Jis nenorįs, kad Kongresas tik likų atstovas, prelatas Juo-

LATVIJOS ARKIVYSK. 
GUSTAVO TORSO 
KALBA

, Antrojoje .Visasąjungi
nėje taikos konferencijoje; 
Maskvoje, įvykusioje praė
jusiais metais, dalyvavo, be 
kitko, daug dvasiškių, viso
kių tikybų dvasiškių. Ten 
dalyvavo ir Lietuvos kata-

(mąimninkai, ti
kisi iš karo gausią pelno, nes

, ir, atski-

nu/o šventojo
> aštraus

Taipgi guli

rusai suvoroviečiai tąip pat 
kentė dėl šalčių Alpėse, bet 
nugalėjo priešą ir šalčiams 
esant.

Liūdnai pasibaigė žygis ir 
vokiškųjų fašistų, netekusių 
žmogaus jausmų, nepripažin- 
davusių verta nei vienos ki
tos tautos ir nei vienos rasės, 
išskyrus savąją, žiūrėdavusių 
išdidžiai ir su panieka i vi
sus kitus, net ir į paprastus 
vokiečių žmones, 
priklausė jų 
klai. Šitie 
taip išdidžiai 
krikščionybę, 
pakėlę savo
rankomis kardą prieš didžią
ją rusų tautą ir sąjungines 
tautas, buvo visiškai sumušti 
ir sutriuškinti visoje rusų 
fronto linijoje ir visame il
game gėdingo traukimosi ke
lyje, pradedant nuo Stalingra-

jei anie ne- 
nacistų stovy- 
“Ubermenšai,” 

žiūrėjusieji i 
jie, klastingai 

sukruvintomis

Taikos idėją ir visą, kas 
padeda , taikai, Latvijos tikin
tieji sveikina ir religiniu po
žiūriu, tuo būdu likdami išti- do ir iki pat fašizmo lizdo— 
kimi
joms ir dvasiai, nes šventame

'rašte yra pasakyta:

krikščionybės tradici- Berlyno — sumušti ir nugalėti 
šlovingosios Tarybinės Armi
jos stipriais smūgiais ...Stengki-

CIO vadų nusivylimas 
Marshall Planu

Už taiką su daina, 
į už taiką vaizduojamuoju 
menu z

užgirtų jo programą be jokių diskusijų. Bet, girdi, kiek
vienas kongrešmanas turi pirma rimtai pagalvoti, o tik 
paskui reikšti savo mintis. Jis sakė: “Lai kiekvienas iš 
mūsų savo šalį laiko pirmoje vietoje, o savo partiją, savo 
asmeniškus, reikalus — antroje.”

IŠ prezidento Trumą no pranešimo Kongresui aišku, 
jog mūsų šalis nuo dabar bus dar smarkiau ginkluojama 
ir ruošiama karui. »

Istorinis susirinkimas
Iš Vakarinės Vokietijos sostinės Bonn praneša, kad 

pirmadienį ten įvyko tikrai istorinė konferencija. Joję 
dalyvavo amerikiečių, anglų ir francūzų militariniai eks
pertai 4r' trys buvę Hitlerio armijos aukšti karininkai. 
Toje konferencijoje buvo tartasi, kaip atkurti vokiečių 
mįlitarizmą; iš naujo apginkluojant Vokietiją.

Tas reiškia, kad Hitlerio generolai bus sugrąžinti į sa
vo senąsias vietas ir jiems bus pavesta atkūrimas vokie
čių militarizmo.

* ✓

Karo žiaurumai
Pranešimas iš Korėjos; “Šalia Wonju amerikiečiai už

klupo du šimtu raudonųjų miegančius ir visus nužudė.”
Kodėl nepaėmė. nelaisvėn, o nužudė ? Tas tik parodo 

šio Korėjoš karo ‘ žiaurumus.
: % t * • P J r -

Ą ; ; - Visiems susirūpinti
Kaip bematant ateis ir sausio 27 diena. Kaip žinote, 

tą dieną įvyl$s mūsų Spaudos Bendrovės šėrininkų suva
žiavimas. Tai bus metinis suvažiavimas, kuriame plačiai 
pasikalbėsijnę savo dienraščio reikalais. Bet šis suvažia
vimas bus ir nepaprastas suvažiavimas. Tai bus jubilie
jinis suvažiavimas, Šiemet Laisvei sukanka lygiai 40 me
tų! ..

. šjs šėrininkų suvažiavimas turėtų būti didelis ir en
tuziastiškas. Jame turėsime aptarti ir priimti planus, 
kad Šis istorinis jubiliejus būtų plačiausia i (atžymėtas.

Suvažiavimas suteikia kiekvienam laisviečiui progą 
susirūpinti savo darbininkiškos spaudos reikalais, Būtų 
labai gražu, jeigu šis suvažiavimas gautų daug gerų, 
karštų pasveikinimų nuo tų laisviečių, kurie asmeniškai 
negalės suvažiaviman pribūti. Su pasveikinimais turėtų 
atplaukti gražį finansinė parama. _____________

Pažangiosios lietuvių organizacijos taipgi yra kviečia-

zas Stankevičius, ten daly
vavo ir Latvijos evangelikų- 
liuteronų arkivyskupas 
Gustavas Tursas. Pastara
sis ten taipgi kalbėjo, kal
bėjo, žinoma, už taiką.

Tarp kitko, arkivyskupas' 
Tursas sake: j

Nuo gintaro krantų Pabal
tijo, kur nuo senų laikų gyve
na tokios darbščios ir taiką 
mylinčios tautos, kaip latviai, 
estai ir lietuviai—atvyko čio
nai, į didžiąją Tarybų Sąjun
gos sostinę, taikęs šalininkų 
konferencijon latvių delegaci
ja.

Kaip josios narys, atstovau
jąs evangelikų-liuteronų baž*' 
nyčios Latvijoje tikintiesiems, i 
sveikinu visus susirinkusius j 
taikos draugą^, ypač tuos, ku
rie čionai pasiųsti tikinčiųjų 
vardu, kaip rusų pravoslavų, 
gruzinų ir armėnų bažnyčių, 
taip ir kitų bažnyčių atstovus.

Taika jums! Dėl brolių ir 
draugų savo aš linkiu tau tai
kos — skamba Dievo žodis. 
(Ps. 122.) Gerai darome, jei 
mels patys taiką mylime, dar

Viskas rodo, kad 
unijų vadovybė jau yra ge
rokai nusivylusi Marshall 
Plano padariniais Europo
je. Viešai paskelbta,, kad 
dabar CIO vadai siunčia 
tris savo “komisarus” Eu- 
ropon padėti ten valdžioms 
sulaikyti darbo unijas nuo 
nukrypimo kairėn. Taip 
praneša CIO tarptautinių 
reikalų komiteto pirminin
kas ir Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unijos prezidentas 
Jacob S. Potofsky.

Potofsky- neslepia savo 
nepasitenkinimo Marshall 
Plano operavimu. Jis sako, 
kad tie bilijonai Amerikos 
dolerių, kurie tapo išleisti 
Vakarų Europoje, davė tik 
tą, kad “industrinius tur
čius padarė dar turtinges
niais,” o darbo žmonės nie-/ 
ko negavo.

CIO | pamatiniai ką nors pakeis?

Tas, matyt, veikia ir Va
karų Europos darbininkus. 
Jie puikiai mato, į keno ki
šenes tie Amerikos bilijo-

geriau, jei jos linkime ir ki
tiems; teisingai elgiamės, jei 
stojame taikos pusėje, pasikė
lę prieš karą. Bet to dar ne
pakanka, mes turime dary
ti taiką taip, kaip palaimintie
ji taikintojai, nes jie bus pava

dinti Dievo sūnumis, kaip tai 
.yra pasakyta evangelijoje. 
(Mt. 5,9.) y

Religijos požiūriu taika da
roma .malda ir triūsu, kaip 
skamba senovinė liąudles pa

nai sukrito. Todėl jie ^is 
daugiau ir daugiau linksta j 
prie komunistų filosofijos 
ir. programos.

Bet. jeigu tas tiesa, tai 
ką galėtų padaryti CIO pa
siųstieji “komisarai”? Tie
sa, jie, sako, bandys tartis 
su tais, kurįe Marshall Pla
ną vykina, kad daugiau 
trupinių būtų numetama ir 
darbininkams, bet ar tas

iros ir raginamos siųsti suvažiavimui sveikinimus ir lin
kėjimus.

Šias likusias keliolika dienų reikia išnaudoti’ pasiruoši
mui prie šėrininkų suvažiavimo.

•/ 1 • s. •

Nepakeis. ''Kapitalistai pa
siliks kapitalistais ir grobi
kais, Amerikos dolerius 
tvarko tie, kuriems darbo 
žmonių interesai yr^ sveti
mi. Taigi, Potofskio pa
siųstų “komisarų” bei agi
tatorių pliki žodžiai var
giai įtikins Vakarų Euro
pos darbininkus, kad jų 
priešas yra ne jų kapitalis
tai ir ne Marshall Plano 
tvarkytojai, bet pažangieji 
žmonės — komunistai ir ki
ti, kurie nesutinka su nau
jo karo kurstytojais.

Tais trimis “komisarais” 
paskirti Victor Reuther, 
brolis automobilistų unijos 
prezidento, Frank Bellan- 
ca, rūbsiuvių unijos dar
buotojas ir Edgar Dela- 
salle, iš plieno darbininkų 
unijos. Amerikonas

Niekad žmonijos istorijo
joje liaudies judėjimas už 

- taiką nebuvo pasiekęs to- 
I kio aukščio, kaip šiandien, 
j Amerikoje tasai judėji- 
| mas ligi šiol buvo mažas, 
Į palyginti su tuo judėjimu, 
į kuris vyksta Europos kraš- 
j tuose.

Europoje, ypatingai Ta
rybų Sąjungoje ir liaudiš
kosiose respublikose, tasai 

| judėjimas įgauna visokias 
! formas. Darbininkai fabri
kuose nuolat priimdinėja 
rezoliucijas už taiką; šim- 

i tai milijonų žmonių pasira- 
;šė po Stockholmo atsišauki- 
i mu; spauda perpildyta 
straipsniais, bylojančiais 
už taikos reikalą.

Taikos reikalu debatuoja- 
ma parlamentuose, seimuo
se; taikos reikalas siejamas 
su kiekvieno žmogaus žing
sniu.

Visur šūkiai: taika, tai
ka, ilgametė taika!

Poetai raginami kurti po
emas ir eiles propagandai 
už-taiką.

Rašytojai - dramaturgai 
raginami kurti pjeses, pasi
sakančias už taiką, o akto
riai akstinami jas vaidinti.

Dailininkai — tapytojai 
ir skulptoriai — akstinami 
savo srity j darbuotis už 
taiką, kurti kūrinius, įkve
piančius žmones taikos są
mojumi.

Ruošiamos meno parodos 
.propaganda! už taiką. To
kių parodų vyksta ir Lietu
voje.

Rašytojas Ed. Viskanta 
andai rašė viename Lietu
vos laikraštyj;

“Mūsų taikingiems žmo
nėms, užsibrėžusiems di
dingus gamtos pertvarky
mo planus, niekas nėra taip 
reikalinga, kaip tvirta, pa
stovi taika.”

Na, ir jie dėl jos kovoja. 
Viskantos žodžiais:

“Šioje kovoje dėl taikos 
dalyvauja ir mūsų respub
likos poetai. Taikos tema 
yra sukūrę nemaža kovingų 
eilėraščių vyresnieji mūsų 
poetai Antanas Venclova, 
Teofilis Tilvytis, V. Puti
nas - Mykolaitis, Valerija 

i Vąlsiūnienė, šia tema yra 
paskelbę eilėraščių periodi
nėje spaudoje poetai —Va-> 
cys Reimeris, Aleksys 
Churginas, Šiai temai daug 
vietos skiria ir paskutiniu 
metu išleidę naujus poezijos

■ rinkinius — Vladas Grybas 
j “Priesaikoje”, Vladas Mp.^ 
zūriunas “Saulėtekyje’^J^u- 
genijus Matuzevičius “Dar

bymečio vėliavose”. Šiuose 
rinkiniuose ištisi eilėraščių 
ciklai skirti kovai dėl tai- ■ 
kos.”

Maskvoje, kaip žinia, yra 
turtingiausioj! ir garsiau
sioji meno galerija (mu
ziejus), pavadinta Tretja- 
kovo Galerija. Vienas ame- 
rikin. korespondentas Mas
kvoje aną dieną rašo, kad 
toje galerijoje tapo atida
ryta taikos paroda, kurion 
išstatė savo darbus patys 
žymiausieji T. Sąjungos ta
lentai.

Tarp kitų kūrinių yra 
piešinys amerikiečio daini- . 
ninko Paul Robesono dai
nuojant Peekskilly, kur su* 
chuliganeję fašistiniai ele
mentai padarė baisų užpuo
limą. Paveikslą’piešė K. I. 
Šatsas ir po juo padėjo pa
rašą “Taikos daina”.

Iš viso šitoje taikos,) 
doje, rašo korespond 
išstatyta apie 1,000 
nių: piešinių, skulptui 
iliustracijų, šaržų. \

Be abejojimo, iš TretjaU 
kovo galerijos paroda bus, 
perkelta į kitus miestus.

Visa tai rodo, kokiu' rū- < 
pestingumu ir atsidėjimu to 
krašto žmonės pasireiškia 
už taiką.

Ir šis darbas, kova , dėl 
taikos išlaikymo, be abejo* 
jimo,' ne siaurės, .bet plėsis, 
šakosis ir laposis visame 
pasaulyje. ' •

Ir tai teikia žmonijai vil
ties, jog taika bus išsaugo
ta, apginta, jog. pasaulis ne
bus nusiaubtas nauja žmo* 
nių žudyne. ,

M. Galintoj
’ * -- --------— . .
Lietuviškos tematikos 
pašto ženklai

VILNIUS, lapkr. 15 d. 
1950 m. — Vilniaus -pašto 
ženklų bazė gavo šiomis die
nomis didelę siuntą lietuviš
kos tematikos pašto ženklų.

Dalyje pašto ženklų — Ta
rybų Sąjungos Didvyrio Ma
rytės Melnikaitės portretas, 
kituose ženkluose — Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos rū
mai.

Abiejų rūšių ženklaį yra iš' 
serijos, skiltos Tarybų Lietu
vai. Savo laiku Vilniuje buvo 
gauti ženklai su Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos rūmų nuot
rauka ir respublikos herbu.

Visuose minėtuose ženkluo
se išspausdintas tekstas:, “X 
metų Lietuvos Tarybų Sočia-, 
listinei Respublikai. 1940/-— 
1950.” ženklai papuošti ąžuo
lo lapų ornamentais. ’■

Lietuviškos tematikos pašto 
ženklai bus platinami’ vig^įe 
Tarybų šalyje.

M, Melnikaitės vardo 
fabrikas—puikios kokybės 
įmonė /

VILNIUS, lapkr.' 16 d.
1950 m.—r.Už pasiektus aukštus 
gamybinius. rodiklius per 
šių metų trečiąjį ketvirtį TSRS 
Maisto pramonės ministerija 
ir maisto bei cukraus pramo
nės darbuotojų profsąjungos 
CK suteikė Vilniaus Marytės 
Melnikaitės vardo konditeri
jos^ fabrikui puikios kokybės 
įmonės vardą.

Kolektyvas su dideliu 
džiaugsmu, sutiko žinią apie 
suteikimą * įmonei garbingo 
puikios kokybės fabriko var
do. ’ .

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Šio atvaizdo viduryje matome Porto R^co Nacionalis* 
tų Partijos prezidentą Pedro Albizu Can^pos. Jis su
areštuotas ir kaltinamas suruošime spalio 30 sukilimo, 
kuriame buvo užmušta 28 žmones.

2. psl.--Laisvė( Liberty, Lith. Daily) Kefv., S aus.-J an. 11, 1951 |



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Grafas Derbi baigė. Jo žodį vienas 

kryžiuotis išvertė pirma į vokiečių, pas
kiau į lietuvių ir prancūzų kalbas.

Vėl visi tylėjo, nes nė vienas nenorėjo 
viešai irv atvirai išsitarti, kad pilys neį
veikiamos, kad reikia grįžti namo, nes, 
priešingai, gali išsiveržti įgula ir sunai
kinti visus peršlapusius riterius.

—Mano riteriai ne žuvys, kad plau
kiotų ir kautųsi vandeny,—po ilgos tylos 
prašneko Saksonijos hercogas,—aš nesu
prantu, kam mus tokiu laiku pakvietė į 
Veizų. Mano riteriams čia nėra kur pa
rodyti nei savo narsumo, nei riterišku
mo. Mes, saksai, kovojame tik su lygiais 
sau. Jei priešas slapstosi balose ir rais
tuose, jei jis bendrauja su velniais ir ne
švariomis dvasiomis, tai prieš tokių ka
riuomenę tegul kariauja kunigai ir vie
nuoliai su kryžiais, bet ne riteriai su 
kardais. Tbdėl aš su savo riteriais dar 
š?f naktį atsitrauksiu į atvirą lauką, ir 

m, kas nori, pamėgina su mumis 
os garbės. Mes patys su garbin- 

jšū visuomet stosim į garbingą ko- 
uet nešvarius miškus ir raistus ap

rimę!
lercogas tuo ir baigė. Jis kalbėjo ve

iku žargonu, tai jo kalbą išvertė iš 
?adžių į lietuvių kalbą, paskui į anglų 

C prancūzų.
—Ir aš pritariu garbingų riterių karo 

tąrybai, kad dar šiąnakt mums reikia 
atsitraukti nuo Vilniaus sienų ir skubėti 
kas sau!—prabilo Vytautas ir pasirėmė 
i kardą.

Pažiūrėjęs sau po kojų ir mygdamas 
kardą į žemę, tarytum, tuo patim dar 
pabrėždamas savo žodžius, kalbėjo to- 
liau:

ranai reikės sugadinti ir Nėr in sumesti. > 
—Kunigaikšti, bet tuo pačiu keliu mes 

negalim grįžti; nebeturim maisto ir vi- > 
s&i pristigom pašaro arkliams,—susirū
pino vienas prancūzų riterių vadas, tuo 
tarpu jo bendrai pradėjo erzėti ir neri
mauti vietoje.

—Riteri,—tarė į jį pažvelgęs Vytau
tas,—iš Lietuvos į Prūsus šiuo laiku yra 
tik vienas kelias—Neris ir Nemunas!

—Maisto ir pašaro aš pasirūpinsiu iš 
mūsų artimųjų pilaičių, be to, tikiuos, 
neatsakys mums ir mūsų žemaičiai, — 
nuramino prancūzus ordino maršalka.

Kai išvertė maršalkos žodžius, ir že
maičiai bajorai pradėjo bruzdėti ir dėb-' 
čioti akimis į kryžiuočius ... I

Bet tąsyk už palapinės pasigirdo Į 
triukšmas. Karo taryba pamatė atei
nantį ir triukšmaujantį žemaičių karių 
būrį. Visi jie kalbėjo, mojavo rankomis; 
kiti nešėsi ginklus ir stūmė į pryšakį 
kažkokius du purvinus žmones. Ordino 
maršalkos sargyba juos sulaikė ir ne
prileido prie palapinės. Žemaičiai pakė
lė dar didesnį triukšmą.. Tuo triukšmu 
susirūpino ir pats maršalka. Pamatę 
prisiartinantį neramų raguotų žemai
čių būrį, riteriai čiuptelėjo savo kardus 
ir susirūpino sužinoti, kas atsitiko.
. —Wer da? — dėdamasis ramus, pa
klausė vieną savo sargybinį ordino mar
šalka. :

—Pas kunigaikštį Vytautą žygūnai iš ! 
Žemaičių, — atsakė tas, neprileisdamas 
triukšmadarių prie palapinės.

—Kiek ju?—paklausė maršalka.
, —Du.

—Įveskite juos.
Ir du ginkluoti sargybiniai įvedė į. pa

lapinę du visai purvinu vyru.

KANADOS ŽINIOS

—Tiesa, mano pulkai kasdien vis pa
sipildo naujomis ateinančiomis iš Lietu
vos ir Gudų žemių jėgomis, bet aš vienas 
nestf/lrumsiu riterių ramybės ir trauk
siu?^ kartu. O dėl apgaulingo pilies pa
ėmimo, tai ją padegė iš vidaus mano ša
lininkai, kurių nemaža turiu ir kitose 
pilyse; jei ne lenkų įgulos, kurios savo 
skaičiumi praneša lietuvius, tai ir kitos 
pilys būtų susilaukusios Kreivosios liki
mo. O dabar atiduokime savo vadams 
įsakymus, kad naktį nepastebėti galėtu
mėm atsitraukti.

. —O kaip bus, kunigaikšti, su mano 
taranais ir armotomis, juk jų tokiais ke
liais neišveši?!-—paklausė Anglijos gra
fas Derbi.

—Armotas vešimės ant pavažų, o ta-

XXIII
—Mūsų viešpatie,—puolė po kojų Vy

tautui abu žemaičiai, — tu čia kariauji i 
prieš mūsų brolius, o mus kryžiuočiai 
baigia smaugt! . .

—Kas jūs esate ir iš kur?—rūsčiai 
paklausė Vytautas.

Visi bajorai žemaičiai, išgirdę tokią 
naujieną, subruzdo ir sustojo.

—Aš esu Alaušas Kūlgailis, pakrikš
tytas Hansu, iš Paraisčių kaimo, kur 
prie Dubysos miškų kelio . . .

—O aš 'bajoro Knystauto pilaitės žy
gūnas Alanas Šarka,' krikštytas daug 
kartų, bet savo visų vardų neatmenu . . .

(Bus daugiau) -

SOUTH BOSTON, MASS. I
/ * 
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Nauja kryžkare šlykščių 
melų vėl paleista prieš Unit
ed Electrical Unijos progresy- j 
vius vadus* ir pačią uniją. Į

Komercinė spauda' per savo 
’didlapius dar labiau’ dešinių
jų melus zalatina, kad kovin
gos unijos ir jų vadai norį 
kenkti šaliai dabartiniu nepa
prastos padėties metu.,

Pereitų metų pradžioje ir 
kiek aukščiau progresyviai 
aiškino savo lokalų nariams, 
kam yrą vedamas šaltasis ka
ras, ir jei ne kariniai užsa
kymai, tai būtų žymus nedar
bas Amerikoje.

Tos priežasties dėlei, o ne 
kam kitam nukapota ir apri
bota civile produkcija virš 50 
įmonių mūsų mieste. Tas 
įvyko visai neseniai. Net in
dustrijų .pareigūnai su nuogąs
tavimu aiškina, kad jeigu ka
riniai užsakymai nebus laiku 
patiekti ir sako imsią laiko 
industriją perkeisti iš neka
rinės' į karinę; tai žymi dalis 
darbininkų negalės dirbti; 
Tas reiškia, darbai sumažės.

Toks skirtumas, kad pro
gresyviai aiškino tą patį da
lyką anksčiau, ką net įmonių 
savininkai ir jų pareigūnai 
vėliau patvirtino. V. M. p.

Galų £ale taikintojai, pa
skelbė nuosprendį g'elžkelie- 
čių klausimu. Gelžkeliečiams 
pakeliamos algos 7 centais į 
valandą. Kompanijos buvo 
sutikusios pakelti 4 centais. 
Taigi, taikintojas pridėjo tris 
centus. Taipgi 40 valandų 5 
dienų darbo savaitė bus įves
ta trimis mėnesiais anksčiau, 
negu kompanijos sutiko.

Nekurios gelžkeliečių uni
jos, turinčios 35,000 narių, 
reikalauja pakelti algas 30 
centų į valandą.

i ★
Ne visiems Kalėdos buvo 

linksmos. Ne visiems buvo lai
mingi nauji metai.

Toronte per Kalėdas buvo 
virš 11,000 bedarbių. Ar ga
li darbininko šeima būti links
ma, kuomet tėvas be darbo ?

Bedarbių yra ne tik Toron
te. . i

Kanados ginkluotos jėgos 
skundžiasi, kad vajus labai lė
tai eina. Jau keturi mėne
siai, kai vajus vedamas už 
savanorius, bet dar trūksta 
8,000 iki kvotos.

Visos trys ginkluotos jėgos 
bendrai nori turėti 69,000, o 
šiuo tarpu turi 61,000.

Veteranų Organizacijos rei
kalauja pakelti pensijas del 
veteranų 25 nuošimčiais.

Jos nurodo, kad gyvenimas 
toli pralenkė pensijas ir vete
ranams yra sunku išsiversti.

* Dabar visiško ' darbingumo 
nustoję veteranai gauna $94 
į nlėnesį. Reikalauja pakel
ti iki $125 į mėnesį.

Veteranų žmonoms, sako 
reikalavimas, turi būti pakel
ta iki $35.00 į mėnesį, o vai
kams—iki $20. '

Windsoras turi naują ma
jorą, Thomas Brophey, bet 
gali būti taip, kad jie turės 
grįžti prie senojo majoro, 
Arthuro Rcaumę.

Brophey gavo tiktai 38 
balsus daugiau už Resume. 
Pastarasis pareikalavo, per
skaityti balsus, nes esą ne
tikslumų. ' Gali skaičius pasi
keisti ir pralaimėtoją pastaty
ti laimėtoju.

Unijos viena po kitos reiškia 
pat’piktinimą Darbo Santy
kių Tarybos atšaukimu pri
pažinimo Kanados Jūrininkų 
Unijos.

.Visiems aišku, kad tas at
šaukimas padarytas politiniais 
išrokavimais.

Jeigu galima tąip pasielg
ti su jūrininkais, tai kas gali 
uždrausti tą padaryti su ki
tais darbininkais ?

SaskaČevanos premjeras T. 
C. Douglas viešoj “Raibo’ pa
reikalavo, kad Kinija būtų 
priimta į Jungtines Tautas.

Jis yra CCF—socialistas.
Yra žinių, kad visa eile 

CCF parlamento narių stoja 
už priėmimą Kinijos, kadangi 
tas patarnautų taikos tikslui.

Manitobos farmerių sąjun
gos lyderis J. L. Gūnia šau
kia farmerius į kovą už taiką. 
Pasikalbėjimo su spaudos at
stovais, jis pareiškė:,

“Mes, Manitobos farme- 
riai, turime pasirinkti kovą 
prieš jų karinę politiką, ar
ba karė pasekmes.

“Kuomet mes sakome, kad 
reikia stovėti už taiką, mes

“Karo kurstytojai kitokio 
obalsio neturi, kaip antikomu
nistinį.

“Manitobos farmerių sąjun
gos vardu, aš kviečiu farme
rius stovėti už taiką, nes tik
tai taika atidarys duris mū
sų eksportui Kinijon, kur gy
vena 475 milijonai žmonių.”

Jis sako, kad tenai žmonės 
gali sunaudoti daug kanadie
čių produktų. Kanadietis.

Kearny-Harrison, N. J.

Draugas Katilius primena 
mums, sakydamas: nors mūsų 
priešai reakcionieriai viso
kiais būdais stengiasi kenkti, 
tiesiog svetainę 4š pamatų no
rėtų sugriauti ir donosčikų 
pikti liežuviai Bendrovei ne
mažai lėšų padarė, bet mes 
laikomės stipriai ir dirbame 
sutartinai, taipgi darome pa
gerinimus, kur reikalinga.

i L.D. ‘

Denver, Colo.
4
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Pjese apie studijuojantį 
jaunimą

KČAIPSDA, ląpkr.. 15 d. 
1950 m. — Muzikiniame dra
mos teatre pastatyta A. Boro- 
zinos ir A. Davidsono 4 veiks
mų pjesė “Trečiojo kurso stu
dentas.” Tai veikalas apie 
studijuojantį tarybinį jauni
mą. , J

Naujų metu laukimo 
vakarėlis puikiai pavyko

• šis vakarėlis buvo įdomes
nis ir skirtingesnis nuo buvu
sių parengimų tuomi, kad ja
me ėmė dalyvumą ir Sietyno 
Choras.

Sietyno choro valdyba iš
reiškė norą šį metinį paren
gimą turėti kartu su LLD 136 
kuopa, o pastaroji pilnai su
tiko. Tokiui būdu ir vakarė
lis buvo nepaprastai įdomus.

LLD 136 kuopos komisija- 
B.'Kušlienė, F. Šimkienė, J. 
Ramoškienė, A. Kušlis ir F. 
Šimkus — pagamino vakarie
nę ir pristatė gėrimų. Todėl 
svečiams alkti neigi trokšti 
neprisiėjo. Svečių f. buvo iš 
Westfield, Union, Livingston, 
Newark ir vietiniai. Tai buvo 
gražus būrelis, kurių buvo 
apie penkiasdešimt.

Vakarienė prasidėjo arti 
dešimtos valandos. Už ją pa- 
simokėjome po $2 kiekvienas, 
sędintis prie stalo.

Baigiant vakarienę, pas sve
čius kilo mintis, kad paįvai
rinus vakarėlį su prakalbėlė- 
mis, bet kadangi rengimo ko
misija buvo labai užimta ir 
nebuvo prisirengus vesti va
karėlio programą, tai iš va- 
karieniautojų vienas draugas, 
A. Globičius, atsistojo pirmi
ninkauti. Pįrmininkas iššaukė 
nekuriuos svečius tarti žodį 
kitą: A. Kazakevičių, I. Bė- 
čį, G. Jamisoną, J. Stanelį, 
K. Žukauskienę ir M. žoly
ną. Kalbėtojai didžiumoj 
vienoj ar kitoj formoj trum
pai peržvelgė 1950 metų nuo- 
veikius ir nenuveiktus darbus 
ir trūkumus, kurie pasilieka 
sekantiems metams atlikti. 
Kai kurie kalbėtojai primi
nė, jog mūsų reakcionieriai 
trokšta pasaulinio karo, bet 
mūsų visų užduotis yra dar
buotis už taiką.

Baigiantis vakarienei ir 
programai, K. Žukauskienė 
pranešė, kad A. Kazakevičius 
padarė labai gražią paduškai- 
tę ir padovanojo Sietyno Cho
rui dėl laimėjimų. Padūškai- 
'tę laimėjo J. Kai ris.

Po H visų atliktų ceremonijų 
vėl smagiai linksminomės, 
baigdami senuosius metus.

Mums besilinksminant, - nei 
nejutome, kai atėjo 12-ta va
landa nakties. Ir jau girdi
me fabrikų sirenas ir bažny
čių varpus gaudžiant. Tas 
reiškė, kad seni metai jau bai
gėsi ir įžengėme į naujuosius 
1951 metus. Visi pasisveiki
nome, net ir pasibučiavome, 
palinkėdami , vienas kitapn 
sveikatos- ir linksmų metų. 
Apie 2-rą , valandą nakties 
visi pradėjome skirstytis į na
mus su geru ūpu ir vilčia, kad 
taika laimės prieš kąrą.

> V» Žilinskas

sakome todėl, kad aukštes
nės kainos už mūsų kviečius 
bus bereiksįmės, jeigu atomij 
nes bombos bus numestos ant' 
mūsų ir mūsų vaikų. Jungti
nės Valstijos išleido jau $12,- 
000,000,000 karo reikalams. 
Mūsų pačių valdžia išleidžia 
ir rengiasi ’'išleisti* dideles su
mas pinigų dėl naikinimo. Bet 
jei mes, farmeriai, organizuo
jamės už taiką, mus vadina 
komunistais. Jeigu mes rei
kalaujame atitinkamų kainų, 
mus vėl vadina komunistais., 
Jeigu šeimininkės reikalauja 
žemesnių kailių, kad būtų ga
lima pragyyęptb ' jas taipgi 
vadina komunistėmis. H .

Cicero,, III.
Liuosybes namo 
nauji pagerinimai

Vos. įžengęs į Liuosybes 
svetainę, tuojau padedi koją 
ant gražiai išklotų plytelėmis 
(tile) grindų.

• .Pasitinkant. draugą J. Kati
lių, kuris linksmai nusiteikęs 
sako mums: nors grindys iš
rodo lyg ponam vaikščioti, bet 
žengkite drąsiai, nes tam ir 
padaryta, kad būtų švaru ir 
gražu.

Pažvelgėm į baro kambarį. 
Užveda į viršų, kur randasi 
mažoji svetainė!,ė. čia tuoj 
matosi nejmažai įdėta jos pa-

įmui ir. pagražinimui.

Areštavo Indėną .

Pioneer teatre buvo vieną 
dieną rodomas filmas apie 
vargingą Amerikos indėnų 
gyvenimą, kaip juos čia per
sekioja, varžo, apgaudinėja 
ir badu marina.

Indėnas V. Beach su savo 
žmona, žiūrėdami į tą pa
veikslą ir pritardami tokiagn 
filmui, kuris teisingai atvaiz
dina sunkų indėnų gyvenimą, 
smarkiai paplojo. Teatro sa
vininkui ir tūliems žiūro
vams tai nepatiko. Buvo pa
šauktas, policistas ir V. Beach 
areštuotas.

Mrs. V. Beach turėjo užsta
tyti $50 kaucijos, kad savo 
vyrą išlaisvinti iš kalėjimo. 
Areštuotas buvo be varanto.

Rep.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašel- 
pinės Draugijos didelis metinis ban- 
kietas j vyks subatoje, sausio (Ja- 
nuory) 27 d., 1951 m., 6 vai. vaka
re, 29 Endicott St., Worcester, 
Mass. Tai bus didžiausias LSD žie
minio sezono parengimas. Bus daug 
skanių valgių ir gėrimų, o prie to 
— muzika ir šokiai. Visais atžvil
giais parengimas turės būt geras. 
Daugelis narių bei draugų nesimatė 
per vasaros sezoną, taigi dabar bus 
puiki proga ir vėl sueiti ir pasikal
bėti ir praleisti laiką linksmai. Aš 
užt|krinu, kad visi būsit pilnai už
ganėdinti.

Draugijos reporteris K. Korulta.
LU r-,

SO. BOSTON, MASS. 
Prašymas.

LLD 2 kuopos Moterų Skyrius 
rengia bankietą, nedėlioj, 21 d. sau
sio, 1951 m. pietų. Bankietas 
rengiamas paramai dienraščio Lais
vės. Prašome So. Bostono ir apylin
kės organizacijas nerengti tą dieną 
parengimų, bet dalyvauti šiame 
bankete, kuris įvyks 318 Broadway, 
So. Boston, Mass. — 'Komisija.

(8-10)

Chicago, TIL
Nesuradęs darbo, nutarė 
su žmona nusižudyt

Gilbert S. Porter, 65, pasi
traukęs nuosavybių brokeris, 
iššoko iš 11-to aukšto Cornell 
Towers Hotel ir užsimušė. \Lp 
žmona rasta be sąmonės gy
venamam kambaryj.

Ji atgaivinta sakė policijai, 
kad jiedu su vyra pasidalinę 
bonkutę miegojimui pilelių 
nurijo. Ji mačius, kaip vyras 
ėjęs prie migruimio lango, 
tai viskas.

Raštelyje, paliktam gimi-; 
naičiui, Porter rašė, kad jau 
nekuris laikas, kaip jis su 
žmona garėsi baigti gyveni
mą kartb, kai viskas išsibaigs, 
nes jis niekur ir desperatiškai 
ieškodamas darbo negalėjo 
surasti. 

«

Laiške aiškina, kaip visur 
.jis mato, senesni pakeičiąmi 
jaunesniais, ir jie, nenorėda
mi būti sau ir artimiesiems 
našta, taip nusitarė, rimtai 
apsvarstę, baigti gyvenimą. 1

Mrs. Porter, manoma, gy
vens.

Iš aukščiau paduotos tra
gedijos galime matyti, koks 
gyvenimas laukia pasiekusius 
to amžiaus, kai darbo> negali 
gauti ir išsibaigia jų taupme
nos.

Visam pasauliui peršamoji 
mūsų šalies tvarka yra skū- 
piausia senyvo amžiaus žmo
nėms, kurie išbudavojo Ame
riką turtingiausia šalim pa
saulyje.'■ Taip, ji turtingiau
sia, be,t biedniausia aprūpini
me senelių, našlių ' ir našlai
čių. J.

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

susirinkimas 10:30 vai. ryte, 29 En
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)

SO. BOSTON, MASS. ‘
LLDf 2 kp. Moterų Skyriaus susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
sausio, 8 vai. vakare, 318 Broad
way. Kadangi metinis Laisvės ban
kietas įvyks 21 d. sausio, tai reikės 
galutinai prie jo prisirengti. Po su
sirinkimo turėsime arbatos ir ska
nių užkandžių. Kviečiame ir sve
čius dalyvauti. — Valdyba.

.(7-8) ' ’

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 

penktadienį, sausio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje. Visi 
nariai ir narės prašomi dalyvauti. 
Turftno daug svarbių reikalų aptar
ti. Pasikviekite ir savo pažjstan|U8t 
atsiveskite, kaipo naujiis tiatiųs. 4- 
H. Žukas, Kp. Sekr. (7-8)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PAIEŠKOJIMAS
Suaugęs pavienis, 38 metų am

žiaus, nori susirašinėti su mergina 
apie 25 ar viršaus* metų amžiaus, 
būti gera šeimininkė ir gera virėja 
vyrui ir sau. Pageidaujama nevedu- 
sios, tačiau, gal pasirinktų ir našlę, 
frisųiskite fotografiją su pirmu 
laišku ir trumpai savo biografiją. 
Ed. Starinsky, 113 South Street, 
Hinersville, Pa. (6-8)

SKELBKITĖS LAISVĖJE |

Matthew A.
BUVUS

(BUYAUSKAS)u
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

I i CHARLES .1. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS J

Liūdesio valandoj kreipki
tės <prie manęs dieną ar 
naMj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. *

1113 ML Vernon St 1 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

til ' ' ’ . “ T-įlt> R 1—1 1 ' ■ ■ «' ■■ ■ >1 III W »| ■ ĮĮI utį .11 hiW«
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'Mr. Adcock, 258 Broadway. O^Y.C. 
ar skambinkite Rector 2-6aR?.
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Mokslines konferencijos
KAUNAS, 1950 lapkr. 11 

d.— Valstybinio universite
to taryba, atžymėdama uni
versiteto dešimties metų 
darbų, suorganizavo tech
niškųjų ir medicinos moks
lų sekcijų mokslines konfe
rencijas.

Įvykusiąme iškilmingame 
mokslinės tarybos posėdy
je, dalyvaujant visuomeni
nių organizacijų atstovams, 
mokslo darbuotojams ir 
studentams, kalba pasakė 
universiteto rektorius prof. 
Kupčinskas. Jis pažymėjo 
laimėjimus, kuriuos uni
versitetas pasiekė pokari
niais penkmečio metais. Jei 
anksčiau technikos fakulte
te tebuvo 11 katedrų, tai 
šiandien yra 35 katedros.!gyventi į New Jersey valstiją. 
Per. šešis pokarinio gyveni
mo metus universitetas iš-1 
lėido 431 inžinierių, 1,083 
gydytojus ir daug kitų sri
čių specialistų. Pakilo idė
jinis - politinis studentų ly
gis. Universiteto komjau
nimo organizacija kasmet 
gausėja. Šiemet savo eilėse 
ji turi daugiau kaip 650 
narių. Nemažą darbą 
mokslinėje srityje nudirbo 
studentų mokslinė draugi
ja. t h 1 ;

Universitete veikia 50 
mokslinių ratelių, kurie 
jungia daugiau kaip 1,200 
studentų. Universiteto mo
kslinė veikla glaudžioj sie
jama su gamybine prakti
ka, įmonėms teikiamos 
konsultacijos. 1950 m. ga
mybinę praktiką broliškose 
respublikose atliko 250 stu
dentų. , Tik 1950 m. į Mask
vos ir Leningrado aukštą
sias mokyklas išsiųsta mo
kytis 21 studentas. Žymiai 
pakilo studentų mokymosi 
lygis. Sustiprėjo universi
teto mokslo personalas.

Technikos mokslų sekci
joje paskaitas skaitė: prof. 
Šipenko — apie mūsų ša
lies hidroelektrinių staty
bą, J. Andriūnas — 
rybinės technikos laimėji- i ’ 
mus ‘ tekstilės pramonėje, j guonis 
doc. A. Kaulakis 7- apie 
TSRS pasiekimus elektrifi- tadienį, 
kuojant žemės ūkį ir kt. - - -

Medicinos mokslų sekcijo- vykęs jos sesers sūnys iš Det- 
je buvo skaitomos šios pa-! roito. Sakoma, kad artimesnių 
skaitos: prof. Lašo — “I. P. giminių velionė čionai nebetu- 
Pavlovo mokslas — nauja rėjo. Ji pati buvo apie 60 ar 
epocha medicinos moksle,”’daugiau metų, sūnus apie 
prof. Kupčinsko — “Pavlo- gal daugiau metų. • 
vo mokslo įdiegimas vidaus v » ------------------

NewW<oMfrMsfeZlnl(K
LDS 13 kuopa išsirinko Dr. Palevičiaus prelekcija
naują valdybą

Sausio 4 d., Liberty Audito
rijoje įvyko Lt)S 13 kuopos 
susirinkimas, šiatme susirinki-' 
me nauja valdyba; kuri buvo Į 
išrinkta gruodžio 7 d., užėmė 
savo vietas. Valdybon įeina: 
pirm. M. Yakštienė, prot sekr. 
M. Misevičienė, fin. sekr. V. 
Globičius, ižd. S. Vinikaitie- 
nė, vice pirm. K. Jankaitis. į

Iš senųjų kuopos viršininkų.j 
tik Misevičienė ir Vinikaitienė 
pasiliko. Kiti visi nauji. Gai
lą, kad M. Klimas nebegalėjo 
toliau eiti fin. sekretoriaus 
pareigų. Mat, jis persikelia

| Reakcininkams teko

bus įdomi visiems
Sausio 14-tos popietį įvyk-, 

sianti Williamsburge daktaro 
M. D. Palevičiaus prelekcija 
domins jauną ir seną, sveiką 
ir liguistą. Jo kalbos tema':

Progresas medicinoje bei

naujoviniais vais-

kalba paliečia la- 
sritį, kuri labai

Atsistatydino dar 
vienas valdininkas

didis smūgis nuo 
tėvą ir mokytoją

9 8-j e

Per daugelį metų jis buvo 
kuopos finansų sekretorium ir 
pavyzdingai darbą atlikdavo. 
Bet ir naujasis f in. sekreto
rius turi daug patyrimo. Drg. 
V. Globičius, kai gyveno Wil
kes Barre, Pa., tankiai buvo 
vienos kuopos finansų sekre
torium.

Kaip matote, valdybos dau
gumą sudaro moterys. Tai gal 
pirmą kart šioj kuopoj taip i 
atsitiko. Pažiūrėsime, ar jos 
geriau už vyrus pasirodys.

Valdybos raportai rodo, 
kad kuopa 
stovi, taipgi ir nariai 
visi užsimokėję už 1950 
tus savo mokestis.

Kuopa planuoja turėti 
katos klausimu paskaitą 
vasario mėnesio vidurį, 
dyba apsiėmė - surengti. Bus 
vėliau spaudoje pranešta, ka
da įvyks minima paskaita.

Narys.

Dr. M. D. Palevičius 
iš Detroit, Mich.

gydymas 
tais.

Daktaro 
bai plačią
rūpina kiekvieną, kelia klau
simą: ką reiktų daryti, jeigu 
tektų pabandyti sirgti ir pasi
rinkti gydymą? Jis aiškins, 
koki tie naujoviniai vaistai, 
kaip sulfa, penicillinas, strep- 
tomycinas, kortisonas; vitami
nai. , .

Po kalbos, daktaras atsaki
nės ir klausimus.

Visi prašomi įsitėmyti, jog 
prelekcija prasidės skirtu lai
ku, 3 vai., nes daktaras, atvy
kęs čionai kitais reikalais, 
galės praleisti tiktai labai ri
botą Uiką mūsų sveikatos rei
kalams.

Prelekcija rengia LDS 1-ji 
kuopa. Įvyks ši sekmadienį, 
sausio 14-tą, 3 v., L. A. Pil. 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga s nemoka
ma. Kviečia visus.

Įteikė savo atsistatydinimą 
seniau buvęs vykdančiuoju 
.majoru, o dabar komercijos 
viršininku Joseph V. McKee. 
Pastarosios prekybos viršinin
ko pareigos buvo be algos* ta
čiau pozicijos įtaka' gal buvo 
verta kelių algų. Majoras su
tiko jį atleisti.

Manhattane esančioje
Liaudies Mokykloje veikian
tis Parent-Teacher Associa
tion skyrius 137, balsais prieš 
7 pasisakė prieš ėjimą “ausi
nės,” ’oficialėje kalboje vadi
namos “loyalty oath.” Susie
dija yra skaitoma konservą- 
tyvi.

HELP WANTED—FEMALE

Westchester sujudo

Geri Darbai Namų Darbininkams 
ABELNAS DARBAS 

PRIŽIŪRĖTI VAIKUS. $40.
Virčjos-Kambarių tarnaitės ir Pa
tarnautojos. Geri darbai. 4 Poros: 
$350. Taipgi reikalingi ir darbinin
kai Restaurante. Kreipkitės dabar

BUGARIN employment 
AGENCY

Laisniuoti ir Apdrausti
145 W. 45th ST. PLAZA 7-358&

Majoras vengė susitikti 
piliečių delegaciją

e s

Gasas uždusino 
lietuviu šeimą

Smagiai pabaliavojome LDS 
kuopos metiniame bankiete

Barmaids, tarpe 21 ir 25 m. am 
žiaus. Gražios. Darbas vakarais 
Patyrimas nereikalingas. Puikioj 
darbo sąlygos. Labai maloni vieta 
TA. 7-9879. , (54L

Westch ester a p- s k r i t i
piliečių komitetas pareikala
vo gubernatoriaus Dewey at
statydinti visą Public Service 
Komisiją. Jie sako, kad leidi
mu. kelti gaso kainas ta ko
misija tarnauja ne publikai, 
bet kompanijai. Kaltina, kad 
komisija visai nesitaria su gy
ventojais, neišklauso jų skun
dų .

Komitetas skelbiasi - atsto
vaująs 5,000 vartotojų.

Namų darbininkė. Nuo 10 iki I 
vai., 5 dienų savaitė. Paliudijimai 
Galinti pagelbėti prie vaikučio 
Kreipkitės antradieniais nuo 10 ik 
12 vai. dieną. FOrdham 7-2971. 
(Bronx)

Nuvykę pas majorą Tmpelli- 
tterį protestuoti nubaltinimą 
policistų, kurie nušovė vetera
ną Derrick’ą, piliečiai pasiju
to nepageidaujamais. Tikėję
si pasikalbėti su majoru, jie 
išgirdo pasimatymo neturėsią.

Majoro raštinės Štabas aiš
kinosi informuojančios apie 
delegaciją telegramos negavę. 
Delegacija negalėjo įsitikinti, 
kad šeštadienį išsiųsta tele
grama galėjo nepasiekti 
joro. iki pirmadienio.

Delegacija reikalavo 
bausti kaltininkus, O kol 
bevyk d omą tyri nė j i mai,
jai turi l,būti prašalinti 
Harlemo, šis pastarasis reika
lavimas įv.ykdintas, abu vete
raną nušovusieji, policistai, 
Louis Palumbo ir Basil Mina-
kotis, pirmadienį perkelti kur protestuodami prieš 
nors kitur. vienam asmeniui galios elgtis

su žmogumi ir jo turtu kaip 
patinka.

Taip vadinamasis Civilian 
Defense Act, sausio 8-tą per 
Nassau apskrities assembly- 
maną Frank J. Becker įteik
tas seimeliui, jeigu taptų įsta
tymu, suteiktų gubernatoriui 
Dewey tokią galią, kokios nė
ra turėjęs mūsų šalyje nei 
vienas asmuo. Įgalintų jį su- 
rekvizuoti žmonos ir konfis
kuoti jų turtą.

Namų darbininkė, prižiūrėti vat 
kučius. Gyventi ant. vietos; puosa 
vas kambarys ir vana? 6 dienos 
savaitę. Kas antrą sekmadienį liuo 
sa. Nereikia virti nei skalbti. Links 
ma aplinka. Skambinkite: TE. 6 
3193.

ma-

Albany užplukdy f as 
protestais prieš 
diktatorystę

Namų darbininkė. t 
Nuosavas kambarys. Alg 
vietoje. Linksma aplinka 
mai. LU. 4-6967.

T/č'Ml

Namų darbininke. Paprast, 
ja. Paliudijimai. Du suaugę. . 
kai. Nuosavas kambarys. Frt 
L. I. Visi vėliausi įtaisymai. S. 
binkite STerling 3-7826 dėl pt 
rimų.

nu-
te- 

šove-
i X

Gubernatoriui Dewey parei
kalavus iš Valstijos Seimelio 
vienvaldžio galios, pilietija 
sujudo protestuoti. Iš visos 
valstijos organizacijos, gru
pės, šapos ir atskiri asmenys 
siunčia laiškus, telegramas, 

teikimą

finansiniai gerai 
beveik 

me- t ------------i v
Sausio 6-tos vakarą, L. A. 

Pil. Klubo salėje, Brooklyne, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo pirmoji kuopa suruošė 
;savo metinį bankietą, kuris 
sykiu buvo ir jubiliejinis, nes 
LDS ką tik suėjo 20 metų am
žiaus.

Po labai geros vakarienės, 
kuopos prezidentas A. Velič
ka paskelbė pasveikinimų ir 
kalbų programą.

Pirmuoju pakviestasis Cent
ro sekretorius Jonas Siurba 
trumpai prirninė LDS kūrimo
si- priežastį ir tai, kad ką tik 
pasibaigusis valdinių egzami- 
nierių peržiūrėjimas Centro 
knygų, kaip ir kas metai, prir 
pažino LDS stipriausia lietu
vių savišalpos ir apdraudos 
organizacija. Kadangi mūsų 
žmonių amžius, mirtingumas, 
atima iš mūsų eilių daug na
rių kas metai, sekretorius pra
šė neleisti organizacijai mažė
ti. Kvietė visus narius nuošir
džiai apsidairyti aplink ir 
gauti naujų narių. Tam pa
lengvina dabdr naujai įvesta
sis skyrius, leidžiąs įrašyti iki 
45 metų amžiaus asmenis bę 
.ėjimo pas gydytoją.

Petras Grabauskas sveikino 
nuo Ridgewoodo LDS kuopos.

Ad. Gilmanas, kuopos fi
nansų sekretorius, nurodinėjo 
reikalą įrašinėti jaunimą ir 
lietuviško jaunimo šeimas. Jis 
minėjo žy(m,ų faktą, kad LDS 
narių apie trečdalis yra Ame
rikoje gimusieji ir augusieji 
lietuviai, jaunimas, suteikiąs 
LDS stiprybės finansiniai ir 
užtikrinąs gražią, ilgą ateitį, 
ko neturi jokia kita pašalpinė 
lietuvių organizacija.

Sasna, linkėdama LDS na
riams ir svečiams ilgai būti 
jaunais, prašė dalyvius įsigyti 
Dr. J. Kaškiaučiaus' parašytą, 
LLD Moterų Komiteto ką tik 
išleistą knygelę “Kaip būti 
Jaunam Net ir Senatvėje.” Po 
programos daug svečių įsigijo 1 gali pasidaryti gražų pragyvenimą; 
knygelę.

Trumpai sveikipo LDS ir 
šią sueigą Dr. Antanas Petri
ką; Pil. Klubo pirmininkas 
Kazys Kreivėnas, nuo Sb1. 
brooklyniečių Klemensas Brie
dis, C. brooklynietis Baltaitis, 
Valis B’unkus, biznieriai An-, 
tanas Krasnickas ir Petras 
Kapickas.

Katrina Petrikienė, LDS iž
do globėja, kalbėjo plačiai 

'apie ankstybąsias lietuvių or
ganizacijas, sudariusias pag
rindą įkurti ir LDS, kuojnet 
tam atėjo būtiniausias mo
mentas. O jis įvyko senojo 
susivienijimo — SLA —valdo- 

' dovams pradėjus visai nesi
skaityti su narių valia, juos

svei- 
apie 
Val-

Sausio 2 dieną atrasta east- 
newyorkiete Julia čepkaus- 
kienė ir sūnus Kazimieras už
dusęs gasu’ savo bute. Nelai
me ištiko kaip nors vėjui už-

" anie 'ta-! pūtus gasinį vandens šildytu- 
P - į va ai<šiaip gasui užgesus kuo- 

j met išsibaigė kambaryje de- 
• guonis.

Palaidojo sausio 5-tą, penk- 
., šv. Jono kapuose. 

Laidotuves prižiūrėti buvo at-

-P 1 t * doc. j asienės- žadėtasis sniegas Morfologinių mokslų vaid-j 9 °
muo ir uždaviniai Pavlovo | nepasirodė 
idėjoms medicinoje isvysty- 1 
ti/1 prof. Abraičio — “Me
dicinos ir farmacijos fakul
tetų mokslinių darbų pęr- 
tvarkymas Pavlovo mokslo 
šviesoje” ir kt .

L. Kiauleikis, 
A. Ivanauskas

Džiaugsmo ir laimes šventė
TELŠIAI, 1950 m. lapkr.

11 d.—Rajono centras šven
tiškai pasipuošęs. Miesto 
gatvės papuoštos transpa- 
rentais, vėliavomis.

Šventinei demonstracijai 
į miestą atvyko žemės ūkio 
artelių kolūkiečiai. Pirmie
ji pro tribūną pražygiuoja 

. moksleiviai. Paskui juos 
žygiuoja “Lenino kelio” že
mės ūkio artelės kolūkiečių 
kolona. Priešakyje —r ge
riausieji artelės žmonės 
Bronė Gliadodytė, statybi
ninkų .brigadininkas Kostas 
Godenis, gyvulinink y s t ė s 
ferlnos vedėjas Jabkinas ir 
kiti. “Lenino kelio” kolū
kis — vienas geriausiųjų 
rajone. Žemdirbiai čia gy- 

, vena pasiturinčiai. Kolūkis 
anksčiau ,negu kiti, įvykdė 
savo valstybines prievoles. 
Jis pirmasis rajone įvykdė 
visuomeninės gyvulininkys-

40,

sek-N'ew York u i praėjusį 
madienį buvo žadėta sniego, 
tačiau jis oro pranašus suvylė, 
nepasirodė. Tačiau žadėtasis 
šaltis atėjo. Iš po lietaus stai
ga pradėjus šalti, viršgatvi- 
niai traukiniai ėjo žybčioda
mi ugnimis. O tūli auto keliai 
tapo visiškai uždaryti tūlam 
laikui.

Tarpe uždarytų vėlai vaka
rą buvo Triborough Tiltas ir 
West Side Highway.

Jack Martin, 27 m., paste
bėtas Brooklyn© miesto cent
re su plyta rankoje, areštuo
tas. Kadangi jis seniau buvęs 
teistas už vagystes, policija 
nusprendė, jog ir ši plyta neš- 
tasi ne namui lopyti.

William Ahern, 39 m., bu
vęs prižiūrėtoju valstijinės li
gonines Creedmoor farmos, 
rastas nusišovęs savo garažiu- 
je, 58 Delano Ct.', New Hyde 
Park.

tės metinį planą.
Pro tribūną taip pat pra

žygiuoja “Masčio” fabriko, 
Anulėnų tarybinio ūkio, 
Telšių MTS darbininkų ko
lonos. ' Iš viso demonstraci
joje dalyvavo daugiau kaip 
10,000 žmonių. Eita

1

persekioti ir net fiziškai pulti 
Chicagos seime. x

Rojus M i žara, LDS prezi
dentas, trumpai žodį tarė apie 
LDS ir taip pat kvietė narius 
organizaciją stiprinti. Jis 
kvietė įrašyti savo šeimas, 
prietelius. Prašė visus, dar ne
sančius nariais, įsirašyti.

Tarp kalbų buvo ir dainų. 
Petras Grabauskas ir Alekas 
Velička užvedė kelias links
mas, visų bankietuose labai 
mėgiamas dainas. Bematant 
visa publika tapo didžiuliu 
choru. Dainos dar labiau nu
skaidrino nuotaikas.

Po programos, viršutinėje 
salėje' linksminosi šokėjai, o 
apatinėje vis tebesitęsė drau
gingos vaišės ir dainos, kurio
se tarp pirmūnų vis tebebuvo 
kuopos kasininkas Kapickas 
su savo prieteliu ir jo dailia 
žmona Krasnickais, taipgi Ve
lička, Grabauskas ir daug ki
tų kuopos narių ir prieteliu. 
O vaišėms išsibaigus, Carl 
Belte dar paklojo penkinę 
dovanų kuopai kaipo įvertini
mą šio draugingo ir vaišingo 
pažmonio. x

Skaniu valgių gaspadinėmis 
buvo Ona Višniauskienė ir 
Mary Zeakus. Patarnavo prie 
stalų Adelė Karčiauskienė ir 
Sofija Ivanauskienė (Petkie
nė). Taipgi gaspadinems 
bendrai komisijos darbe 
no Jurgis Wlaresonas, 
Litvaitis, M. Stakovas.

Buvusioji -Įcomisija ir 
svečių reiškė ,mintį, kad 
mas kuopos metinis
tas turės išaugti į daug dides
nį. Keli čia atvykusieji pirmu 
kartu.sakėsi tokių smagių po
būvių neturėję niekur kitur. 
Tai geras kreditas kuopos 
ateičiai. B. D.

Namų darbininke. Guolis vietc 
Paliudijimai. Du vaikučiaai lankan 
Ii mokyklą. LUdlow 7-1252.

(7-8)

ir 
talki- 
Ant.

Delegacijai ir visiems veiks
mams tuo klausimu vadovauja 
vietinis Nat. Association for 
the Advancement of Colored 
People skyrius. Jį remia 
susiedija. »

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

(7-8

visa

' Molinai pagelbininkė. Brooklyi 
Į Heights. Gražus 4 kambarių apart 
mentas. 1 vaikutis: Guolis vietoje 

j Paliudijimai reikalingi. ULster 5-0372 
(7-8)

Veteranai reikalaus 
“parvežti vaikinus”

Namų. darbininkė-virėja. Žemiai 
45 m. Gera ir patikima darbininke 
Paliudijimai. 3 šeimoj. Bendix ind' 
plovimo mašina.' Guolis vietoj; 
Great Neck 2-1209 arba 
2896. ■-9

or- 
for

Tokia tema jaunų vyrų 
ganizacija — Veterans 
Peace — skelbia turėsianti 
programą šio ketvirtadienio 

' vakarą, sausio 11-tą, Malin 
Studios, 225 W. 46th St., New 
Yorke. Mitinge kalbės Pasau
linio Taikos Kongreso delega
tas. ! V. D.

Rego Park srityje du plėši
kai nuo vaistininko Gordon ir 
keturių jo kostumerių atėmę 
$500. '

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatiiyi'ias.

Kraujo ir šlapumo Tarimas

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

New York City
daug 
seka- 

bankie-

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

Tokio. — Žemės drebėji
mai -smąrkiai papurtė Ja
ponijos didmiesčius Tokio 
ir Yokohama.

Namų darbininkė. Pagelbėti s 
vaikučiu. Geri namai. Guolis viete 
jo. $110 j mėnesį. BO 3-4070.
.  .. ............. -—-r .i.. i ■■■■■■ipĮ

HELP WANTED—MALI

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus restaurantas 

gražioje vietoje, geras biznis,. pora

randa nebrangi, lysas 4 metams. 
Kreipkitės: 78-09 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. (6-10)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMOiyAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST/2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

/

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
Valandos xj'

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Framer. Bendrai patyręs prie fre 
mų darymo. Retail krautuvė Man 
hattane. ’ Nuolat. LO. 4-7664.

. ' (7-9

Policija skelbia suėmus 
tris asmenis, kaltininkus api
plėšimo American Stevedo 
ring Co., Brooklyne, kur penk 
tadienį buvo pagrobta $12, 
013 algų pinigų.

Užrašytai Laisvę Savo Draugui

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET \
Brooklyn, N. Y. z

Telefonas: EVergreen 4r-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO '

BAR & GRILL , |

................... ...... .. —......................................................... ..... — »........ ............... . , .........................■
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