
Iš mokyklos j uniformą. 
Ta pati piktybė. 
Melagiai apie melagius. 
Sinclair Lewis. 
Braška jųi galvos. 
Už tai dabar džiaugiasi.

Rašo A. BIMBA

Prieš jnetus kitus niekas 
netikėjo, kad Amerikos jauni
mas bus iš vidurinės mokyklos 
įvilktas j kario- uniformą. Jis 
turės galvoti ne apie* ateitį, 
ne apie karjerą ir mokslą, bet 
apie šautuvo vaitojimą.

Visi, valdovai vienu balsu 
šaukia,* kad jaunuoliai nuo 18 
metų turi eiti militarinėn tar
nybon porai metų.

Rasinės diskriminacijos pik
tybė nukelta net į Korėją. 
Svietas išgirsta, kad baltieji 
teismai yra nuteisę daug juo
dų karių kalėjimam

Diskriminacija tokia aiški, 
kad jos atbalsiai pasiekė ir 
Ąmeriką. Susirūpino National 

a_*^?;b'ciation for the Advance
ment of Colored People drga- 
uiuvcija. Ji protestuoja.- Ji 
wikalauja' nuteistųjų bylas 
peržiūrėti. Ji siunčia savo ad
vokatus į Tokyo tartis su gen. 
MacArthur ir ieškoti nuteis
tiems kariams teisybės, beša
liško .teismo.

Gerai, kad kas nors susirū
pino .rasinės diskriminacijos 
aukomis.

Kailiamainys prof. V. Krė
vė parašė savo atsiminimus ir 
pavadino juos “Nemunu.” Jis 
ten pasakoja apie tuos laikus, 
kai Smetona spruko iš Lietu-

’ vos per beržyną i Berlyną.' 
Pirma 'susikrovus turtus ir Į 
pasprukus Smetonienė, o pas
kui išsinešdinęs, net savo arti- 
miausiems ministrams nepra
nešęs, ir pas Smetona.
\ ijirvos* bosas Vincas Raste
nis profesorių Krėvę dideliu 
melagiumi išvadina, o jo tuos| 
pasakojimus — “iki absurdiš-

' kūmo klaidinga mišraine.“

Bet Rastenis pasirodo ne 
prastesniu melagiu,mi už prof. 
Krėvę. Jis bando svietui įkaP 
bėti, kad Smetona apiplėšė 
Lietuvą ir iš jos išsinešdino 
pas -Hitlerį tik grynais patrio
tiniais sumetimais, tik gero 
vėlindamas mūsii senajai Lie
tuvėlei.

Reikia nepamiršti, kad Ras
tenis buvo smetoninėje kliko
je vienas iš šulų.

Romoje pasimirė įžymusis 
'amerikietis rašytojas Sinclair 

‘ Lewis. Vaizdtiodamas Ameri
kos vidurinės klasės troški? 
mus, polėkius ir dvasii/į skur
dą, Sinclair Lewis išgarsėjo ne 
tik Amerikoje, bet daugybėje 
kitų kraštų. Tai buvo nepa
prastai gausus rašytojas.

/Toki Lewis’o kūriniai, kaip 
‘^tain Street,“ “Elmer Gant
ry“, “Arrowsmith,“ , “Dods- 
worth,” “It Can’t Happen 
Here,“ “Babbitt,“ dar labai 
ilgiems laikams bus plačiai 

’^skaitomi ir darys įtakos į mū- 
,sų ku/ltųrinį gyvenimą.

Vienas kryžiokas smetoni
nėje Vienybėje ragina pikie- 

/tiioti spaudos bendrovės šėri- 
%inkų < suvažiavimą. Girdi, 
^^Laisvės pastatas braška. Pa
spirkime koja dar kartą — ir 
-Jis subyrės.“

Bet braška ne Laisvės pa
statas, ale kryžiokų galvos. 

Galime juos užtikrinti, kad jų 
purvinos kojos niekados jo 
n esu barstys.

1 Tuo tarpu šitas kryžiokų 
gąsdinimas pikietu tik dar 
labiau paskatins visus šėrinin- 
kus suvažiavime dalyvauti ir 
savo dienraštį paremti.

___  Visų pirma skurdi, netur- 
lingaXJr purvina Lietuva, ku-

■ rią jie\rieš keliasdešimt metų 
Apleido,\jiems ’nesukelia di- 

ugsmo,” rašo tūlas
1. Karai i ūbas. “Priešingai, jų 

s giminės skurdas, var-

t
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TRUMANAS REIKALAUJA 
URMU PAKELTI TAKSUS 

7

Tikisi naujais taksais gaut 
daugiau kaip 15 bilionų dol.

Washington. — Prezid. 
Trumanas pirmadienį (bei
nant Laisvei presan) įteikė 
Kongresui lėšų sąmatą, rei
kalaudamas paskirti apie 
7Q bilionų dolerių išlaidų 
per 12 mėnesių, pradedant 
nuo 1951 m. liepos 1 d. Di
džioji tų pinigų dauguma 
būtų naudojama kariniams 
pasiruošimams.

Jau iš anksto buvo pra
nešta, jog prezidentas ra
gins tiek pakelti visokius 
taksus, kad valdžia gautų i virtadalį 
dar 15 iki 16 bilionų dolerių j uždarbio.

Skirtingi MacArthuro 
pranešimai /

Washington. — Genero
las MacArthuras per spau
dą skelbia, kad “milionas” 
kinų taikau ją šiauriniams 
Korėjos liaudininkams. Bet 
privačiai jis pranešė kari
nei vyriausybei Washingto
ne, jog tiktai 100 tūkstan
čių kinų padeda koreji- 
niams liaudininkams kovoti 
prieš amerikonus.

Tą privatų pranešimą iš
gavo laikraštininkas Drew 
Pearson. •

Armijos sekretor. Frank 
Pace tyrinėja, kokiu būdu 
Pearson pasiekė šią slapty
bę.

Influenza ir rauplės 
plinta Anglijoj

London. — Neoficialiai 
skaičiuojama, kad influen
za pasmaugė jau tūkstan
čius anglų, nors valdžia pa
skelbė tik 458 mirimus nuo 
tos ligos.

Pietinėje Anglijoje raup
lėmis susirgo 28 asmenys 
ir mirė 8.

Spauda praneša, jog 
Lancashire - srityje taip 
daug žmonių'miršta nuo in- 
fluenzos, kad jie ir naktį 
laidojami.

Liverpoolio uostas užver
stas skiriamais išgabenimui 
daiktais, nes, sergant dide
liam laivakrovių skaičiui, 
nepaspėjama tų daiktų į 
laivus sukrauti.

(Belgijoj influenza serga 
visas trečdalis gyventojų. 
Ji plinta ir kituose vakarų 
Europos kraštuose.)

gas, nešvara bei tamsybė ir 
dabar jiems stovi prieš akis.“

Karaliūnas šiomis pastabo
mis bara senuosius lietuvius, 
kam jie esą “atšalę“ linkui 
Lietuvos.
Betgi Amerikos lietuviai ne

buvo ir nėra atšalę linkui Lie
tuvos. Pirmiau kaip tik atsi
mindami jos'vargus ir skurdą, 
jie kovojo už jos išlaisvinimą, 
o šiandięn — jie džiaugiasi, 
kad pagaliau jų senoji tėvynė 
susidarė sąlygas tam vargui, 
tam skurdui, tai tamsybei pra
šalinti. . , - 

daugiau pajamų per metus, 
idant- užtektų apmokėti ka
rines išlaidas.

Lemiama, kad jei Kong
resas užgirs prezidento pa
siūlymus, tai žmonės turės 
mokėti ' trečdaliu daugiau 
taksų, kaip iki šiol. Būsią 
aptakšuoti ir beveik visi 
pirkiniai.

Republikonų kongresma- 
nų vadas Joseph W. Martin 
apskaičiavo, kad jau .dabar 
federaliai, miestiniai ir val- 
stijiniai taksai atima ket- 

viso amerikiečių

Žuvo 7 su lėktuvu 
Philadelphijoj

Philadelphia. — Keleivi
nis National Airlines lėktu
vas, nutūpdamas į Interna
tional Airport stotį Phila
delphijoj, paslydo ant ledi- 
niuotos aikštės, atsimušė j 
tvorą ir susprogo. Žuvo 
septyni asmenys, tarp jų ir 
Mary Frances-Housley, ke
leivių patarnautoja (ste
wardess), 24 metų amžiaus.

Mūry Frances sudegė, 
mėgindama išnešt mažą kū
dikį iš degančio lėktuvo. 
Jinai žuvo su kūdikiu glė
byje.

Abudu lakūnai išliko tik 
su lengvais sužeidimais.

Maskva.— Generolas Va- 
silius Stalinas, premjero 
sūnus, tapo nominuotas 
rinkimam į Aukščiausiąją 
Sovietų Tarybą (šalies sei
mą).

Gen. Collins ketina 
tęst Korėjos karą

Korėja, saus. 15. — At
vykęs frontan generolas J. 
Lawton Collins, Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal? 
va pareiškė koresponden
tams :

“Mūsų armija tikrai lai
kysis dabar Korėjoj ir tęs 
karą.”

Geh. Collins neatsakė į 
klausimą, kas. planuojama 
ateityje daryti. Bet jis ža
dėjo atsiust Korė j on dau
giau amerikinės kariuome
nės per keletą sekančių mė
nesių.

Jis atskrido frontan po 
slaptų pokalbių su generolu 
MacArthuru ir kitais kari
niais vadais Japonijoje.

Pakilo kyšiai karinių 
kontraktų mekleriams

Washington. — Antrojo 
pasaulinio karo metu fab
rikantai mokėdavo 5 pro
centus pelno savo agentam, 
išgaunantiems karinių dar
bų užsakymus iš valdžios.

Dabar gi fabrikantai mo
ka tiem agentam jau iki 
pusaštunto procento pelno, 
kaip rašo Broadcasting-Te
levision žurnalas. -

Prieš pranešimą Kongresui prezidentas Trumanas 
tariasi su demokratais kongresmanais.

Sovietai balsavo prieš 
“ūkanotą” pertaikos planą

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas. 50 balsų 
prieš 7 užgyrė pasiūlymą, 
kuris ragina paskelbt Ko
rėjoje per taiką (paliaubas) 
ir paškui tartis įvairiais 
Tolimųjų Rytų klausimais, 
paliečiant ir Formozos sa
lą. '

Pasiūlymas sutinka, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka ir Sovietų Sąjunga taip 
pat dalyvautų derybose su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija ir kitais vakarų 
kraštais. •*

Bet visas tas planas “ū- 
kanotas” ir kreipiamas A- 
merikos naudon, spkė So
vietų delegatas Jokūbas 
Malikas. Todėl jis ir balsa
vo prieš.

Malikas nurodė, jog viso 
tik vienas posmas tame pa
siūlyme aiškus — noras, 
kad šiauriniai Korėjos liau
dininkai ir kinai pertrauk
tų kovą. Kiti gi punktai

Sen. Douglas reikalauja 
Kongreso užgyrimo pirm 
siunčiant Europon armijų

Washington. — Demok
ratas senatorius Paul 
Douglas reikalavo, kad 
prez. Trumanas gautų 
Kongreso užgyrimą pirm 
siunčiant daugiau armijos į 
vakarų Europą. Douglas, 
antrasis demokratų vadas 
Senate, tačiau, nesiprieši

no armijos siuntimui su 
Kongreso užgyrimu.
.. Republįkonai senatoriai 
Taftas, Bridges ir kiti už
ginčija Trumano tvirtini
mą, kad jis turįs konstitu
cinę teisę siųst užsienin a- 
merikinę armiją ‘ be Kong
reso pritarimo. ,

Vėliausios Žinios
Korėja. — Vakariniame 

fronte amerikonai pradėjo 
ofensyvą ir atmetė šiauri
nius Korėjos ' liaudininkus 
12 mylių atgal linkui Seou- 
lo, pietinės Korėjos sosti
nės. ! 1

Viduriniai - rytiniame 
fronte- korejiniai liaudinin
kai atgriebė Yongvolą, kurį 
amerikonai buvo užėmę tik 
diena pirmiau.

Maskva. — Sovietų radi
jas tvirtino, kad anglai ir 
francūzai ginkluoja . Mo
kino j e 30 tūkstančių čiang 

taip sutaisyti, kad Amerika 
galėtų palaikyti savo armi
ją Korėjoje ir “tvarkyti” 
žadamus valdžios rinki
mus visai Korėjai.

Malikas taip pat ‘ įtarė, 
kad Jungtinės Valstijos ga
lėtų naudot pertaikos lai
ką savo armijai sustiprinti 
Įh’ieš Korėjos liaudininkus.

t ----------------------------- ■

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas smerkė siūlymą pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į derybas dėl For
mozos salos. Taftas sakė, 
geriau būtų Amerikai pasi
traukti iš Korėjos, negu 
derėtis su Kinijos komunis
tais, kurie reikalauja For
mozos kaip Kinijos dalies.

Taftas ragino išlaikyti 
Formozą amerikinėje kont
rolėje ir - siūlė permesti 
Čiang Kai-šeko kimi tauri
ninkų armiją iš Formozos į 
Kinijos , šausžemį, karui 
prieš Liaudies .Respubliką.

Senatorius Bridges ragina 
sutraukyt diplomatijos 
ryšius su Sovietų Sąjunga

Washington. —. Republi- 
konas šenatorius Styles 
Bridges pirmadienį ragino- 
Jungtines Valstijas sutrau
kyt diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjungą.

Bridges, svarbių karinių 
Senato komitetų narys, kal
tino Sovietus už šiaurinių 
Korėjos liaudininkų karą ir 
už kinųx talkavimą jiems. 
Jis pasakojo, kad Korėjo
je “iš tikrųjų jau prasidė
jęs trečias' pasaulinis ka
ras.’” '* t

ORAS. — Dalinai apsi- 
i niaukę ir vėsiau.

Kai-šeko kinū tautininkų 
kareivių, seniau pabėgusių 
nuo Kinijos liaudininkų-ko- 
munistų.

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių teismas nuteisė nacę 
Use Koch kalėj iman visam 
amžiui už tai, kad ji mirti
nai kankino bei žudė be-: 
laisvins Buchenwaldo sto
vykloje.

Amerikiečių teismas pir
miau taipgi buvo nuteisęs 
tą Buchenwaldo raganą vi
są amžių kalėti. Bet Ameri
kos komandierius Vokfeti-

AMERIKONAI ATGRIEBĖ 
YONGVOL MIESTĄ
Siauriniai korėjiečiai ir kinai 
gresia at kirst jankių diviziją

Korėja ,saus. 15.— Ame
rikonai atkariavo nuo šiau
rinių Korėjos liaudininkų 
Yongvol miestą, už 30 my
lių į pietų rytus.nuo Von- 
džu. Bet korejiniai liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai įvarė 25 iki 55 mylių 
gilumo kylį į amerikinę li
niją viduriniame fronte ir 
grūmoja užkirst pasitrau
kimą Antrajai jankių divi
zijai.

Liaudininkų. partizanai 
puola amerikonus jau už 
100 mylių į pietus nuo 38-

Nacių generolai perša 
alginkluot vokiečius

Frankfurt, Vokietija. —
Dar trys buvusieji nacių 

generolai ir vienas admiro
las siūlė atgaivint vokiečių 
armiją vakarinėje Vokieti
joj karui prieš Sovietų Są
jungą ateityje.

. Generolas Blumęntritt ir 
jo bičiuliai, tačiau, reika
lauja vokiečių armijai ly
gybės su Amerikos, Angli
jos ir kitų vakarinių kraš
tų armijomis. Jie taip pat 
ragina pąleisti nacius kari
nius kriminalistus iš kalėji
mų.

Hitleriniai generolai ne
sutinka, kad vokiečių ka
riuomenė , būtu tiktai atski
romis brigadomis įtrauktai 
tarptautinę Atlanto kraštų 
armiją. Jie nori vokiečių 
komandos ir savistovybės.

Admirol. Gottfried Han? 
sen pranašavo, kad šiemet 
ir 1952 metais dar nebūsią 
europinio karo tarp Sovietų 
Sąjungos ir vakarinių kraš
tu, v

Bijo' taipraiteriu iš 
rytinės Vokietijos

New York. — Tūli biz
nieriai kelia skandalą prieš 
pardavinėjimą vokiškų ra
šomųjų mašinėlių (taiprai
teriu), įgabenamų iš ryti
nės Vokietijos. .

Tos puikiai padarytos 
mašinėlės “Olympia” par
davinėjamos po 49 dolerius, 
o tokio pat gerumo paneša
moji (portable) amerikinė 
mašinėlė lėšuoja 70 dolerių, 
kaip rašo čionaitinis ^laik
raštis World-Telegram.

jai generolas Lucius Cla^ 
paskui paleido Ilsę Koch 
tiktai po ketverių metų 
bausmės. \*

Roma.—■' Fabrikiniai Ro
mos, Neapolio ir Florenci
jos miestų darbininkai pa
skelbė visuotinus streikus 
ateinantį k e t v i r tadienį 
prfeš generolą Eisenhowe- 
rį, kuris tą dieną atvyks 
Italijon.

Eisenhower yra paskir
tas Atlanto krąštų armijų 
komandierium prieš Sovie
tų Sąjungą.
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tos paralelės, buvusio ru- 
bežiaus tarp šiaurinės ir 
Pietinės'Korėjos. '

Tuo tarpu jankiai, fran
cūzai ir holandai giną savo 
pozicijas už kelių iki kelio
likos mylių nuo liaudininkų 
užimto Vondžu, geležinke
lio ir vieškelių mazgo.

Amerikonai sudegino 22 
kaimus ir 300 šieno Kupetų 
netoli į pietūs nuo Vondžu; 
nužiūrėjo, kad korejiniai 
liaudininkai gal slepia ten 
savo amuniciją.

Amerikos lėktuvai .kitose 
pafrontės dalyse per dvi. 
dienas sudegino daugiau 
kaip 550 namų. * '

ŠIAURINĖS KORĖJOS' 
PRANEŠIMAI

* ,

Maskva, saus. 14.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose darė ofensyvo' 
žygius prieš amerikonus ir 
jų talkininkus, Pietinės Ko
rėjos tautininkus.

Liaudininkai rytiniame 
Korėjos ruožte atvadavo 
kariniai svarbias vietoves 
Čumundžin, Kangnung ir 
daugelį kitų sričių.

Slaptingi generolų 
pokalbiai Japonijoj

Tokio. — Iš Washington© 
atlėkęs Japonijon, genero
las J. Lawton Collins, slap
tai tarėsi su generolu Mac
Arthuru apie Korėjos karą 
ir kitus Tolimųjų Rytų 
klausimus. *

Pasitarimuose dalyvavo 
gen. Walter Bedell Smith, 
karinių žvalgu komandie-’ 
rius, buvęs Amerikos am
basadorius Maskvai, ir kiti 
aukštieji Washingtono ge
nerolai.
' Neoficialiai pranešama, 
kad jie kalbėjosi ir apie pa
siuntimą Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų armijos iš 
Formozos prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Philadelphia, Pa.
Mirė Justinas Butvilą

šeštadienį, sausio 13 d., 
mirė Justinas Butvilą, gy
venęs. 4620 Melrose St. Bus 
pašarvotas Sąusio 16 d., 
Lietuvių Frankfurto Klu
be, 4647 Melrose St.

Laidotuvės įvyks sausio 
17 d., 11 vai. dieną, Oak
land kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime dvi dukteris 
ir sūnų. Laidotuvių direk
torius Ch. Ramanauskas.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė J. Šmitienė.

Charlotte, N. G. — Fede- 
ralis teismas nusprendė pa
naikint sutartį, kuri už
draudžia negram tam tik
rus gelžkelinius darbus.
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DIPUKE tlAKTARE 
PAKISTAN E 
KARO LAUKIA

Čikagos kunigų 
(š. m. sausio 9 d.) 
spausdintas tūlos 
gydytojos laiškas iš Pakis-į nų. 
tano. Nepasakyta gydyto- orą. Baisus skurdas, čia toks 
jos pavardė, nepasakyta, žmonių perteklius, kad niekas 
kuriame Pakistano mieste neturi prieš, jei kas miršta, 
ji gyvena. Bet ji, anot Dar geriaie 
Draugo redakcijos, gyvėna 
ten su šeima ir dirba ligo
ninėje. Ji norėjusi išvykti - 
iš Vokietijos į “civilizuotus [T 
pasaulio kraštus”, 
dūrė Pakistame!

eiu gyvenimą 
Gydytoja su šeima gyve- duoda vaizdij 

na priemiestyje ir dziatigia- 
si, kad jai netenka dažnai 
vykti į miestą, “nes jis bai
sesnis už 
nūs.”

Gydytbjčs butas suside-j ležgalio išsikepa. Tokių virtu- 
išjvių pilnos miesto gatvės. Jie

I f - - ‘ ■ 1

Vis daugiau kyla balsų Liaudies Respublikos vy- 
dėl to, kad jau metas da- j riausybė, o ne Čiang Kai
tyti taikos sutartį SU Ja-; šėkas atstovautų Kiniją 
ponija. Daryti tai daryti, Į taikos sutarties sudaryme, 
bet kaip? Vyriausybės, čia ir vėl Amerikai nepa- 
siųsdamos savo atstovus į tinkantis reiškinys.
taikos konferenciją, privalo 
žinoti, kas ten dalyvaus ir 
kokie esminiai klausimai 
turės būti sprendžiami .

Dar wiehas dalykas: kas 
tokioje taikos konferenci
joje turėtų atstovauti Ki
niją: Pekino vyriausybė ar 
Čiang Kai-šekas? Šis klau
simas sudaro didžiulę kliū
tį, nes Amerika Kinijos 
Liaudies Respublikos ne
pripažįsta, o Tarybų Są
junga nepripažįsta Čiang 
Kai-šeko valdžios.

Dėl taikos sutarties su
darymo su Japonija dabar 
vyksta pasitarimai. Pavyz
džiui, Br-itanijos Dominijų 
konferencijoje Londone, sa
koma, dauguma dominijų 
stoja už tai, kad -Kifiįjoš

saugumui Užtikrinti, — to
kios, kaip efektyvios atsa
komybės prisiėmimas iš 
SNO pusės, — toliau liks. 
Japonijos ir. Amerikos Or-, 
ganų, o, galimas dklykas, ir 
kitos kariuomenės bendra ■ 
atsakomybė už tarptauti
nės taikos bei sauguino pa
laikymą Japonijos rajone. <•

5. Politiniai ir prekybi- j 
niai nuostatai; Japoniją su
tiks prisijungti prie dau
giašalių sutarčių dėl nar
kotikų ir žvejybos.- Prieš
karinės dvišalės sutartys 
galėtų būti atnaujintos pa- | 
gal savitarpio susitarimą.
Iki bus sudarytos naujos 
prekybos sutarty^ Japonija 
teiks su normaliomis išim
timis didžiausio palankumo 
režimą;

6. Pretenzijos. Visi SU- ( 
tarties dalyviai išsižadės ' 
pretenzijų; kylančių iš karo J 
aktų, įvykusių prieš IMV. 
m. rugsėjo 2 d., išskyrti^*' 
tai, kad (a) Sąjunginės di
džiosios valstybės, kaip ta(£ A 
syklė, sulaikys-Japonijos 
nuosavybę savo teritorijos 
ribose; ir (b) Japonija grą
žins sąjunginę nuosavybę 
ar, negalėdama grąžinti, jos 
sveiku pavidalu, sumokės 
sumą jenomis kompensuoti 
prarastos vertės procentui; . 
nustatytam pagal susitari
mą.

7. Ginčai. Ginčtis dėl pte- k 
tehžijų sureguliuos spečiį- ‘" 

1 lūs netitfal. tribuholaš, ku
rį turi sudaryti l'arptątfti- . 
nio teismo pirmininkas. Ki
ti ginčai bus perduodami 
arba jiems sureguliuoti di
plomatiniu būdu; arba per 
Tarptautinį teismą/’
Tarybų Sąjungos atsakff-

tftas '. 4A

Praėjusiais metais Jung- 
i tinių Valstijų atstovas 
Jungtinių Tautų Asemblė- 
joje, Mr. Dullės; apsikeitė 
su T. Sąjungos atstovu Ma- 
liku memoranduinais dėl 
taikos sutarties sudarymo 
su Japonija. Apie tai pas 
mus buvo minėta tik trum
pai.

Skaitytojo informacijai 
mes žemiau paduosime iš
samų tų memorapdumų tu
rinio aprašymą, kaip jį pa
duoda Lietuvos žinių agen
tūra Eltaf Imame iš Tie
sos. Tai. suteiks skaityto
jui ryškesnį nesusipratimų 
.vaizdą ir jis galės geriau 
vadovautis.

Raštas seka:
Šių metų spalio 26 d. Niu

jorke JAV valstybės depar
tamento patarėjus p. Dulle- 
sas įteikė TSRS atstovui 
Saugumo Taryboje J. A. 
Malikui šio turinio JAV vy
riausybės memorandumą 
taikos sutarties su Japoni
ja klausimu.

“Žemiau yra trumpas 
bendras pareiškimas apie 
tai, kokia sutartis būtų, 
JAV vyriausybės nuomone, 
tinkama karo būviui su Ja
ponija baigti. Ta, proga pa
brėžiama, kad tas pareiški
mas yra negalutinis ir ban-, 
dornasis, ir jis neįpareigos 
JAV vyriausybės bet kurio 
būsimo projekto detalių tu
rinio formulavimų Utžvil- 

1 giu. Suponuojama, kad po

nį irsta.
Apie privačią 

■ vaikų praktiką čia nėra ko 
ir švajo'ti, nebent pradėtum 
bbbaš gydyti. O ‘jų ligos dve- 

----- . arba vaikų nėra, ar
ba jų perdaug.

Apie skurdų pakištafiiė- 
gyvenimą gydytoja

Maujašiš planas
Jungtinių Tautų komisiją iŠ trijų narių vėl pasirodė su 

planū baigimui konflikto korėjoje. Už tą planą jau pasi
lakė Jungtinės Valstybės ir Britanija. Tarybų Sąjungos 
‘ atstovas Malikas kalbėjo kritiškai.

Naujasis planas mažai kuo skiriasi nuo senojo, todėl
- vargiai jis susilauks geresnių rezultatų. Komisija atsisa

ko1 patenkinti dii svarbiausius. Kinijos Liaudies Respubli-
'♦ kos reikalavimus. Ji neprižada, kad Kinija bus pripažin- į 

ta Jungtinių tautų nare ir neįsako Jungtinių Valstybių ( 
laivynui pasitraukti iš Formozos vandenų. Ji tik sako, į
kad, paskelbus'paliaubas, Jungtinių Tautų komisija, ku- da iš penkių kambarių, “išįvių pilnos miesto gatvės. Jie 

' rion įfeis ir Kinija, tik apsvarstys tuodu Kinijos iškeltu kurių trys visai malonūs”. | viską daro atsitūpę. Pav. ant 
kiaušiniu. •

Kiekvienas mūsų trokštam karo pabaigos. Tik labai į smala.”
• abejotina, ar Jungtinių Tautų komisija ;

tiktai hiidšitdžiai patiekti tokį planą, kuris atvestų prie
, kuriam '4 Keitėjos kemflikto Užbaigimo. Juk joks planas, 

f nepritaria tos dvi didžiosios šalys — Kinija i

bet atši-

Vietiniams nereikia jokių 
‘įrankių.” jie visada valgo tą

Lietuvos šiukšly-ipat; TAtu' ^!tOp?
J jja kažkokią tėslą, įarp dviejų 

! plytų susikuria ugnį, ant ge-

O virtuvėlė “juoda, kaip! žemės pasideda lentą ir atsi-, 
' ” Iš verandos matosi j tūpę prosija. Siuvama mašinai 

vra oasirvžusi Himalajų kalnai. ita,p Pat ant žemės — atsitū-yia pasnyzusi Toliaį‘. • |pę siuva. Valgo taip pat tu-
i pėdami, be jokių šaukštų, ša- 

Butą radome, tokį nešvarų, iručių. Pirštais g’raibsto ryžius, 
niekaip negalėsite , mėsgalius. ‘Gatvėse pardavinė- 

(Pirmiau jame ' ja kažkokius žalius lapus. Ant | 
vietinio kapitono šei- (nesvarių lapų tepa kažin 

vėdini- kokią raudoną košę ir ją visi 
______ Tada čiurkšlėmis 

privargino . spjaudė raudonas seiles. Visos

Sąjttnga, negali atsteigti taikos Tolimuosiuose Rytuo- įsivaizduoti.
gyveno T ’ 
ma). Po ilgo darbo, ' ____ _

! ino pražuvo biaurus kvapas, kramto.
| Labiausia mus i 
tarakonai. Jų buvo tūkstan- 

knibždėte . knibždėjo.
sunkiai, mindžio- 
be pasigailėjimo, 
neįmanoma paju-
bet rezultatai pui

ri abar ir norėdamas nė

se.

. Ko nori Amerikos darbo uhijos?
Susitarė Amerikos Darbo Federacijos, CIO, mašinistų čiai, 

unijos ir geležinkeliečių brolijų vadai ir sudarė nUnited Kovojom 
Labor DoliCy Committee”. Komitetas turįs dvejopą misi-!jom juos 
ją. Jis turįs padėti vyriausybei sumobilizuoti Amerikos pieš

kūs,
; pamatysi pakistaniečių drau
go.

I

Kodėl tarakonai tik “na-

organizuotus darbininkus apsiginklavimui ir pasiruoši- 
-mūipric naujo karo, ir taipgi paveikti valdžią, kad ji
nai savo planuose nepamirštų darbininkų reikalų.

- Šitas komitetas matėsi su Algų Stabilizacijos Tarybos 
plfminifiku Gyrus S. Čhing ir išdėstė savo patarimus.

buvo 
Na,

> pnmininKU cyius a. cnmg u įsaeste savo paiainnub. kistaniečiu draugai”, gydy- 
| Komitetas sako, kad jis priešingas įvedimui algų kontro- toja nep^ako. Tarakonų 

lės, kol dar nėra Viskas padaryta dėl suvaldymo inflia-'yra įr Lietuvoje ir Ameri- 
jcijos. Jis nori, kad ir įvedus algų kbntrolę būtų leista ai- į koje įr visur, kur viešpa- 
gas pakelti tiek, kiek reikalauja pragyvenimo pabrangi- tauja nešvara. Bet tiek to!

p Unijų vadai pataria, kad būtų leista peržiūrėti algas 
ten, ktir jos randasi žemiau vidutinės algos. Taip buvę 
daroma pirmuosius dviejuose/karuose, tokio pat prin- 

. cipo valdžia turinti prisilaikyti ir dabar.
Kiek valdžios organai kreips dėmesio į šiuos unijų va

dų prašymus bei patarimus, tai jau kitas klausimas. Rei

Gydytoja pasisamdė virė- 
; ją dėl to,.kad jis “gauna pi
giau nupirkti, nes iš baltų
jų dvigubai lupa.’1 Jis 
krikščionis, metodistas. Jo 
alga 55 rupijų — nepasaky
ta: per mėnesį ar per savai-

kia, pabrėžti, kad- tame “United Labor Policy Commit-
-j.tee” nesiranda nei didžiosios mianierių unijos, nei pa

žangiųjų nepriklausomų unijų: Dešinieji unijų lyderiai 
nenori tartis su pažangiųjų unijų vadais. Jie taip pat mėnesį 90° rupijų/' 
negali sdsikalbėti ir su John L. Lewis.

Gydytoja gauna 500 rupi
jų .algos, bet maistas vie
nam žmogui kainuoja per

4*

' PtežiderttOs riestškailysi^s su Kongresu
Republikonų reikalavimai, kad prezidentas Trumanas 

be Kongreso sutikimo bei pavelinimo nesiųstų armijos 
Europon, susilaukė labai aštraus atsakymo. Prezidentas^ 
pareiškė, kad jis yra bosas ant armijos, kad jis turi teisę 
ir galią siųsti Amerikos armiją ten, kur nori, ir nėsibijos

• . jos pasiųsti Ėufopon, kai bus reikalas, be formalaus ir 
oficialaus Kongreso leidimo bei užgyrimo.

H, Iš kitos pusės, prezidentas niekuomet nebijosiąs prieš
. tokį žygį pasitarti su atitinkamais Kongreso organais.

Senatorius Robert Tatt tuojau supyko ir pareiškė, kad 
toks prėžidento atjisakymas skaitytis su Kongresu, reiš
kia, jog dvlpartine politika prilipo liepto galą. TačiaU iš 

^fcWashingtono praneša, kad kiti republikonai, kurie suda
ro daugumą, ne taip aštriai žiūrį į Trumano bosavimą 
ant armijos. Jie nesutinka su Taftų, kad prezidentas ne-

> gali armijos sitirtlihėt i Užsienius be formalaus Kongreso 
, < pavelinimo. .

J ♦ Vadinas; tuo klausimu nesimato vienybės tarpe pačių 
4? rępiiblikonų. Ztfumanas, matyt, tai supranta ir todėl 

griežtai atmeta Tafto reikalavimus. : f .

tffi ŪKUSIEJI TURI BOTI IŠLAISVINTI

TuHnt šeimą, aišku,' iš 
tokios algos nėra lehgva 
pragyventi. Gi vyras, Al
girdas, ftegaUtia darbo. Gy
dytojos žodžiais:

Jeigu jis gautų tarnybą, ta- 
da» jau galėtume atsikvėpti. 
Prašėme visų padėti, bet tas 
nėra taip paprasta. Jei žinotų 
Urdų kalbą, galėtų dirbti’ju
riskonsultu, bet-žinok ją! Pa
galiau ir anglų kalboje nesa
me labai stiprūs. Jis labai 
graužiasi, bet iš kitos puses 
yra gerai, kai jis palieka na
muose prie vaikų, kol pažin
sime šiuos žmones. '

Dėl savo tarnybos ligoni
nėje gydytoja guodžiasi:

Darbe hėturiu jokio pasi
tenkinimo'. Vaikų . gydyti čia 
neįmanoma. Jokios dietinės 
•virtuvės, jokių seserų, visai 
negali suteikti jokios pagal
bos. Kraštas paskendęs džio
voj ir kitose ligose. 'Mirtingu
mas labai didelis, ir dar daug 
prabėgs vandens,- kol čia bus

prispjaudytos, lyggatvės 
kraujas atrodo. Nuo tos košės 
lūpos ir dantys lieka šlykščiai 
raudoni. Apskritai* jau nauja- i 
gimini turi raudonai lakuotus Į 
rankų ir kojų pirštus ir juo- ! 
dai apvestus antakius. Netur
tingiausia moteris, dėvinti 
skudurais, kuriais tik grindis 
galima plauti, turi dažytus 
nagus, antakius ir lūpas. Pati 
taip nešvari, kad net dvokia, 
ant rankų tačiau žvangalai— 
apyrankės. Nosyje iš šalių 
paauksuoti gelažgaliai, .o apie 
kiekvieną ausį po 10 skylių 
ir kiekvienoje kabo nešvarus 
geležies gabalas. Baisus' vaiz
das! Dabar suprantu, iš kur 
pareina tie visi dažy,maiši, ži
noma, turtingos yra švarios, 
ir šie papuošalai Skoningi.

Gerai, kad nors turtingos 
švarios!

Apie tenaitinį orą:
Iš ryto ir vakare čia esti 

labai šalta, alsuojant matosi^ 
garai, o dieną saulė tokia 1 
J<aršta, kad nors rilaudykis. 
Ryte važiuojant darban, man, 
esti labai šalta. Turėjau pirk
tis žiėfriiiię uhifbrnią — kel
nes ir trumpą švarkiuką. Po 
apačia užsidedu Algirdo apa
tines ir baltinius. Atrodau 
tikru kareiviu.

Na, įr gydytoja savo .laiš
ką šitaip baigia:

Jūratė vis liūdi Kempteno 
ir klaUsia, kodėl Čia atvažia
vom. Niekb nepadarysi, atva
žiavom, faktašj O išvažiuoti 
nebtis taip paprasta. Raminu 
save ir Algirdą; kad Dievas 
žino, ką daro. Gal kas nors 
pasidarys; gal (niš karas. Vis
kas ne mūsų valioje.

Matome; kokia toji gydy
toja heišitiintinga ir „ žiau
ri: dėl to, kad Pakistani jai 
nesiseka gyVėtlti, tai ji 
trokšta ir laukia karo! Ka
bas jai išeitis. Bet ar ji 
rimtai pagalvojo, ką gi ka
ras galėtų jai: suteikti? Ar 
karas palengvintų Pakišta-

no žmonių gyvenimą? Aiš
ku, ne! Gyvenimas ten

F
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Amerikinis* Svetuvgimiam
• -Komitetas praneša, 

po kaucija iŠ kalėjimo 
||Mtepo išimtas Cannery Wor- 

įlcefs Unijos veikėjas Ernes
to Marfgaoang; Jis buvo lai
komas Seattle, Wash.; kalė
jime nuo 1950 metų spalio 

L22 d. Kaipo veiklus unijis- 
tae ir nepilietiš, jis buvo su

imtas ir persėki o jamks; no- 
'rffit jį išdeportuoti. Vy
riausybė reikalavo, kad jis 
.nebūtų išleistas- po ^kaucija, 

R bet teisėjas Bowen išdavė

Įsakymą paleisti.
Iš komiteto pranešimo 

sužinome, kad iŠ spalio 22 
diėną 48 sulaikytų nepilie- 
čių deportavimu^ tik šeši 
tebėra laikomi kalėjime. 
Keturi randasi Los Ange
les; vienas Duluth, Minn. 4r 
vienas Detroite.

Losangeliečiais yra: Har
ry Carlisle,- Frank Carlson, 
David Hyun ir Miriam Ste
venson. 7

kaip Sveturgi- 
Ginti z Komitetas:

Visliose atsitikimuose ko- nizaciją,- 
rpitetas darbuojasi privers- miams 
ti valdžią šiuos žmones iš-‘Tai jo pastangoms reikia 
leisti po kaucija. Vilties y- padekavoti už tai, kad Jūs- > Y "1 1 • I ** t 4 1 , • • • T-v i i • • 1ra, kad atsiras, teisėjų, ku
rie paklausys visuomenės 
ir įkalintuosius paleis.

Galingi visuomenės pro
testai ir visos eilės teisėjų 
įsakymas sulaikytus hepi- 
liečiUs išleisti po kaucija, 
verčia vyriausybes pareigū-

Duluthe kalėjime nūs atsargiau elgtis su sve 
laikomas ”KTiut*ĮfeTkknren turgimįais. Gėrair kfyd sve 

turgimiai" turi tokią orgair Detroite John Žydok

ticijos Ęepartmentui ir val
stybes prokurorui kol kas 
nepavyko nė vieną svėhir- 
gimį išdeportuoti už politi
nes pažiūras ir visuomeni
nę veiklą.

Visus minėto Komiteto 
žygius reikia energingai 
paremti: ' .... .. z .'

Ąihefikbii<š

kaip ir visamė pasaulyj, kai susidarys galimu. 
baisiai pasunkėtų. Pralob- ; r

tiL(st.T“eli,,L^pit±: tTiVyk^visreilė“ neofičia- 
lių derybų, skirtų jį to- 

i liau parengti ir išaiškinti 
bet kuriuos punktus, kurie 
iš pirmo žvilgsnio gali pa
sirodyti neaiškūs, 

s

Amerikos siūlymai
Jungtinės Valstybės siūlo 

tokią sutartį su Japonija, 
kuri padarytų galą karo 
būviui, atkurtų Japbilijos 
suverenumą ir.grąžintų Ja
poniją, kaip lygiateisį da
lyvį, į laisvųjų tautų tarpą.

I Kai dėl konkrečių klausi
mų; tai sutartis atspindės 
žemiau išdėstytus princi
pus: • ' . '

1. Dalyviai. Bet kuri ar 
visos nacijos, esančios ka
ro būvyje su Japonija, ku- 

i rios pasiryžUsios sudaryti 
taiką siūlomu pagrindu ir 
taip, kaip gali būti susitar
ta. • r

2; Suvienytųjų Nacijų 
Organizacija. Bus numaty
ta, kad Japonija joje daly
vaus kaip narys.

3; Teritorija.- t Japonija 
(a) pripažįsta Korėjos ne
priklausomybę; (b) sutiks 
sū SNO globa Riukiu ir Bo-'yra 
nino .saloms, su JAV, kaip 
administruojančia valdžia, 
ir (e) pritars būsimam 
Jungtinės karalystės, TS- 
ĖS, Kinijos 
mui Formozos; Peskadorų 
salų; Pietų Sachalino ir Ku
rilų feūlų statuso atžvilgiu. 
Tuo atveju, jeigu jokio nu- 
tarimo nebus priimta per 
vienerius metus nuo sutar
ties įsigaliojimo momento;
— spręs Generalinė Asam
blėją. . BUs paskelbta apie 
išsižadėjimą specialių tei
sių bei interesų kinijbjė:

4. Šaugftmas. ■ Sutartis 
numatys, kad ateityje; iki 
bus priimtos patenkinamos 
alternatyvinės priemonės

baisiai pasunkėtų. Pralob- mas išstudijuoti šį projek-
tai,- bet gi gydytoja nėra 
kapitaliste.

Jei ši gydytoja su savo 
šeima būtų paklausiusi Ta
rybų Lietuvos profesionalų 
ir intelektualu balso-kvieti- 
mo, ir būtų grįžusi savę 
gimtojon šalin, Lietuvon, 
šiandien ji nejaustų jokio 
vargo. Bet ji nepaklausė. Ji 
bėgo ir bėgo tolyn nuo sa
vo. gimtosios šalies ir jos 
liaudies; Na, tai dabar turi, 
O kadangi jai sunku; tai 
ji prašo Dievo pradėti pa
saulinį karą!

Koks nežmoniškumas!
Trumparegė toji gydyto

ja visame kame; Ji šlykšti- 
ši pakistaniečiais biednuo- 
mehe dėl jos skurdo, dėl 
apsileidimu. Bet argi liau
dis dėl to kalta? Ar pakis* 
tanįečiūi darbo žmonės kal
ti, kad jife biėdni, gyvena 
baisiame skurde?

K PlrmiaUsiai: kalta dėl to 
Pakistano Valdančioji • kla
sė, gyvenanti liuksuse. An
tra:’ kalta dėl to ib Angli
ja, kuri ilgai valdė Indiją 
(kūomet Pakistanas ir Iii* 
dija buVO ta pati šalis), plė* 
še jos liaudį, gfobė iš ten 
tuftUs, 0 liaudžiai grąžotl 
nieko nedavė.

Pakistahas — turtinga 
šalis. Jei tėn Saptvabka bū
tu žmoniškesnė, tai ir Pa- 
kistano darbo žmonių gyve
nimas greičiau pagerėtų, 
jie apsišviestų^ susikultū- 
rintų ir gyventų, kaip žmo
nes. Be abejojimo, taip ii? 
bus, nes Pakistane, kaip ir 
Indijoje, kaip ir Visame ka
pitalistiniame pasaulyje, 
žmonės pradeda susiprasti 
ir kovoti, — kovoti už žmo
niškesnį gyvėniftių.

Gydytoja to negali Su
prasti ir j r Uiėkad to nesu
pras, jei lauks karo, jėi pa* 
dikliaUS Tik liauja > žmonių 
skerdyne!

4

Lapkričio 20 d. J., A. Ma- : 
likas, TStlS Vyriausybės 
pavestas, įteikė p. DUllėštii 
šio turinio memorialinį ' ;

šių metų spalio 26 d: p; 
Dullesas per pasikalbėjimą 
su J. A. Maliku įteikė tai
kos sutarties sti Japonija . 
klausimu memorandumu , 
kuriame yra trumpas bėnd- . 
ras pareiškimas apie iki, 
kokia sutartis, JAV vybimi- 
sybės nuomone,' būtų tinka
ma karo būviui sū JapOhi- 
ja baigti. Ryšium su tuo . 
TS&S. Vyriausybei būtų pa
geidaujama gauti paaiški
nimų dėl kai kurių šio me
morandumo punktų.

L Kaip yra žinoma, 
Jungtinės Amerikos Vals- * 
tybės, Didžioji Britanija; j 
Kinija; TSRS ir eilė kitų S 
valstybių^ pasirašiusių 194^ 
m. sausio 1 d. Vašingtofil*' . 
Suvienytųjų Nacijų Dek
laraciją, įsipareigojo tiesti- 4 
daryti separating taikos 
su priešiškomis valstybė
mis. r ‘ v

Kadangi galioja aukščiai! 
nurodytas įsipareigojimas, 

. pageidaujama gauti 
paaiškinimą, ar turima gal
voje sudaryti su Japonija 
taikos sutartį; kurios daly* 
viais turi ’ būti JAV, Di
džioji Britanija, Kinija ir 
TSRS, kurių vardu buvo 
pasirašytos x kapituliacijos 
sąly^bs Japonijai, o taip 
pat bet ktlri ššlliš; aktyviai 
dalyvavusi kare pfieš Ja
poniją, arba leidžiamas ga
limumas sudaryti separati
ng taikūs sutartį sti Japo
nija, dalyvaujant tik kai 
kurioms iš atikščiaū išvar
dintų valstybių.

. \ "41“ U ■ I’1 ■ • ■ •
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nijos ir Kinijos pasirašytoji
1^43 m.* gruodžio 1 d. Kai-

(TMs S-člatne pirtį.)
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(Istorinis Romanas) • . ■

(Tąsa)
Hansas Zvibakas perėmė iš riterio 

ranko ir būrio vadovybę ir kietai lai- 
i savo rankoje pilį, belaisvius dr įgulą, 
s, diena dienon, laukė iš ordino mar- 
,lkos nuo Vilniaus žinių ir naujų nu- 
idymų, kas daryti su bajoriene ir jos 
akta. Siųsti jas į Prūsus, kaip jam bu- 

p maršalkos įsakyta, su nedidele saujele 
monių dabar bijojo, nes kely gali užpul- 

žemaičiai ir atmušti * juo labiau, kad 
subėgę Rūlgailis ir Šarka, galimas daik- 

|S, yra jau sukėlę visus apylinkės kai
mus. Palydėti jas su didesniu būriu— 
įdėlis pavojus pačiai pilaitei, nes die- 

’ 1 dienon buvo laukiama užpuolimo. 
' ė to, palydint bajorienę su dukra, neat

liktų ir riteris Drankas, o jis kaip tik 
idkalingas ordino politikai — paskiau 

‘ įsiteisinti svetimšaliams riteriams dėl 
skaitai išžudytų ir apgaulingąi paim- 

į >s žemaičių bajoro nuosavos pilaitės. 
■1 Budrienė Knyst'autienė nenusiminė ir 
fsijautė esanti belaisvė; ji reikalavo, 

d pasišalintų iš pilaitės įsibrovėliai 
ba^rąžintų laisvę jai ir jos žmonėms. 
Vieną rytmetį bajoriene su dukra ir 

■ergomis verpė savo menėje ir kalbėjos 
)ie vyrus, išjojusius ž^gin, į ,Vilnių; 
įsako jos savo sapnus, nujautimus. Lar- 

i ute sėdėjo prie., išimto menės langelio, 
ūrėjo į rudens saulės užlietą pilaitės 
emą ir svajojo. ‘ Svajojo godas mer- 

iiutines, apie narsius bernelius, kafan 
L jojusius. Svajojo apie riterį Griežę it 

{ medžioklę, kurios ji niekaip negalėjo 
smiršti. . . .
Į ^pilaitės kiemą atskrido iš miško šar- 

:i ir pradėjo krykšti, kraipytis ir pra- 
išauti svečių. Laimutė vos tik pagal
io apie riterį Griežę, ir šarka nusta- 
! Uodegą į Vilnių. Pamanius jai apie 
itingo drabužiais bajorą Skersgaudą* 
,rka vinkstelėjo uodega žemyn, aukš- 

. rn, apsisuko ant tvoros ir vėl pradėjo 
i 'ykštu Laimutė vėl pagalvojo apie ri-

jsiartiftant prie taikos 
įtarties sudarymo 

i Japonija
I
I

(Tąsa nuo Ž-ro pusi.)
P Dėklafacija ir 1945 m. taikos sutarties sudarymo, drft atsakomybė’' reiškia, 
Ml d- Potsdamo’ dek- ^uo iabiau\ J°g Potsdamo kad ir po taikos sutarties

* * rln Ir 1 o v»ri i n -i Z 1 O 1 V E n C \ T« ~ 1 ~ . J « T,,
racija, pasirašytoji tų pa

lų šalių, prie kurių prisi- 
>ijo Tarybų Sąjunga, iš- ■
J rendė klausimą dėl For- Japonuos.
ozbš ir Peskadorų salų -

■ deklaracijoje (12 punktas) su Japonija sudarymo Ja- 
numatoma, kad okupacinė ponijos teritorijoje liks A- 
kariuomenė bus išvesta iš

Ryšium feti ttio TSRS' Vy- 
Kinijai’U Lvffiu riausyb- būtU pageidaujama

<idu 1945 m. vasario Ji d. 
JŪtos susitarimu, kurį pa- 
^rašė JAV, Didžioji Britą
ją ir TSRS, yra išspręs

ta klapsimas dėl Sachalino 
įjos pietinės dalies su ar- 
inoipis salomis grąžinimo 
krybų Šąjūhgai ir dėl Ku
tų sulų perdavimo Tary- 
j Sąjungai.
Katfįngi galioja nurodyti 

?į šitarimai, kaip reikia su- 
asti memorandumo pa- 
ilymą perduoti klausimą 
1 Formozos, Peskadorų 
lų, Pietų Sachalino ir 
irilų salų statuso iš nau- 
spręsti JAV, Didžiajai 

litanijai, Kinijai ir TS- 
S, o, paminėtoms vaisty
tą nepasiekus susitari- 
j per metus laiko, —■ 
tęsti Suvienytųjų Nacijų 
rganizacijos Generalinei 
katnblėjai.
(3. Nei Kairo deklaracijo- 

Į , nei .Potsdamo deklaraci
ja nesakoma, jog Riukiu
Sonind salos turi būti 

tintos iš, Japonijos suve- 
mumo, o tas deklaracijas 
Uirašiusibs valstybės yra 
■t^iškusios, kad jos “netu- 
į jokių teritorinės ekspan- 
IpĮj^etimmų.” 
BRįBiurn su tuo kyla klau

mdum o pasiūlymas
Kpti Rinkių ir Bonino 
■fc.SU vieny tų jų N aci j tj 
Hnį^ijos globai su

Valstybėmis,

terį Griežę, šarka vėl nustatė uodegą i 
Vilnių. 1 ;

—Mamute! Mamute! Aure, žiūrėki, 
. regėki, šarka mums svečių pranašauja, 

—sūšuko Mihiūtė ir susigėdusi visa už
kaito.

Rrie langelio pribėgo skambėdamos 
skambaliukais džiungūliūkais, priraišio
tais prie žiurstų, mėfgbs.

—O iš kurios, dukrele, pusės? — pa
klausė motina.

—Kad tikrai nenustato uodegos: ir iš 
Gudų, ir iš Prūsų,—sumelavo Laimutė.

—Nei iš Gudų, nei iš Prūsų mums nėr 
ko, dukrele, svetelių laukti: jei mus iš
vaduos, tai tik žemaičiai*'jei perves juos 
kas per Padubysio girią.

—O tėvelis, o broleliai, kai, sugrįš iš 
Vilniaus, — klausė nustebusi Laimutė, 
turėdama galvoj ir kitą mintį.

—Jei Šarkos ir jo bendro nesudraskė 
girioje plėšrieji žvėrys ir jei jie neįklim- 
po kur liekne, tai gal pasieks ir Vilnių 

. irx kunigaikštį Vytautą, o jau manieji 
skriste atskris. . •. . Bot kažin, Praam
žiau; ; . .

—Kas kažin, mamute? — paklausė 
Laimutė;

—Aš bijau, .kad Šarka, jei ir išsigelbė
jo nuo plėšriųjų žvėrių ir lieknų, tai kad 
jo nebūtų pasmaugusios miško • dvasios, 
juk ir jis ne kartą krikštijosi 1

—O* , Praamžiau!—nusigando mergos.
—Kažin kaip kare ir mano Vaidevu

čiui sekasi, juk ir jis krikštijos,—atsidu
so merga Eglė. '

—Tai kas, Eglele, kad ir krikštįjos: 
kad krikštijos* tai nieko, bet kad tik sa
vų dievų nebūtų paniekinęs, — paguodė 
ją draugė Ėudbnė.

—Maniškis nesikrikštijo ir, jodamas 
į karą, du tetervinu dievaičiui Kovui pa

žadėjo aukso žiedą iš Vilniaus 
skarą,—pasigyrė trečia merga

aukojo; 
ar šilko 
Rūtele.

kaip administruojančia valini jos karinį jūrų laivynų ir Vles KUr DUVO
Japonijos karines oro pa-|visi palydovai u.žpraSyti dak-džia.

4. Visiertis yra žįnoma, jėgas, o taip pat atitinka- owii 
kad japonų tautu .labai do- mus Japonijos generalinius (]0 Sy]<iu Su jais valandą pra- 
misi tuo, ar okupacine ka- štabus.

i riuomenė liks Japonijoj po

žinoti, ar turima galvoje, 
kad taikos sutartyje su Ja
ponija turi būti numaty
tas tam tikras laikąs oku
pacinei kariuomenei išvesti 

;iš jo§ teritorijos, kaip tat 
yra numatyta taikos sutar
tyse, jau sudalytose su ki
tomis valstybėmis.

5. Tarp valstybių. Tolimų
jų Ėytų Komisijos narių, 
suderintas 1947 m. birželio 
19 d. nutarimas, priimtasis 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių iniciatyva, numato, 
kad Japonija neturės armi
jos, karinio jūrų laivyno ir 
karinių oro pajėgų. Tuo 
tarpu memorandume, ku
riame dėstoma JAV pozici
ja saugumo Japonijos rajo
ne atžvilgiu, kalbama -apie 
“Japonijos ir Amerikos or
ganų, o, gkliinas dalykas, 
ir kitos kariuomenės' bend
rą atsakymbę už tarptauti
nės taikos ir saugumo pa
laikymą Japonijos rajone?’

Kadangi
kalbamu Uple attkščiąū nu
rodytą atsakomy
bę” už tarptautinės taikos 
ir saugumo palaikyiiią Ja
ponijos rajone, TSRS 
riausybeį oūrtį pftgėidadja- 
ma gauti puaišklbifnų šiąis 
dviem klaUsitnais!

Pirma, af. pū’tnątOiha, e- 
sant minėtai “bendrai atsa- 
komybei”, sukurti Japoni
jos ginkluotąsias phjėgflš, 
t. y. Japon. ^armiją, , Japo-

merikos karinės* karinės 
jūrų ir karinės oro bazės.

6; Memorandume nieko 
nesakoma apie būtinumų 
užtikrinti japonų tautai ga-

į mai ir 
leista naudo 
ištekliais, 
ji galėtų 
dalyvauti 
kybo j e.

Kadangi yra visiškai aiš
ku, kad taikos sutarties su 
Japonija reikalu t ypatingai 
yra suinteresuota Kinija, 
kUri kaip tik ir buvo per 
eilę metų Japonijos milita- 
ristų agresijos auka, —TS
RS VytiaUsybei būtų' pa
geidaujama žinoti, ko ima
masi išaiškinti Kinijos 
Liaudies Rėšpūblikos Vy
riausybės pažiūrai' šiuo 
kįaūsimu.

ŠUvaime suprantama, kad 
gulės būti reikalingi paaiš
kinimai tais ar kitais klau
simais, kdrie, galimus daly
kas, kils, ypač po to, kai 
bū'š sužinota kitų Valstybių 
pozicija JAV memorandu- 

■ mo atžvilgiui
L-s DullešUš pareiškė, 

kad į pateiktus memoriali- 
niaine ’ rašte' klausimus bus 
atsakyta ra^tu. ‘ ,

PITTSBURGH, PA,
Palaidojus Dr. Jobanną T. ' 
Baltrušaitienę.

Dr. Baltrušaitienė, arti me
tų iškentėjus nuo sunkios li
gos ir operacijų, gruodžio 21 
d., 1950 m.,' vėlai naktį, atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Giminėms ir tiems, kurie 
lankė daktarę, buvo anksčiau 
matyti, kad jos gyvybės švie
sa ėjo silpnyn kas dieną per 
paskutinius kelis mėnesius 
prieš daktarės mirtį. Ir taip 
tas paskutinis šviesos spindu
lys užgeso gruodžio 21 d. Už
geso tas spindulys, kuris švie
tė nuo vasario 26 d., 1873 m.. 
Daktarė mirę Blairsville, Pą. 
(apie 45 mylios nuo Pitts
burgh©), savo žento namuose, 
po priežiūra savo anūkės Juli
jonos. Daktarė {mirė 10:55 
vai. naktį, žinios apie dakta
rės mirtį pasiekė anksti iš ry
to Pittsburgh ą, Chicagą, New 
Yorką ir kitas tolimas vietas.

Gruodžio 23 ■ dieną dakta
rės kūnas buvo parveštas į 
Pittsburghą ir pašarvotas Fer
guson ir Wood graborių na
muose. Gruodžio 26 dieną, 
kaip .2 valandą po pietų, pra
dėtos laidojimo apeigos. Prieš 
išlydint iš namų atstovė (var
do nepamenu) tarptautinės 
moterų organizacijos pasakė 
kalbą apie daktarės veikimą- 
darbus. AtĮydėjus į. Homse- 
Wood kapinių krematorijos 
koplyčią, kuir visi palydovai 
susirinko, karstas buvo atida
rytas paskutiniam,- atsisveiki
nimui . palydovų su daktare 
Johanna. Prie' karsto prieina 
draugė K. Petrikienė tarti 
paskutinius atsisveikinimo žo
džius. Drg. Petrikienė kalbė
jo apie pusvalandį laiko. Jos 
kalba buvo labai turtinga ir 
graudi. Buvo parbėgtas, dak- 

gyvenimas ir atlikti 
darbai. Po ištartų paskutinių 
atsisveikinimo žodžių, kars
tas uždarytas . palaidojimuį 
ant visados!... Tyliai visi ap
leidžia koplyčią, grįžta į na
mus., Pakelėje, sustoja į 

jSchenley viešbutį, kur buvo 

tarės

(Bus daugiau) >; .

tarės sūnų Alberto ir Edwar- 

'(leisti ir sykiu su jais pavalgy- 
Antra, ar minėtoji “ben- H pietus.

’ Daug gglių
Daktarės pagėrbimui ir 

simpatijai giminių, buvo pri
siųstos gėlės nuo šių draugijų 
ir asmehų: sūnų Alberto ir 
Edwardo ir jų šeimų; sesers 
Gražienės ir šeimos; -giminių 
iš įBlaltimore, Md.; anūkų ;
Pittsburgh© Universiteto , per,. .. .v , ,*. . j r. TT kūmas, nes gali is rehdaunm-hmumą laisvai vystyti savo Chancellor Dr. R. H. Fitzge- 

taikiąją ekonomiką. raid; SLA Pildomosios Tary- _ _________ ________ _
TSRS Vyriausybė norėtų bos;.vLi<įu4.Y1L? M()tcrų Namų savininkai taip išpuikė-

raid; SLA Pildomosios Tary- 

gauti paaiškinimą, ar turi-! 
ma galvoje įrašyti į sutar-1 
t j nuostatus, numatančius, 
kžtd būįų panaikinti visokie 
Japonijos ztaikiosios ekono
mikos vystymosi suvaržy- 
___„1 Įr kad būtų Japonijai 

naudotis žaliaviniais 
o taip pat, kad 

lygiomis teisėmis 
pasaulinėje pre-

jos iš Pittsburgh©, LLD 871 
i kuopos; Lietuvių Kapibario 
I Komiteto; Lietuvių Amerikos 
Moterų Progresyvių Organi- 
žaėijos;1 Tarptautinės Moterų 
Orgniz. Pittsburghe; draugų iš 

North' Sides; draugų iš Mc- 
Kesj-’ocks.; draugų South Side 
ir Hilltop; Josephine ir Vitte | 
Virbickų; draugų iš Saginaw, 
Mich.; Gulf Oil Co. viršininkų 
iš Saginaw Mich,.; Gulf Co. 
darbininkų iš Saginaw Mich.; 
trys bukietai gėlių nuo Pitts- 
burgho skyriaus Gulf' Co. dar
bininkų, viršininkų ir draugų. 
Buvo gėlių su užrašu tik sim
patijos, be siuntėjo vardo.
Garbingi darbai pasilieka

Nuo savęs,- kaipo šio įvykio 
rašytojo, galiu tiek. pasakyti: 
Man rašyti apie daktarė^ 
Baltrušaitienės nuveiktus dar
bus -ir jos veikimą nėra įmano
ma. Bus kada vėliau rašoma, 
nes Daktarės ir Juozo Baltru
šaičio archyvo raštai yra par/ 
siųsti į Laisvės redakciją, tai 
iš ten kada nors kas plačiau 
parašys. Galiu aš tik tiek pa
sakyti : daktarę ir Juozą Balt* 
rušaičius susitikau dar prjes 
40' metų atgal Pittsburghe* 
kada ėjo smarkus iK gyvas 
veikimas' Lietuvių Socialistų 
Partijoj, kiek vėliau LSS it 
Pittsburgh© įvairiose draugi
jose. Per tuos ilgus metus tu
rėjau progą šimtais sykių susi
tikti įvairintose draugijų susi
rinkimuose ir asmeniškuose 

susitikimuose. Todėl galiu pil
nai pasakyti/ kad kitos tokios 
šeimos, kaip Baltrušaičių, 
Pittsburghe vargiąi kada susi
lauksime, kuri tiek butų daug 
prisidėjusi prie lietuviu švieti
mo. Jie tvėrė lietuvių kalbos 
mokyklas it tėn jie buvo mo
kytojais. Jie organizavo lietu
vių organizacijaš-dfaūgijaš ir 
tose organižabijose' veikė. Ne
buvo tokio progresyviško susi
rinkimo, kad jie nebūtų daly
vavę ir neprisidėję savo svbi- 
ku ir aukštai išlavintu patari
mu. Daug mūsų, iš Lietuvos 
atvykusių lietuvių daug nau
dingo išmoko ir kiek vėliau 
buvo gabūs veikėjai mūsų 
Amerikos lietuvių veikime.

Daktarė, kaipo čia gimusi 
ir pasiekusi aukštus, mokslus, 
daug veikė ir tarptautiniame 
veikime. Daktarė turėjo dide
lę įtaką ir mokslo įstaigose, 
kaip tai Pittsburgh© 
tete, kur randas ir 
kambarys įsteigtas 
pastangomis. Tarpe 
garbingų darbų, buvo ir pa
vyzdinga šeima: Johanna ir 
Juozas išaugina šeimą, kuri 
yra pasiekusi aukštus moks
lus. Sūnus Albertas želvis- 
daktaras, gyvena Baltimore, 
Md.; sūnus Edvardas Baltru- 
šaitis-inžinieriUs, gyvena Sa« 
ginaw, Mich.; duktė Minerva, 
kuri staigiai mirė metai laiko 
atgal, buvo aukštai išlavinta 
muzikos srityje, ii ė sykį ir 
ne vienam dainininkui akompa
navo pianu mūsų lietuvių kon
certuose. Daktarė labai mylė
jo savo apūkus, nes dažnai 
apie juos gražiai kalbėdavo.

Taip, tie garbingi Johanna 
ir Juozas Baltrušaičiai iš mū
sų tarpo atsiskyrė! Bet tie 
geri ir garbingi darbai pasi
liks ant visados mūsų ir atei
nančių kartų atmintyje!

Ilsėkis, gerbiama Daktare, 
amžinai! Ilsėkis ramiai!

Daktarės artimiems raiškiu 
širdingą simpatiją!

’ Draugas.

Universi- 
lietuvių 

daktarės 
tų visų

San Francisco* Cal
Namų Trukumas.

Nuo 1940 iki 1950 metų San 
Francisco mieste pastatyta 43,- 
000 naujų namų dėl gyvenimo, 
o gyventojų priaugo 126,000. 
Tas rodo, kad 83,000 gyventojų 
turi skursti kur po trenerius 
arba kur gyvenimui netinka
mose lūšnose sulindę.

Tiesa, realestatenirikai labai 
džiaugiasi, kad yra namų trū- 

kų reikalauti rendos, * kiek ne- 
| verta užvnudėvėtus kambarius.
Momii couininlzoi Tain ianiiilPB^ 

I jo, kad, jeigu kuris rendaunin- 
kas paprašo išdekoruoti kamba
rius, tai tada išranda visokių 
priežasčių, kad n-egųli, o, pa* 
galiau pasako: jeigu nori, ga
li sau išsidekoruoti savo kam
barius. Rendauninkas, kartais 

; nenorėdamas supykinti savi- 
ininką, kad nepasakytų “gali 
JŠeiti, jeigu tau vieta netinka,” 
tad pats išvalo ir išdekoruoja 
kambarius. O daugumas t&ip 
daro: Savininkas, pamatęs, kad 
kambariai jau gražiai išdeko- 
fuoti, nekreipia domės, kas 
juos išdekoravo;, bet vietoj at
lyginti rendauninkui už deko
ravimą, tai pasiūlo • išlygas 
mokėti didesnę rencią* arba gą- 
li sau išeiti (ūž gerą' padary
mą) .. K
Mokytojai Reikalauja 
baugiau Algds. ( ■ ,

San Franciščp viešų moky
klų mokytojų unijd nutarė rfei- 
kalauti $50 į mėnesį daugiau 
algos, kada sužinojo, kad pfež. 
Trūmanas nori užšaldyti algiį 
stovį, šio miesto mokytojų uni
ja turi 3300 narių; priguli prie 
A. F. L. Visi organizuotai 
aikosi už savo paduotus /rČika- 
avimus.
’ Mokslinio skyriaus-komiteto 
pirmininkas' George W\ Johhš 
sutiko perduoti mokytojų rei
kalavimą miešto tarybai.
Titresimę 'Bendrą, Parengimą.

Matau reikalą pažymėti* kad 
dviejų kolonijų lietuvių kuo-

sos turės bendrą parengimą. 
Oaklaridiėčių Ir šanfranciskie- 
čių kuopos duos šaunų paren
gimą su dovanomis, šokiais ir 
kitais įvairumais.

Tikimas tututi gfetą orkes
trą šokiam. Gaspadinės rūpina
si pagaminti gerą maistą it vi
sokių vaisių. - ' *

Parengimas įvyks San Fran
cisco mieste, 225 Valencia Ave. 
(prie 14 gatvės). Pradžia nuo 
7 valandos šeštadienio vakare. 
Nepamirškite atvykti sausio 
27 d. į parengimą. J. K. A.

Cleveland Ohio
LLD 190 kp veikimas

Metinis 190 kp. susirinki
mas* kaip paprastai, buvo su 
vaišėmis* į kurį nariai atsilan
kė gana skaitlingai ir nuosek
liai ąptarė visus kuopos reika
lus. ,

Iš valdybos raportų paaiŠ^ 
kėjo, jog pereitais fhetais į 
kuopą įsirašė 2() ftaujų ftafių. 
Susirinkime pasireiškė ttiihtyS, 
kad 1951 m. irgi dėti pastan
gas nemažesnę narių skaitli
nę įrašyti- Susirinkimus nutar
ta laikyti kas mėhešis • (bent 
žiemos laiku). Susirinkimas 
įvyks kąs 3-čią penktadienį 
kiekvieno mėn., Klubo svet., 
9305 St. Clair Avė., 8 vai. va
kare. Sekantis sus. įvyks sau
sio 19 d. Nutarta šiamę sus. 
turėti paskaitą sveikatos klau
simu. Pasirinkta paskaita, pa
rašyta Dr. Šimkaus “Reuma
tizmas.” Kviečiami visi nariai, 
o taipgi ir pašalinė publika 
atsilankyti.

kuopos ’ valdyba 1951 me
tams išrinkta sekąrna: Pirm. 
A. Paltoh, Vice pirm. J. Šim
kus, Fin. ’sekr. P. Nemura, 
prot. sekr. J. žebrys, ižd. A. 
Mockaitis. šiame suš. pasimo- 
kėjo duokles už 1951 m. apie 
15 narių. Po sus. tęsėsi vaišės 
ir .draugiški pasikalbėjimai 
iki vėlumos.

Netekome darbštaus veikėjo
Youngstowne mirė drg. F., 

j. Madison. Tai buvo nenuils
tantis, kruopštus mūsų orga
nizacijų budavotojas. Jo pa
siges ne tik Youngstowno 
draugai* bet ir LLD ir LDS 
Ohio apskritys. Nebuvo nei 
vienos minėtų apskričių kon
ferencijos, nebuvo nei vieno 
stambesnio suvažiavimo Ohio 
valstijoj, kur nebūtų dalyva
vęs drg. F. Madison.

Gaila, kad Youngstowno 
draugai nepakvietė' visos 
apylinkės draugus į jo laido
tuves. Ęsu tikras, jog gerokas 
įkaičius clevėlandiečių ir 
akroniečių būtų čtėj$ pastan
gas jo laidotuvėse dalyvauti, 
nes jis savo organizaciniais 
darbais to pilnai užsitarnavo.

J. Žebrys.

Washington. — Brezid. 
Trūmanas siunčia republi- 
koną Johną Fosterį Dullę- 
są Japonijon derėtis apie 
atskiru taikos sutartį su 
japoną Valdžią.

Wall 8 try th advokatas 
Dullės yTa nuolatinis Trti- 
mano patarėjas Užsieni
niais reikalais. ,

4 CHARLES J. ROMAN

Waterbury* Conn.
LLD 28 kuopos ' reikalai

2Š kuopos priėšmetiniS su
sirinkimas įvyko gruodžio . 13 
d. Visi nariai buvo kviečiami. 
Mat reikėjo valdybą rinkti. 
Taipgi turėjome susirinkimą 
su užkandžiais. Draugų susi
tink© nemažai.

Kuopos valdybą renkant, 
prot. fašt. J. Štrižauskks atsi
sakė toliau tas pareigas eiįį, 
nes jis buvo pirmiau finansų 
raštininku per daugelį metų. 
Nusitarė vieną Inetą pasilsėti. 
Jo vieton • tapo išrinktas P. 
Bokas. Kiti valdybos nariai 
apsiėmė, padirbėti ir 1951 ma
tais, buteht, org< M. Svinkū- 
nienė, fin. rašt. K. Krasnits- 
kas* ižd. Paugis, koresp. K. 
Yankeliunienė.
Finansų raštininkas K. Kras- ' 

nitskas pranešė, kad keletas 
draugų dar neuižsiihokėję sa
vo hiokesčių už 1950 metus. 
Todėl prašė draugų paraginti 
juos, kad užsimokėtų ir atsi- 

! imtų knygas.
Išrinkta komisija peržiūrė

ti knygas. Apsiėmė K. Stanis- 
lovaitienė, K. Yankeliupienė 
ir P. Bokas.

Nutarta parsitraukti 50 ko
pijų knygutės “Kaip būti jau
nam net senatvėje.” M. Svin- 
kuniehė ir K. Yankeliunienė 
apsiėmė jas išplatinti.

K. Štapislovaitienė trumpai, 
bet plačiai paaiškino apie 
dąbartinį karą ir kokią naudą 
jiš neša mums darbininkams 
ir mūšų vaikams.

j^eužkandžiaujant draugai 
sumanė paaukoti civilių teisių 
gynimui. . Suaukota $10. Ūž 
aukas ačiū draugams ir drau
gėms. ‘ (

K. Yankėliuniėnė*
LLD 28 kp. koresp.

KAUNAS^ 1950 m. lapkr. 
24 d. — Kauno garvežių depo 
suorganizuota garvežių kolo
na “Taikos sargyboje.” Į ją 
įeina 5 garvežiai, kuriuos vai
ruoja drg. drg. Malakauskas, 
Spėlnikovas, Palčikas ir kiti 
priešakiniai mašinistai. Pa- , 
siekti pirmieji laimėjimai. 
Viršyta technikinis % greitis. 
Viršum plaho pervežta šimtai 
tonų krovinių.
■„ ■ .. ' i.t-----------

PRANEŠIMAI
DETROIT, MIČH.

Moterų Pažangos Klitibo rhetinis 
susirinkimas i vyks f šerėdoj, sausio 
17 d. ant 4097 Porter St. Draugės, 
kliubo narės, būkit visos ir naujų 
kvieskite ateiti. — Nut. rašt. V. 
Smaistis.

Matthew A.
-BUTUS ■ 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
, DIREKTORitTŠ

426 Lafayette St. 
Newark 5* N L 

MArket 2-5172'• - ’

ai-

TAIDOtUViU
Direktorius

Liūdesio valandoj kfėlpkL
* tės $rte manęs dieną hr 

nBJ* &rėlt tuttikfiime 
modernišką fjaiafha'vfthą.

' Patogiai if gražiai mo
demiškai įrudšta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon ši. 
miftddjffiia, pa.

Tek Pdjflfcr 4110

%25e2%2596%25a0fc.SU
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ŽINIOS E LIETUVOS
Viršijo gyvulininkystes 
išvystymo planą

OBELIAI. 1950 m. lapkr. 
22 d. — Obelių rajono kolū
kiai sėkmingai vykdo gyvuli
ninkystės mėnesio priemones. 
Daugelis kolūkių, įsijungę į 
socialistinį lenktyniavimą Di
džiojo Spalio garbei, sėkmin
gai įvykdė ir žymiai viršijo 
gyvulininkystės fermų komp
lektavimo metinį .planą. “Ge
gužės Pirmosios”, kolūkis gal
vijų fermos komplektavimo 
planą įvykdė 164 procentais, 
o melžiamų karvių — 157 
procentais. Gerai parengtose 
patalpose dabai’ yra 328 gal
vijai, tame tarpe 150 melžia
mų karvių. “Gegužės Pirmo
sios” kolūkyje daugiau, negu 
dvigubai,' viršytas avininkys
tės fermos komplektavimo 
planas. Kolūkio 
bar yra 237 avys.

Vykdant gyvulininkystės 
mėnesio priemones, neblogus 
rezultatus pasiekė “Laisvės” 

.kolūkio gyvulių augintojai. 
Jie irgi žymiai viršijo galvijų 
ir kiaulių fermų komplekta
vimo planus.

N(‘HYorko^zžte^72inhrt
ai Apipiešė K. Yukni Help Wanted Agcy TeL

Buvusieji“valkiozy” 
areštai pasiekė 
seimelio ausis

ru-Pirm rinkimų praėjusį 
denį — spalio 25 iki lapkričio 
7-tos New Yorko mieste buvo 
areštuoti 652 asmenys, taria
mieji “valkiozai,” kurie galė
ję kenkti rinkimams. Iš to 
skaičiaus areštuotų 500 buvo 
teisti, tačiau nerado priežas
čių juos nuteisti, viso nuteisti 
tiktai 3 asmenys. -

Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija, surinkusi tuos davinius, 
pasiuntė laiškus visiems 
New Yorko Valstijos Seimelio

avidėse da- nariams, prašant atšaukti tą

rusių 
padi- 
proc. 
šiau-

Linai—svarbus kolūkių 
pajamU šaltinis

VILNIUS, 1950 m. lapkr. 
23 d.—Uz linų šiaudelius, pri
statytus į linų apdirbimo fa
brikus, valstybė moka aukštą 
kainą. Nuo 1950 m. rugsėjo 
1 d. visų linų šiaudelių 
paruošinės kainos yra 
dintos nuo 106% iki 227 
Kolūkiui pristačius linų
dėlių viršum sutarto kiekio, 
be parhošinės kainos išmoka
mas dar priedas — premija. 
Pristačius iki 10 proc. viršum 
sutarties, šis priedas - sudaro 
/100 proc. paruošinės kainos, 
/pristačius nuo 10 proc. iki 25 
proc.—200 proc., o pristačius 
daugiau, kaip 25 proc. viršum 
sutarties—300 proc.
v Pristatomi pagal sutartį li
nų šiaudeliai apiprekinami 
kviečiais. Viršum įsipareigo
jimo pristatyti linų šiaudeliai 
apiprekinami dvigubai. '

Kviečiai, parduodami grūdų 
paruošų kontoros sandėliuose 
valstybinėmis kainomis.

Kolūkiams, pristatantiems 
linų šiaudelius kontraktacinio 
plano sąskaiton, parduoda
mos pramoninės prekės už 
100 proc. visų pristatytų linų 
Šiaudelių .vertės, apskaičiuotos 
pagal paruošinės kainas. Už 
viršumplaninius pristatymus 

‘ parduodama pramoninių pre
kių už 150 proc. viršumplani- 
nių linų šiaudelių vertės.

Ne mažiau kaip už 75 proc. 
iŠhiokėtinos sumos parduoda
mi medvilniniai ir lininiai au
diniai, o už likusią • sumą — 
avalynė ir kitos pramoninės 
prekės. N. Abramas

Prasidėjo masinis kolūkiečių 
mokymasis

VILIJAMPOLĖ, 1950 m. 
lapkr. 23 d. — Masiniame,ko
lūkiečių apmokymui rajono 
25 kolūkiuose suorganizuoti 
trimečiai kursai agrotechnikai 
ir zootechnikai nagrinėti. 
Kursams vadovauja rajono 
žemės ūkio i? veterinarijos 
specialistai. Sudarytos augali
ninkystės ' ir gyvulininkystės 
grupės po 25-30 žmonių. Dės
tytojams buvo1 surengtas semi
naras, 
kursai 
Kursus 
nariai, 
ninkai, 
ir daržinihkystės 
grandininkai, 
fermų vedėjai, gyvulių augin
tojai ir kiti kolūkiečiai.

Prašymas Draugams Rąidauninkij delegacija
Dienraščio Laisvės- metinis 

suvažiavimas ir po jo bankie- 
tas artinasi. Įvyks sausio 27- 
tą, šeštadienį, Liberty Audito- 
rijpje, Richmond Hill, N. Y.

Dienraščio ’pmetinės iškilmės 
yisuomet būdavo sėkmingos. 
Jos tokiomis būdavo dėl to, 
kad 'didelė grupė nuoširdžių 
draugų ir draugių, Laisvės 
skaitytojų ir prietelių tuo rū
pinasi. Kad jie iš anksto sklei
džia tikietus ir šiaip mobili
zuoja, kviečia į tas pramogas 
savo šeimas, gimines, draugus.

Tokios mobilizacijos juo 
labiau reikia šiemet. Tąj žino- • 
me, jūs į vykdysite.

Suvažiavimas ir bankietas 
šiemet šaukiąfnas • . šeštadienį. 
Tuomi norima palengvinti at
vykimą iš toliau, šeštadieniais 
dabar mažai kas tedirba, ne
bus sunkumo atvykti į 12 va-? 
landą prasidėsiantį suvažiavi
mą. O po suvažiavimo, 7 vai. 
vakaro, įvyks bankietas. Sve
čiams iš toliau nereikės skubė
ti išeiti, galės jie su; mumis, o 
mes su jais pabuvoti ilgiau. •

važiuos i Albany 
apsaugoti sau butą

Įstatas, nu- 
padaryti ne- 
niekad neat- 
kuomet val- 

plačiu

“vagrancy law.” 
rodo unija, gali 
aprokuoja'mos ir 
lyginamos žalos, 
dininkams leidžiama 
mostu areštuoti,’ brukti kalėji- 
man, persekioti žmones tik 
dąj to, kad kuris valdininkas 
apie juos blogai mąsto.

Pasiūlė mokykloms 
budžetą

Senukus apiplėšė jų 
namuose

Žinojimas išgelbėjo 
kūdikį

$229,963,- 
didžiausias 
dešimtimis 

didesnis už

Sekamiesiems mokslo me
tams miestinė švietimo taryba 
prašysianti skirti 
051.15. Tai būtų 
budžetas, dviemis 
milijonų dolerių
pernykštį. Biudžete nieko ne
skiriama mokytojams algų 
priedui.

Tos sumos arti 149 milijo- 
nūs turėtų suteikti, paties New 
Yorko miesto iždinė, o 81 mi- 

Ma-įlijoną su virš pridėti valstija 
ir visašališkoji iždinė.

Smithtown gyventojų 
šonų dukrytė, 16 mėnesių, 
serganti kokliušų, taip užsiko-| Padidintų paskyrų reika- 
sėjo, jog sustabdė jai kvėpavi- Jausią dėl to, kad ateinančiais 
mą. Jos broliukas Billy, 13 
metų, pradėjo sesutę, gelbėti 
dirbtinu kvėpavimu ir neallei- 700 mokinių, žada .skirti 1,- 
do iki pribuvo miestelio poli- 
cistas Donnelly. Tas pabaigė , atskiroms mokykloms viršinin- 
kūdikį atgaivinti pūsdamas 
jos plaučius.

mokslo metais tikisi 11,385 
mokinių prieauglio, viso 890,-

005 daugiau mokytojų, 17

Bastone, 
Findlay

jie 
ke- 
šė-

Pas Mr. ir Mrs1, 
gyvenančius 1108 
Ave., Bronxe, įsigavo į butą 
trys vyrai, klausdami apie vie
ną jų sūnų. Nei vienas iš ke
turių suaugusių vaikų'tuomet 
nebuvo namie.

Kartą įsigavę vidun, 
senukus priraišiojo prie 
džių. Vienas nuėjęs prie
pos, tiesiai prie pinigų, tarsi 
pats būtų ten padėjęs. Pačiu
pę dėžutę, . plėšikai išdūmę, 
palikdami namiškius pririštus. 
Išnešę $2,000, bemaž, viską, 
kiek senukai turėjo sutaupų.

Policija spėja, kad tai dar
bas einančiųjų. . Arbą kas iš 
žinančių jų ne vietoje per gar
siai apie tai kalbėjo, o 
dariai išgirdo.

blog-

Ignas Sutkus jau 
Floridoje

Kadaspies Brooklyne pergy
vename šiurpų, šaltoką orą, 
tai mūsų geras kaimynas Ig
nas Sutkus po saule šildosi 
Miami Beach, Floridoje. Jis 
ten nuvažiavo automobiliu, 
poilsiui po ligos. Kaip žinome, 
nesenai Sutkus turėjo operaci
ją ant inkstų.

i. kų ir 8 visamiestinio viršinin
ko padėjėjus. Pastariesiems 
moka po $13,500 algos.

Viešasis' budžetui svarstyti 
posėdis įvyks sausio 16-tos po
pietį, 110 Livingston 
Brooklyne. Po to taryba 
suos budžetą.

“Geras Salesmanas”

St., 
bal-

Kaiif ornij o j areštuotas ir

Gaisras vėl atėmė 
butą daugeliui šeimų

šią savaitę valstijinis 
doms administratorius 
Goldrick paskelbs savo “mas
ter pl^ną” butams’irVendoms. 
Ir taip pat buvo numatyta, 
kad Valstijos Seimelis ką nors 
tars tuo klausimu. Dėl to ren- 
dauninkų ir vartotojų organi
zacijos susimobilizavo masi
niai vykti į Albany sausio 16- 
tą.

Rendauninkų delegacijos 
lankysis pas assemblymanus 
ir senatorius reikalauti prilai
kyti ren’das. Amerikos Darbo 
Partija remia delegaciją.

Rnedauninkų' ir vartotojų 
atstovai savo pareiškimuose 
sako, jog stambiųjų namų sa
vininkai ramūs dėl esamos pa
dėties. Jie būsią patenkinti 
MaGoldrick’o raportu. Esamo
ji rendų kontrolė leido savi
ninkams prašyti pakėlimų, 
bet tai turėjo užgirti valdinės 
rendų kontrolės valdininkai. 
Apie 92’nuošimčiai visų pra
šiusiųjų leisti kelti rendas, vi
so 106,362, tokius leidimus 
gavo bėgiu 8 mėnesių to įstato 
galios.

Republikonai, turintieji sei
melyje didžiumą,, sakoma, bi- 
jąsi McGoldricko planą leisti 
balsuoti, kad tūli tos partijos 
nariai, pabijoję savo atstovau
jamųjų žmonių spaudimo, galį 
nebalsuoti su didžiuma.

į Demokratai rendauninkų 
i1 atstovams pažadėję palaikyti 
rendauninkus, bet rendaunin- 
kai skundžiasi, jog demokra
tai nieko neveikia užtikrinti 
rendauninkamis sau'gumą 
to.

Užpereitą šęštadienį, grįž
tant iš LDS 1-mos Kuopos va
karienės, jo paties namų ko
ridoriuje, plėšikas užpuolė 
Kazimierų Yuknį, smogė jam 
kokiui įnagiu tiesiai į veidą ir 
kada Yuknys suklupo, tai 
plėšikas movė ranką jam į 
kelnių kišenę. Tuom tarpu 
Yuknys atsipeikėjo po-smūgio

IMMIGRATION & NATURALIZA 
TION KONSULTANTU.

Mr. Adcock, 258 BroadwayMN.Y.C 
ar skambinkite Roctoi4 2-6852. 1

(840)

HELP WANTED—-FEMALE

Jauna namų darbininkė; virėj 
dirbti 5 dienas j sftvailę nuo 11 ik 
9 vai. Guolis kitur. Skambinkite 
Lexington 2-3957. (11-15

gyvulininkystę.
Dėmesio centre buvo “Per

galės” -kolūkio eksponatai. 
Nemaža žmonių stebėjo Lietu
vos žalųjų veislės karves! 
“Dūmę” ir “Cingę.” 1949 me
tais iš “Dūmės” buvo primelž
ta 8.444 kg pieno (4,53% rie
bumo), o iš “Cingės”—7,905 
kg (4,07% riebumo). Geri 
rezultatai gauti ir per 10 šių 
metų mėnesių. Pervedus į pie
no riebalus, “iš “Dūmės” per
nai gauta 383 kg pieno rieba
lų per metūs. Tai — savo rū
šies rekordas. Prieš karą di
džiausias gautų pieno rieba
lų kiekis iš vienos tos pat 
veislės karvės buvo pasiekęs 
353 kg, t.y. 30 kg mažiau.
. Įvykusi paroda virto rajono 
kolūkių gyvulininkystės vys
tymo ir pasiekimų apžiūra.

Doc. J.(Petraitis

bus pargabentas į New Yorką 
teisti brooklynietis taul Neil 
Lewis, gyvenęs 185 Clinton St. 
Jis, kaipo geras salesmanas ir 
poniškai atrodantis vyrukas 
buvęs newyorkietes skelbimų 
firmos patikėtiniu.

♦Įkalbėti riebiai apmokamus 
skelbimus duoti jam, ištikro 
sekęsi, nes trumpu laiku susi- 
žėręs sau $82,000 ir ketinęs 
poniškai pagyventi.

Gale šio mėnesio' New Yor- 
ke bus 'išbandomos sirenos- 
signalai įspėjimui apie puoli
mą iš1 oro. Taip pranešė Lais
tei miestinis civilinių gynybos 
direktorius Wallander.

New Yorko ligoninėse bė
giu metų slaugyta 277,821 li
gonis. Jų bendrai suimtas li
goninėje laikas sudarė 7,762,- 
000 dienų. Padalinus dieno
mis, išeitų po 21,266 ligonius 
dienai. x

___ / ______________

GARSINKITES LAISVĖJ-!

Kolūkiečių apmokymo 
jau pradėjo darbą, 

lanko kolūkių valdybų 
laukininkystės brigadi- 

technikinių kultūrų 
grandžių 

gyvulininkystės

Gyvulininkystes Pasiekimų 
Apžiūra

ŽAGARĖ, 1950 m. lapkr. 
24 d. — Įv^ko rajoninė gyvu
lininkystės apžiūra. “Perga- • 
lės,” “Tiesos”, “Raudonosios 
žvaigždės,” “Raudonosios ve- / 
Jiavos,” “Aušros,” Pabalių ir 
kiti kolūkiai išstatė gausius 
eksponatus, ryškiai pavaizda
vusius jų pasiekimus vystant j

lUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

/. ✓ K ' •’ \ 4 A ,

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiupm antrašu:.

U LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

RICHMOND HILL 19, N% Y.
* Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c., 
nes kainuoja persiuntimas. ’ • . J

re n-t
Mac užveržė plėšiko ranką savo 

'kišenėje. Antrąja ranka plėši
kas ėmė kulti Yukniui į šoną. 
Taip abu nusirito vienais laip
tais. Yuknys, kovodamas su 
plėšiku šaukęs visu balsu’ pa- 
gelbos (o jis gali gerai šauk
ti). Kaimynai girdėję jo 
šauksmą pagelbos, bet, jaus
dami plėšiko užpuolimą, bijo
jo atsidaryti duris. Taip plėši
kas ištrūko nuo Yuknio ir pa
bėgo su $30 grobio.

Yukniui labai sužalojo de
šinį veidą kokiu geležiniu į- 
nagiu, išmušė du dantis ir 
smarkiai sutrankė kovoje su 
banditu laiptais besiritant.

Yuknys yra plačiai žinomas 
kaipo .menininkas. Jis yra Ai
do Choro puikus basas ir da
lyvauja vaidyboje. Ramus, 
malonus žmogus,' nieko neuž- 
kabinėja. Tačiau banditui ne
svarbu, kas tu esi. Jei tik ką 
turi, tai jis sužalos ar užmuš, 
kad tik atimti.

Darbininkė prie abelno namų dai 
bo. Dirbanti pora, kalba vokiška 
Du vaikai; maža, ^tuba Larchmori 
N. Y. Arti stoties. Guolis vietoji 
Longacre 5-1197. Per savaitga 
skambinkite Larchmont 2-5122, me 
užmokėsime. (10-14

March of Dimes vają 
pradėjo su paradu

Aktorius Eddie Cantor, ma 
joras Impellitteri ir kiti mies 
to valdžios pareigūnai, taipg 
militariniai žmonės buvo su 
kviesti su paradu atidaryt 
March of Dimes kampam j* 
sausio 15-tos rytą. Tai fotida: 
kovai prieš vaikų paralyžių.

Visoje šalyje šiemet siekia 
ma sukelti 50 milijonų dole 
rių. New York o visdx miesto 
kvota yra $4,000,000.

GARSINKITeS laisvėj

bu-

Harleme įvykęs kopėčių 
dirbtuvėje ir lentų sandėlyje 
gaisras, prie 156 E. 123rd St. 
padarė apie $35,000 žalos ifjsima stipendija, industriąlistai 
atėmė butą daugeliui .greti- j įą fondą sumokėsią po $55,- 
muosiuose namuose gyvenusių oqO kas metai, 
žmonių. Gretimieji namai ne !  
visai sužaloti. Į tūlus butus 
gyventojai būtų galėję po! žiu ir skrybėhų madų 
gaisro sugrįžti, bet bijomasi.-vykdoma jų įstaigoje/ 1880 
kad išdegusysis pastatas gali ■ Broadway, New Yorkė. Baig- 
griūti. Del to daug gyventojų sis 18-tą. f
išėjo ieškoti nakvynės pas sa
vo gimines, draugus.

Laike gaisro sužeistas vie
nas gaisragesys. 10 kaimynų 
buvo pridusinti dūmais ir šim
tai turėjo .išeiti iš namų visoje 
apylinkėje per 3 su virš va
landas kol gaisrą užgesino.

Columbia Universitete 
ta elektros kontraktorių

įves-
rem-

Neregių pagamintų drabu- 
aroda

REIKALAVIMAI

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

REIKALINGA knygvedl

Reikalinga knygvedė Laisvės įstai- 
'gai. Turi mokėti lietuvių kalbą. 
I Nuolatinis, darbas. Dėl darbo sąly
gų ir dėl algos asmeniškai infor
muosime. Kreipkitės:

i Laisvė, 110-12 Atlantic Avė., 
i Richmond Hill, N. Y.

Dienraščio Laisvės B-vės

KONVENCIJA
’ -į

IR

BANKETAS
Visi dienraščio Laisvės patriotai rengkitės 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisvas bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks 

\ ■ *

ŠEŠTADIENĮ 
a • ' t '

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandų dienų 
Vakarienė bus duodama 7-tų vai. vakare.

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

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

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, sausio .18-tą, 
pradedant 8 vai. vakare, Kultūri
niame Centre. Prašome visų narių 
tatai įsitėmyt ir dalyvaut.

Valdyba.
(11-12)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

40S-So. 4th Street
yor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte- 

ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
. MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE s 3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Qerai Patyrę Barbenai 
__ i___________ L___________________________

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. «Vergreen 7-6868
Valandos:

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

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyry ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

107 East 17th Stiret
(arti Avė.—Union <

New York City
VALANDOS: 

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAKOME RECEPTUS , 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo*škonio pasiHnkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Ąve. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969TELEVISION

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Antr., Saus.-J an. 16,

ŠRI 

BBS*

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
. DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN E?YCK

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




