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Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai turi gražaus išrokavimo 
laukti vasario 18 ir kovo 18. 
Tai bus du sekmadieniai, tirš
ti žavingiausiomis dainomis ir 
muzika.

Vasario 18 dieną Kultūri
niam Centre bus operetiškas 
koncertas, žymūs artistai, ku- 

• rių tarpe randasi ir mūsų 
Amelia Young (Jeskevičiutė), 
linksmins mus ištraukomis iš 
įvairių operų — “Marriage of 
Figaro,” “La Boheme,” “The 
Force of Destiny” ir kitų. Tik
rai gražus ir nepaprastas da- 

, lykas. Neatsimenu, • kad mes 
kada nors būtumėme girdėję 
tokios rūšies koncertą Brook
line dr kur kitur.

Kovo 18-tą dieną tam pa- 
:Jpam Kultūriniam Centre bus

La Tra-

JANKIAI VĖL PASTŪMĖ 
ATGAL KOREJINIUS 
LIAUDININKUS IR KINUS
Dar tik nedideli liaudininkų 
būriai kaujasi su amerikonais

perstatyta visa opera 
-<viata.”

Pasižymėkime visi 
nas labai storai savo
riuose. Lai jokia pagunda ne
nuveda kitur.

šias die- 
kalendo-

Gerai, kad mūsų mokslo 
vyrai pasiskubino tmums už
tikrinti, kad tasai Rocheste- 
ryje, N. Y., rastas radioaktin- 
gas sniegas nepavojingas nei 
gyvuliams, nei žmonėms. Jo 
per mažai tesiranda. Jei būtų 
vėjas iš Nevados atnešęs kiek 
daugiau, gal šiandien Roches- 
teryje neturėtumėme nė vie
nos gyvos dūšios.

Kur užtikrinimas, kad ka
da nors taip neatsitiks, ne tik 
su \hochesteriu, bet su visa 
Amerika, jeigu 
nesiliąus žaidusi 
mis bombomis 
kur kitur?

šį sykį buvome laimingi. 
Bet neturime užtikrinimo, kaci 
kitą sykį negausime galo.

mūsų ponija 
su atojninė- 

Nevadoje, ar

Mūsų kongresmanai skun
džiasi, kad jiems žmonės ne
duoda ramybės. Rašo jie laiš
kus ir reikalauja, kad mūsų 
armija pasitrauktų iš Korėjos, 
kad mūsų vyriausybė liautųsi 
gąsdinus pasaulį nauju karu. 
Beveik vienui balsu visi tuose 
laiškuose Šaukia: Mes trokšta
me taikos!

Tuo tarpu beveik kiekvieną 
savaitę prezidentas Trumanas 
reikalauja daugiau ir daugiau 
bilijonų dolerių karo reika
lams. Kongresmanai jaučiasi 
prastai. Protestai iš vienos 
pusės, reikalavimai — iš ki
tos..

« .Dar nelabai taip seniai la- 
bar mokyti galvočiai paskelbė, 
kad jie išrado arba pagamino 
vaistą, kuris žmogaus protą 
pataiso ir sustiprina.. Tą savo 
vaistą jie pavadino “glumatic 
acid.” Kas tik turėjo daugiau 
pinigų negu proto, skubinosi 
tuo vaistu apsirūpinti.

Bėt dabar pakyla visa gru
pė kitų mokslo vyrų ir pareiš
kia, kad ta “glumatic” rūkštis 
ne tik žmogaus, bet ir papras
tos žiūrkės proto nepataiso. 
Tasai stebuklingas vaistas pa
sirodo apgavyste!

“ Tik dabar paaiški, kaip 
čia Ajmerikoje atsirado tiek 
daug pabėgėlių kunigų. Genie
ji kunigai jų nekvietė.

Tie pasprukę iš Lietuvos tė
veliai pribuvo Amerikon kai
po “mechanikai,” “farmeriai,” 
“mašinistai.” Juos paYsikvietė 
arba jiems darbo ir buto ga
rantijas pasiuntė paprastieji 
žmonelės, vienas kitas bedie
vis.

Čia atvykę “tėveliai” užsi
dėjo atbulą kalnierių, užsivil
ko juoda šutona ir pradėjo 

(Tąsa 4-me pusi.)

<■

DALIS GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKIERIŲ, SAKOMA, 
GRĮŽTA DARBAN

VALDŽIA REIKALAUJA
20 PROCENTU PAKELTI
TAKSUS ALGOMS

— Įvairios 
kompanijos

Korėja, vas. 6. — Vidu- ta 2,400 kinų ir korejinių 
riniame fronte pryšakinė liaudininkų, 
amerikonų eilė su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
prasiveržė 4 mylias pirmyn 
į žiemius nuo Hoengsong 
meisto ir pasiekė vietą už 
30 mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, buvusiojo rube- 
žiaus tarp Pietinės ir Šiau
rinės Korėjos.

Vakariniame fronte jan
kių tankai pervažiavo per 
Anyangą ir Undžungą, už 9 
mylių į pietus nuo Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės. 
Mažai kur šiauriniai Korė
jos liaudininkai ir kinai 
priešinosi jiems.

Amerikiniai tankai buvo 
pasiekę punktą už 5 mylių 
į pietus nuo Seoulo, bet pas
kui pasitraukė į senąsias 
savo pozicijas. Jankiai iš o- 
ro bombardavo ir šaudė ko- 
rejinius liaudininkus ir ki
nus, taip pat degino kai
mus, nužiūrėdami, kad ten 
gal yra priešų kariuomenės.

Amerikiniai korespon
dentai spėja, kad per tuos 
žygius užmušta bei sužeis-

Antradienį kinų tankai 
atakavo amerikonus Any- 
ango srityje.

ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 5. — šiauri
nės Korėjos liaudininkų ra
dijas sakė:

Vakariniame ir viduri
niame fronte Liaudies Ar
mija ir kinai savanoriai 
vedė vietinius mūšius prieš 
amerikonus ir jų talkinin
kus. Kirto priešams skau
džius smūgius.

Liaudininkų patrankos 
nušovė vieną amerikinį 
bombanešį B-29 ir du leng
vuosius lėktuvus.

5 bilionai dolerių 
Kanadai ginkluoti

ap-

IŠKILMINGAI PALAIDO
TAS MANNERHEIM

Helsinki.— Suomijos val
džia su didžiausiomis kari
nėmis iškilmėmis palaidojo 
feldmaršalą baroną Karlą 
G. Mannerheimą, dviejų ka
rų vadą prieš Sovietų Są
jungą.

Mannerheim mirė Šveica
rijoj, būdamas 83 metų am
žiaus. 1 ”

Pargabentą jo kūną ly
dėjo į kapines 30 generolų, 
Suomijos prezidentas Juho 
Paasikivi, tankai, patran
kos ir armijos junginiai. O- 
re skraidė kariniai lėktu
vai. O leidžiant lavoną ka- 
pan, buvo iššauta 19-kos 
patrankų saliutas.

Ottawa. — Kanados 
sigynimo ministras Brooke 
Claxton įteikė seimui val
džios planą smarkiai gink
luotis. Valdžia reikalauja 5 
bilionų dolerių lėšų kari
niams pasiruošimams per 3 
metus; sako: •

Reikia pastatyti apie 100 
naujų karo laivų, padidinti 
oro jėgas iki 40 eskadronų, 
įgyti dar 3,000 naujų kari
nių lėktuvų, duoti šimtų 
milionų dolerių vertės gin
klų europiniams 
kraštams, pakelti kanadi- 
nės kariuomenės 
nuo dabartinių 90,000 iki 
115,000, pasiųstu 5,000 iki 
6,000 kareivių į vakarų Eu
ropą ir visapusiškai pasi
ruošti “apsigynimo” karui 
prieš komunizmą.

Atlanto

skaičių

Izraelio unijos grasina 
visuotinu streiku

Tel Aviv, Izraelis. — Kad 
metalų darbininkai pradėjo 
kai kur streikuoti, reika
laudami daugiau algos, tai 
260 metalinių fabrikų sąry
šis paskelbė lokautą visiem 
7,000 savo . darbininkų — 
uždarė jiem duris.

Premjero Davido Ben- 
Guriono socialistų - deši
niųjų valdžia ragina fabri
kantus atšaukti lokautą. _

Darbo unijų sąjunga His- 
tadrut reikalauja, kad val
džia atkirstų bet kokių 
reikmenų pristatymą palai
kantiems lokautą fabrikan
tams. O jeigu ne, tai His- 
tadrut grasina paskelbti 
visuotiną 140,000 savo na
rių streiką, reiškiant pri
tarimą metalistams.

Vidutinis metalo darbi
ninkas Izraelyje iki šiol 
gaudavo $4.90 per dieną, o 
mechanikas — iki $10.

LENINO ORDENAS 
VOROŠILOVUI

Maskvą. — Suėjus mar
šalui Klementui Vorošilo- 
vui 70 metų amžiaus, Sovie
tų vyriausybė apdovanojo jį 
Lenino Ordenu, aukščiausiu 
sovietiniu garbės ženklu.

Vorošilovas didvyriškai 
pasižymėjo pilietiniame ka
re prieš caristus - balt- 
gvardiečius ir pasauliniame 
kare prieš nacius.

New York, 
geležinkelių 
pranešė, jog darban sugrįžo 
jau žymi dalis streikavusių 
“svičmanų”, ir traukiniai 
pradeda veikti iki 75 pro
centu. c

Washington. — Geležin
keliečių Brolijų (unijų), 
kompanijų ir valdžios at-

nak-stovai beveik per visą 
tį derėjosi, kaip sustabdyt 
geležinkeliečių streiką. Vi
sos gelžkelinės Brolijos rei
kalavo daugiau algos.

Streikierių vadai vėl šau
kė juos tuoj grįžti darban.

Svičmanų streikas, be 
kitko, sulaikė daugybę paš
to siuntinių.

Taipgi perša iki 25 procentų 
aptaksuot [vairius pirkinius

IŠTEISINTAS NEGRAS KAPITONAS, KURIAM BUVO 
PRIKIŠAMA KOMUNISTŲ LAIKRAŠČIO SKAITYMAS.

Washington. — Oro jėgų 
vyriausybė, pagalinus, iš
teisino negrų lakūnų kapi
toną Charlesą A. Hill, kuris 
buvo įtartas kaip neištiki
mas dėl šitokių priežasčių:

Buvo prikišama, kad jis 
komunistinį laikraštį Dai
ly Workeri ir kad komuni
stai bendradarbiavo su jo 
tėvu miestiniuose Detroito 
rinkimuose 1949 metais.

« Lakūnų komanda todėl 
reikalavo, kad kapitonas 
Hill pats išsibrauktų iš at
sarginių oficierių skaičiaus, 
ir grūmojo teismu, jeigu jis 
to nepadarys.

Kapit. Hill atsisakė pasi
traukti ir reikalavo išteisi
nimo, ką dabar ir.laimėjo.

Jo tėvas 1949 metais kan
didatavo rinkimams į Det-

. | roito miesto tarybą.

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo sekretorius 
John Snyder siūlė dar 20 
procentų pakelti taksus al
goms ir šiaip asmeninėms 
pajamoms; kartu jis piršo 
žymiai padidinti taksus 
perkamiem automobiliam, 
gazolinui, cigaretams, šal
dytuvams ir eilei kitų pirki
nių. Snyderis taip pat ragi
no aukščiau aptaksuoti kor
poracijų pelnus.

Jisai sakė kongresiniam 
lėšų komitetui, tokio taksų 
pakėlimo reikia, kad val
džia gautų 10 bilionų dole
rių daugiau įplaukų “pir
majai pradžiai” padidėju
sių karinių išlaidų. Toliau 
šiemet bus reikalaujami 
dar 6 bilionų, 500 milionų

Gelžkeliečiy streikas Bus draftuojami
šlubina plieno ir
automobilių pramones

Pittsburgh. — Geležinke
lių “svičmanų” streikas už
šaldė daug plieno liejyklų 
Pittsburghe, Pa., ir Gary, 
Indianoj. Nes tapo supara
lyžiuotas anglies ir geležies 
rūdos pristatymas liejyk
loms. Streikas taipgi sulai
ko gatavo plieno išvežioji- 
mą. Skaičiuojama, kad to
dėl 40 procentų nusmuko 
plieno gamyba.

Detroit. — Pranešama, 
kad dėl geležinkeliečių 
streiko jau bent pusiau su
mažėjo civilinių ir karinių 
automobilių statyba.

Chicago. — Valdininkai 
sakė, jeigu dabar geležin
kelių streikieriai grįžtų 
darban, tai fabrikiniai dar
bai dar per dvi savaites ne
galėtų pilnai atsigriebti.

Dėl to streiko jau 250,- 
000 kitų darbininkų laiki
nai paleista iš pramonių į- 
vairiose valstijose.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Liaudininkų partizanai ap
šaudė Amerikos laivą, atga
benusį ginklų krovinį fran- 
cūzams.

vedusieji bevaikiai 
iki 26 mėty amžiaus

♦
Washington. — Verstino 

rekrutavimo direktorius 
gen. Lewis Hershey paruo
šė įsakymą neatidėliojant 
draftuot vedusius bevaikius 
vyrus nuo 19 iki 26 metų 
amžiaus, taipgi tuojau imt 
kariuomenėn tuos, kurie 
užlaiko ne daugiau, kaip po 
vieną asmenį.

Įsakymas perduotas .pre- 
zid. Trumanui tvirtinti.

Drafto direktorius Her
shey siūlo atidėti rekrutavi- 
mą tiktai tokių vyrų, kurie 
turi vaikų, arba žmoną ir 
vaiką ar vaikus arba užlai
ko daugiau kaip vieną arti
mą giminę, pavyzdžiui, tėvą 
ir motiną.

Gen. Hershey taipgi per
są imti karinėn tarnybon 
vyrus jau su mažesniais fi
ziniais ir protiniais gabu
mais, negu iki šiol.

ŠYKŠČIOS EGIPTO 
PENSIJOS

Kairo. — Egipto valdžia 
paskyrė tiktai po 6 dole
rius per mėnesį pašalpos 
bedarbiams, nusenusiems ir 
paliegėliams, visai neturin
tiems iš ko gyventi.

Taksy pakėlimai 
pirkiniams

nuo

Washington. — Valdžia 
kreipėsi į Kongresą, kad 
sekamai pakeltų taksus už 
perkamuosius daiktus:

Nauji automobiliai —pa
didint pirkimo taksus
dabartinių 7 procentų iki 
20 proc.

Televizijos imtuvai, 
dijai, šaldytuvai, elektri
niai, gesiniai ‘ir žibaliniai 
prietaisai bei įrengimai na
mams — pakelti taksus nuo 
esamųjų 10 proc. iki 25 
proc.

Cigaretai—padidint tak
sus nuo dabartinių 7 centų 
pakeliui iki 10 ceųtų.

Gazolinas — apta'ksuoti 
galioną 3 centais vieton da
bartinių pusantro cento.

Alus — pakelt taksus nuo 
$8 dolerių statinei iki $12. 
Atitinkamai aukščiau ap
taksuot ir vyną.

Degtinė — $12 taksų už 
galioną vieton dabartinių

r.a-

Laikrodžiai—pakelti tak
sus nuo esamų 10 proc. iki 
20 proc.

sus eilei įvairių kitų pirki
nių.

Iš krautuvių perkami mai
sto produktai netaksuoja- 
mi.

Paliuosuotas nacių šulas sveikinamas kaip ‘didvyris’’

ir 28 
nacių

Landsbergį Vokietija. — 
John McCloy, aukštasis A- 
merikos komisionerius Vo
kietijai, atleido bausmę 
Alfredui Kruppui, plieno ir 
ginklų fabrikantui, 
kitiems kariniams 
kriminalistams.

Kruppų trustas daugiau
sia pinigų davė nacių šai- 
koms organizuoti ir padė
jo Hitleriui užgrobti Vokie
tijos valdžią. Kruppai taip 
pat daugiausia pagamino 
naciams tankų, patrankų ir 
kitų ginklų Antrajam pa-

sauliniam karui.
Amerikinis karo teismas 

buvo įkalinęs Alfredą Kru- 
ppą 12-kai metų, bet John 
McCloy paliuosavo jį tik po 
6 metų bausmės.

Paleistam Kruppui buvo 
suruoštas puikus bankietas 
didžiausiame miesto vieš
butyje' ir prinešta daugybė 
gėlių bukietų. 50 naminių 
ir užsieninių koresponden
tų iš visų pusių fotografa
vo tą nacių šulą-ir klausėsi 
jo žodžių, kaip kokio ora
kulo.

Hitleriniai vokiečiai gat-

vėse sveikino jį kaip sugrįž
tantį tautinį- “didvyrį”.
Reporteriai, klausinėjo, ar 

jis skirtingai politikieriau- 
tų, negu su Hitleriu, jei 
grįžtų praeities laikai. Kru- 
ppas atsakė: ’ - .

— Aš. dar filosofiškai ne- 
apmąsčiau, kaip turėčiau 
laikytis.

Alfredas Kruppas vėl va
dovaus milžiniškam Krup- 
pų plieno ir anglies trustui.

Užklaustas, ar Kruppai 
vėl gamins ginklus, jis at- paimtus nelaisvėn amęri- 
sakė: kiečius pereitame pasauli-

— Tatai priklausys nuo niame kare. 7

sąlygų ir nuo valdinių įsa
kymų.

Kartu su Kruppu buvo 
paleisti iš kalėjimo šeši to 
trusto , direktoriai, , keturi 
hitleriniai generolai ir bu
vęs nacių finansų ministras 
grafas Lutz Šverin fon 
Krosigk.

Tarp- paleistųjų yra 6 
naciai smogikai ir 15 kitų, 
kurie buvo nusmerkti pa
kart kaip kariniai krimina
listai. Tie smogikai žudė

k

dolerių naujų taksų.
Naujuosius 10 bilionų do

lerių taksus valdžia šitaip, 
skirsto:

4 bilionai dol. daugiau 
taksų iš algų- ir asmeninių 
pajamų; 3 bilionai iš pakel
tų pirkiniams taksų ir 3 bi
lionai dolerių iš korporaci
jų. ’• /
Alginių taksų pavyzdžiai
Dabartinis valdžios pa

siūlymas reiškia, kad:
Kūr žmogus, pagal 1950 

metų įstatymą, mokėjo $20 
taksų, tai turėtų sumokėti 
jau $24 už kiekvieną $100 
algos, liekamą po asmenL 
nių išimčių ir tam tikrų iš- • 
laidų atmušimo (personai 
exemptions and deduc
tions); * ' t

Paliekama ta pati netak- 
suojama išimtis po $600 as
meniui ir kiekvienam jo už
laikomam žmogui.

Kur pavienis asmuo tu
rėjo sumokėti $400 taksų 
už $2,000 algos, liekamų po 
išimčių ir po leistinų išlai
dų atmušimo, tai turėtų su
mokėti jau $480 per metus*

Pavienis žmogus,' gauda
mas $2,000 algos iš viso— 
pirm bet kokių išimčių ar 
atmušimų — turėjo sumo
kėti $244 taksų pagal pra
dinį 1950 mtams įstatymą. 
Pagal kitą įstatymą, išleis
tą tų metų rudenį, jo tak- ♦ 
sai pakilo iki $280; o pagal 
dabartinį valdžios pasiūly
mą jis turėtų sumokėti jau 
$336. ' ' |

Bevaikiui vedusiam vyrui 
taksai už $2,000 metinės al
gos (pirm bet kokių atskai
tymų ar atmušimų) buvo 
$139 pagal veikusį iki. pe
reito spalio (October) mėn. 
įstatymą. Pradedant nuo to 
mėnesio, taksai -jam pakelti 
iki $160. O pagal naująjį 
valdžios 
jau $192

Korporacijų taksus siū
loma padidinti nuo dabarti
nių 25 proc. iki 33 proc. 
už pirmuosius $25,000 ir 
nuo 47 proc. iki 55 procen
tų už sekančias didesnes pa
jamas.

planą jie siektų 
per metus.

Amerika apgintų Japoniją, 
kaip žada Dulles

Tokio. — Prez. Trumano 
pasiuntinys John F. Dulles 
tarėsi su Japonijos valdžia 
apie atskirą taikos sutartį, 
apeinant Sovietų Sąjungą, 
kaip teigia amerikiniai ko
respondentai.

Dulles pažadėjo; kad. 
Jungtinės Valstijos po tai
gos padarymo užtikrins Ja
ponijai apgynimą nuo bet 
kurio .užpuoliko. • Tuomet 
Jungtinės Valstijos naudo
tų visas galimas savo jėgas, 
—• suprantama, r ir atom- 
bombas, — prieš užpuoliką.

ORAS. — Apsiniaukę, lie
tus, nešalta. r

t.



'I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY,, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays,. Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
, - .... v- $7 00 Canada and Brazil, per year $8.(X

United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
United States, pęr year

Queens Co., per year .............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Foreign countries, per year $9.00
Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second cjįąss matter,,at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

Duona ir propaganda
Skaitlingąją Indiją ęiemet ištiko didžiausia sausra. Mi

lijonai žmonių atsidūrė prie bado slenksčio. Indijos vy
riausybė perka grūdus/kur tik jų gauna. Ji nori gauti ir 
iš Jungtinių Valstybių bent jau porą milijonų tonų duo
ninių grudų.

Tie du milijonai • tonų mūsų kraštui nieko nereiškia. 
Mūsų šalies sandėliuose tiek daug grūdų, jog du milijo
nai tonų nepadarytų nė mažiausios duobes.

Bet kodėl iki šiol šis Indijos reikalavimas tebėra pa
tenkintas? Tik todėl, kad Indijos delegacija Jungtinėse 
Tautose nepalaikė Amerikos politikos Korėjos ir Tolimų
jų Rytų klausimais. Normališkose sąlygose tie du mili
jonai tonų 'grūdų būtų jau seniai pasiekę Indiją.

Dabar komercinė spauda ciniškai siūlo vis tiek tų grū
dų duoti Indijai grynai propagandiniais sumetimais. 
Girdi, Indijos žmonės nebeklausys komunistų, kai gaus 
duonos iš Amerikos!

Šis delsimas su pardavimu Indijai taip reikalingų grū
dų neturi jokio pateisinimo. Badaujančių žmonių gelbė
jimas bei maitinimas turėtų būti griežtai atskirtas nuo 
politikos. Pirkti draugai yra tik vienos dienos draugai. 
Jeigu reikalavimas, kad Indija turi sekti mūsų politinę 
vadovybę tarptautiniuose santykiuose, jei nori gardi du 
milijonu tonų grūdų, ir paveiktų ją, laikinai priverstų ją 
tapti mūsų draugu Jungtim Tautose, tai neduotų jokio 
užtikrinimo, jog visuomet taip bus. Indijos vadovybė, 
mątyt, supranta Azijos problemas ir negali sutikti su 
.Amerikos žygiais Korėjoje, arba su Amerikos atsineši- 
mu linkui Kinijos. Ją už tai bausti,-neparduodant jai 
grūdų, reiškia atsižadėti pačių paprasčiausių žmonišku
mo principą. * *

KNYGA, KURI BYLOJA APIE
BAISIUOSIUS JAPOMJ DIRBUS

1939 metų balandžio mėne
sio iki 1943 metų kovo mė
nesio.

KL.: Kokią vietą ten už- 
ėmėte?

ATS.: Japonijos karo mi
nistro įsakymu, aš tarna
vau skyriuje 731 kaip ben-

Mus pasiekė knyga, ku
rioje surašyta tokie baisūs 
darbai, kad bet kuris sąži
ningesnis žmogus, perskai
tęs ją, per naktis negalėtų 
užmigti.

Tai knyga , apie teismą 
dvylikos japonų,, kurie bu
vo kaltinami (ir prisipaži
no) dėl gaminimo ir nau
dojimo bakteriologinio gin
klo prieš nekaltus žmones.

Atsimename, 1949 metų 
gruodžio 25-30 d.d. Chaba- 
rovske, Rusijoje, įvyko ja
ponų k a r o kriminalistų 
teismas; apie jį buvo rašy
ta ir amerikinėje spaudoje; 
buvo rašyta, žinoma, ir 
Laisvėje.

Ten buvo teisiamas, kaip 
žinia, tarp kitų, ir genero
las Otozū Yamada, vyriau
sias komandier. garsiosios 
japonų Kvantungo armijos, 
buvusios M a n d ž i ūrijoje. 

'Yamada su šimtais kitų 
aukštų karininkų 1945 me- kada sis 
tais pateko į T. Sąjungos stotyje, (Mandžiūrijoje — 
nelaisvę po to, kai Raudono- Red.) buvo įkurtas ir 1__
ji Armija japonus sumušė jis pradėjo veikti? 
Mandžiūrijoje. I ATS.: Gerai neatsimenu

Geležinkeliečių sukilimas
Grupe geležinkeliečių sukilo prieš savo lyderius ir at

sisakė, užgirti sutartį, kurią vadai buvo padarę su gele- 
, žinkelhj kompanijomis. Jie yra įsitikinę, kad toji sutaiv 
tis yra neteisinga. Jie nutarė “sirgti” ir sėdėti namie, 
vietoje dirbti tokiose sąlygose, kurios jiems nepakenčia
mos. Juos bara valdžia,, juos ‘smerkia unijų lyderiai, bet 
jie laikosi savo nusistatymo. *

Šįs “switchmenu” Streikas pradeda paliesti visą gele
žinkelių sistemą. Vietoje tuojau patenkinti labai teisin
gus darbininkų reikalavimus, valdžia grūmoja net ke- 

• iioms geležinkeliečių unijoms teismais ir indžionkšinais.
Labai keista, kad didieji darbo unijų judėjimai, kaip 

Amerikos Darbo Federacija iš CIO, neprotestuoja prieš 
tokius valdžios žygius, nepadeda darbininkams laimėti 
savo teisingus reikalavimus.

Užtrenktos taikai darys
Priėmimas Jungtinių Tautų Ąsemblėjoje rezoliucijos i

prieš Kiniją atsiekė tai,’ ką pranašavo Indijos delegatas visus dokumentus, liečian- 
Sir Rau. Jis šąkė, kad tokia rezoliucija užtrenks duris &us tuos baisius jų užmo- 
taikai. Dabar tiktai gihki& ir kalba j Niekas nebekalba jus. ■
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apie paliaubas. RėzbKiręijoje numatyta nauja taikai ieš
koti komisija ųesusidąro., Asemblėjos prezidentas nesu
randa žmonių, kurie padėtų jam tokią komisiją sudaryti. 
Visi mato, kad komisija neturės darbo. Niekas nenori jo
je tarnauti,

Indija ir kitos Azijos šalys, kurių rezoliucija buvo at
mesti, laikinai pasitraukė iš taikytojų rolės. Jos pasakė: 
Lai žinosi, lai mušasi!' ---- .----_

Darbo unijų lyderių nepasitenkinimas
' “TKŽ N.‘ Y. Titfieš” korespondentas Joseph A. Loftus 
rašo apie didelįnuslminihia ir nepasitenkinimą' .tarp 
Amerikos darbo unijų Vadų. Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO lyderiai yaikštinėja nuo Ainošiaūs pas Kai- 
poŠių ir niekur pagalbos nesuranda. Su jais nenori rim
tai skaitytis prež. Trumano paskirtieji didžiųjų korpo
racijų vadai visokiais “ekonominiais administratoriais” 
ir “stabilizatoriais”. Green ir Murray buvo nuvykę pas 
“apsigynimo direktorių” Charles E. Wilsp'n ir skundęsi 
jam, kad jie nėprileidžiami prie jokių valdžios įstaigų. 
Ten nieko nelaiiųėję atsidūrė pūs Eric Johnston, “eko
nominės stabilizacijos direktorių”; filmų trustę karalių, 
ir jam skundėsi. Ką gi Johnstonas darfyš, kuomet jo bo
sas’yra General Electric prezidentas Charles Wilson?

Tada unijų, lyderiai nutraukė tiesiai, pas prezidentą 
Truiįaną it jam apslskunaf. ,tie sako, kad yiši karo mo
bilizacijos'procesai yrą patekę į didžiojo bizmo rankas. 
Jokioje įstaigoje nesiranda nė vieno drganižūotų darbi- 
nih’kį atstovo.

Bet ką dkrys prezidentas? Jis tik paprašė vadus nusi
raminti ir palaukti “‘geresnės dienos.” Gal gi jis ir suras 
kokią nors vietelę kur nors ir organizuotų darbininkų

šis skyrius gavo po to, kai 
Vokietija pradėjo kariauti 
prieš T. Sąjungų?

buvo, daromi? .
ATS.: Kalėjime. Be to, 

specialėse laboratorijose.
KL.: Kiek kalinių buvo 

jūsiį skyriaus kalėjime?
ATS.: Nuo 200 iki 300, 

bet ne daugiau, kaip 400.
I KL.: Riek kalinių per 
vienerius metus. buvo pri-

ATS.: 1941 m. pats sky- sįųSįa į jūsų skyriaus ka
riaus viršininkas, Išiji, su- įėjimą?
saukė visų skyriaus dalių ATS\ statistikų neturiu, 
viršininkų mitingą ir sakė, bet gaiejo būti nuo 400 iki 
jog yra gavęs įsakymą iš 

drojo skyriaus /viršininkas, Japonijos armijos geųera- 
tolydžio buvau skyriaus linio štabo. Štabo virsinin- 
731-jo. 4-tosios dalies vir- kįas pagyrė skyrių 731, ypa- 
šininku. *

KL.: Taigi jūs gerai esate užkrėstų blusų; reikalavo 
susipažinęs su skyriaus 731 kad tokių blusų butų už- 
struktūra ir darbais, ar ne? veista - auginta kiek galint 

ATS.: Taip.
KL.: Kada ir kieno įsa

kymu skyrius 731 buvo su-'riaus 731 dalis 4-toji paga- 
darytas? mino užkrečiamųjų bakteri-

ATS.: Skyrius 731 buvo1 jų per vieną mėnesį?
sudarytas 1936 metais Ja-| ATS.: Tai nėra lengva at- 
ponijos imperatoriaus įsa- sakyti, bet per vieną mėnesį 
kymu. Iji galėjo pagaminti: 300

saukė visų skyriaus dalių

tingai užgyre veisimą maru

daugiau.
KL.: Kiek maž daug sky-

ATS.: Statistikų neturiu,

Mandžiūrijoje.
Šitoje knygoje, išleistoje bet manau, 

anglų kalboje, telpa visa tais, 
teismo eiga: kąltinimo ak-' KL.: Kurios šio skyriaus 
tai, teisiamųjų biografijos, dalys veikė Harbine ir kū
jų kalbos teisme, jų apklau- rios Pingfan stotyje?
sinėjimai, jų gynėjų (advo-; ATS.: 3-čioji dalis, pro- 
katų) kalbos, na, ir teismo filaksinė ir vandens teiki- 
sprendimas. mo dalis buvo Harbine, ki-

Knyga išleista T. Sąjun- tos trys dalys — Pingfan 
goję ir čia, Amerikoje, jos stotyje.
nėra lengva gauti; prisiun-j • KL.: Kokia pinigų suma 
te mums vieną egzemplio- buvo paskirta šio skyriaus 
rių tik paminėjimui. ; užlaikymui?

Knyga 534 puslapių. | ATS.: Tikrai neatsimenu,
Tai dokumentas, kuris | bet žinau, jog 1940 m. buvo 

daugiau negu kas kitas nū- paskirta 10,000,000 jenų, 
.maskuoja Japonijos imperi-l KL.: Koks buvb šio sky- 
alistus ir jų darytus užmo- riaus personalo didumas? 
jus. ’ ; ATS.: Imperatorius įsa-

Tai dokumentas, bylojąs kė, kad jis būtų nemažes- 
apie tai, kaip japonai im- nis, kaip 3,000 žmonių, 
perralistai ruošėsi bakterio-i 
loginiam karui, ryždamiesi 
užleisti Kiniją, Mongoliją, 
Tarybų Sąjungą, Angliją 
ir Ameriką cholera, maru 
ir kitomis baisiomis pavie
trėmis.

Žinoma, jiems tai nepa
vyko padaryti, nes, kai 
Raudonoji Armija pradėjo 
kariauti prieš japonus, jie 
buvo greit sumušti ir jų pa
stangos pradėti bakteriolo
ginį karą nuėjo vėjais. Jie 

j patys spėjo sunaikinti savo 
[ “laboratorijas” ir naikino

Mes čia skaitytojui pa
duosime /š minėtos knygos 
ištraukų, kad jis pats galė
tų geriau orijentuotis, ypa
tingai šiuo metu, kai gene
rolas MacArthuras jau mei
linasi prie japonų militaris- 
tų ir rengiasi juos iš nau
jo ginkluoti.

Pirmiausiai apie patį 
teismą: jį sudarė m’ajoras 
generolas D. ,D. Certkovas 
— pirmininkas, pulkininkas 
M. L. Ilnickis ir leitenantas 
pulkininkas I. G. Vorobjo
vas. Prokuroru buvo L. N. 
Smirnovas.
KĄ SAKO KALTINAMA.

SIS KAVAŠIMA?
Teisiamųjų tarpe buvo 

japonų majoras generolas 
(medįkąlinėje tarnyboje) 
Kijoši Kavašima, buvęs ja
ponų armijos skyriaus .731, 
kuriame buvo gamihąmi 
bakteriologiniai nuodai, 
pareigūnu. '

'Paskaitykite, ką jis sakė 
teisme: , 1 ■

Valstybės prokuroras-'kal- 
tintojąs: Kuriuo laikotar
piu jūs tarnavote skyriuje 
731? .......

Kaltinamasis Kavašima: 
Skyriuje 731 tarnavau nuo

i ji galėjo -pagaminti: 300 
'KL.: Ar tai buvo slaptas kilogramų maro bakterijų, 

imperatoriaus įsakymas? jarba nuo 800 iki 900 kilo- 
ATS.: Taip, bdvo slaptas, gramų karštligės bakterijų, 
KL.: Pasakykite teismui, arba nuo 500 iki 700 kilo- 

skyrius Pingfan'gramų antrakso (karbun- 
J — ikulos) bakterijų, arba vie- 
kadalną toną choleros bakterijų.

KL.: Kiek laiko ėmė už- 
I veisimui kiekvienos rūšies 

jog 1936 me-'bakterijų: karštligės, cho
leros, karbunkulos ir ma
ro?

ATS. f Maro ir karbunku
los bakterijoms reikėdavo 
48 valandų, choleros, karšt
ligės ir kitų epidemijų bak
terijoms—24 valandų.

KL.: Kai jūs siuntėte šias 
bakterijas metimui ant Ki
nijos žmonių, kaip ir į ką 
jos buvo sudėtos?

ATS.: Bakterijos 
sudėtos * specialius 
liūs, kurių kiekvienas tal
pindavo 50 gramų.

KL.: Ar jūs galite pa
aiškinti, kaip buyo masiniai 

1 veisiamos n u o d i n gosios 
blusos?

I ATS.: Tam buvo naudoja- 
KL.: Pasakykit teismui,'-mi dideli metaliniai ąsočiai, 

kokį darbą skyrius 731 dir-'I jw>s būdavo įleidžiamos 
bo, kuo jis užsiėmė? j blusos, o joms ėsti būdavo 

ATS.: Jią vyriausiai užsi- Ždeta.balta žiurkė, pririšta, 
ėmė-pasiruošimu bakterio-bad ji negalėtų blusų ^ u^- 
loginiam karui.

KL.: Ar šio 
darbas buvo slaptas?

ATS.: Taip, buvo slap-i 
tas.

(Nurodęs, 
kuriuose b a k teriologiriiai 
nuodai buvo išdirbami, bu-, gramų, 
vo labai saugojami ne tik KL.: Apie kiek tų kulti- 
nuo pasaulio, o ir nuo pačiu vat°rių, kurie gamino nuo- 
japonų, Kavašima sakė/ dinguosius parazitus, bu- 
jog ten pat buvo ir kalėji-•vo^ ,
mas, kuriame kaliniai bu-l ATS.: Gerai nebeatmenu, 
vo laikomi “eksperimen- bet sakyčiau: nuo 4,000 iki 
tams” daryti.) j4,500.
. KL.: Ant ko buvo daryti! KL.: Kas buvo norima su 
bandymai (eksperimentai.) ,t°mis blusomis daryti, , jei 
Anta stotyje? I

ATS.: Kaip taisyklė, ant 
žmonių.

KL.: Ar. šiš. skyrius turė
jo savo lėktuvų?

ATS.: Tąip.-‘
• KL.: Kuri;skyriaus dalis 
turėjo savo Jėktuvus ir lėk
tuvų aikštę?;

ATS.: Antroji.

buvo 
bute-

600 per metus.
KL.: Po (to, kai žmogus 

buvo užkrėstas tam tikro
mis bakterijomis, ar jam 
buvo suteikiama kalėjime 
mėdikalinė pagalba, ar ne?

ATS.: Taip, buvo.
KL.: Po to, kai toks žmo

gus pasveikdavo, ar jis bu
vo naudojamas kitiems eks
perimentams?

ATS.: Kaip taisyklė, jis 
buvo naudojamas kitiems 
bandymams.

KL.: Ir taip buvo daro
ma,* iki žmogus numirdavo? sos

ATS.: Taip.
KL.: Ir kiekvienas as

muo, kuris pakliūdavo į 
skyriaus 731 kalėjimą, va
dinasi; turėjo žūti ?

ATS.: Taiįr< Aš žinau, 
jog per visą laikotarpį, kąi 
kalėjimas ten buvo, nei vie
nas kalinys neišėjo iš jo gy
vas.

KL.: Kokios buvo tauty
bės tie žmonės, ant kurių 
buvo daryta tie baisieji 
bandymai?

ATS.: Daugiausiai buvo 
kinai ir mandžiūrąi, bet bu
vo kiek tiek ir rusų.

KL.: Ar jų tarpe buvo ir 
moterų?

ATS.: Taip.
KL.: Ar jūs matėte ka

lėjime moterų, kai ten lan
kėtės 1941 m. balandžio 
mėnesį?

ATS.: Taip.
KL.: Kokios jos 

tautybės?
ATS.: Aš manau,
KL.: Ar ten buvo kiek ir 

moterų su vaikais?
ATS.: Viena moteris tu

rėjo kūdikį rankose.
KL.: Jinai buvo atgaben

ta'į skyriaus 731 kalėjimą 
kartu šū kūdikiu?

ATS.: Aš girdėjau, jog ji 
kalėjime pagimdė kūdikį.

KL.: Ir ši moteris taip
gi neišėjo iš kalėjimo gyva?

ATS.: Taip, ji neišėjo 
gyva; tokia buvo skyriaus 
taisyklė.

KL.: Kokios užkrečiamos 
epidemijos buvo daž
niausiai naudojamos?

ATS.: Vyriausiai maras.
KL.: Be to, kad bandy

mai buvo atliekami labora- 
torijpse, ar skyrius darė 
bandymus, ir 'atvirame ore?

ATŠ.: Taip.
KL.: Kur? '
ATS.: Specialiame Anta 

stoties kieme.

buvo

rusų.

• gauti. Nuolat buvo žiūri- 
skyriaus ma’ kad ųsotyj būtų atitin-

• karna temperatūra.
: KL.: Apie kiek blusų bų- 
įVO galima laikyti viename

jog pastatai, kultiyatoriuje?
ATS.: Apie nuo 10 iki 15

KL.: Ar galite teismui 
pasakyti, kaip tie bandymai 
buvo'atlikti? i

ATS.: 1941 m. vasarą\jie 
buvo 'atlikti Anta stoties 
kieme porcelinėmis bombo
mis', pilnomis maru užkrės
tų blusų. Vieta, kur ban
dymai buvo daromi, buvo 
labai stropiai saugojama. 
Buvo atvesta iš kalėjimo 
15-ka asmenų ir jie pririe
ti prie stulpų. Vėliavos ir 
dūmai buvo naudojami 
lėktuvams rodyklėmis, kur 
jie turi mesti maru užkrės
tų blusų bombas. Specialus 
lėktuvas, pakilęs iš Ping- 
fan stoties, numetė apie du 
tuzinu bombų, kurios spro
go apie 100 ar 200 metrų 
nuo žemės, išleisdamos blu
sas. Blusos pasklido po vi
są didįjį “kiemą.”

Po ilgoko laiko pririštieji 
prie stulpų asmenys buvo 
paimti ir nuvežti į Pingfan 

. stotį patikrinimui, ar be
užtenkamai užkrėtę 

juos maru. Pulkininkas 
Gota, kuris darė tyrimus, 
man sakė, jog bandymų pa
sekmės nebuvo labai ger<^. 
Tai buvo dėl to, kad dide
liame karštyje blusos labai 
sutingo. Tiek aš ganiu 
pas’akyti.

KL.: Kokios bakterijos 
dažniausiai būdavo naudo
jamos šitiems bandymams?

ATS.: Maro bakterijos.
(Kavašima taipgi pri

pažino, jog taip anksti, kaip 
1940 metais, lėktuvai pa
leido daug maru užkrėstų 
blusų ant Kinijos, Nimpo 
srity j, kur, jis sakė, “ban
dymas”' atnešė gerų pasek
mių, nes ten žmones pjovė 
maro pavietrė.)

Tai, kas aukščiau paduo; 
ta, tai tik mažas skirsnelis 
(ir tas sutrumpintas), pa
imtas iš kalbamosios kny
gos! Užtenka ir toL«Jis-‘ 
ryškiausiai vaizduoja *?tą 
baisų, tą barbarišką, žvėriš
ką užmojį, kurį japonai im
perialistai atliko.
y Kavašima ir tūli kiti tų 
baisių darbų atlikinėtojai 
buvo nubausti 25 metams 
kalėti; kiti po mažiau.
Šiandien, kurie ryžtasi vėl 

ginkluoti tuos pačius japo
nus militaristus, jie ryžta
si atlikti baisiausi darbą 
mūsų kraštui ir visai žmo
nijai.

-‘MATERIALS ON THE TRIAL 
of Former Servicemen of the, Japan
ese Army Charged with Manufact
uring and Employing Bacteriologic
al Weapons/’, Išleido Foreign Lang
uages Publishing House Maskvoje, 
1950. Kaina nepažymėta.

I būtų buvęs Pradėtas bakte
riologinis kąrąs?

. ATS.: Jos būtų buvę už
krėstos maro bakterijo
mis? t ,

KL,: Kokiu būdu tos blu
sos būtų buvę naudojamos, 
kaip bakteriologinis gin
klas?

ATS.: Ryškiausias būdas
KL?: " Kuri* skyriaus da- būtų buvęs mesti jas iš lėk- 

lis gamino , p o r c e 1 i nįus tuvų 
“baksus” bakterijų bom
boms?

ATS.: Trečioji.
KL.: Ką.darė 4-toji sky

riaus dalis? .
ATS.: Vykiausias jos už

davinys buvo gaminti mi
krobus

Ar buvo blūšos mė
tomos iš lėktuvų ant Kini
jos?

ATS.:
KL.:

maru?
ATS. :
KL.:

Taip, būvo.
Blusos, užkrėstos

Kokiu būdu blusos
Kur skyriaus 731 buvo užkrečiamos maru?

ATS.: Pirmiausiai žiūr- 
i užkrečiamos 

maru , d > paskui, j as be tary
damos, blusos ūžsikrėšdavo.

Haiti o stOtyj? tūipgi Suiiju (Ib'isipažinęs, jog buvo 
įr Hailar. miesteliuos. daromi bandymai unt gyvų 

žmonių, ąnt kalinių, Kava- 
šįma s'akė, jog tuos kalinius 
jięmš ,pHstąte Kaitino 
žaAdarmėrija.)

KL.: Km* tie bandymai

buvo kuopos arba šakos?
ATS.: Jos buvo netoli Ta- kės būdavo 

rybų Sąjungos - Mandžįūri- 
još rubežiaus: Linkove,

KL,: Kodėl?
ATS.: Tai turėjo tarnau

ti •bakteriologiniam karui 
prieš Tarybų Sąjungų.

KL.: - Kokius įsakymus

Dėl karo Korėjoje pereitais 
metais šioj šalyj padidėjo ve
dybų skaičius. Vedybos padi
dėjo 5%. *

Išviso vedybų buvo 1,675,- 
000. ‘ N

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

l
Irgi, “choras.” Jame randame (iš kaires į dešinę) : 

sen. IJerbert^ JLelxma.rt, sen. James E. Murra’y, atstovę. 
Joseph W. Martin, valstybes sekretoriaus pavaduoto- 
ją James Webb ir Mrs. Alben Barkley.
Jie mokosi dainuoti. Jie neužilgo dainuos parengime, 

kuris, įvyks Washingtone. '
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS . „

- KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

MOTERŲ KAMPELIS
_____________________ ' - I

JOS SESERS PIRMOJI KALBA
t <

Kaipo kovingą darbuotoja 
ir gabi vadovė ji taip pat 
vieną pirmiausiųjų. Jeigu ji 
dagyvens darbininkų įėji
mo valstybės vyriausybėn 
gadynės, ją matysime tenai.

Tačiau ne tas svarbiau-

(Tąsa)
Susikirto ir antrą ir trečią kartą, bet 

tai buvo dar vis tik kits kito mėginimai. 
Iš pradžių persvara atrodė dručkio pran
cūzo pusėj, bet greit paaiškėjo, kad šis 
riteris geriau moka kirčius atmušti, ne
gu* juos duoti. Dar po kelių susikirtimų 
sutrimitavo trimitas, ir kova buvo baig
ta: iš prancūzo metalinės rankovės, ten, 
kur ties alkūne susivožę šarvai, pradėjo 
lašėti žemėn kraujo lašai, ir riteris nu
leido kalaviją. Vėl kilo triukšmas. Ne
žinia, kurie kuriam pritarė, kurie džiau
gėsi, kurie apgailestavo.

Riteris Griežė, atidavęs skydą savo 
ginklanešiui, priėjo prie didikų galeri
jos, kur sėdėjo ir Margarita Knystati- 
taitė, padarė ranka gražų mostą ir su 
didele pagarba grakščiai nusilenkė. Or
dino maršalka paėmė iš Knystautaitės 
pirštinę, padėjo ją ant kardo ir ištiesė 
riteriui. Riteris atsiklaupė ant vieno 
kelio, paėmė pirštinę ir, ją pabučiavęs, 
pridegė sau prie šalmo. Didikų ir rite
rių tarpe, o taip pat smalsuolių minia 
triukšmingai jį pasveikino. Iš visų pu
sių‘pasigirdo jam pagyrų.

Paskiau jau prasidėjo turnyrai. Ko
vėsi raiti ir pėsti, kardais, kirviais, ka
lavijais, ietimis. Kovėsi riteriai anglų, 
saksų, prancūzų, bavarų^ burgundų, 
kryžiuočių ir Vitingo drabužiais apdo
vanoti Lietuvos ir Žemaičių bajorai. Iš 
visų turnyrų įdomiausias buvo kova ie
timis naujai apdovanoto Vitingo drabu
žiais Martyno Knystauto su bajoru 
Skersgaudu. Svaidėsi jie bukomis ieti
mis. Kovėsi ir raiti, ir pėsti. Ne' tik 
smalsuoliai žiūrėtojai, bet ir riteriai di
dikai stebėjosi jų vikrumu, miklumu, 
mokėjimu žirgą valdyti ir iš taip toli 
pataikyti ietimi į zovada lekiantį raitelį. 
Ypač daug vikrumo parodė Martynas

Knystautas; jis, žirgui lekiant, apsisuk
davo ant arklio nugaros, vengdamas ie
ties viena akimirka nuslysdavo arklio 
papilvėn, prisispausdavo prie karčių ir 
žemėn nušokdavo ir vėl užšokdavo, žo
džiu, raitėsi, kaip velniukas, o plona že
maitiška ietis tuo tarpu tik zvimbė ir 
zvimbė ar per aukštai, ar per žemai, ar 
kirto pro šalį. Kai jau nebegalėdavo iš
bėgti arba išsisukti, prisidengdavo sky
du, ir buka ietis atsimušusi krisdavo že
mėn. Mikliai išsisukinėjo nuo ieties Mar
tynas Knystautas, bet taikią ranką turė
jo ir bajoras Skersgaudas. Ir kaį pas
kiau pamėgino su juo ietimis kautis vie
nas burgundų riteris, tai, kolei apjojo 
ant savo žirgo ratą, bajoras Skersgaudas 
pataikė į jį kelis kartus.

Bajoras Skersgaudas buvo - dar pasi
ruošęs kautis su riteriu Grieže dėl Knys
tautaitės ,bet dabar nusileido.

Pačioj pabaigoj, paro
dė savo narsumą ir savo 
šalies papročius gudų bajoras Pilca 
iš Matakaucų: jis kovėsi su gyvu miškų 
lokiu! Lokį, atvedė į turnyrai aikštę du 
lokininkai. Tas lokys neseniai buvo pa
gautas Žemaičių giriose ir tebebuvo ne
prijaukintas. Kad žvėris nepabėgtų ar
ba ko neužpultų, aikštę iš visų pusių 
apstojo ginkluoti riteriai. Iš pradžių ba
joras Pilca jį įerzino: nusiimdamas ke
purę linkčiojo jam iki žemės, giedojo, 
kalbėjos su juo ir pravardžiavo lokį “mi- 
šutka brat.” Kai lokį paleido nuo gran
dinių, bajoras Pilca puolė žvėrį' su ra
gotine ir čia parodė visus savo gabu
mus ir vikrumą.

Paskiau atsižymėjusiems dalijo dova
nas. Dovanas dalijo kunigaikštienė Ona, 
o kam kas duoti, kas ką nusipelnė, 
sprendė maršalka,. kunigaikštis ir didi
kai. Turnyrai pasibaigė jau prietemoje..

45 metus, sausio “didelis rimtumas”. Ji retai 
1906 metais, mano

Prieš 
31-mą, 
sesuo Elzbieta pasakė pir
mąją kalbą, turiu mintyje 
viešą prakalbą. Tai įvyko 
Harlemo Socialistų Klube, 
250 W. 125 th St,, tarp Se
venth ir Eight Avenues, 
New Yorke, sekmadienio 
vakarą. Ji buvo 15 ir pusės 
metų amžiaus.

Saliukė buvo trečiame 
aukšte. . Kiek atsimenu, tai 
buvo maža salė. Tačiau i- 
mant domėn visus žmones, 
kurie vėliau yra sakęsi bu
vę tuomet toje salėje, galė
tum pamanyti, jog salė bu
vo kaip Madison Square 
Garden. Kaip Mayflower, 
ji kas metai po to didėjo...

kada nusijuokdavo ar net 
nusišypsodavo. Su ja daug 
linksmiau gyventi, jos 60 
metų amžiuje, 
jai esant 16-kos. 
mes sutikome, kad 
daro, vyresniuosius 
perdaug rimtais.

negu buvo
Vėliau 

skurdas 
vaikus

me tų forumų Elzbieta at
sistojo ir pastatė klausimą. 
Ji buvo perrištu veidu, nes 
turėjo votį nuo sugedusio 
danties.

Mūsų tėvelis šnypštė ir 
griežė dantimis visu keliu 
namo. “Ar žinai, ką tavo 
duktė padarė?” — ųžreiškė 
jis pareinančius pasitiku
siai motinai, kuri buvo pa
silikusi namie su mažesniai
siais vaikais.

“Ką ji bepadarė?
“Ji atsistojo ir statė klau

simą!”
“Kas tame blogo?” ra

miai paklausė motina...

Saą Francisco, Cal

bazarui $5.
turėjo užsakius «par- 
15 Vilnies Kalendo- 
mctų, taipgi nutarė

Is LLD153 kp. Susirinkimo
Sausio mėnesio pradžioj 

Įvyko LLD 153 kuopos metinis 
susirinkimas. Kadangi dėl tū
lų priežasčių neįvyko prieš- 
metinis susirinkimas, todėl 
šiame susirinkime buvo renka
ma kuopos valdyba 1951 me
tams.

Apkalbėjus svarbius kuo
pos reikalvfi ir priėmus skai
tytus laiškus, nutarta aukauti 
is iždo Ateivių Gynimui $20, 
Laisvės Bendrovės suvažiavi
mui pasveikinti $10 ir Vilnies 
būsimam

Kuopa 
sitraukti 
rių 1951
parsitraukti 10 knygučių LLD 
Moterų Komiteto išleistų, Dr. 
J. J. Kaškiaučjaus parašytų, 
“Kaip Būti Jauniems.” Tiki
mės, ^kad minėta literatūra 
pavyks greit išplatinti ir gal 
reikės dapildyti, užsisakant 
daU^iau literatūros.

Į kuopos valdybą dėl šių 
metų išrinkti šie draugai ir 
draugės: pirm. K. šilkaitienė, 
1433 9th Ave; fin. sekr. B. 
Sutkus, 497 Alvarado St. (te- 
lef. M 1.8-4548) ; užrašų sekr. 
J. K. Alvinas, iždininkė M. 
Alvjnienė, 630 Hamilton St. 
(bfc.3-3914).

Kaip daugumui 
mūsų energinga 
Šutkienė, išbuvus
boj eitę metų, šiais metais dėl 
darbo ir kitų priežasčių atsi
sakė iš valdyboj. Tikimės, kad 
d. Sūtkienė, kad ir nebūda
ma valdyboj, padės mums 
daug darbuotis org. reikaluo
se.

Verta pažymėti, kad į šią 
kuopą persikėlė d. Alma 
Brent, buvusi Los Angelės kp. 
tarė. Tikimės, kad d. Alma 
mūsų veikimui bus labai nau
dinga, nes nedaug naujų na
rių gaunam, kurie įsitraukia į 
veikimą.

♦Susirinkimų laikas ir vieta 
Saljkta, kaip buvo pirmlaūs.

Jaikomd kiekvieno mėne- 
si ,i)tro penktadienio vaka- 

O/Eddy St., Jugoslavų

yra žinoma, 
draugė V. 
kp. valdy-

Klubo svetainėj. Todėl, visi 
nariai, įsitėmykite ir dalyvau
kite kiekvienam susirinkime. 

Į Kurie naria? dar nepasiėmėt 
knygų už 1950 metus, tuojau 
kreipkitės pas' d. B. Sutkų, 
nes tokią įdomią knygą pra
leisti neperskaičius būtų di
delė nuodėmė.

SLA Kuopa
Šiame mieste randasi SLA 

106 kuopa. Fin. sekr. parei
gas eina Juozas Jezukevičius. 
Kaip, patyriau, tai ši kuopa 
per du metus neturėjo jokio 
susirinkimo ir valdybos niekas 
čia nerenka. Kuopa turi 6 
narius, tai vis viena galėtų 
turėti susirinkimą nors du 
sykius per metus: Bet net per 
du metus neturėjo nei vieno 
susirinkimo ir visą valdybą 
sudaro vienas fin. sekr. A

Tai, atrodo, nepaprastas 
dalykąs arba narių apsileidi
mas, kad nereikalauja iš se
kretoriaus, kad • šauktų susi
rinkimus, kaip privalo.

Apie mūsų bendrą 
parengimą

Sausio 27 d. LLD Oaklando 
198 kp. ir San Francisco 153 
k p. turėjo šaunų balių. Paren
gimas įvyko San Francisco 
mieste, Serbų svetainėj. Tu
rim pasigėrėti tuo, kad į pa
rengimą atvyko daug gražios 
publikos ir vakarą praleidom 
labai linksmai prie geros mu
zikos. Draugės moterys pri
gamino įvairių skanių užkan- 

• džių, kad, kurie tik ragavo, 
visi gėrėjosi ir buvo užganė
dinti.

Malonuj, kad draugai ' ir 
draugės iš Oaklando ir San 
Leandro labai puijciai koope
ruoja su mūsų parengimais ir 
nuoširdžiai dirba laike paren
gimų. Prie maisto patarna
vo d. Mozūraitienė, U. Bur
ti ienė ir M. Alvinięnė. Prie 
gėrimų d, F. Balčiūnas 
sušilęs dirbo visą vakarą. 
Įžangos bilietus pardavinė
jo d. G. Lapenas ir d. K. 
Šilkaitienė. Šokių pertrauko
se d. Alvinienei pavyko išpla
tinti 13 Vilnie^ Kalendorių 
šių metUz.,..TikŪlosL.kad kurie 
Įsigijo Vilnies Kalendorius, vi

si bus užganėdinti su raštais 
ir įvairiomis informacijomis. <

Malonu buvo sutikti vieš
nias iš tolimų kolonijų šiame 
parengime.. Tuo laiku viešėjo 
jauna draugė Jean Karosaitė- 
Stanley iš New Jersey valsti
jos. Jie viešėjo pas savo tė
vus Karosus San Leandro, su 
savo sūneliu, Karosų anuku. 
Pabuvus dar porą savaičių, 
Jean grįžo atgal pas savo 
gyvenimo draugą.

Antra draugė irgi iš tolimos 
kolonijos, Boston, Mass., So
phie Balandienė. Ji čia jau 
gyvena porą mėtų, bet pirmu 
kartu gavo progą dalyvauti 
lietuvių parengime. Ji labai 
džiaugiasi, sutikus tiek daug 
šio miesto lietuvių. Ji linku
si su mumis dalyvauti visuo
se parengimuose. S. Balan- 
dienė sakė apsipirkusi savo 
.stubą San Mateo, Cal., už 
San Francisco ribų 20 mylių. 
Ji pasakojo, kad atvyksta iš i 
Detroito jos sesutė ir švoge-! 
ris K. ir O. Rakašiai ir mano 
čia pastoviai apsigyventi. Tai, 
kaip rodos, ne po ilgo turė
sim daugiau svečių iš tolimos 
kolonijos.

Man atrodo, šis parengimas 
ne tik buvo smagus rengė
jams, bet taipgi buvo smagu 
susitikti su naujais svečiais.

J. K. A.

Visa šeima nuvykome į 
tą istoriškąjį įvykį— mūsų 
tėvai, brolis Tarnas, 12 me
tų, sesuo' Bina, 8 metų, aš, 
13 metu. I-š tos grupės, da
bar telikomės tik Elzbieta 
ir aš. Ėjome 134th Strytu. ir 
Brooks avė., per Willis avė. 
tiltą. Neturėjome gana pi
nigų visos grupės fėrui.

Mes nei kiek neabejojo
me, kad Elzbietai pavyks. 
Jinai mokykloje buvo daly
ve deįjatorių klube, turėjo 
gana patyrimo, ir visuomet 
galėdavo nuargumentuoti 
tėvą, kuomet ėjosi reikalas 
apie mūsų visų kitų teises. 
Mūsų vienatiniu nusiskun
dimu prieš ją buvo tas, kad 
ji būdavo “perdaug rim
ta.”

Ji vilkėjo paprasta balta 
bliuskute ir sijonu, motinos 
pasiūtais, ir ugningai skai
driu kaklaraiščiu . Jos vil- 
niuoti plaukai . buvo sušu
kuoti užpakalin, šalyse pri
laikomi šukutėmis, užpaka
lyje surišti juodu kaspinu, 
nusidriekusiu per pečius.

Mums, jauniesiems vai
kams, įkyrus buvo jos tas

na’m. iš klubo kasos 1950-tais 
metais už gėlėms išmokėta $84.

Jau šiais metais prisirašė 10 
naujų narių. Į šį klubą, kaip 
prisirašyti, taip ir pasilaikyti 
yra labai lengvos sąlygos, tjk 
75 centai su įstojimu ir meti
nė duoklė. Priklausyti gali 
seni, jauni, vyrai ir moterys. 
Klubas gerai tvarkosi ir drau
giškas. Jame priklauso viso
kių pažvalgų žmonių 
draugiškai sugyvena.

Susirinkimai laikomi 
penktadienį 
šio. L_.

ir visi

trečią
Į kiekvieno mene-

Klubo Sekretorius.

Mes vaikystėje jau buvo
me daug pasimokę iš gyve
nimo pietiniame Bronxe. 
Sceniška, Naujosios Angli
jos grožė buvo pasilikusi 
praeityje. Renda neapšildy- 
tam ir tik šaltą vandenį te- 
duodančiam butui būdavo 
mūsų motinai nuolatine rū- 
pestimi.

Mėnesio pirmoji visuo
met būdavo diena atsipra
šinėjimo, kaip nors numal
dyti namo savininką, kad 
neišvarytų iš buto. Mums 
gasas nė kartą būdavo už- 
daromas pradėjus virti pus- šuotojai nešė raudonas vė
žyčius. Tuomet dar nebuvo liavėtės. Baigėsi ant Union 
elektros. Tas palikdavo mus Square.

Pirmasis, paradas, kuria
me mes maršavome, buvo 
žemutinėje East Side. Jis 
įvyko paminėti caristiriės į 
Rusijos kruvinąjį sekma
dienį. Eisena prasidėjo nuo 

i Rutgers Square. Visi mar-

laukti iki galėsime išsivirti 
valgį su anglimi, malkomis 
ar aliejumi. Tų būdavo sun-

Pirmojoje savo prakalbo
je Elzbieta kalbėjo apie 

i socializmo”.ku gauti, nors tuomėt ang- “Moteris prie
lis tebebuvo po 10 centų ūži Ji kalbėjo apie mūsų mote- 
kibirą, 25 centai bušelis, j rų pavergimą socialiai, eko- 
Malkos būdavo du centai1 nominiai, politiniai, ir t.t. 
mažas pundelis, trys punde- Medžiagą kalbai ji pasirin- 
liai už 5 centus, o aliejus k0 iš Bebelio knygos “Mo- 
po 12 ir pusę centų galonas. > teris/prie Socializmo.” > Ji

Nedarbas buvo nuolatinė kalbėjo apie reikalą suteik- 
mūsų ir mūsų kaimynų! ti moterims teisę . balsuoti, 
problema. Keli turėjusieji'Tas tuomet buvo degančiu

šia. Pakartojimu Katrinos 
rašto ištraukų norėjau ir 
kitoms parodyti tą, kas 
man iš to rašto paaiškėjo:

Juodas, vargas, noras iš 
jo išsigelbėti ir padėti ki
tiems išsikasti iš vargo, at
vedė jaunutę Elzbietą pas 
socialistus ‘ (tų laikų komu
nistai vadinosi socialistais).

Tai įvyko tūomet, kai Ru
sijoje dar nebuvo valdžioje 
jokių “raudonųjų” nei to 
Juozo, kuriuomi šiandiena 
baugina mus, kaip mažus 
vaikus baubu. Tad mūsų 
šalies “raudonieji” yrą taip 
amerikoniški, kaip mūsų bi
le kuri kita įstaiga šalyje.

Išeinant iš to, kad vargo 
slegiami žmonės ieško iš jo 
išeities, atrodo, kad baugi
nimai “ralidonumu” nesu- • 
stabdys žmonių nuo ieškoji
mo didesnių algų, žemesnių t 
kainų, daugiau laisvių ir 
taikos. O tai tie patys daly
kai, už kuriuos ir jų laukia 
toks pat krikštas, kuriame 
duodamas vardas “raudo
nasis”.

Įdomu, kas bus tada, ka- • 
da tokių susidarys milijo
nai, organizuoti milijonai! ,

ti moterims teisę . balsuoti.

Chicago, III.
Ex-Mainierių Susirinkimas 
Buvo Skaitlingas

Sausio 19 d. į K. Ūkelio 
svetainę susirinko tiek žmo
nių, kad dėl stokos Vietos dau
gelis duokles užsimokėję ap
leido svetainę, nelaukdami nei 
susirinkimo atidaryto.

Klubo komisijų raportuo
se paaiškėjo, jog klubas gy
vuoja kuogeriausia., Per 1950- 
tus metus klubas turėjo paja
mų parengimais, veikalais ir 
koncertais $1,259.47.

Iki 19-tos dienos sausio, 
1951 m., klubo turtas yra 
$2,167.24. • Per 1950 metus 
prisirašė 89 nauji nariai. 7 ną- 
Hąį.jnirė. Jiem buvo nupirkta, 
$12.00 vertės, gėlių kiekvie-

nuolatinį darbą dirbdavo 
New Havėn gėlžkelių fir
mai, išbūdami ilgiausias 
valandas kelyje. Kas dieną 
atsitikdavo nelaimių preki
nių vagonų stotyje, ambu- 
lansai žviegdami skriejo 
Brdoks Avė. Ųžsimetu.sios 
skarelėmis būrelis moterų 
leisdavosi link kiemų patik
rinti, ar jų vyrai tebėra 
saugūs, taipgi pagėlbėti su
žeistųjų šeimoms.

Berniukus areštuodavo 
už rankiojimąsi anglies ant 
gelžkelib. Juos pasiųsdavo 
į, House of Refuge ant Ran
dall’s Island trims dešim
tims dienų. Jie sugrįždavo 
mokyklon nuskustomis gal
vomis. Nenuostabu, kad 
Elzbieta vaikystėje tapo so
cialiste.

Pirmu kartu mes susiti
kome socialistus susiedijos 
grupėje Metropolis Hali, 
prie 142nd Št .ir Third Ave. 
Jie sekmadienių vakarais 
vykdydavo forumus. Viena-

MONTELLO, MAŠŠ

BARN DANCE
i - AND > _ _

CONCERT
Rengia .

LIUOSYBĖS CHORAS 
Įvyks Šeštadienį

VASARIO 10 FEBRUARY
• )

Lietuviu Tautiško Namo Apatinėje Svetainėje
North Main ir Vine Streets, Mofitello, Mass.

PRADŽIA 7:3(kVAL. VAKARE, 
Siibscriptioh 75ė.

PROGRAMA PILDYS: 
Liuosybes Choras, vadovaujamas Al. Potsius, 
jVIontello Vyrų Grupe ir Moterų Grupe, 
Solo ii’ duetus duos: Paulina Kundrotas ir sūnus 

Vincentas, Rožė Stripinis (Mėrkeliūtė) ir Aldona Wal- 
lan. . . tu‘,

Taipgi bus ir kitų talentiį. Tad kviėįiaine šliaitlih- 
gai atsilapkytį į šį gaižių įašįlihkshViniid^.

VILNIUS, 1950 m. gruodž. 
15 d. — Lietuvę j e vien tik 
profesinių sąjungų žinioje vei
kia 7 sanatorijos ir 6 poilsio 
namai. Sveikatos apsaugos 
ministerijos' žinyboje yra 3 
kurortai.

Profesinių sąjungų žinioje 
esančiose sanatorijose bei po
ilsio namuose kasmet ilgisi 
apie 15,000 darbininkų ir tar
nauto jip. Bę to, pastaraisiais 
mėtais nedarbo dienomis į vie
nadienius poilsio nafmUs kas
met yra siunčiama daugiau

klausimu. Moterys gavo tei
sę balsuoti 14 metų vėliau, 
1920 metais.

Kuklus jos išstojimas 
tarp draugų kalbėti iškėlė 
ją į prakalbininkes. Buvo 
didelė naujanybė socialistų 
judėjimui tais laikais ture- kaip po 1,5 milijono žmonių, 
ti tokią jauną mergaitę, y- 
pačiai airių - amerikonų 
kilmės, kalbančią už socia
lizmą.

Nuo to laiko Elzbieta tu
rėjo daugybes kvietimų kal
bėti ne tiktai forumuose ir 
klubuose, bet \ ir susirinki
muose anL gatvių. Tais pat 
metais ji ’sakė pirmąsias 
savo prakalbas streikie- 
riams Brooklyno- ir Hobo- 
keno laivakroviams. Ne
įmanoma apskaičiuoti, kiek 
nuo to laiko ji pasakė pra
kalbų, atlankė mitingų, ku
riuose ji liaudyje sėjo so
cializmo sėklą.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Smagi pare atsibus sekmadienį, 
vasario 11 d., 3 vai. po pietų, 157 
Hungerford St. Rengia Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystė. Bus ska
nių vaišių Ir dovanų. Smagiaai pra
leisime popietį. Visi, jauni, suaugę 
vyrai ir moterys kviečiami atsilan
kyti. «— Komisija. (27-28)

Taip rašė Katrina Flynn, 
mokytoja apie savo sese
rį Elzbietą Gurley Flynn, 
viehą1 žymiausiųjų Ameri
kos moitėrų.

Kaipo kalbėtojai, vargiai 
Elzbietai prilygs bent kuri 
kita, nors man teko girdėti 
nemažai gerų . kalbėtojų.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
NevVark 5, N. J. 

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki 
tės prie mane? diena ar 
naktį. greit suteiksime 
modemišką patarnavimą 
Patogiai. ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

3 i>M.--Laisve(LibfeAy, Lith. Daily) -Treč., Vas.-Feb. 7, 1951
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MOTERŲ KAMPELIS
“Kaip Būti Jaunam 
Net ir Senatvėje”

vyną galima įpilti dedant 
virti. Verdasi 15 svarų 
spaudimu, apie 1’5 ar 20 mi
nučių, c

Tuo pavadinimu knygele, 
parašyta daktaro J. J. Kaš- 
kiaučiaus, gerai parsiduo
da. Jau iš kelių miestų at
siųsta po antrą, o kai kur 
ir po trečiąjį užsakymą.

Pačiame Brooklyne-Rich- 
mond Hill jau parduota ke
li šimtai knygelės, ir kas 
susirinkimas ar pramoga 
dar -randasi vis daugiau 
naujų pirkėjų. Vienas nori 
nupirkti savo giminei. Kito 
kaimynas, pasiskaitę pas jį, 
prašė nupirkti ir jam. Kiek
vienas nori turėti knygelę 
sau, namie.

Knygelės užsakymus 
siųsti: LLD Moterų Komi
tetas, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. 
Atskiros .knygelės 
kaina 50 c. Užsisakant ne 
mažiau 10 duodame po 40 
c. knygelę.

Kurios organizacijos iš 
iš anksto atsiuntė užsaky
mus ir pilną mokestį po 50 
c., jeigu pageidauja, gali 
reikalaut papildomojo siun
tinio knygelių. Iš anksto, 
kol neturėjome visų bilų 
už darbus, nežinojome, kiek 
Išgalėsime knygelės parda
vinėtojams nuolaidos duoti, 
nuolaida nebuvo paskelbta. 
Tūli pardavinėtojai iš anks
to pareiškė nuolaidų nerei
kalaują, aukaują knygų 
fondui: Jiems ir visiems 
knygelės skleidėjams esa
me dėkingos.

Knygelė siunčiama tiktai 
užsisakiusiems.

Ta proga norisi priminti, 
jog dėl gelžkeliečių streiko 
šiomis dienomis gautų už
sakymų negalėsime tuojau 
išpildyti. Tačiau laiškus 
gauname, užsakymus pra
šome siųsti nedelsiant. Iš 
anksto sudaryti pundeliai 
greičiau pasieks jus tuomet, 
kai pradės siuntinius pri
imti. . ’ ;

Skaitlingas šiomis savai
tėmis užsisakiusių.knygelės 
sąrašas tilps sekamose šio 
skyriaus laidose. S.

-  »

Šeimininkėms

Jeigu verdi sandvičiams 
daryti, virk ir paprastame 
puode su labai mažai van
dens, pamažu. Sandvičiam 
pjaustyk smulkiau.

Verdant paduoti kaipo 
sriubą, ant 1 jautienos ink
sto pilk apie 6 puodukus 
vandens. Patirštinti imk 6 
šaukštus miltų ir 3 riebalų. 
Dadėk pupelių, bulvių ar 
kitokių daržovių. Iš vieno 
jautienos inksto (su prie
dais) bus po vidutinę por
ciją keturiems.

Kiti būdai
Tūlos šeimininkės inks

tus pirma išverda vandeny
je su svogūnu ' ir priesko
niais. Paskui dapila pa
gruzdintų miltų su Riebalais 
sosą, patifština baigiant 
virti, pirm pat paduodant 
ant stalo.

Yra priimta supjaustytus 
inkstus pamerkti pusvalan
dį sūdytam vandenyje ir 
nupilti. O kitos\ dar vietiu 
vandeniu užpylus užverda 
ir vėl nusunkia. Bet naujo- 
viškesnės šeimininkės sako, 
kad to mirkymo ir nuvirini- 
mo nereikia. Su 'tuo vande
niu nupilama daug maistin
gumo, sako jos. Mirkančio
sios tikrina, kad taip pra- ’ 
šalinama daug aitrumo, iš
eina skaniau.

Verta išbandyti abi ėjus 
būdus ir pasirinkti sau ge-i 
riausiąjį.
Teliuko ir avienos inkstai

Pastarieji yra minkštes
nį už jautienos, lengvai iš- 
sispragina (broiled) prieš 
ugnį per 5 iki 10 minučių.

Priruošti taip pat, kaip 
virimui, tik nesmulkinti, 
bet, nuvalius, , supjaustyti 
skersai apie pusės colio ar 
storesniais ' griežinėliais. 
Aptepk ištirpytais rieba
lais, apibarstyk druska. 
Padėk spraginti apie 3 co
lių atstume nuo liepsnos. 
Vienai pusei apkepus, ap- 
versk, aptepk ir /apkepk an
trąją.

Tinka sandvičiams arba 
paduoti ant lėkštės' su dar
žovėmis.

Spaudos industrijos . 
laikraštis priešiškas 
cenzūrai

Editor & Publisher, spau
dos industrijos laikraštis, vėl 
pareiškė priešiškumą pastan
goms pašalinti anglišką darbi
ninku dienraštį Daily Worker 
nuo kioskų.
Laikraštis atstovauja didžią

ją vietinę spaudą, kurios lei
dėjai, redaktoriai ir rašytojai 
anaiptol nėra darbininkų laik
raščio simpatikais. Tačiau jie 
priešiški varžymui ar užgniau
žimui to laikraščio dėl to, kad 
tai būtų priešiška konstituci
jai \ ir laisvėms. Laikraštis,, 
greta kitko, pareiškia:

“Konstitucijos spaudos lais
vei skyrius ne tiktai apsaugo 
teisę laikraštį spausdinti, bet 
taip pat apima ir žmonių tei
sę laikraštį skaityti ir būti in
formuotais.”

Laikraštį prašalinti nori 
grupė laikraščių pardavinė
tojų organizacijos viršininkų. 
Organizacijoje priklauso apie 
500 iš 1,500 pardavinėtojų. O 
ir priklausantieji, daugumoje 
nenori nei vieno laikraščio 
atstumti. Nenori atstumti ne 
vien tiktai dėl to, kad tai 
reikštų mažesnes pajamas, 
bet ir dėl to, kad jie tebetiki 
demokratiniams spaudos lais
vės principams.
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Daugiau pasveikinimų
%

Nors ir pavėluotai, bet 
gerai — šią savaitę gavome 
laiškutį ir čekį sumoje $32 
nuo Juozo Stanelio, iš West
field, N. J./kuris rašo:

“Blogas oras sulaikė mus 
nuo atvykimo į. Laisvės B-vės 
suvažiavimą. Gerų linkėjimų 
visiems nuo sekamų newarkie- 
čių : Po $10 — P. Skibirdis ir 
drg. Martkus. Po $5—J. ir A. 
Staneliai, G. ir K. Žukauskai. 
Joe šeinis $2. Negalėjau dau-

giau geraširdžių sueiti. Viso 
gero, Joe Stand is.”

Taipgi per drg. J. N. Si- 
mans, iš Cleveland, Ohio, ga
vome kitą grąžų pasveikinimą 
nuo Julia Werner. Ji yra ge
ra dienraščio rėmėja, ir nie
kad nepraleidžia progos pa
sveikinti Bendroves suvažiavi
mus. šį sykį ji paaukavo $10.

Širdingai dėkojame viršmi-
nėtiems už aukas.

L. Adm-cija.

Septyni kailiasiuvių lokalai 
rems eiseną j Albany

61, 64, 85, 150 ir 165.Septynių kailiasiuvių unijos 
lokalų vykdančiosios tarybos 
pranešė rendauninkų ir var
totojų taryboms, jog jos vien
balsiai nutarė remti eiseną į 
Albany. Eisena ruošiama rei
kalauti Valstijos Seimelio at
mesti McGoldrick’o pasiūlymą 
kelti rendas 15' nuoširąčių 
tuojaus ir leisti kelti jas atei
tyje.

Pažadėjo ' paramą' lokalai

Unija taipgi priėmė rezo
liuciją, kurioje pasisako už 
Bianchi bilių. Tas bilius reika
lauja palaikyti ir pastiprinti 
dabartinį rendų kontrolės į- 
statymą. Savo valią unijistai 
pranešė visiems Seimelio na
riams — asseipblymanams ir 
senatoriams — kiekvienam 
atskirai pasiųstame, laiške kar
tu su rezoliucija.

LLD 1 kuopos nariams

Help Wanted Agcy Tel. Plaza

INKSTŲ ŠUTINYS’
1 jautienos inkstas (kid- 
-ney)

3 puodukai verdančio 
vandens

3 šaukštai miltų
2 šaukštai ■ sviesto, ar 

margarino bei lašiniu- 
kų taukų

2 šaukštai sukapoto sal
džiojo svogūno x .

Druskos, pipirų pagal 
skonį.

Nulupinėk nuo inksto tau
kus. Žirklėmis ar aštriu 
peiliu išp j austyk gyslas. 
Supjaustyk skersai, pusės 
ar ketvirtadalio storio rė
žiukais,. paskui vėl skersai 
ir išilgai, kad pasidarytų 
maži ketvirtainiukai. Apva
liok miltais. Pagruzdink pa
lengva riebaluose.

Ant pagruzdintų užpilk 
verdančiu vandeniu. Įdėk 
svogūną, ir kitus priėsko- 
nius. Pašutink ant lengvos 
ugnies apie pusę valandos 
ar iki suminkštės. Bai
giant, galima įpilti pusę 
puoduko sherry vyno.

Virš paduotasis receptas 
taikomas verdant papras
tame puode ir vidutinio 
tirščio šutiniui. Yra gami
nama ir kitaip:

Gaminant spaudimu 
(pressure cookeryje) visai 
mažai tereikia vandens ir

Galima spraginti jautie
nos ir kiaulienos' inkstus. 
Bet vieni ilgiau kepami dėl 
kietumo,, kiti saugumui. Z.

Today's Pattern

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Mūsų susirinkimas įvyks 
pirmadienį,. vasario 12-tą, 
7:30 vakaro. L. A. Pil. Klubo 
patalpose, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Nariai prašomi at
vykti užsimokėti už šiuos me
tus ir padėti valdybai kuopos 
darbuose. Ne nariai kviečia
mi įsirašyti ar bent ateiti su
sipažinti. Po susirinkimo bus 
tęsinys tos pačios temos, kuri 
buvo kalbama praėjusiame 
susirinkime. Valdyba.

Moteris sudaužiusi 
vyrą plaktuku

Pietra Vincente, gyvenanti 
Bronxe, areštuota kaltinimu, 
kad jinai pramušusi savo vy
rui galvą plaktuku praėjusį 
šeštadięnį. Vyras nugabentas 
ligoninėn, o jinai uždaryta 
kalėjime po $1,000 kaucijos.

Antonio Mattei, 50 m., tapo 
mirtinai sužeistas, kuomet jis 
nukrito ar nušoko priešais 
ateinantį traukinį 116th St. 
stotyje, New Yqyke.

Ferdinand Cantaloupe, 24 
m., gyvenęs 252 N. 6th St., 
Brooklyne, sulaikytas kalėji
me be kaucijos. Jį įtaria, kad 
jis buvęs vienu tų trijų vyrų, 
kurie sausio 20-tą apiplėšė 
savininkus ir draiverius S '& 
K firmos, 12 Hope St.

SKELBKITeS LAISVĖJE

Gelžkeliečių liga 
palietė ir N. Y.

Keličmis dienomis pirmiau 
Chicago.]e ir kitur pasireiškusi 
gelžkeliečių liga, praėjusį 
penktadienį oficialiai apsi
skelbė ir New Yorko mieste. 
Tai buvo tuomet, kai centra- 
linėje Pennsylvania gelžkelių 
stotyje ant lentos tapo išrašy
tas toks pranešimas:

“Dėl gelžkeliečių raportavi- 
mosi sergančiais, traukiniai į 
tenai ir atgal iš Philadelphijos 
ir Washingtono, į pietus ir va
karus, pavėluos.”

Ir buvo pavėlavimų — ilgų 
pavėlavimų, po 6, 8 ir dau
giau valandų. Daug traukinių 
jau tą patį vakarą visai neišė
jo. Kiti išėjo tiktai dalį kelio, 
šeštadienį, sekmadienį,\ pirma
dienį žmonės apsiprato su pa
dėtimi, visos gelžkelių stotys 
visai ištuštėjo. Tiktai turintie
ji sugrįžti į kempes buvusieji 
mieste atostogauti kariškiai 
atvykdinėjo į stotis raportuo- 
tis viršininkams, kad jie ne- 
pražuvę ir nepavėlavę, bet ne
gali sugrįžti laiku dėl nebuvi
mo traukinių.

Civiliniai, turintieji būtino 
reikalo keliauti, ieškojosi au
tobusų, o tūli, labiau išsigalin- 
tieji, ima lėktuvus į tas vietas, 
kur tomis priemonėmis gali
ma nukeliauti.

Newyorkieciai, nemažiau 
įsirgę dėl per ilgų darbo va
landų ir nedamokėtos algos, 
tūkstančiais prisidėjo prie to
mis pat priežastimis susirg- 
dintų tūkstančių gelžkeliečių 
ant 47 šalies gelžkelių. Jie 
sustabdė traukinius penkiose 
dešimtys#' su virš miestų, kur 
rafidasi gelžkelių mazgai. Su-I

Žmogus gali dingti, 
kaip adata

- - _ \
Arba gali būti atrastas, bet 

niekas nepažįsta. Tokią pri
gyvenome žmogaus ir jo gy
vybės nepaisymo gadynę.

Brooklyne, East Upėje, ties 
galu State St., sausio 20-tą 
buvo atrasta graži, apie 45 
metų amžiaus moteriškė, 5 
pėdų ir 4 colių aukščio, 135 
svarų, šviesiaplaukė, rudomis 
akimis. Lig šiol niekas tokios 
neieškojo, neatsišaukė. Tebe
laikoma Kings County lavoni
nėje iki vasario'9-tos. Tą die
ną ją palaidos pamestų žmo
nių kapuose.

Dvasiškiai vadai ragina 
leisti rodyti filmą 
“The Miracle”

Trys dešimtys devyni protes- 
įtonų ir kitų religijų vadovau
jantieji dvasiškiai pasiuntė 
New Yorko Valstijos Board 
of Regents peticiją. Joje pra
šo nedrausti rodyti filmą “The 
Miracle.”

Pataikaudama kardinolui 
Spell m an u i tos Board of Re
gents komisija paskelbė filmą 
“šventvagiška” po to, kai toji 
filmą tos pat visos tarybos 
pirmiau buvo leista rodyti ir 
per keletą savaičių rodoma 
Paris Teatre, kur ją matė šim
tai tūkstančių newyorkiečių.

Ar galėtum surasti 
l jaunukų nelaimių 
priežastį?

New Yorko Harlemo viena
me tūlame plote randasi de
šimtis socialių agentūrų, ku
rios labai mažai kuo jaunu
kams tegali padėti. Ten ran
dasi vos 17 žaismaviečių. Ta
čiau tame pat plote randasi 
18 pulruimių ir 164 karčia- 
mos.

Mažai kuo geresnę padėtį 
terasime ir visame mieste — 
viskas doleriui, nieko jauni
mui.

HELP WANTED—FEMALE
MOTERYS - IšRINKftJpS 

PATYRUSIOS X 
PRIE SVETERIŲ KAVALKŲ 

LINKSMA APLINKA
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
J. EISENBERG INO.

178 HUDSON ST., N. Y. C.
(24-25

Namų darbininkė; guolis nuošė 
varne kambaryje su television. Tu) 
mylėti vaikučius (2). 6 kambarį 
ūkininkiška stuba. Paliūdijimai. Pe 
tyrusi. $130 į menesį. Fieldston 
7-4215. (24-28

Namų ruošėja. Mylinti vaiku.* 
Guolis vietoje. Geri namai tinke 
mai darbininkei. D. P. priimam; 
mokanti biskutį kalbėti angliška 
AXtel 7-0206. (25-27)

Suaugusi moteris /pagelbėti pri 
lengvo namų darbo; atlyginimas - 
kambarys ir valgis. Esame du * su 
augę. D. P. priimama, mokanti bis 
kulį angliškai. Mrs. Simpson. H? 
3-9692.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

darbo ieiškoti bažnyčiose ir 
klebonijose. Senieji klebonai 
išsigando ir labai supyko.

Senieji kunigai žinoma, po
teriais dalintis su naujaku
riais nesigaili, nepavydi, lai 
tik jie nesikėsina ant vietų ir 
klebonijų turtų. Bet su jais 
bėda tame, kad jie dvasia 
'šventa gyventi negali, o far- 
meriais, mašinistais bei gat- 
vešlaviais būti irgi nenori.

Vilnis cituoja Chicagos 
“Tribune”. “Tribune” rašo: 
“1951 metais jau yra 850,- 
000,000 žmonių, gyvenančių 
šalyse, kuribs turi komunisti
nes valdžias, kuojnet pirma 
1914 metų nebuvo nė vieno 
žmogaus po tokia valdžią.”

stabdė po to, kai per 23 mė
nesius nesulaukė iš kompani
jų nei iš valdžios veiksmo pa
tenkinai jų reikalavimus.

Dr. M. Maišei I
Staigios ir įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00. ♦

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

New York City
VALANDOS: v

Kasdien .10:00—1:00, 4:00—7:001
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

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. 7-6283

Namų, darbininkė. Prižiūrėti vai 
kutj lankanjt mokyklą, pora dirban 
ti. $60 į mėnesį. Guolis vietoji 
D. P. priimama, mokanti biskut 
angliškai. Butterfield 8-2869.

(27-29

HELP WANTED—MALI
Prosytojas, ranka prie geros rt 

šies vyrų paltų. Labai malonus i 
geras darbas. Gera alga. w

S. Markowitz, 17 East’ 16tn St 
New York City. (23-27)

Apdegė valydama savi 
suknelę

t

Mrs. Ellen Mathews pavo 
jingai apdegė savo namuose, 
Bellmore, L. I. Ji chemiški 
skysčiu valė savo suknelę 
Chemikalas eksplodavo ir pa 
sipylė liepsna, kuri padegė jo 
drabužius. Sūnus ugnį užgesi 
no ir pašaukė policiją, kur 
motiną nugabeno ligoninėn.

Mrs. Sarah Fuchsj gyvenau 
ti 395 §tanhope St., Brookly- 
ne, užvedė prieš kenuotų vai 
gių firmą civilinio ieškinio by 
lą. Reikalauja milijono dole
rių atpildo už tai, kad fps vai 
kai susirgo nuo kenuoto mais 
to ir dėl to turi būti po dak
taro priežiūra. 
v. ■ - . - ............................ '■■■■ —

EGZAMTNUOJAM akis 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME

TONY’S
UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

U TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ 

« •

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais. , 

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom .antrašu:

LAISVE
‘ 110-12 ATLANTIC AVĖ.,

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c., 

nes kainuoja persiuntimas. >

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas .

IGNAS SUTKUS r
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET*! ' 

i 
Brooklyn, N. Y. v

Telefonas: EVergreen 4-8174
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