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— Kairas ar taika? —klau
sia ambasadorius Austin Sau
gumo Taryboje, kalbėdamas 
apie Tolimuosius Rytus.

Jei generolui MacArthurui 
bus leista pulti Kiniją, aišku, 
gali užsiliepsnoti karas.

Bet žmonės karo nenori, —- 
jie ” nori taikos, pastovios, il
gametės taikos.

Karo nori nedidelė grupelė 
žmonių, atominės bombos ri
ti erių.

valdiniuose rate- 
reikalavimas dėl 

keturiu didžiųjų

Anglijos 
liuosc kyla 
sušaukimo 
konferencijos.

Mes seniai už ją stojome; 
mes manome, jog keturių di
džiųjų valstybių vyriausios 
galvos, susirinkusios konfe
rencijom galėtų karo pavojų, 
kabantį ant pasaulio galvos, 
nustumti šalin.

Daugiau: mes manome, jog 
turėtų susirinkti
džicsios — Kinijos 
Respublika turėtų 
muose dalyvauti.

penkios di-
Liaudies 
pasitari-

Montreališkis Jonas Karde- [ 
lis savo laikraštyj juokiasi iš I 
to, kad Laisvėje buvo rašyta, i 
jog “Lietuvių kalbos mokyklė
lė jau atsidarė.”

Kardelis, matyt, juokiasi ir 
pasižiūrėjęs į veidrodį...

Be to, jis sako, jog progre
syviai lietuviai, kurdami lie
tuvių kalbos mokyklėles, mo
kosi iš lietuviškų kryžiokų.

Pažangieji Amerikos lietu
viai daugelyj miestų palaikė 
lietuvių kalbos mokyklėles 
per pastaruosius 30 metų, 
kuomet daug dabartinių lietu
viškų kryžiokų dar be kelnių 
bėginėjo.

Dėka tam. mes turime Ame
rikoje gimusių ir augusių lie
tuvių kilmės amerikiečių vei
kėjų, kurie lietuviškai kalba 
ir rašo geriau nei daugelis 
Kardelio globojamų kryžio- 
kų, baigusių smetoniškas gim
nazijas.

Tų mokyklėlių . dėka, mes 
turime Lietuvoje gimusių, 
prieš pirmąjį karą atvykusių 
Amerikon beraščiais, lietuvių 
darbininkų, galinčių rašyti 
lietuviškai ne prasčiau už pa
tį Kardelį!

Pažangieji Amerikos lietu
viai iš kryžiokų tegalėtų pa
simokyti tik staugti gatvėse ir 
kultūrines pramogas 
bet jie to nesimokys.

ardyti,

lie-

Nr. 231

Brooklyno ir apylinkės 
tuviams:

Šeštadienį, gruodžio 2 d., 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hiii, r " — 
kuopa rengia Įdomų pažmonį
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GRASINAMA NAUDOT ATOM-BOMBįDEL KORĖJOS KARO
Truman sakė, bus vartojama 
ir atomy bomba, jei to 
reikės karui laimėti »

Washington. — Prezi
dentas Trumanas ketvirta
dienį pareiškė, kad galės 
būti panaudota ir' atominė 
bomba, jeigu to reikės ko- 
rejiniam karui laimėti ir 
taikai užtikrinti.

Atsakinėdamas į kores
pondentų klausimus, prezi
dentas sakė, jeigu ateis tam 
laikas, tai jis įgalins gene
rolą MacArthurą pavartot 
atom-bombą, o MacArthu- 

I ras pasirinks taikinį, kur 
■ ta bomba numesti, i *-

Kartu Trumanas pareiš- 
' kė, kad jeigu Jungtinės 
Tautos pasmerks Kinijos 
Liaudies Respubliką kaip

^Korėjos liaudininkai atakuoja Malikas vetavo amerikinį
5 apsuptus jankių pulkus

užpuoliką, tai Amerikonai 
iš oro bombarduos svar
biuosius Mandžūrijos punk
tus.

vartos atom-bombos, kaip 
tik pagal Jungtinių Tautų 
užgyrimą? — užklausė ko
respondentai.

Prezidentas atsakė, kad 
ir be Jungt. Tautų užgyri
mo galės būti naudojama 
atominė bomba, jeigu vy
riausias komandierius ma
tys reikalą.

Madrid, Ispanija. — Su
sprogo parako sandėlis Car- 
tagenoj; sužeidė du darbi
ninku.

Adenauer prašo “lygybės” i R cechų kunigų
mainais už vokiečių 
armijos atgaivinimą liudija, kad vyskupai 

vadovavo šnipams
Bonn, Vokietija. — Va

karų Vokietijos premjeras 
Adenauer sakė, jis sutiktų 
atgaivint vokiečių armiją, 
jeigu amerikonai, anglai ir 
francūzai pripažintų vaka
rinei Vokietijai politinę ir sef Beran 
biznišką lygybę; tuomet va- cha 
karu Vokietijos karinome- suokalbininkams prieš Če- 
nė išvien su jais “gintų* choslovaki jos Liaudies Res- 
Europą” nuo Sovietų.

(Dauguma vakarinių vo-j 
i kiečių pastaruosiuose Ba- 
i varijos ir kitų dviejų vals
tijų seimelių rinkimuose 
balsavo prieš armijos atgai
vinimą.)

Praga, čechoslovakija.— 
Vienuolika <______ ____v
katalikų kunigų liudijo tei
sme, kad arkivyskupai Jo- 

i ir Josef Mato- 
vadovavo šnipams ir

Slapti anglų diplomatų 
ir generolų pokalbiai

London.— Aukštieji Ang-1 
lijos diplomatai ir genero
lai susirinks Singapore, 
Malajoj, gruodžio 7 d. ir 
slaptai tarsis apie politiką

N. Y., LDS 200! Rytų kraštų.'

jui atžymėti.
200 kuopa — jaunimo kuo

pa. Padėkime jauniems žmo
nėms veikti, atsilankydami į 
jų ruošiamas pramogas.

200 kuopos veikėjas, Jonas 
Katinas, 
pramoga bus tokia 
kokios ši auditorija 
mačiusi.

Pradžia 8 v. v.

Korėja, gruod. 1. —Šiau
rinės Korėjos liaudininkai' 
ir kinai atakuoja tris Ame
rikos marinų pulkus ir du 
jankių armijos pulkus, ap
suptus į pietus nuo Čang- 
džin tvenkinių, žieminiai- 
rytiniame fronte.

Amerikonai tik iš oro te
gali numesti maisto ir amu
nicijos apsuptiesiems. Šim
tai Amerikos lėktuvų be 
atvangos bombarduoja ir

priešams daug nuostolių.
Šiaurvakariniame fron- 

tę amerikonai pasitraukė 
dar desėtką mylių atgal į 
pietus. Jie žada sudaryti 
savo apsigynimo liniją už 
30 mylių į žiemius nuo Py
ongyang©, Šiaurinės Korė
jos sostinės.

Korėjos liaudininkai, be 
kitko, užėmė Kunu miestą, 
geležinkelių ir ’ 
mazga.

reikalavimą ištraukti 
kinus iš Korėjos

Lake Success 
Devyni Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nariai 
balsavo už Amerikos rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka atšauktų kinus, kurie 

.JI. ir vieškeliu Padeda Šiaurinės Korėjos 
Amerikonai, netekę liaudininkams gintis nuo 

apšaudo atakuojančius liau-j Kunu, pasitraukė iki Sun- amerikonų. Prieš tą ieika-
J . i , . i ‘v__  ___i- • avima na šavo vien tik So-(liniukus. Sako, jog padaro

N. Y. — Indijos atstovas susilaikė

lavimą balsavo vien tik So
vietų atstovas Jokūbas Ma-

I likas.Komunistų Partija Šaukia tuoj Tokiu būdu Malikas at- 
. v J y j metė-vetavo šį reikalavimąprotestuot pries atom-bombas kaip vienpusišką.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos komi
tetas išleido atsišaukimą, 
ragindamas visus amerikie
čius tuojau ir urmu protes- 
tuot prieš prezidento Tru
ro ano grasinimą naudot at
ominę bombą.

Atsišaukimas, tarp kitko,

Moterų demonstracija
Jungtinėm Tautom

Lake Success. N. Y.

. Malikas 
užreiškė, jog visa svetimų- 

į jų kariuomenė turi būti iš- 
1 traukta iš Korėjos.

nuo balsavimo.
Ateinančią savaitę ameri

konai su savo bendrais per
duos Jungtinių Tautų sei
mui spręsti rezoliuciją dėl 
kinų kariuomenės ištrauki
mo iš Korėjos. Seime nie
kas neturi veto teisės.

Amerikos delegatai svar
sto, kad gal reikės “pastip
rinti” šią rezoliuciją taip, 
kad būtų pasmerkta naujo
ji Kinija ir nustatyta lai
kas, kada kinai turėtų būti 
atšaukti iš Korėjos. Be to, 
amerikonai gal reikalaus 
įgalint generolą MacArthu- 
ra bombarduot Mandžūri- 
ją-

“Tai dabar laikas sustab- 
čechoslovakų dY^ atominiai pakvaišusių 

Amerikos imperialistų ran
ką. Negalima nė vieno mo
mento gaišuoti.”

Tie kunigai davė parody
mus prieš S teisiamuosius 
kunigus ir vieną vyskupą.

Visi teisiamieji prisipa
žino kaltais. Jie taipgi sa-

Daugiau kaip 2,000 moterų i Sen. Knowland šaukia 
susirinko į Jungtinių Tautų 
patalpos koridorius ir pro
testuodamos demonstravo 
prieš Trūmano pareiškimą 
apie atominės bombos nau
dojimą. Su moterimis buvo 
daug jų vaikų ir kareivinio 
amžiaus sūnų.

Tą demonstraciją sušau
kė Amerikiečių Moterų Or
ganizacija dėl Taikos.

ginkluot japonus, 
vokiečius ir Franką

Reikalaujama dar iki 21 
biliono dolerių karinių 
lėšų per metus

Čia

Anglai ir kiti vakariniai 
europiečiai nusigandę 
atominio karo pavojų

London. — Anglijos sei- 
kė, jog pats popiežius liepė mas gyventojai nusigan-
vyskupams, ir kunigams 
šnipinėti prieš vadinamą 
“bedievišką” komunistinę 
Čechoslovakijos valdžią; o 
popiežius perdavinėjo savo 
šnipų žinias “vakarams” 
(Amerikai, Anglijai, Frau- 
cijai).

linkui Burmos, Kinijos, Ko- ir* v i • • 1 - • 
rėjos ir Indo-Kinos. Į pasi- VirSpClllldl DUS13 
tarimus šaukiami Anglijos • r • < 1
atstovai iš visų Tolimųjų ISpCCialiai aptakSUOtl

Siūloma pratęst rendu 
; kontrolę 2 mėnesiam

Washington. — Bankinis 
v._ . Senato komitetas pasiūlė

įdomi I Kongresui pratęsti rendų 
nebuvo kontrolę dviem mėnesiais

Dalis amerikiečių, delegatų 
į tarptautinį taikos partizanų 
kongresą Varšavoje, prieš 
grįžtant nąmo, nusitarė ap
lankyti Tarybų Sąjungą.

Maskvoje jie norėjo pasi
matyti su Amerikos ambasa
dorium Kirk’u, bet pastarasis 
atsisakė su jais 
kalbėtis.

Gaila !

kontrolę dviem mėnesiais 
po naujų metų.

Senasis rendu kontrolės 
Įstatymas išsibaigs su pas
kutine 1950 metų diena.

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas užgyrė pa
siūlymą specialiai aptak- 
suot pačius didžiausius 
kompanijų pelnus 75 pro
centais, taip 1__ _____
gautų 3 bilionus, 100 milio- 
nų dolerių daugiau per 
metus.

Valdžia reikalavo 4 bi
lionų dolerių taksų už virš
pelnius.

dę, kad prez. Trumanas ža
dėjo panaudoti atom-bom
bą, jeigu to reikės koreji- 
niam karui laimėti. Anglai 
ypač bijo, kad jeigu ameri
konai pradėtų mėtyti ato
mines bombas į Mandžūri- 
ją, tai Sovietų Sąjunga ga
lėtų panaudot savo atom- 
bombas prieš Angliją.

Bent šimtas Darbo Parti
jos atstovų Anglijos seime 
ragino valdžią tartis su So
vietais ir daryti spaudimą 
Amerikai, kad būtų išveng
ta atominio karo.

Konservatų (torių, 
pačių dešiniųjų)

mą.
Policija blaškė darbinin

kų demonstracijas prieš a- 
tominę Amerikos politiką.

Paryžius.— Kai tik prez. 
Trumanas padarė pareiški
mą apie atom-bombos nau
dojimą, kilo didelis sąjūdis 
Francijos seime. Tad Fran
ci jos valdžia pranešė, kad 
jinai priešinga atominės 
bombos vartojimui koreji- 
niame kare, i

matytis ir

dd. Niūjor- 
Amerikinio

Gruodžio 2 ir 3 
ke vyksta svarbi 
Sveturgimiams Ginti Komite
to sušaukta konferencija.

vadas
kad valdžia Churchillas plūdo Sovietų

GrapeglTaunųj?akar?ninkų įa" Privirto
suokalbiavo nuverst Thai- 
lando premjero Fibuno So- 
ggramo valdžią. Bet suo
kalbis susektas ir, sakoma, 
suardytas.

ši organizacija šiuo metu 
atlieka milžinišką darbą, gin
dama puolamuosius sveturgi- 
mius. Ji reikalinga didžiau
sios paramos iš kiekvieno gal
vojančio žmogaus.

miliono bedarbių

Roma.—Italijoj yra jau 3į 
rhiliono bedarbių. Klerikalų 
de Gasperio valdžia bijo, 
kad komunistai nepatrauk
tų bedarbių j savo pusę; to
dėl žada atidaryti bedar
biams pašalpinius darbus ir 
renka pinigus į fondą be
darbiams šelpti.

Melbourne, Australija, — 
Australijos laikraščiai ap
gailestavo, kad prez. Tru
manas grasino pavartot a- 
tom - bomba, “jeigu rei
kės.”

Honolulu, Hawaii. — 
atsilankęs republikon. Jung. 
Valstijų senatorius Know- 
landas ragino Trumano 
valdžią tuojau organizuoti 
ir ginkluot japonų, vakari
nės Vokietijos ir Ispanijos 
Franko fašistų armijas ka
rui prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką ir Sovietų Są
jungą.

Washington. — Demok
ratas senatorius Claude 
Pepper reikalavo, kad val
džia duotų generolui Mac
Arthurui valią įsiveržt į 
Mandžūriją ir mėtyt atom- 
bombas į kinus, jeigu Mac- 
Arthuras to norės.

Washington. — Prezid. 
Trumanas susišaukė kong- 
resmanų ir senatorių vadus, 
demokratus ir republiko- 
nus, pasitarti apie ginkla
vimosi smarkinima.

Pranešama, jog preziden
tas reikalauja dar 11 iki 21 
biliono dolerių ginklavimui
si per metus, priedan prie 
jau paskirtu kariniams tik
slams 35 bilionų dolerių.

Teigiama. kad prezid. 
Trumanas ragins Kon
gresą vien atominėms bom
boms pridėti' biliona iki 
pusantro biliono dolerių 
per metus. O jau pirmiau 
paskirta bilionas dolerių a- 
tom-bombom gaminti.

Prezidentas paskyrė 
kainų nustatytoją

Suparalyžiuotas veteranas 
nušovė bekoji veteraną

Sąjungą, bet ir jis patarė 
dar tartis su Sovietais.

Daugelis seimo narių sa
kė, amerikonai Korėjoje tu
rėtų neiti iki Mandžūrijos 
sienos; reikėtų sudaryti 
tarpinę, bufferinę valstybė
lę šiauriniame Korėjos plo
te, kuris rubežiuojasi su 
Mandžūrija, kad būtų iš
vengta karo su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Roma. — Dauguma Itali
jos gyventojų persigandę a- 
tominio karo pavojų, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas. Komunis
tų priešai taipgi kritikuoja 
prez. Trumano pareiškimą 
apie atom-bombos naudoji- ♦

Tibeto valdovas išgabena 
savo auksą į Indiją

Kalimpong, Indija. —Pra
nešama, kad šimtas mulų 
neša bei veža Tibeto kara
liuko Dalai Lamos auksą, 
sidabrą ir kitas brangeny
bes iš Tibeto sostinės Lha- 
sos į Indiją. Stengiasi ap
saugot savo turtus nuo Ki
nijos Liaudies Armijos. 15- 
metinis karaliukas kartu y- 
ra religinis tibetiečių bud- 
distų galva.

London. — 100 darbiečių 
.Anglijos seimo narių pasi
rašė reikalavimą uždraust 
naudot atom-bombą.

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė Toledo 
miesto majorą M. D. Di- 
salle kaip kainų nustatymo 
direktorių. Paskyrimą tvir
tins Senatas.

Kada prezidentas įsakys 
kontroliuoti kainas, dar ne
žinoma. Senato vadai reika
lauja, kad sykiu ir algos 
būtų užšaldytos, jei prasi
dės kainų kontrolė. Visai 
nekalba apie kainų numuši- 

1 mą iki to lygio, kur jos bu
vo pirm korejinio karo.

Richmond, Va. — Prasi
dėjo teismas prieš supara
lyžiuotą karo veteraną C. 
Ėd. Kennedy, kuris ligoni
nėje nušovė savo draugą 
V. W. Clary, kitą veteraną, 
netekusį abiejų kojų perei
tame pasauliniame kare.

Jiedu pasigėrę susiginči
jo. Kennedy užbaigė ginčą, 
suvarydamas šešias revol
verio kulkas į Clary.

Premjeras Attlee lekia 
pas prez. Trumaną

Kiaulės liauka gal atželdys 
plikiams plaukus

Philadelphia. — Syvai, iš
traukti iš pituitarinės (po- 
smegeninės) kiaulių liau
kos, ataugina pląukus nu
plikusioms žiurkėms, kaip 
parodė čionaitinė United 
Research Laboratorija.

Dabar bus mėginama to
mis kiaulinėmis liaukomis
atželdinti nuplikusiems i ORAS. — Vis dar giedrą 
žmonėms plaukus. Į ir šaltoka.

Washington. — Socialis
tas Anglijos premjeras Cle
ment Attlee įsiprašė, kad 
prezid. Trumanas sutiktų 
asmeniniai su juo aptarti 
klausimus dėl Korėjos ka
ro, atomų bombų naudoji
mo ir dėl politikos linkui 
Kinijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Už dienos kitos Attlee iš
lėks iš Londono į Washing-, 
toną. /

I
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Kas Ką Rašo ir Sako
NEPRIKLAUSO JOKIAI 
RELIGINEI GRUPEI

Rašydamas apie Padėkų 
Dieną, be micros ir čienios 
iškraipydamas tikruosius 
faktus, Čikagos 
Draugas primena:

Apie šešiasdešimt

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Rašo akredituotas Laisves korespondentas

gavus iš žmonių • “ekstra” ' 
doleri kita. Jie skelbs: 
rėkit, mes kovojame 
Vilnių, • 
ni.ųų!

Bet jie
Vilniaus

j Lietuvai 
vojant prieš karą, už

;iš Korėjos.
Mr. Austin pareiškė:
— Klausimas prieš mus 

stovi toks: Ar Tolimuosiuo-

uz i TREČIADIENIO , POPIE-Į
— duokit mums pi | ^KA7^

Lake Success. — Saugu
mo Tarybos posėdis trečia-

jų negaus, u?
priklausomumą 

reikia kovoti koj dieni atsidarė 3 v. p. p.
. hž Lie- ima žodį Malikas,

•čių gyventojų (Amerikos) ne- tuvą, kuri šiandien taip rū-Jaudamas, kad būtų skaity-

kunigų

nuošim- Ima žodi Malikas, reika-;

Entered as second class matter at the Tost Office of Jamaica, N. Y.,
_ under the Act of March 3, 1879. ________ i savo gerumo,

. i n/7 j i i skiria, visiems skiria lygias
/Vuoznonės apie generolą IVIacArthurą progas į gerovę ir laisvę...

Tikrumoje yra taip: 
lionai amerikiečių (ypatin
gai negrų ir lotynų tautų

- j priklauso jokiai religinei gru-; pįnasj Vilniaus puošimu, i ta kablegrama, tik’ką gau- 
Y-. ipei. Nepaisant to, Dievas is i Bet fie gaivaiaį; KLlrie ten' ta šiaurės Korėjos.
_ savo gerumo, nė vieno nets- buvo susirink§( kovoja UŽĮ _ Nį k tam nesiprie.

>C5lzii»io vieiAmc1 alnria I V O 1 >i 54 • • ~ • ( A

Dabar daug kas mano, kad ne prezidentas Trumanas, 
bet generolas MacArthuras nustatė ir išvystė Amerikos 
politiką Korėjos konflikte. Nuo to laiko, kai prezidentas 
įsakė mūsų ginkluotoms jėgoms įsivelti į Korėjos civ„. 
nį karą ir paskyrė MacArthurą tų jėgų komandieriumi, 
jis, prezidentas, tapo generolo “vergu”.

Todėl dabar, kai staiga Korėjoje karo eiga pakrypo : nas: jie vos tesuduria galą <<; 
kiton pusėn, nepalankion tai politikai, kuri iki šiol buvo - su galu; jie skursta ir varg- ri]<os 
vedama Korėjoje, pasipylė smarkios kritikos generolo sta. Jiems Padėkų Diena— 
adresu. Ypatingai jos matosi daug Europos kraštuose, 
net ir tokiuose, kaip Anglija ir Francūzija, kurios be ! turi už ką dėkoti. 
Washingtono leidimo jau seniai nebenužengia nė vieno ; ---------
žingsnio. ! KAR TOJA

Aštriausia kritika pasireiškia dviem punktais. Vienai Naujienos 
MacArthuro klaida buvo tada, kada jis nutarė peržengti j q’ajg-j aišku, 
38-tą paralele. Prieš tai, kaip žinoma, rimtai persergėjo sjas Lenino 
ne tik Tarybų Sąjunga, bet ir Indija. Dabar paaiški, kadjTrockis buv0 
“privatiškuose” pokalbiuose su Washingtonu kritiškai į gal Stalino įsakymą, 
tą MacArthur žygį žiūrėję taip pat anglai ir francūzai.

karą, prieš Lietuvą.
Dėl to žmonės jiems pini 

mi-' gų neduos, lai jie nesidžiau

•h i kilmes žmonių) priklauso į; /111- ! . • . -religinėms gru-

čiango Tsiangas
Tuomet pirmininkas da

vė žodį Kuomintango atstu-' 
vui, Dr. Tsiangui.

Tsiangas kalba angliškai se Rytuose bus taika ar ka- 
(gan gerai). Jis sako,klausė- , ras? Pasaulis neramiai lau- 

'si vakar kalbos (ambasado-j kia atsakymo į šį klausimą, 
riaus Wu), kuri “neturėjo ! Jis nurodo, jog Kinijos 
nieko kiniško.” Kalbėtojas ; vyriausybės politika ryžta- 
nemano, jog bet kuris ki- i si iššaukti prieš • save du 

trečdaliu pasaulio; toji vy
riausybė nesiskaito su 
Jungtinėmis Tautomis ir 
stumia nuo Kinijos geriau
sius jos draugus. Austin 
sutinka, jog šiandien dar 
negalima tos rezoliucijos

7 V *
nas, “net ir kinas komunis
tas”, galėtų prisileisti prie 
to, kad jį vedžiotų kiti už 
nosies, kad jis tarnautų sve
timiems ponams.

Dr. Tsiangas toliau pra
dėjo pulti Rusiją ir teisin
ti kitas šalis, kurios per ii- balsuoti, kadangi tūlų val
gus metus (pav. Anglija ir stybių delegacijos (Indijos 

v . ! Francūzija) buvo Kiniją j ir Anglijos) dar vis negavoa egiamą, iAowovn.nQ.nc rpciQno.A kdH.'u savo vyriausybių in-

išina? — klausia pirminin-
I kas. — Jei ne, tai tegu se- 
ikretorius skaito.
i Kablegrama ilga, iš Ko- 
Į rėjos išsiųsta š. m. lapkri- 
Ičio 27 d. Ją prisiuntė Korė- 
j jos Liaudies Respublikos 
užsienio reikalų ministras 
Pak Hen En.

APIE TAUTININKU
SĄJUNGĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Margutis

i____ ; Lietuvių Tautinės Są-ljas, Konstantin E
jungos konferenciją, kuri pe-! ko.

ne padėkų diena, nes jie ne- Teitą mėnesį įvyko New Yor-

i Wtirioms
pėms, tačiau daugumo jų li- 

i kimus yra didžiai apverkti-

rašo:

Žinoma,
Kita MacArthuro klaida buvo padaryta tada, kada jis; nų maldelė 

šiomis dienomis pradėjo ofensyvą “baigti karą” ir palei-i daug kartų 
do savo armijas linkui Kinijos rubežiaus. Juk čia buvo ; kam gi jos :• 
visam svietui aišku, kad Kinija negalės tylėti. Ji netylė- i išspausdino?

“atidengimą’
girdi, Budenzas taip

jo, ji persergėjo^ ir protestavo. Taip pat, sakoma, šiam 
generolo žygiui nepritarė nei anglai, nei francūzai. Pas
tarieji patarė Amerikos armijas sulaikyti už keleto de- 
sėtkų mylių nuo Kinijos rubežiaus ir tuojau imtis žygių 
dėl politinio Korėjos reikalo išsprendimo. Turėta minty
je, girdi, pasitarimas su Kinija.

Bet kaip tik MacArthur ir pradėjo vėliausi ofensyvą 
“baigimui karo dar prieš Kalėdas”, kad nedavus progos 
tokiems politiniams pasitarimams įvykti. Kitais žodžiais, 
MacArthur nusprendė viską greitai ir griežtai išspręsti 
ginklų pergale. Jis paleido visas jėgas darban ir pradėjo 
veržtis prie pat Mandžūrijos.

Tai visa dabar iškeliama aikštėn, kai prasidėjo nepa
sisekimai karo fronte.

Kad MacArthur pasidarė visu bosu Korėjos konflikte 
ir padiktavo visus karo eigoje žygius, tai tiesa, tai vi-

. A * i •, rP i- g i-.-Tpavergusios. Tsiango kalti-!is 
rašo apie Ame- skaito Irygve Lie padcieU1 . i . i • • i • i L z- i 4.i j immaSj aišku, vyriausiai bu- strukcijų, kaip balsuoti, bet 

| vo nukreiptas prieš caristi- jis mano, jog rytoj būtinai 
ne Rusiją, bet užteko ir Ta- teks rezoliucija balsuoti ir 
rybų Sąjungai. žinoma, priimti.

O kai dėl to, kad Ameri-1 
j kos laivynas užblokadavo ; 

rn . i j 1-4. i Taiwana (Formozą), f tai hu skundas, nukreiptas D1._ Tsia as sak6: ame. 
pnes amerikiečius ir Syng-, . taį gu ]e
man Rhee kareivių žiauru-1 Rinij valdžia susita » 

i mus, atliktus Korėjoje, lai i J 
'baisus dokumentas, bet ka-' 

ivynės Mylėtojų Draugiją. Vai- į daugi jis ilgas, niekaip niū 
! su skiltysna nesutalpina , 
imas, tai čia paduosiu tik! Ar jis kinas? j kos įsikišimas į Korėją yra 
I tūlas ištraukėles. j Ima žodį ambasadorius i niekas daugiau, kaip impe-

Rak Hen En sako, jogiWu Hsiu-čuan. Jis parei-1 rialistinis žygis; jis karto-
. visoje Korėjoje, kur liaudis į1 škia, jog vakar savo kalbo-jja, ką sakė Višinskis. Tary' 
i buvo įkūrusi savo valdinius' je pasakė ir šiandien pakar-bų Sąjunga, nurodo Mali- 
I organus, dabar jie žiauriai j toja, kad Dr. Tsiangas ne-j kas, jau seniai reikalavo 
Likviduojami, — likviduoja-1 turi jokios teisės čia kalbė-! baigti mūšius Korėjoje, iš
imos žmonių teisės ir lais- į ti Kinijos vardu, nes jis te-įtraukti iš ten svetimų kraš- 
I vės. r : atstovauja “F

Rugsėjo 29 d. Seulo mies- reakcinės klikos likučius, 
i te buvo nužudyta keletas 
’ liaudininkų, nukirstos jų dorins W
rankos ir kūnai pakabinti j bejoju, ar šis žmogus, kuris: merikos įsikišimas į Korė- 

'ant stulpų gatvėse; spalio įtik ką kalbėjo, yra pats ki-!ją buvo padarytas be Jung. 
1 d. Syngman Rhee paskir-! nietis. 475 milijonų Kinijos Tautų užgyrimo bei atsi- 
ti konlunistams naikinti bū- j žmonių kalbos, pasirodo, jis klausimo; tik tuomet, kai

| prez. Trumanas pareiškė, 
Ambasadoriaus Wu pas- j kad Amerika Korėjon įsiki- 

klausovuose. ša su ginklu, tik tuomet tas
i klausimas buvo atneštas 

(Wu Hsiu-čuan turi am- Jungtinėms Tautoms užgir- 
basadoriaus titulą, bet kai- ti, bet jis užgirtas buvo ne- 

; spalio 2 d. prie Han-įbčtojai tų kraštų, kurie nė-1 legaliai. Jungtinės Valstijos 
įgan upės buvo nužudyta 30 ra Kinijos Liaudies Res- naudoja Jungtinių Tautų 

dėl priklausymo nu klikos pripažinę, atsisa- vardą kaip ploščių savo ag-

i ko. Konferencijos bosu 
ichicagietis A. Olis,

Nors tautininkai jau Įč.jo Į 
Amerikos . Lietuvių Tarybą, 
'bet savo sąjungos jie nepalei- 

artimiau- ’do. Kokia prasme egzistuoti
bendradarbis ^ai sąjungai, tik .jie vieni 

nužudytas pa- no. Organizaciniu žvilgsni 
panašiai kaip ir

Ką gi Korėjos Liaudies 
huvo , Respublikos užsienio reika- 

’ lų ministras kablegramoje

tai sena Naujie-pe]. vjs^ ^a|j jje 
kurią jos .jau išimts veikiančių kuopų, o to- 
kartojo. Bet jse kuopose nėra nei 500 
pokštą dabar l-iu Bet tautininkai mano, kad 
Kuo jos ŠĮ jie yra žemės druska. Jie de- 

parėmė? Ogi,;dasi kokiais tai mesijošiais.
sakė. I

na-

J

i valdžia, aišku, kalbėtojas 
i vadina Čiang Kai-šeką ’.

Malikas kalba
Paskutinis (trečiadienį) 

kalbėtojas buvo T. Sąjum 
gos atstovas Saugumo Ta
pyboje Malikas. Jis pakar
toja tai, ką kadaise čia pat 
sakė, o jis tuomet sakė, jog 
Amerikos politika veda pa
saulį prie karo, jog Ameri- 
kos įsikišimas į Korėją .yra

nemažesnis už patį Grigai
tį, kuomet eina klausimas 
apie Tarybų Sąjungą ir jos 
vadovybe!

Lietuviškas priežodis
I ko: Toks toki pažino ir1 * .i arbatos pavadino!...

o konferencijoj
• kartojo tą pačią n u vai- i 
pasaką apie “pasaulio I 

’’ Tais : 
jų kon-■ 
Li dar 

blyno, 
lietuviu

lietuvių bendruomenę.’ 
antiponais ir baigėsi j Kuomintango I tų kariuomenę ir leisti Ko- 

1!1 ■ rėjos žmonėms patiems sa-
— Be to,—sakė ambasa-vo reikalus sutvarkyti.

u, — aš rimtai a-! Malikas primena, jog A-

PATYS NEŽINO. 
KO JIE NORI

i Š. m. 
i kagoje• .. ’V... --- ./„v* . * i L-VOCt*

siems šiandien aišku. Bet jis tai galėjo padaryti tik to- !•_ „° r 
dėl, kad jam tą privilegiją suteikė abelnoji politika, ku
rią nustatė ne jis, bet prezidentas ir valstybės sekreto
rius. Kaip greitai buvo nutarta įsimaišyti į Korėjos civi
linį karą, kad išgelbėti Syngman Rhee režimą, viskas ki
ta jau priklausė nuo generolo MacArthuro. Jis yra kon
servatyvus militaristas. Jis viską sprendžia tik jėga.

Kasdieniški šaudymai

.tautos namais.“
! Išrodo, kad I 
Mačiūnas nori jiems 
noti kokį nors namą.

Jei nebūtų Olio, 
j Rastenio ir dar kelių 

^^pieroių, tautinė sąjungėlė bū- 
paleista ant licitacijos.

bagoty rius 
padova

riai užmušė 19 asmenų,’ nemoka!... 
kaltinamų prijautime ko
munistams; spalio 2 d. ten'taba sukėlė 
pat buvo nužudyta 60 metų juoko bangelę, 
amžiaus moteriškė, kurios! 
sūnus priklausė Darbo Par-1 

-Jtijai;

klerikalų Diaugo bendia- [triniai darbo metodai. Pasta- į asmenų 
darbis, įeina ir Seinai, iriruoju metu čia pasirodė daug į ūarbo unijoms’ 
Suvalkai, ir Gardinas! Igalingų ekskavatorių, i 

Na, ir šitie žmonės (lie-Jrinių skreperių,
■ žinia, keliolika jų ten bu- nų,
'vo) nutarė “kovoti” UŽ tai, šyklių ir tt. Tai įgalino žymiu 
kad Vilnius priklausytų (mastu 
Lietuvai. Tam tikslui įkur-:darbus ir kitus daug « 
ta • “Vilniaus Krašto Lietu-1reikalaujančius procesus, 
vių Sąjunga.” 

Kam visa tai?
Argi šiandien Vilnius ne-'

priklauso Lietuvai?^ Jeigu chanizmi; ir stakiinių 
taip, tai kodėl tie žmonės

lapkričio.
įvyko

lietuviu

Bačiūno, 
kitu Re

“Vilniaus; tų 
i susirinki-i

fmas. lik pagaivoKJt: v n-; 
niaus krašto! O į tą “Vii- i 
niaus kraštą”, kaip aiškina!

j Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
iii’ kitu respublikos miestų sta- j 
tybose plačiai Įdiegiami indus-

priklausymo publikos pripažinę, atsisa- vardą kaip ploščių savo ag- 
; Pyongane|i<o jį vadinti ambasadų- resyviams žygiams Azijoje 

■ pridengti.
Už visą, kas šiandien da

rosi Azijoje, yra kalta Ame
rika, nurodo kalbėtojas.

Šitaip baigėsi trečiadienį 
Saugumo Tarybos Sesija. '

Ketvirtadienį, spėjama,

( v ; Pyongane^po jį vadinti ;
trakto- Į sušaudyta daugiau, kaip 7,-jrium; jie Wu vadina gene- 

bokštinių kra-[ qqq " t, ; • ...
transporterių, betono mai-

Beveik kiekvieną dieną pranešama iš Formozos, kad 
Čiang sušaudė tiek ir tiek “šnipų”. Vieną dieną sušaudė 
net keturiolika. Tie žmonės buvę susekti dirbą .komunis
tinei Kinijai.

Čiango klika jaučiasi saugiai ir gali žmones kasdien 
šaudyti tik todėl, kad Formozą ir jo režimą pasiėmė gin
ti ir globoti Jungtinių Valstybių kariniai laivai. Jeigu ne 
tas mūsų vyriausybės žygis, kaip dabar visiems aišku, dėl Vilniaus sielojasi? Kam 'mechanizmu
čiangiški “didvyriai” seniai būtų pabėgę ir iš Formozos.

Plieno trustas nieko ne pralaimi

United States Steel korporacija ir United Steelwor
kers unija susitarė dėl algų pakėlimo: Darbininkai laimi 
10 procentų pakėlimą. Vadinasi, streiko plieno pramonė
je nebus. Kitos plieno kompanijos, kaip ir paprastai, pa
seks United States Steel pėdomis.

Suteikdamas šį algų pakėlimą plieno trustas nieko ne
nustoja. Tam pačiam pranešime skaitome, kad plieno 
kaina-bus pakelta net šešiais doleriais ant tonos. Tuo 
būdu algų pakėlimas perleidžiamas plieno vartotojams.

Svarbūs apsigynimo reikalai
jau čia pat Amerikinio Sveturgimiams Ginti Komiteto 

šaukiamoji konferencija. Ji įvyksta šios savaitės pabai
goje — šeštadienį ir sekmadienį.

Komitetas praneša, kad iki šiol jau yra sulaikyta arti 
du šimtai sveturgimių amerikiečių su tikslu juos išde- 
portuoti iš Amerikos. Prieš daugybę jau užvestos bylos 
ir prasideda kova teismuose. Valdžia, matyt, ruošiasi 
vajų prieš sveturgimius dar labiau išplėsti.

Visa Amerikos istorija pilna pavyzdžių, kad pasikėsi
nimai ant sveturgimių demokratinių teisių yra pasi
kėsinimai ant teisių visų Amerikos žmonių. Štai kodėl 
taip svarbu visais legališkais būdais apginti teises tų 
žmonių, kurie yra patekę Teisingumo Departmento ne
malonėn. Darbas didelis ir sunkus, susietas su didelėmis 
išlaidomis. Tai gali panešti tik plačiausia visuomenė.

Todėl labai svarbu, kad ši nacionalinė sveturgimiams 
ginti konferencija būtų tikrai sėkminga visais požiūriais.

asmenų, Hafju mieste Į volu, kuriuo jis buvo civi- 
sušaudyta daugiau negu'įįnį0 karo metu, kariaujant 
1,200 žmonių; Kečen mieste ' prieš Čiang Kai-šeką.) 
sušaudyta apie 1,400 asme-l 
nų; Sončen mieste nužudy- 

Lietuvos Civilinės butų sta-j amžiaus mergina
______ rlTil Ir ori •inc! nunne? nri-

mechanizuoti žemės 
darbo Ragina veikti.

Francūzijos Jean Chau-
I 1 1 1 V • 1 IkvvVll O OVA A AGI y

vėl kalba uz tai, kad^ bau-1 rezoliucija Korėjos klausi-

pirmiau nužudysiant, bude- ^oliuciją, kadaise pateiktą i ta, bet Malikas ją vetuos. 
A 47 1 1 z-'k L' 1 rV z-J z-v I A _ - ~  . . . «

itybos ministerija šiemet gavo dėl to, kad jos brolis pri- j ± 4. I
lis* Tarybų Sąjungos miestų klausė Darbo Partijai, bet I fe
i pusantro karto

mų, negu pernai.
j gamyba 1 

ta organizacija, sąjunga? |pat yra organizuota kai kurio- 
Visa tai daroma tam, kad se Lietuvos įmonėse.

Sąjungos m i 
daugiau me

j įrengi- įiai nupjovė jos nosį ir krū- 
Statybinių tįS; netoli nuo .

Philadelphijos policija areštuoja streikuojanti telefo
nistą. • ' ' 1

Kubos, Ekvadoriaus, Fran-
į mu S. Taryboje bus priim-

Tuomet tas reikalas bus 
pereduotas generalinei as- 
emblėjai, kuri susirinks šį

........  Auncuen ęūziJ°s, Norvegijos,. Angli- 
taip miesto kaimelyj kareiviai; Jungtinių Valstijų. ____ _______________

' išprievartavo moterį, Kurį i ^0-’e rezoliucijoje buvo rei- savaitgalį. Ten tikimasi re- 
tik prieš savaitę laiko pa-

! gimdė kūdikį... .
Tai tik keletas ištraukų tos garantuos Kinijai, kad, 

iš dokumento, kurio klau- ‘ 
santis žmogui plaukai ant nepalies Kinijos rubežiaus.! 
galvos pasistoja.

kalauta, kad kiniečiai ka- zoliuciją pravesti.
0 kas bus po to, —nieksriai būtų ištraukti iš Korė-j v Kab UU5 pu

i jos. Grąžon, Jungtinės Tau-1 negali dabar pasakyti. wnvnnbiAO 1
jų, Jungt. Tautų armijos,;

Pamokslas kinams

Ben

Po kablegyamos perskai
tymo pirmininkas pakvie
tė pietinės Korėjos užsie
nio reikalų ministrą, 
C. Limb’ą, kalbėti. Jis nie
ko naujo nepasakė, o tik 
išdrožė aštrų pamokslą Ki
nijos Liaudies Respublikos 
delegacijai, išvadindamas 
kinus komunistus “kruvi
naisiais”, “agresųriais” ir

Pažymėtina tai: kai tik 
, sesija atsidarė, pirminin
kas pakvietė prie stalo li
nijos delegaciją ir pietinės 
Korėjos delegaciją. Bet Ki- 

i nijos delegacija, žinodama, 
jog pietinės Korėjos atsto
vas kalbės, atsisakė prie 
stalo sėsti; tik kai jis bai
gė kalbėti, kinai sėdosi prie 
stalo.

| Chauvel ragina svarstyti Į 
rezoliuciją šaltai, pakarto
jant Kinijai, kad ji jaustų
si saugi, kad jos rubežiai • 
nebus paliesti, tik,, tegu jil 
ištraukia iš Korėjos savo j 
kariuomenę. Kalbėtojas nu
rodo, jog pavojus taikai y- 
ra didelis, bet dar vis ne
tenka prarasti vilties, kad 
šio pavojaus nebus galima 
nustumti į šalį.
Ambasadorius Austin kalba
Ambasadorius Austin siū-l 

lo, kad Saugumo Taryba at
mestų Kinijos kaltinimą, 
būk Amerika yra agreso
rius Taiwane (Formozoje). 
Jis reikalauja, kad Saugu
mo Taryba juo greičiau 
priimtų rezoliuciją Korėjos 
klausimu, — rezoliuciją, 
reikalaujant, kad Kinija iš
trauktų savo kariuomenę

Vaizdas iš Eugene, Ore. 
Patvinus upė užliejo mies
to gatves. Šis žmogelis 
tapo benamiu ir laiveliu 
važinėja gatvėmis.

2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Gruod.-Dec. 1950
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UTCRATŪRAH

DIDYSIS DAILININKAS
(1. J. Repin o mirties 20 metines minint)

Uja Jefimovičius Repinas—vienas di
džiausių ne tik rusų, bet ir viso pasaulio 
menininkų, gyvenusių XIX amžiuje. Jo 
mene tvirtai sutapo tobula forma su gi
liu turiniu. Jo aukštam meistriškumui 
ir išradingumo galiai maža tėra varžovų 
visame Vakarų Europos mene.

Repinas gimė 1844 metais nuošaliame 
Charkovo gubernijos miestelyje Čuguję- 
ve, rekrutuoto kareivio šeimoje. Jau vai
kystėje pasireiškė jo nepaprasti gabu
mai ir aistra piešimui. Jis ištisas die
nas praleisdavo su pieštuku rankoje, 
piešdamas portretus, peizažus ir kurda
mas paveikslus. Būdamas 14 metų, jis 
jau uždarbiavo, puošdamas apylinkės 
cerkves, o 1863 m. už savo sutaupytus 
pinigus nuvyko į Peterburgą, norėda
mas įstoti į Dailės akademiją, kas jam 
po metų ir pavyko. Čia jis visus nuste
bino nepaprastais gabumais ir po keleto 
metų tapo vienu žymiausių tų laikų dai
lės meistru.

O laikai buvo nepaprasti—60-ji metai, 
kada savo veiklą pradėjo didieji revoliu
cionieriai — švietėjai Dobroliubovas ir 
Černiševskis. -Susitikimai su pažangiai
siais žmonėmis negalėjo nepadaryti įta
kos Repino pasaulėžiūrai, jis visas atsi
davė bendram išsivadavimo judėjimui. 
Akademijos jaunimas liovėsi tikėjęs savo 
persenusiais reakcingais profesoriais — 
vokiečiais Nefu ir Vilevaldu, italu Bru
ni, rusais Basinu ir Markovu,—klasiciz
mo liaupsinto jais, atitrūkusiais nuo gy
venimo ir skatinančiais grįžti prie anti
kinio pasaulio siužetų. Iš jų buvo gali
ma mokytis amato, bet tik ne meno. Ši
tai puikiai suprato Repinas, pradėjęs 
slapta nuo savo profesorių lankyti J. N. 
Kramskojų,. pažangų dailininką-demo- 
kratą, vadovavusį streikui 13 Akademi- 
jos studentu atsisakiusių piešti paveiks-
lą mitologine tema. Repinas ne kartą 
tvirtino, kad savo svarbiausiu mokytoju 
ir vieninteliu patarėju jis laiko Krams
kojų. Tarp jų užsimezgė draugystė, 
virtusi bendra idėjine kova už nacionali
nį realistinį rusų meną.

Kramskojaus žodžiais tariant, Repi
nas tada augo ne dienomis, bet valando
mis ir veikiai tapo pirmuoju Rusijos 
dailininku. Niekas nesugebėjo taip tei
singai, kaip jis, perteikti jį supantį rusų 
gyvenimą, ir niekas nerasdavo jame to
kių jaudinančių, kartais tiesiog sukre
čiančių siužetų, kokius rasdavo Repinas.

Pats pirmasis Repino paveikslas — 
“Burliokai prie Volgos” (1870—1873),
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Utah valstijos mieste, Salt Lake City, 

buvo sušaudytas jaunas, 30 metų am
žiaus, imigrantas iš Švedijos, darbinin
kas Joe Hill.

Pirmiau negu budelis sušaudė, Joe 
Hill buvo užklaustas: kaip jam geriau 
mirti, kartuvėse ar po šautuvu? Jis pa 
sirinko pastarąjį mirties būdą.

Joe Hill buvo aukštas, tvirtas, šviesia- 
brūvis vyras, pilnas energijos ir sugabu- 
mų.

Jis buvo narys Industrial Workers of 
the World (IWW), įsikūrusios 1905 me
tais ir, kadaise, atlikusios didelę rolę 
Amerikos darbininkų judėjime.

Pietvakarinėse valstijose IWW unija 
ypatingai atliko svarbią rolę, organizuo
dama darbininkus ir vadovaudama jiems 
kovose prieš kapitalistus, už didesnį duo
nos kąsnį.

Utah valstijoje, kur veikė ir kur buvo 
sušaudytas Joe Hill, IWW tuomet vai
dino ypatingai svarbų vaidmenį, kovoda
ma prieš vario trustą.

Masiniuose darbininkų mitinguose 
Joe Hill sakydavo kalbas; be to, jis juos 
linksmindavo dainomis, daugiausiai pa
ties savo sukurtomis ir dainuojamomis. 
Joe Hill skambino pianą ir gitarą; jis 
rašė dainoms žodžius ir muziką ir, kaip 
sakyta, pats tąsias dainas dainavo dar
bininkų mitinguose.

— eksponuotas Peterburge, Vienoje ir 
Paryžiuje, sukėlė nepaprastą triukšmą. 
Jis buvo sutiktas, kaip įžūlus išsišoki
mas, kaip tiesioginis antausis visam ka
pitalistiniam pasauliui.

Greta paveikslo “Burliokai prie Vol
gos” net žymusis Kurbės kūrinys “Ak
menų tašytojai” atrodė tik nedrąsiu mė
ginimu pakelti balsą eksploatuojamie
siems apginti.

Paveikslas buvo stambus epochos lai
mėjimas' piešinio, tapybos, šviesos, per
spektyvos, erdvės perteikimo srityje. 
Jeigu Repinas nebūtų nutapęs nieko 
daugiau, išskyrus šį paveikslą “Burlio
kai prie Volgos”—jau būtų įamžinęs jo 
vardą, tačiau Repinas sukūrė dar ištisą 
eilę kitų, nemažiau nuostabių kūrinių, 
atspindinčių jo meilę laisvei ir demokra
tizmui.

Plačiai žinomas Repino paveikslas 
“Nelaukė” (1884 m.). Paveikslo tema 
dailininkas pasirinko ištremtojo revoliu
cionieriaus grįžimą namo. Paveikslas 
turėjo milžinišką pasisekimą Tretjakovo 
galerijos parodoje. . Tą pasisekimą jis 
turi ligi šiol, nes tai vienas mėgiamiau
sių visos rusų tapybos mokyklos pa
veikslų. ‘

Visiškai natūralu, kad toks dailinin- 
kas-psichologas, kaip Repinas, turėjo bū
ti ir pirmaeilis portretistas. Ir iš tikrų
jų jo asmenyje rusų ir pasaulinė dailė 
tūrėjo patį didžiausią visų laikų portre
tistą. Repinas sukūrė pusės rusų kul
tūros veikėjų portretų galeriją.

Ir tik pažangiųjų, nes jis kategoriškai 
atsisakydavo tapyti reakcionierių, caro 
pakalikų portretus. Kai Maskvos nacio
nalinės galerijos kūrėjas Tretjakovas 
kreipėsi į Repiną, prašydamas nutapyti 
žinomo juodašimčio Katkovo portretą, 
šis jam atsakė laišku, kupinu nepasiten-
kinimo ir priekaištų.

Bet už tai su kokiu malonumu jis pie
šė garsųjį paveikslą“ Zaporožiečiai” 
(1878—1891), apdainuodamas laisvę ir 
drąsą mylinčius Zaporožės šauniuosius 
kazokus, kurie rašo turkų sultonui pasi
tyčiojantį, kupiną rūstybės ir paniekos 
laišką, atsakydami į jo pasiūlymą pri
imti turkų pavaldinybę ir musulmonų ti
kybą.

.Repino asmeniu rusų liaudis iš savo 
tarpo iškėlė kultūros veikėją, kuris bu
vo ne tik didelis menininkas, bet ir di
delis pilietis. Šituo jis ir įgijo plačiau
sių masių meilę, amžiną vieno geriausių 
visos liaudies svajonių ir troškimų iš
reiškė jo šlovę. Akad. 1. Grabaris

Utah valstijoje buvo iškilęs vario pra
monės streikas, — jis buvo aštrus, ryž
tingas. Jame Joe Hill vaidino svarbų 
vaidmenį, organizuodamas darbininkus.

Už tai vario trustas pasiryžo jam ne
dovanoti !

Salt Lake City’j kažin kas užpuolė ant 
smulkaus biznieriaus (groserninko)—jį 
’apiplėšė ir užmušė!

Aa! Samdytojams to tik ir tereikėjo. 
Tuojau buvo suareštuotas Joe Hill ir 
jam ši kriminalybė primesta!

Amerikoj panašių klastingų užpuoli
mų ant darbininkų, nepatinkamų kapi
talistams, buvo ne vienas. Tik prisimin
kime Tom Mooney ir Sacco ir Vanzetti.

Paleista darban komercinė spauda. 
Valdžios šnipai suaudė prieš Joe Hill 
krūvą kaltinimų. Jam ir J>uvo formaliai 
suruošta byla. Jį gynė IWW organiza
cija ir visokie ano meto pažangūs žmo
nės, už ką komercinė spauda tuomet 
puolė IWW tokiu pat griežtumu ir bjau
rumu, kokiuo šiandien puola komunis
tus. '

Joe Hill turėjo advokatą, bet pastara
sis jo negynė, o smerkė. Tuomet teisia
masis atmetė savo advokatą, sakyda
mas: “Man nereikia dviejų prokuro
rų.”

Na, ir jis buvo surastas kaltu, ir nu- 
smerktas, ir sušaudytas.

Negelbėjo nieko žmonių protestai.

'Joe Hill mire, bet nemire Jo vardas, 
nemire ir jo darbai.

Šiandien d'augelyj vietų Amerikos 
darbininkai tebedainuoja sukurtas Joe 
Hill’o dainas. Be to, apie patį Hilla 
kiti kompozitoriai parašė dainų. Vieną 
tokia dainą sukūrė kompozitorius Earl 
Robinson: “Joe Hill is at their side.” 
Šią dainą dar nemirtingesne padarė žy
musis dainininkas - artistas Paul Robe
son, ją dainuodamas.

Prieš eisiant mirti, Joe Hill sakė:
■ —Neliūdėkit, bet organizuokit ės!

Be to, jis parašė ir savo testamentą, 
kuris seka:

“ M y will is easy to decide,
’Cause I have nothing to divide,
My kin don’t need to fuss and moan, 
Moss does not cling to rolling stone.
My body? Ah! If J could choose
I would to ashes it reduce.
And let the merry breezes blow
My dust to where some flowers grow. 
Perhaps some faded flower then
Will come to life and bloom again.
This is my last and final will, 
Good, hick to all of you—Joe Hill.”
Šiandien Joe Hill yra legendarinis as

muo. Apie jį rašomos apysakos, pada
vimai. Jis patapo įkvėpimu kiekvienam 
kovotojui Už darbininkų klasės reikalus. 
Jo vardas Amerikos darbininkų judėji
me vis didės ir didės. N.

(Duomenis šiam rašiniui ėmiau iš 
Elizabeth Gurley Flynn straipsnio, “At
siminimai apie Joe Hill,” tilpusio Daily 
Workerio laidoje š. m. lapkričio 21 d. 
Žymioji, nenuilstančioji Elizabeth Gur
ley Flynn dalyvavo gynime Joe Hill’o ir 
buvo aplankiusi jį kalėjime — mirties 
kameroje 1915 metais.)

Rašytojo Shaw 
pelenai

Š. m. lapkričio 2 d. mirusiojo G. Ber
nard Shaw’o kūnas, kaip žinia, buvo su
degintas krematorijoje. Bet kaip su jo 
pelenais? ' Buvo manyta juos supilti į 
urną ir patalpinti į Westminster Abbey, 
kur ilsisi daugelis kitų /žymių anglų.

Bet rašytojo testamento vykdytojai su
rado, kad jis yra įrašęs, reikalaudamas 
jo pelenus sumaišyti su mirusiosios žmo
nos pelenais ir pasklaidyti jo darželyj.
(Rašytojo žmona, Charlotte Frances
Payne-Townshed, mirė 1943 metais.)

Taigi rašytojo Shaw reikalavimas ir 
buvo įvykdytas: F. Wyndham Hirst, 
testamento vykdytojas, pasikvietęs dar 
kitus penkis asmenis, atliko tas ceremo
nijas.

Buvęs Shaw’o gydytojas, Dr. T. C. 
Probyn, atidarė abi urnas, supylė į vie
ną indą abiejis pelenus, juos sukrėtė, 
kad susimaišytų, paskui ėjo takeliu dar
želyj prie buvusiojo rašytojo namo, ir 
ten juos išbarstė. Tame name ir darže
lyj Shaw yra parašęs daug didžių savo 
veikalų. Ten jis su žmona ilgai gyveno. 
Ten ir ilsisi jo pelenai.

Savo testamente Shaw rašė, kad jis 
netiki jokia religija; jis yra giliai įsiti
kinęs kūrybine evoliucija. Jis prašė, 
kad, kai jis numirs, jokių religinių cere
monijų nebūtų prie jo palaikų; jis pra
šė, kad jokių kryžių bei kitokių kančių 
simbolių prie jo palaikų, jam pagerbti, 
niekas nedėtų.

Jis buvo įsitikinęs bedievis, laisvama
nis,. tokiu mirė ir norėjo, kad net ir jo 
pelenai būtų paleisti žemėn laisvai.

Ką Shaw daugiau yra parašęs savo 
testamente, kol kas dar niekas nežino.

Tūli rūpinasi tuo klausimu: kam ra
šytojas Bernard Shaw paliko savo tur
tą?

Bet t Ji parodys tik ateitis. N.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER
A Column by Candlelight

Dinner by candlelight may be very ro
mantic, but working by candlelight for a 
20th century writer is far from a sat
isfying business.

Today, in North Jersey, we are hav
ing a terrific wind and rain storm. 
Trees and branches crashing over the 
maize of electric power lines have dis
connected most of the area from electric 
power. Along with the darkness comes 
the cold—in homes run by oil heat—and 
the cessation of, what seems to us ndw, 
all normal living—no washing, no iron
ing, no waffles, no refrigerator, no ra

Ir kalbininkai 
pešasi

Prieš tūlą;laiką Vokietijoje buvo iš
leista knyga, pavadinta “Lietuvių Kal
bos Vadovu.” Šią knygą rašė keletas 
asmenų, bet ją redagavo kalbininkas Pr. 
Skardžius, dipukas.

Išėjus “Vadovui” iš spaudos, jau kai 
kur pasirodė jam priekaištų. Skardžius 
jį suredagavo savaip; jis jį redagavo 
vienas pats, nepasikvietęs talkon tokių 
kalbininkų (irgi dipukai), kaip R. Saįys 
ir P. Jonikas. Pirmasis dirba Pennsyl- 
vanijos Universitete, o antrasis — Nau
jienose korektoriumi.

Užpultas, Pr. Skardžius teisinosi 
“Drauge,” kad jis nesikvietė talkon Sa
lio dėl to, kad “neturėjęs jo adreso.” Į 
tai A. Salys atsako Skardžiui per tą patį 
laikraštį; laiško tonas piktokas; vadina
si, juodu pešasi. Dėl adreso negavimo 
Salys šitaip priekaištauja Skardžiui:

“Pr. Skardžius sakosi “pastovų” ma
no adresą “sužinojęs tik prieš kelias die
nas, gavęs paskutinį Aatseel’o biuletenį. 
Bet ir čia esu tikras, kad tas “sužinoji
mas” tereiškia paprastą nereikalingo 
adreso matymą. Tokių atradimų, žino
ma, galėtų padaryti ir daugiau, pvz. kad 
ir pavartęs MLA ir SLA narių sąrašus.

“Vadinasi, Pr. Skardžiui nebuvo rei
kalo manęs “rasti,” o aš vėl nesu pratęs 
su savo trigrašiu pats pirštis.” (“Il
gas, ” š. m. lapkr. 25 d.)

Skaitome toliau:
“Lietuvoje, ypač nuo 1930 m., siūlant 

bet kokias rašybos reformas, tie keli kal
bininkai paprastai savo tarpe susitarda
vo. Ir nieko čia nepadaryta ne dėl kalbi
ninkų nesutarimo, bet dėl mūsų visuo
menės rašybinio konservatyvumo, atski
ru rašto žmonių radikalumo ir, svar- e c 7
biausia, oficialinių įstaigų neryžtingu
mo. Aš pats su Pr. Skardžiumi esu dir
bęs visose rašybos komisijose, kiek tik 
jų yra buvę, išskyrus vieną žiugždinę 
1940 m. vasarą. Dirbo tose komisijose 
ir kiti kalbininkai, kiek jų tunime spe
cialistų, kartu su praktikais. Bet šį kar
tą, leidžiant Vadovą ir keičiant rašybą, 
visų kalbininkų talkos atsisakyta.' Ben
dradarbius Pr. Skardžius pasirinko sa
vo nuožiūra, bet ir tuodu teturėjo tik 
patariamąjį balsą. Vadovo prakalboje 
jis aiškiai pasisako: ‘Šitam mūsų ben
dradarbiavimui pažymėti trise pasira
šome ir Vadovo autoriais, nors didžiau
sia kompetencinė atsakomybė tenka tik 
m a n vienam.’ Vadinasi, praktiškai 
sprendėjas buvo vienas žmogus. Bet 
bendrinės kalbos vartosenos dalyke vieno 
kalbininko asmeninė nuomonė negali bū
ti nei lemiama nei privaloma.”

Dar toliau:
“Todėl keičiant turimus rašybinius ir 

kalbinius įpročius reikia ypatingo ap
dairumo ir atsargumo. O dabar, net Va
dovui iš spaudos nespėjus išeiti, jau kilo 
nebuvėlio miliono byla, kur rašomi sieks
niniai straipsniai. Sakau nebuvėlio, nes 
visiems iki šiol pakako įprastinio milijo
no, kaip ir zakristijono, kurį Vadovas 
taip pat nuvienodino į zakristioną.”

Dabar jau aišku: Pr. Skardžius, rašy
damas “Vadovą,” prisivirė košės, kurios 
dabar ir jis pats negalės išvalgyti. Jis 
bendrinę lietuvių kalbą, kokią mes tu
rėjome ligi šiol, iškraipė, “sumoksimo.” 
Iš zakristijono jis padarė “zakristioną” 
taip niekas netaria; iš milijono—“milio- 
ną” ir tt. -

Na, ir “Vadovo” redaktorius nori, kad 
visi lietuviai rašytų taip, kaip jis liepia, 
kaip jis diktuoja. Bet su tuo nesutinka 
ne tik eiliniai žmonės,—nesutinka nei jo 
buvusieji kolegos, tokie, kaip Salys ir 
Jonikas, kurie taipgi skaitosi žymiais 
kalbos žinovais.

Va, jei norit! N.
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dio, no phonograph and, horrors! no tel
evision.

All activity in the house just seemed 
to stop. A mad dash was made through 
all the cupboards for anything that re
sembled a candle. Well, we did vome up 
with a half of a beat-up candle, the one 
that is now casting its flickering sha
dowy light over pages as I write. As I 
raise my head to breathe a little fuller, 

• its light wavers dangerously close to 
darkness. A package of matches rests 
close by now, just in case I forget my
self and heave off with a fullsized sigh.

However, small fry, lying on the floor 
reading by the other half of the half

*(T&sa 4~me pusi.)

2 POTIPIS. APSKRITOSIOS 
KIRMĖLĖS.

Be plokščiųjų parazitinių 
kirmėlių, žmogaus ir gyvulių 

Į kūne įsikuria dar vadinamo- 
įsios apskritosios kirmėlės.

21. Askaridė — apskritųjų 
kirmėlių atstovas.

žmoginė askaridė gyvena 
žmogaus žarnose. Nuo plokš
čiųjų kirmėlių askaridė ski- 

jriasi tuo, kad jos kūno skersi- 
jnis piūvis yra apskritas, be to, 
I kūnas nesuskirstytas nareliais.

Askarides vidaus sandaras 
sudėtingesnis, negu plokščiųjų 
kirmėlių. Vidaus organai yra 
vadinamame kūno ruime (duo- 

,boje). Vadinasi, askaridę ga
lima skrosti ir tyrinėti jos kū
no ruime esančius organus. 
Askaridė turi gerai išsivysčiu- 

’sias žarnas, kurios baigiasi už
pakaline anga.

Į užpakalį nuo užpakalinės 
angos yra uodeginė dalis. Ša
linamąją sistemą sudaro ilgi 
šoniniai šalinamieji vamzde
liai. Nervų sistema sudaryta iŠ 
apyryklinio nervų žiedo ir 
nervinių kamienų, nuo kurių 

į nervai eina į odą.
Askarides veisimosi organai, 

i Askarides patelės veisimosi 
j organus sudaro du ilgi vamz- 
idcliai. Pačios plonosios tų 
vamzdelių dalys yra dėtys, 
čia gaminamieji kiaušinėliai 
slenka į storesnę vamzdelio 
dalį — kiauštakius, o abu 
kiauštakiai eina į gimdas (ute
rus). Abi gimdos susilieja į 
neporinį išvedamąjį kanalą, 
kuris atsiveria į paviršių tam 
tikra pilvine anga.

Patinėlis turi ploną vamzde
lio pavidalo sėklinę.

Askaridžių veisimasis. As- 
karldės patelė per dieną sude
da daugiau kaip 200,000 ap
vaisintų kiaušinėlių. Tuose 
kiaušinėliuose ima vystytis 
mažučiai vikšrai. Tokie kiauši
nėliai su besivystančiais vikš
rais gali patekti į žmogaus 
burną ir tuomet jo žarnose 
pavirsta į jaunutes askarides.

Jaunos askarides iš žarnų 
patenka į žmogaus kraujagys
les, iš čia su krauju nukeliau
ja pirmiausia į kepenas, pas- 

įkui į širdį, iš širdies į plaučius, 
|o iš ten į kvėpuojamąją gerk
lę ir į burną. Iš burnos jos vėl 
| patenka pro ryklę į skrandį ir 
žarnas. Per tą laiką jaunosios 
askarides tvirtėja, auga ir ga
lutinai apsigyvena žmogaus 
žarnose.

Svarbiausia priemonė, kad 
neapsikrėstunie askaridėmis, 
yra vai urnas ir švarumas. Prieš 
valgant, reikia plautis rankas; 
nereikia kramtyti nagų.
22. Trichina.

Trichina. Prie apskritųjų 
kirmėlių priklauso labai daug 
ir kitų parazitinių kirmėlių. 
Vienas iš pavojingiausių iš jų 
yra trichina. Toji kirmėlė gy
vena įvairių gyvūnėlių kūne, 
tarp kitko, ji parazituoja 
kiaulės ir žmogaus organuose. 
Trichinos, patekusios į kiaulės 
žarnas, her 2—3 dienas sub
ręsta ir veisiasi; patelės įsi
rausią į gleivinę žarnos plėve
lę. o jų pagimdytos jaunos 
trichinos, išėjusios iš motinos 
lytinės angos, patenka į krau
jagysles, kuriomis nukeliauja 
į kiaulės smegenis; raumenyse 
jos įsikuria ir apsitraukia tam
tikru klintiniu kevalu.

žmogui suvalgius trichino- 
mis apkrėstos kiaulienos, klin
tiniai kevalai skrandyje iš
tirpsta, ir jaunos trichinos pa
tenka į žmogaus žarnas.

(Daugiau bus)

Korėja. — Korėjos liau
dininkų lakūnai pabėrė 
daugybę lapelių, šaukdami 
amerikonus ir jų talkinin
kus pasiduoti.

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Gruod.-Dec. 2,1950
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11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

Gyvulys suklupo ant pirmutinių, bet tuo
jau vėl atsistojo ir dar pikčiau puolė sa
vo aukas, parblokštą’raitelį su arkliu, lyg 
daugiau nieko, be jų, nematydamas; 
įnirtęs baisiai baubė, ragais draskė la
vonus, trynė juos kakta, taršė, ir kolei 
raiteliai nušoko nuo žirgų ir pribaigė 
žvėrį peiliais ir kardais, iš arklio ir žmo
gaus liko vien kraujo klanas, išdraikytos 
žarnos ir su žemėmis sumaišyti, sutrin
ti mėsos gabalai.

Buvo brangus laikas, tai paskubom 
atliko dausojimo apeigas: sukrovė didelį 
laužą, ant jo užnešė žmogaus ir arklio 
lavonus ir, sudėję velionies kardą, ietį, 
balną ir kitus jo daiktus, senovišku bū
du sudegino. Kai pakilo- liepsna, į ug
nį metė stumbro nagus, kad vėlei leng
viau būtų kopti į dausas, ir, keldami į 
dangų rankas, giedojo dausojimo gies
mes. Karys buvo Prūsuose pakrikštytas, 
bet dabar, nykioje girioje, kad neuž
trauktų miško dievų pykčio, žemaičių 
šermenims nesipriešino nė kryžiuočiai.

Stumbrą ant greitųjų sukapojo, ge
resnius mėsos gabalus pasiėmė sau, o ki
tą paliko vilkams.

Jojo toliau, o girios galo nebuvo. Kar
tais kuris raitelių užtraukdavo dainelę, 
švilpaudamas pamėgdžiodavo medžių 
viršūnėse be perstogės kliaugančius 
strazdus giesmininkus, žvygždančias de
vynbalses žvygždas, gegutes, volunges, 
bet ir vėl nutildavo . . . Vidudienį vėl 
ganėsi, žydrame lieknų ežerėly girdė sa
vo žirgus ir, kai vakare, suradę patoges
nę vietelę, vėl rengė sau nakvynę, re
gėjos, kad jie iš girios ir visą savo am
žių nebeišeis.

Antra naktis buvo tamsi ir vėjuota. 
Giria ūžė, braškėjo ir, rodos, pati žemė 
p<5 raiteliais judėjo. Po vakarienės, kai 
ėmė gesti laužai, kryžiuočiai sustojo į ra
tą ir, laikydami ant kardų rankas, vars
tė kalbėjo rožančius ir bijojo atsigręžti 
atgal ir pažvelgti, kas darosi už jų, ny
kioje girioje. O ten tuo tarpu susibūrė 
prieš juos visi miško dievai, dievaičiai, 
laumės raganos ir tik laukė, kai užges 
laužai. ' Ne visi ir žemaičiai miegojo bu
driai ; ne vieno ir jų buvo negryna są
žinė, nes retas kuris nebuvo kartą ar du 
krikštijęsis pas lenkus, rusus ar kryžiuo
čius. Dabar darė jie savo dievams apža
dus daugiau nebesikrikštyti ir laikytis 
savo tikėjimo.

Prieš dienelę sugulė ir kryžiuočiai, 
įmigo žemaičiai, ir tik vieni sargybiniai 
žvalgėsi ir buvo pasiruošę prieš plėšriuo
sius žvėris ir prieš miško dvasias bei me
nus.

Kai patekėjo saulutė, vėl visi keliavo ir 
vis nematė girios galo.

Pagaliau vidudienį 
klampų raistą. Takelis 
teliai, ieškodami kelio, 
bristi raistu tolyn, tai būtų visi sulindę 
į lieknus bei akivarus ir be pėdsako nu
grimzdę. Šarka apsidžiaugė, prijojęs' 
raistą. Jis tuojau pasuko šalin, surado 
kūlgrindą ir nuvedė būrį tik jam vienam 
žinomu pelkių keliu. Netrukus giria 
pradėjo retėti, pasirodė žmogaus pėdsa-. 
kų žymės, ir prieš raitelius atsidengė 
Padubysio aukštumos.

komtūras ir iškėtė į palydovą akis.
—Skirgailos raiteliai siuva, o 

įsakyta jų vengti!
—O ar dideli jų būriai?
—Yra visokių: po dešimtį, po dvide

šimt ir po puskapį . . . Pasitaiko ir šim
tinės . . . Yra čia, va, netoliese vienas ba
joras, neblogi būtų ir pietūs, ir nakti
gultas geras, bet vėl . . .

—Kas bet vėl?—rūsčiai paklausė ne
patenkintas bajoras Rambąudas.

—Nežinau, kurio kunigaikščio 
ras laikos.

—Na, vyrai, negaiškit,—drūtu

man

balsu 
ištarė visą laiką tylėjęs šarvuotas karžy
gys ir paspaudė pentinais savo žirgą.

Visi nutilo, ir būrys jojo toliau.
Priešaky ant kelio pasirodė raitas vy

ras, bet, pamatęs būrį, greit apsigręžė ir 
smuko į mišką. Tai buvo pirmutinis 
žmogus, kurį raiteliai pamatė po dviejų 
dienų kelionės.

—Bajoro Knystauto pilaitės sargybi
nis,—paaiškino Šarka ir, grįžtelėjęs į 
būrį, nusišypsojo.

o būtų geriau už tave mums parodęs ke
lią,—pasigailėjo kažkas iš būrio, ir visi 
įsižiūrėjo į priekį, iš kur pasirodė ir 
kur išnyko žmogus.

—C) gal pavyti?—pasiūlė Šarka.
—Pavysi tu ji dabar, vilką eirioie, sa-

vo pailsusiu žirgu.
—Pavyt gal ir nepavysiu, bet užklup 

galėtumėm, kai jis girioje pėdas mėtys..

prijojo didelį, 
išnyko. Jei rai- 
būtų pamėginę

Išjoję iš nykiųjų girių, raiteliai vėl pra
linksmėjo, tapo kalbesni, judresni. Kry
žiuočiai tuojau susiginčijo su žemaičiais 
dėl šermenų. Komtūras Hermanas įsi
kalbėjo su bajoru Rambaudu apie že
maičių girias, susipešė knechtai, tik vie
nas brangiais šarvais karžygys visą lai
ką ir girioje, ir dabar buvo rūstus, ne
kalbus ir susimąstęs.

Diena buvo graži, švietė saulutė, lau
kuose giedojo vieversėliai; tarp šlaitų ir 
giraičių vaikščiojo vėjelis, o daina pati 
veržėsi iš raitelių krūtinių. Dainavo pa
vieniui ir sutartinę. Ganėsi didžiųjų gi
rių angoje, bet neilgai. Visiems rūpėjo 
su saule pasiekti bajoro Knystauto Užu- 
balių pilaitę—savo kelionės tikslą.
*—Na, kaip, Šarka, nuvesi tu mus 

Šiandien į pilaitę ar vėl, kaip vakar ir 
užvakar, reikės girioje nakvoti? — pa
klausė Šarką, pristigęs su bajoru Ram
baudu kalbos, komtūras Hermanas.

—Galima būtų, šviesusis komtūre, ir 
pietauti pilaitėje, štai ji netoli, už. šitų 
šlaitų, bet pavojinga.

-—O kas ten pavojinga? — paklausė

—Gan niekus, jis dabar jau kažinkur 
jam vienas kelias, o tau dešimt.

—Nedaug, bajore, ir jam kelių: prie 
Knystauto pilaitės pavasarį iš vienos pu
sės tik ir galima prijoti,—ramiai paaiš
kino Šarka, paspaudė pentinais savo že
maituką ir, prijojęs tą vietą, kur pasislė
pė miške raitelis, ėmė tyrinėti pėdas.

—Matote, koks gudrus,—tarė Šarka, 
prijojus visam būriui:—visai priešingon 
pusėn nujota, bet, kad kaip, mes dar jį 
užklupsime, arba visvien jo pėdomiš į 
pilaitę nujosime.

Netrukus raitelių būrys pasuko iš tie
saus kelio į mišką, toliau nuo Dubysos 
krantų. Valandėlę pajojėję, pasiekė ba
joro Knystauto marges. Margių buvo 
gana daug ir netoli viena nuo kitos. 
Vienos tų margių jau buvo iš rudens įsė- 
tos, ir dabar jose žaliavo retučiai ruge
liai; kitos tik paruoštos sėjai, ir apde
gę milžinų kelmai stirksojo iš suartos 
žemės. Daug margių buvo ir naujų, to
kių, kuriose buvo tik žiemą iškirsti me
džiai ir taip suversti, kad viduvasarį 
uždegus juos užsiliepsnotų pavėjui visas 
sklypas. Visos naujos dar neišdegintos 
sukirstų medžių margės buvo apvestos 
giliu grioviu, kad ugnis nepersimestų ir 
į mišką. Iš to, kokio didumo buvo mar
gės ir kaip uoliai jos paruoštos ir dir
bamos sėjai, galima buvo spręsti ir apie 
bajoro Knystauto turtingumą.

Toliau kelias darėsi sunkesnis ir ša
kojosi į visas puses. Mat, bajoras Knys- 
t'autąs, bijodamas netikėto kryžiuočių ' 
užpuolimo, tyčia mėtydavo girioje kelią 
ir tyčia pasukdavo toliau nuo savo na
mų į balas ir raistus, kad priešas sau 
galą gautų. Bet Šarka gerai žinojo ir 
kelius, ir šunkelius, greit surasdavo kūl
grindas. Būrys jojo pasisklaistęs ir be 
jokio kelio, aplenkdamas baleles ir du
burius; jojo į tą pusę, kuria vedė jį Šar
ka.

—Palaukit, bajorai,—ir Šarka sulai
kė savo žemaituką. Nusėdęs nuo arklio, 
pradėjo dairytis ir, it ką pamatęs, ieško
ti.—Matote, bajorai, kur jo nujota—sta
čiai į raistą, o mums reikia į pilaitę. At
gal! Mes dar rasime jo pėdas.

Užsėdęs ant arklio, pasuko jis į prie
šingą pusę. \

—Gudrus žemaitis—moka mėtyti pė
das,—pagyrė žvalgą kažkas iš būrio.

—Kaip nemokės, bajore,—-^pritarė jam 
Šarka,—kad mokė ir kryžiuočiai, ir Skir
gaila; žinai, ir mūsų kunigaikščio prisi
bijo . . . Jo ir nesuprasi; kurio jis ku
nigaikščio laikosi ir kuriems dievams 
tarnauja: Rusuose buvo pasikrikštijęs 
pravoslavu, pas kryžiuočius priėmė jų ti
kybą, prieš 
dievams, ir

LMS News and Views
(Tq«a. nuo nusJO

candle, gives off with the following en
thusiastic comment—Isn’t this fun! Just 
as simple as that. But how complicated 
life becomes when we grow up!

MUSING BY CANDLELIGHT . . . .
I wonder why the reviewer in the Lith. 
press of the recent Čiurlionis Concert at 

[ Carnegie Hall failed to mention that the 
i ensemble sang most of the concert a cap- 
i pella .... that other numbers, instead of 
being accompanied by the usual piano, 
were sung to the accompaniment of au- 

j thentic Lithuanian instruments, the 
! “kanklės” and “dūdos” .... “Kanklės” 
I are our old friends of the 3rd man fame 
zithers. The “dūdos” or horns, were of 
assorted sizes ranging from pint-sized 
whistles to giant 6 foot long tubes that 
resemble those carried by the heralds of

I the Middle Ages.
Here in the East, Amelia Young, has 

I been a conspicuously busy songbird.
Within the period of a few weeks, she 
has made a surprise appearance at the 
Lyros Chorus concert in Philly, particip
ated in the musical program at the N. 
J. LDS Anniversary Banquet, and sung 
at the annual “Laisvė’s” Concert in N. 

j Y. Her accompanist in the three state 
whirl was the able composer pianist, 
Frank Balwood.

Passing through Jersey, over the 
Thanksgiving holidays, was Richard Ja
nulis of the Worcester LMS Summer

School fame. Corporal Janulis is with 
the U. S. Marines stationed in North 
Carolina .... The Army too has claimed 
some staunch supporters of the LMS 
School project. Joe Dagis, of the LMS 
3rd district committee, claims Califor
nia weather isn’t what it’s cracked up 
to be ... . Peter Plokštis,, of Worcester, 
is likewise serving Uncle Sam. Sta
tion unknown—request same.

Speaking of the LMS School, which 
we do anyway, we are proud of some of 
our girl alumni. Extremely active in 
her chorus and college dramatic activ
ities is Virginia Urmon of Chicago .... 
A little further north and somewhat to 
the east, in the city of Detroit, Ophelia 
Palevich is engrossed in the task of re
organizing the Aido Chorus . . . Cheers

“I want to be thoroughly used up 
when I die.” Of all the witty utterances 
of that great master of prose, George 
Bernard Shaw, that I have come across, 
I like this one best. In a few words he 
has put forth a beautiful theory of the 
art of living. And how thoroughly G. 
B. S. practiced what he preached . . . . 
he was a complete vegetarian, teetotall
er, and non-smoker. He didn’t want to 
burn up his body before its capabilities 
were exhausted. He studied to be an 
opera singer, he became a great critic 
of music and the theater. And, at 40, 
when most men’s energies are spent, he 
began his unchallengable career of play
writing. In death he leaves a great per
sonal lesson to mankind.

•.V

Amerikos jūrininkai žygiuoja linkui Man džurijos rubežiaus.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Prasidėjo pasirengimas 
rinkimams j vietines Tarybas

VILNIUS, lapkričio 7 d.— 
Lietuvos respublikoje šių me
tų gruodžio 17 dieną vyks 
visaliaudiniai deputatų rinki
mai į miestų ir kaimų Tary
bas. Visur miestuose ir kai
muose prasidėjo platus pasi
rengimas rinkimams. Per su
sirinkimus ir pasikalbėjimus 
klubuose ir agitpunktuose 
darbo žmonės susipažįsta su 
valdžios organų — Tarybų

■ rinkimų nuostatais, išklauso 
Tarybų darbo atskaitų. Tary
bų deputatai atsiskaito savo 
rinkėjams iš to, kaip jie įvyk

dė rinkėju priesakus.
x Respublikoje iš darbininkų, 
valstiečiu, inteligentijos atsto
vu sudaromos rinkiminės ko
misijos. kurios vykdys liaudies 
deputatų rinkimus į Tarybas. '

Lietuviškojo Marcijonių 
kaimo inteligentija

VILNIUS, lapkr. 7 d.— Vil- 
' niaus srities Marcijonių kaime 
i per tarybų valdžios metus iš- 
Įauigo sava inteligentija. Vals- 
itiečio sūnus Leonas Kuprevi
čius, baigęs specialius kursus,# 
įdirba kaimo radijo mazgo 
techniku. Savo žemiečiams 
medicinos pagalbos teikia 
jaunas gydytojas Petras Jan- 
jkauskas.

Iš vietinių valstiečių šeimų 
yra kilę zootechnikas Jonas 
Šumauskas, agronome Vero
nika Bujanauskaitė, farma
ceute Aldona Vitkienė ir dau
gelis kitų. Dabar kaime 20 
žmonių yra baigę aukštąjį ir 
viduriniji mokslą.

Dešimtys jaunuolių ir mer
ginų — šito kaimo kolūkie- 

jčių — mokosi Vilniaus ir Kau- 
Ino aukštosiose mokyklose bei 
I tech nikumuose.

AUDRA KANADOJ PRA
ŽUDĖ BENT 10

Montreal, Kanada.— Ne
paprastai smarki snieginė 
audra rytinėje ir vidurinėje 
Kanadoje pražudė 10 ar 
daugiau žmonių ir padarė 
tris miiionus dolerių nuos
toliu. <-

Laisvės vajus — visų pa
žangiųjų lietuvių darbymetis. 
Dalyvaukime vajuje.

Liaudies švietimo reikalai
šių dienų Lietuvoje

Nauji polinkiai visoje liaudies 
smarkiai išsiplėtęs mokyklų tinklas,

švietimo sistemoje, 
mokinių skaičius(la

bai padidėjęs, mokytojo darbas gerbiamas ir aukštai 
vertinamas.

jei prie to dar pridėti gau- f.ls‘

1950 metų rudens pradėjo 
veikti Respublikinis moky
tojų pasitobulinimo institu-

mūšį' meldžiasi ir totorių 
savų neniekina ... O jau
(Bus daugiau)

Rašo ALBERTAS KNYVA
I

Laimėjus tarybų valdžiai 
Lietuvoje, liaudies švietimo 
istorijoje atsiskleidė naujas 
puslapis. Jau nuo 1940 metų 
rudens mokyklos buvo išva
duotos iš klerikalizmo bei 

, buržuazin. nacionalizmo į- savo šalies liaudies ūkio bei 
takos. Pirmą kartą Lietu- kultūros atkūrimo. Jau iki 
voje buvo įgyvendintas vi- 1945 metų sausio 1 dienos 
suotinis privalomas apmo- nepilnutinai išvaduotoje 
kymas, išplėstas mokyklų [ respublikos teritorijoje vei- 
tinklas, pradinių d mokyklų |kė 2393 pradinės mokyklos, 
skaičius padidėjo ligi 2713,1157 progimnazijos ir 75 

i o jose besimokančiųjų skai-1 gimnazijos. Kas metai mo
čius — ligi 331 tūkstančio kyklų skaičius sparčiai aų- 
žmonių. Vidurinėse mokyk- go. 
lose besimokančiųjų skai
čius siekė 43 tūkst. žmonių, 
dvigubai viršijęs vidurinių 
mokyklų moksleivių kon
tingentą buržuazijos 
patavimo metais.

, Mokyklų atstatymas
į po karo

Sėkmingas liaudies švie
timo vystymasis Lietuvoje 
buvo nutrauktas dėl to, 
kad hitlerinė Vokietija 
klastingai, plėšikiškai už
puolė. Per hitlerinės oku
pacijos metus fašistai Lie
tuvos teritorijoje sunaikino

vieš-

singą kursų tinklą, tai gau 
sis, kad respublikoje moko 
si kas penktas žmogus.

Naujosios mokyklos 
uždaviniai

Mokytojo darbo 
ivertinimas

Šiandien Lietuvoje aukš
tai vertinamas mokytojo < 
darbas. Šių metų vasario

tvirtų žinių, 
kalingų tiek

’ kymuisi aukštosiose mo- 
įkyklose, tiek ir praktiškajai 

kai]) tūkstantis mokytojų veiklai. Nepaliaujamai kyla 
žuvo nuo hitlerinių grobikų , mokomojo - auklėja m o j o 

darbo lygis ir moksleivių 
respubliką, pažangumas. Tai įrodo ta

šu sai faktas, kad kas metai 
didėja skaičius vidurinės 
mokyklos absloventų, apdo
vanotų auksiniais ir sidab
riniais medaliais. Jei 1944- 
45 mokslo metais auksiniais 
ir sidabriniais medaliais bu
vo apdovanoti 33 mokslei
viai, tai 194.9-1950 mokslo 
metais medalius gavo 
žmonės.

Mokytojo darbas ir 
vaidmuo

Visame mokyklų moko
majame - auklė jamaj ame 
darbe svarbiausioji figūra

rankų.
Išvadavus

Lietuvos darbo žmonės 
didžiausia energija ėmėsi

i ii j * i * i • • . . 1 mėnesį Lietuvos 126 moky-mokykla, teikianti jaunimui^ — ^uvo apdOVanoti ordi-
r e i-, 
mė
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Visuotinis septynmečio 
mokslas

1949 metais Tarybų Są
junga priėmė nutarimą dėl 
perėjimo prie visuotinio yra mokytojas. Nuo jo pa-

i nais ir medaliais už ilgame
tį nepriekaištingą darbą.

Nemaža mokytojų ir 
liaudies švietimo sistemos 
darbuotojų susilaukė aukš
tų apdovanojimų ryšium su 
jubiliejumi — Tarybų val
džios įsikūrimo Lietuvoje 
dešimtmečiu. Tarp apdova
notųjų ordinais ir medaliais 
tokie įžymūs mokytojai,,, 
kaip Jurkūnai, Totorius, 
Rubinas, Didžiarekis, Ru
dytė, Stankevičienė ir kiįi, 
išdirbę pedagoginėje srity
je kelias dešimtis metų.
Buvo persekiojamas, dabar 

gerbiamas
Gaudamas apdovanoji

mą, Veprių septynmetės 
mokyklos direktorius, res
publikos nusipelnęs moky
tojas Jurkūnas sakė:

— Dvi dešimtis metų aš 
išdirbau mokytoju buržua- 

Tačiau 
vyriausybės

I septynmečio mokslo. Ry- sirengimo laipsnio žymiu izinėje Lietuvoje, 
mastu priklauso mokyklų buržuazinės 
darbas. Tarybų valstybė d i-' mokytojo darbo nevertino, 
džiai rūpinasi mokytoju. Priešingai, aš buvau perse- 
Respublikoje yra sukurtos klojamas vien už- tai, kad 
visos sąlygos vaisingajai j aš ėjau su liaudimi ir vai- 
pedagoginei veiklai: plačiai kams mokykloje kalbėjau* 
yra išplėtotas metodinis 'teisybę. Ir štai tik dabar 
darbas, sukurti gausūs pe- mūsų darbas tinkamai įver- 
dagoginiai kabinetai, nuo tintas.

šium su šios itin svarbios ' 
priemonės įvykdymu perei
tais mokslo metais Lietuvo
je buvo, naujai atidaryta a- 
pie 450 septynmečių mo
kyklų. Šiais mokslo - metais 
respublikoje yra 702 sep
tynmetės ir 191 vidurinė 
mokykla. Dabar visose res
publikos mokyklose mokosi

šimtus mokyklų, daugiau1500 tūkstančių žmonių, o 4 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Šešt., Gruod.-Dec. 2,1950



Lietuvių Kultūrinio Centro i
I tūrinio Centro) reikalais 
I reikia rašyti sekamai:
■ LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Avenue . 
Richmond Hill 10, N. Y.

4 Suvažiavimui Praėjus
Lapkričio 25 d. įvykęs 

Lietuvių Namo Bendroves 
(Lietuvių Kultūrinio Cen
tro) šėrininkų suvažiavi
mas buvo visapusiai sėk
mingas. Šėrininkų atstovy
bė siekė arti 60 procentų 
visu parduotų serų. Tai j 
puiku. Nuostabu, kad tiekį 
daug šėrininkų susirinko | 
tokioje biaurioje dienoje, 
kuomet atrodė nebus gali
ma. niekam iš namu išeiti. 
Pasirodo, kad Liet. Namo 

su-i 
Jie i

Bendrovės šėrininkai 
pranta savo reikalus, 
nugalėjo visas kliūtis, 
dalyvavo suvažiavime. Aiš
ku, jeigu oras būtų buvęs 
pakenčiamas, tai dar kita 
tiek būtų dalyvavę.

Bankietas taipgi pavyko; 
gerai ir dar davė šiek tiek! 
pelno. Bendrovės direkto- j 
riai už tai dėkoja visiems j 
i suvažiavima ir bankieta C c C- I
atsilankiusiems. Taipgi dė-; 
koja gaspadinėms ir jų pa- 
gelbininkams, kurie ir ku
rios parengė tokią skanią 
vakarienę.

Žymėtini ir tie šėrinin
kai, kurie negalėdami daly
vauti prisiuntė savo proxy 
paliudijimus. Jie tuo būdu 
turėjo savo atstovybę šuva- į 
žiavime. Už tai jiems ten-Į 
ka pasakyti ačiū, kad su-| 
prato atlikti savo pareigas.:

Suvažiavimas išklausė di-l 
rektorių raportus, iŠ kurių į 
paaiškėjo, kad per 12 mė- j 
nešiu, nuo 1949 m. lapkr. | 
1 d. iki 1950 m. lapkričio 1 • 
d., buvo bizniškų įplaukų 
$30,369.55, tuo pačiu laiku 
išlaidu — $29,336.08. Liko 
pelno ‘ $1,033.08. Bet 
tuo laiku buvo keletas 
dėsnių bilų nemokėtų,'

O. Vertelienė,
Linden, N. J.........5.00

J. Stasiukaitis, 
Philadelphia, Pa.

Kazys Vikonis, 
Philadelphia, Pa.

P. Pilėnas,
Philadelphia, Pa.

E. Mulokaitė, 
Philadelphia, Pa.

V. Kancevičius, 
Haverhill, Mass.

LLD 39 kuopa,
Scranton, Pa.

Rėmėjas, 
Scranton, Pa. . .

A. Pakarklis, 
Athol, Mass.

Charles Chuberkis, 
Fairlawn, N. J.

Joseph Karan,
Montery

Scranton, Pa
Mirė Povilas Kruchas

Lapkričio 16 _ d. nelaboji
2 qo mirtis vėl pakirto vieną mū- 

cll rlvnllryn i i Pnvil‘,1 1'11 U

Pk

New Britain. Conn
MŪSŲ ŽINUTĖS

LDS 108 kuopos 
Kaytis, 840 Stanley 

j jaučia gerai, serga. 
Į kaip jam daktaras 
i esą 
i su vidaus mašinerija.

Aplankyk (me ligonį, 
'kart linkėtina Pranui 
sustiprėti.

narys F. 
St., nesi- 
Jo liga, 
nuspėja,

kas nors tokio negeistino

Tuo 
greitai

nuriedėjo ta 
didelė grupė 

važiuojančių

dėsnių bilų nemokėtų,' tai 
to pelno kaip ir nelieka. Bet; 
galima tuo pasidžiaugti, ■ 
kad mūsų Bendrovė; galėjo j 
savo biznio įplaukomis išsi-. 
versti . Pirmiau vis turėda-' 
vome trukumų, bet dabar | 
jau savais pinigais išsiver-j 
tėme.

Išrinkta 12 direktorių, 
kurie pasižadėjo darbuotis, 
kad dar daugiau padaryti 
pažangos. Į direktoriatą 
Įėjo 9 tie patys ir trys nau
ji. Suvažiavimas vienbal
siai juos išrinko.
. Sveikinimai su aukomis

Sekami Lietuvių Kultūri
nio Centro rėmėjai atsiun
tė ar pridavė suvažiavimui 
sveikinimus su aukomis:

M. Simon, Brooklyn,
N. Y.............. ..\ $10.00

LLD kuopa, Chicago
Ill........................ J 10.00

J. Podžiūnas, Chicago,
UI.......... .............. 3.00

Moterų Pažangos Klu
bas, Detroit, Mich.

F. Gardas, New
Britain, Conn. ...

L. Slakes, Lawrence, 
Mass..................

A. Degutis, Phila
delphia, Pa.......

5.00

2.00 ••

šalygatvio ir 
linkme, kur 
žmonių laukė 
kitų busų. šalygatviu riedė
dama linkui stovinčių, skau
džiai užgavo tris senesnio am
žiaus moteris, o ketvirtą mo
terį, papuolusią po mašina, 
pavilko keliolika pėdų, iki 
mašina skersgatvyje sustojo.

Sakoma, jog toji mašina 
riedėjusi šalygatviu suvirš 80 
pėdų. Visus kitus ten stovin
čius—moteris su vaikais, stu
dentus ir nuo darbo grįžtan
čius—labai išgązdino.

Taigi ir ant šalygatvio sto
vėti nėra saugu.

Miestietis.

šeštadienį, lapkričio 25 d., 
smarkuolis vėjas iškirto špo
sus, nuvaikydamas kai kurių 
šlubų antenas su kaminais, o

įsų draugą, tai Povilą Kruchą. 
r00l P()V'las Kruchas gyveno po 
°*UUiNr. 1608 North Main Ave. 
9,nniir per daugelį metų užlaikė 

duonos kepyklą nu partne
riais Jurgiu Liepa ir Juozu 

, po vardu Providence 
Baking Co. Vėliau', Klikūnui 
pasimirus (1945 m. lapkr. 7 
d.), o Liepai iš partnerystės 

jis užlaikė tą 
j įstaigą, prigelbstin savo švo- 

5.00 ’ gėriams Bauboniams.
Į Bet, pagaliau, jo sveikatai 

1 00 mažėjant, o ir švogeriams ga
vus geresnius darbus, draiir- 

5 00 ^as Kruchas turėjo tą 
! įmonę visiškai likviduoti. Bet 

r p,J kadangi jis buvo patyręs 
°’ J darbininkas duonos ir visokių 

keksų ir kėksukų 
O;0U (Įarį>.Į gTeit gavo 

! py k lose.
5.00j |;oį j0 sveikata

I žyn ir rugpjūčio 
5.00-jau turėjo apleisti 

tik namuose šį bei 
5.00ibėjo savo žmonai.

■ Ir štai, lapkričio 
5.00 kepęs šeimai keksą, išėjo pa- 

Įsivaikščioti, nes buvo graži 
^00ifhena, ir beeidamas per Al- 

: bright tiltą (2 vai. 43 min. po 
o ()01 Pietų) sukrito. Nors greit 

(pribuvęs ligonines vežimas 
. nuvežė jį į ligonę, bet jau bu- 
“• ;'vo miręs. “Countės“ gydyto

jas pripažino, kad miręs šir-

10.00 R]i]<ūmi,

. 5.00

2.00 i pasitraukus,

K. Steponaičio stuba, 55 Mar
ikei St., neteko stogo ir šiaip 
' lietus viską sugadino. Nuosto
liai labai dideli. Ant rytojaus 
'su d. Žemaitiene apsilankėme 
I pas kai kuriuos pažangiečius 
(Laisvės vajaus reikalais, bet 
tų, kuriuos aplankėme, na
mam didelių nuostolių vejas 

' nepadaręs.

Egipto policija atakavo 
studentų demonstraciją

Hudson,
Cielkauskų

Hudson,
Peter Sedar,

Fulton, O. ......
J. W. Korsak,

Worcester, Mass.
Joseph Raulušaitis,

Worcester, Mass.
M. Sukaskienė,

Worcester, Mass.
J. J. Mockaitis,

Bridgeport, Conn.

N. H. 
šeima

Stanford, Conn.
B. Marcinonis, 

Waterbury, Conn.
K. Danisevičius,

Waterbury, Cpnn.
M. G.,

Waterbury. Conn.
Alb. Bepirštis, 

Brooklyn, N. Y.
S. ir E. Cedronai,

Edison,. Pa. ..
A. Lipčius,

Edison, Pa. ..
Viktorija Balkus,

Brooklyn, N. Y 
Felix Malkaitis,

Leonas Tilvikas,
Easton, Pa.........

Draugas,
Bayonne, N. J. ..

Bayonietis ...........
St. Radusis,

Bayonne, N. J.
K. ir I. Levanai,

Brooklyn, N. Y. 
Ant. Balčiūnas,

Brooklyn, N. Y.
J. Gabalis,

Brooklyn, N. Y.
K. Dzevečka,

Laurelton, N. J
J. Gužas,

Brooklyn,
S. Sasna,

Brooklyn,
LDS 67 kuopa, 

Brockton, Mass.

N.

kepime, tai
kitose ke-

vis ė j'o 
mėnesj

ma-
jis

iš'

a gero draugo, nes tai 
laisvų pažiūrų žmogus, 

k p. ir 
skaity-

i.vv.puvo l 
prigulėjo prie LLD 39 

10.00 , buvo ilgametis Laisvės 
■ to j as. > *

21 metai tam atgal
Įsivedė su Ieva Baubonyte, su 

5.00 i kuria turėjo gražų gyvenimą. 
Nors jo žmona buvo religiškai 

- qq išauklėta ir 
(uošviai ii

10.00 ^ž'7tiniai 
į Povilo

1O-°oi lavono1 

laidojo
■ 10.00 sc<

10.00

10.00

5.00

jis a p

visi jo gimines 
švogeriai) buvo 

žmonės, bet jie 
nevertė eiti - bažnyčion, 

kunigas neįsileido jo 
bažnyčion, ir jį pa- 
nešventintosc kapinė-

“Klausyk, brolau, pavargai besėdėdamas, jau 
laikas namo eiti.”

vėlu,

CHICAGOS ŽINIOS

Laisvės Choras Hartforde 
!gruodžio 10 d. duosiąs muzi- 
jkališką koncertą.. Pats cho
ras išstosiąs su naujausiomis 
dainomis; be to, bus duetų, 
solistų ir kitokių margumynų.

: Lietuviu Piliečių Klu- 
•etainėje, 227 Lawrence 
New britai n iečiai važiuo- 
pasigrožėti skambančio-

Kairo, Egiptas.— Čionai- 
tinė policija žiauriai užpuo
lė tūkstančių egiptėnų stu
dentų demonstraciją prieš 
Angliją ir sužeidė apie 50 
studentų.

Demonstruodami studen
tai šaukė: “Šalin anglus 
nuo Suezo Kanalo!” “Pri
jungt Egiptui (vadinamą) 
Angliškąjį Sudaną!”

Didžia Žeimiams
i reikią unijos

kričių £2 buvo dviejų 
gimta d i e n i s t r i j u k i ų

ir Frances Zubros, 937 
Avė. Celebracijų ne

nes tėvas ligoninėje, o

i metų
i Mark
, G ra n d 
buvo,
motina ieško kambarių.

I kitus vaikus.
i Ji sakė: “Visi turi unijas, 
j tai ir tėvams su didelėmis šei- 
j mumis reikėtų jos. Gal tik 
tada jos galėtų turėti žmo
gišką pastogę.“

Dr. Graičiūnas jau silpnokas 
i Aną dieną Mrš. Kaziūnienė, 
įjos sūnus ir Graičiūnaitė buvo 
’nuvykę Į Waukegana aplan
kyti Dr. Andriaus L. Graičiū- 

;no. Kaziūnienė sakė, jog 
daktaras tebėra 
jis jau eina 83-čius 
gerokai susilpnėjęs.

Daktaras ir senas 
i nes veikėjas gerokai 
i lankytojais iš Chicagos. Jie 
; dargi ir finansinę dovanėlę 
I jam nuvežė.
j Patartina ir kitiems ap
lankyti seną veikėją. Kol jis 
įgalėjo, dirbo visuomenei.

Rep.

sakė,
namie,

metus ii

visuome
nei ste bo

as su savo žmona iš
augino dvi dukreles — Mil- 

5.00 dutę, kuiri jau treji metai, 
kai mirus, ir Genutę, kuri jau 

5.00|turi 18 metų ir dirba sekre- [ 
■torės darbą Stoehr & ’-(

5.00 ; C<>.
| Povilui palei 

3Q0- pridėta daug 
Idaug palydovų, 
10 automobilių, 
Katedros kapines, visai nebu
vo žyme, kad toji vieta ne- sakė, kad Amerika ir jos ša- 

įšventmta. O jeigu ir buvo j liniukai psychologiniai daro
1 jie dabar 

; kovoja komunizmą. Tas pil- 
Inai atat’iko antausiu ir CIO 
ičyfaąns Murray ir Reuther ir

Piste r !

5.00

karstą 
gėlių.

. rodos, 
ir nuvežus

MILITARINĖ JĖGA—TAI 
DAR NE VISKAS

buvo ;
Buvo |
apie ' negras, prezidentas

į Universiteto, kalbėdamas CIO 
konvencijoje, Palmer House,

Dr. Mordecai W. Johnson, 
Howard

j st.
j sime
mis dainomis.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

pirmyn- 
Johnson pabrėžė.— 

pasekėjus ir neiš- 
moralinę jėgą, 

moralo silpnumo 
taškaregiu. mūsų 

ne-

“Komunistai 
žangą, - 
kuopiasi 
matuojamą 
dėl mūsų 
pasaulio
minčių p as i d a 1 i n i m o 
n u oši rd u m o ve i ksm u osc 
kiaušiai svarbiausiais klausi
mais pasaulyje. Mos taipgi 
k o m u n i s t ams užleidžiamo 

[moralę iniciatyvą svarbiausio
je dalyse žmonijos.“

CIO čyfai irgi ne 
’kovoja komunistus ir 

s parn i us u n i j ose. Jie
dvynių partijų karinę 

į ką, kurios nori laikyti 
tautas feodalizme ir nepripa- j 

jžinti lygiomis, 
'.mas korėjiečių, 
i kitų azijiečių 
i kuomet jie kovoja už pasi- 
liuosavimą iš po svetimų im-

Į perialistų ir savųjų feodalų 
i jungo, tai kas gi, ar ne silp- I 
Inumas mūsų moralo ir nenuo-Į 
ši rd u mas? i

Teisingai kalbėjo Dr. Jonu- Į 
CIO konvencijoje.son

remia 
politi

ni zijos

Onos Mickevičienės, 35 
iThornily SI., viena duktė tik 
i ką grįžo iš apsilankymo Flo
ridos valstijoje. Kelionė jai 
labai patikus, taipgi patiko 

, pamatymas gražių, ___
kiančių vietų. Tačiau, dėl tam i 

;tikrų susidėjusių aplinkybių, Į 
ne visi josios geismai išsipildė. 
Negalėjusi aplankyti - pama
tyti labai norėtas vietas.

Tos masinos! Neseniai jū- 
Lsų korespondentas nusidžiau
gė laime. Mat, netikėtai pra- I 
sišalino nuo tragiškos nelai- •tL 
mes. Nuo darbo grįždamas ! 
namo įšoko ne į tą busą, ku- 1 
riuo kasdien važiuoja darban 

atgal į namus. Pavažia-

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

įvairumų vakaras su muzika, šo
kiais ir kitokiais pamarginimais 

I jvyks šeštadienį, 9 d. gruodžio, Lie- 
aki trau-Luvių Tautiško Namo apatinėje sa- 

, North Main St. ir Vine St.
į Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
i 75c ypatai. Rengia Lietuvių Lite- 
i ratūros Draugijos 6 kuopa.

Programą pildys amerikiečiai 
profesionalai. Ji angliškai garsinasi: 
‘Entertainment will consist of 
readings and impersonations, draw
ings and cartoons, musical numbers 
and songs, and dances. Also music 

! for dancing by Elsie Moore.”
Visus ir visas prašome atsilanky-

— Rengėjai. (231-232)

ravai uzia\ i- vus nuo j]jpjmo vietos už po- 
k in iečių ir

komunistais,
ros minučių mašina, kaip 

; perkūno trenkta, moteries 
Įvairuojama, truputį užkabi
nus mūsų trokelį, užšoko ant

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 
[ (Ižiugsite sužinoję, kad naujas 
Į rengimas, vadinamas N V VIDA 
I išleistas, kuris stebuklingai prašali- 
i na plaukų žilumą paprastu jtrinimu 
j į plaukus mažo kiekio jo kartą per 
j dieną. Jums tereikia jo naudoti tik- 
I tai iki pageidaujama spalva atsiran- 
j da. Naudotojai yra nustebinami 
j šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi- 
Į niui natūralių, jaunai išrodančių 
i plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
: jūs galite gauti kiekį šio puikiausio 
prirengimo paprastai prisiųsdami 

'TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
| Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę ; 
i vardą ir antrašą žemiau nurodomo. 
! jo vieloje. Nesiųskite pinigų, tik už- 
' simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- j 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name ...
Address 
City

pra- 
pri- 
yra

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
Prank J. 
draudimą 
paveikslu 

pikie-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

atmetė Drausmes 
prašymą 

teisėjas 
atmetė

krutamu jų 
okalo 160, kuris 
Willow Theater, 
pasakė, kad įst;

kunigo ar vyskupo nešventin- !klaidą, kaip kad 
į ta, tai ją pati gamta pašven- 
Itino, nes gerai ta dieną lijo.

5.00 Jo žmona Ieva Kruchiene 
---------- pakvietė visus palydovus į 
$223.00 namus ir visus labai gražiai 

; pavaišino, nors pati jautėsi la
ibai silpna netekus savo my- 
li,mo draugo Povilo.

Apart žmonos ir dukreles 
: Genutės, liko dar
liūdesyj jo sesutė Agota Rep- 
,kevičienė, kuri gyvena 
!Brooklyn, N. Y., ir pusseserė
J. Sprainienė, kuri gyvena 
Packway, N. Y., ir yra Lais
vės skaitytoja, taip pat švo
geriai Andrius, Antanas, Ado
mas ir Petras, ir švogerka Ju
lijona su šeima, kurie gyvena 

(Binghamton, N. Y., taip pat ir 
[seni žmonos tėveliai (uošviai), 
'kurie gyvena kartu; taipgi 
brolis ir sesuo Lietuvoje.

Ilsėkis, drauge Povilai, 
miai šios šalies žemelėj, o 
vo giminės, draugai bei 
žįstami tavęs neužmiršim.

> P. Šlekaitis.

5.00

Viso aukų
Širdingai ačiū sveikinto- 

Daur 
giau tokių Lietuvių Kultū- 

5.00 rinio Centro rėmėjų.

1.00-jams - aukotojams.

I Miesto
• Merrick
i prieš
| AFL 
tuoj a 
sėjas
kai leista pikietuoti ir drau
dimas neleistinas.

Tai pirmą sykį tenka gir
dėti, 
duoti, draudimą 
Gal balsavimai

“Amerika gali susikrauti 
įtiek militarimų jėgų, turėti Į 
į visišką persvarą jų ir nuga-i
lėti Tarybų Sąjungą, jos ša-į teisėjo Merrick.
lininkes, bet tuo pačiu aktu ji imiamas Darbo 

dideliam’Prarastų pagodonę ir mora-lgos.

kad teisėjas atsisakė iš- Į 
(injunction). | 
paveikė ant l 
Jis buvo re- i 
Politines Ly- i 

V. M. D.

*•—-
(adv.) |

CHARLES

426 Lafayette St
Newark 5, N. J./

MArket 2-5172

J. ROMAN

Kalakutai prieš Padėkos Dieną.

ra-

pa-

London. — Ispanijos ra-

ja sugrąžinti! Ispanijai 
Gibraltarą, kurį anglai už- i 
grobe 1704 metais. Į

EASTON, PA.

Dėmesio lietuviams
Jeigu norite, kad j ūsų rakandai išrėdytų nauji, 

tad užeikite į

Keystone Upholstery Co. 
pasikalbėkite su savininku Maurice Farion, ir jis 
jums suteiks informacijų kaip už nebrangiai bus ga
lima pertaisyti savo senus rakandus. Apdaro ir nau
jus rakandus.

619 Walnut Si. - Tel. 3-1103
Praneškite ir savo pažįstamiems, kad čia jie bus 

pilnai patenkinti su Keystone Upholstery Kompani
jos darbu.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psi,-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Gruod.-Dec. 2,1950
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Žemės vos neužslėgė 
du darbininkus

į Pagerbė darbininkus 
:už sumanumą

Norite būti linksmais?

Kasant ravus didžiąjai at
matų vynai paguldyti prie 
17th Avenue ir 63rd St., 
Brooklyne, praėjusį antradie
nį buvo užgriūti du- darbinin
kai. Frank De Stefano buvo 
toje 3; 
tas virš
Deacetis apgriūtas tiktai iki 
pažastų. 1

Jų draugai darbininkai spė
jo skubiai nukasti žemos nuo 
apgriūtojo galvos, jis tebebuvo 
neuždusęs. Tačiau jo galva 
gal pavojingai sudaužyta ir 
šiaip apibraižytas. Deacetis 
tik apibraižytas.

šiandien įvyks LDS 200 lankys Philadolphijos ' Lyros 
kuopos jubiliejinis parengi- choras,- kuris su savo 
mas, kuriame tikimasi daug Įdomiu repertuaru 
publikos, nes jau gerokas lai- Įdomins 
kas, kaip neturėjome dides-

5 pėdų gelmėje apgriū-[ nių pasilinksminimų, o be to, ! jauną ir labai talentingą su
galvos, o Dominick i LDS nariai yra malonūs pa- , 

įrengimų “šeimininkai” ir nu- i 
jojus Į jų parengimus, nereikia 
; nuobodžiauti, bet priešingai, 
kuo smagiausiai praleidi lai
ką. Tikiuos, kad šiandien to
nais daug aidiečių sutiksiu.

Na, o jau ateinantį sekma
dieni, | 
čiai kviečia visus atsilankyti Į 

j jų rengiamą koncertą, kuris 
Įvyks Liberty Auditorium pa
talpose, 3:30 vai. po pietų.

Jair buvo minėta, kad atsi- Kazakevičiaus orkestro. H. F

nauju- 
tikrai sū

nui z ikos mylėtojus.
Be to, išgirsite Aido ChoTO

listę-so prano, Ann Bernabeo, 
kuri sutiko dainuoti Aido 
Choro ir kurią gerbia bei įver
tiną visi aidiečiai. Ji dainuos 
solo ir su choru. Mūsų publi
ka savo skaitlingu atsilanky
mu įvertins mūsų 
nininkus ir kartu

dainos me
duos dali

i Miestinio švaros depart
ment© komisijonierius And
rew Mulrain įteikė pagyrimo 
lakštus penkiems darbinin- 

ikams, pateikusiems geriausių 
’pasiūlymų, kaip pagerinti, pa
greitinti ir palengvinti darbą. 
Specialiame tam vajuje bend
rai buvo įteikti 115 sumany- 
m ų.

Lakštus gavo Felice Russo, 
Joseph Marotta, Alec Masa- 
lonis, Sol Berman, Domenic 
Vess a.

gruodžio 10 d., aidi^j^uiau ryžto tęsti ir vystyti vo- 
i kalinį meną. Filmos-Teatrai

Tam. geriausia vieta pas 
jaunimą. Jaunųjų LDS 200 
kuopa rengia nepaprastą paž- 
monį šio šeštadienio vakarą 
(šiandien), gruodžio 2-rą, Li
berty Auditorijos patalpose, 
įžanga tiktai $1 (taksai įskai
tyti).

Buvusieji paskiausiam© LDS 
jaunimo surengtame baliuje 
jau seniai klausinėjo, kada jie 
rengs kitą balių — taip daug 
šposų ir linksmybių jie ten tu
rėjo.

Primintina, jog juokai ir 
linksmybės nėra vien jaunųjų 

(m!ono,poliu. To d ai’ labiau rei
kia senimui, kuriam ilgo gyve
nimo darbai ir rūpesčiai dau
giau' spėjo apdilinti 
negu jauniesiems.

— Linksmybė, tai 
tonikas, — sako
Tad, kam galima, neužmirški
te padaryti sau gero šeštadie
nį nuvykimu į LDS jaunimo 
ruošiamą smagų pobūvį Liber
ty Auditorijoje. Sė.

nervus,

nervams 
daktarai.

Mirė dar 1 sužeistu 
traukinio nelaimėje

ligoninėje 
dar vienas 

traukinio 
mirusiųjų

Queens General 
antradienį mirė 
b u v u s i ų s u ž e i st ų į ų 
nelaimėje. Visa
skaitlinė pasiekė 78.

Tyrinėjantieji Long Island 
Rail Road padėtį -inžinieriai 
sako, jog gelžkelio firma te- 
bevartoj o senybinius signalus. 
Jie sako, kad galima ir reikė
tų įvesti naujovinius, pritai
kytus tokioms linijoms, kurio
mis traukiniai turi praeidineti 
ne kas kelios valandos, bet 
kas kelios minutės.

IDS 1 kuopos nariams
Gruodžio 5 d. įvyks LDS 1 

kuopos priešmetinis susirinki
mas L. A. JP. Klubo svetainėje, 
280 Union Ave., Brooklyn,

įžanga tik. $1.20. Po prog
ramos bus šokiai prie Jurgio

KUR BŪSITE SEKMA
DIENI PO PIETŲ?

Specialis lietuvių Kultūri
nio Centro parengimas jvyks 
šj sekmadienį, gruodžio 3-čią 
dieną, Liberty Auditorijos pa- 

jtalpose, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond' Hill, N. Y. Parengi
mo pradžia 4-tą vai. po pietų.

Auditorijos restorano šeimi
ninkė O. Globičienė pagamins 
kelių rūšių skanaus valgio. 
Taigi, kiekvienas atsilankęs 

įgalėsite turėti skanią vakarie
nę. Bus pranešta apie atsibu- 
|vusį namo šėrininkų suvažia- 
|vimą ir 
I daugiau 
kuriuos 
asmenys 
skyrių.

jų nutarimus. Bus ir 
svarbių pranešimų, 

suteiks vadovaujanti
iš kelių skirtingų

Septyni gaisragesiaiReikės daug svarbių reika
lų aptarti dėl LDS gerovės.
Taipgi reikės perrinkti i SUŽCIStl 0116 §31810 
pos komitetą sekentiems me- [ r
tams. Todėl turėtų atsilankyti 
visi kuopos nariai.

Taip pat būtų
visi nariai pilnai pasimokėtų į St. 
už šiuos metus, 
Komitetas turi 
metų raportą 
kančių metų.

M. Stakovas, 
prot. sekretorius.

Radio City Music Hall
Kelintoji savaitė j teberodo 

filmų “King Solomon’s Mi
nes,” su Afrikos giriomis, 
raistais, dykumomis. Scenoje 

; “Colora- ;

Man asmeniškai rūpi vie- 
jnas labai svarbus ir linksmas 
j dalykas, kuris paliečia bend
rai visą Brooklyn© ir apylin
kės pažangiąją visuomenę. () l - 
tą klausimą galima pakelti jmu su 
tik tuomet, kada susirenka di-1- 
delis būrys Kultūrinio centro 
veikėjų, rėmėjų ir gerų simpa- 
tikų. Sekmadieni tas klausi
mas bus iškeltas ir visi, ma
nau, turės apie tai daug ką 
pasakyti. Taigi, yra reikalas 

1 patiems dalyvauti ir draugus 
atsivesti. įžanga visiems vel
tui. Tad pasimatysime sekma
dienį po pietų.

Lietuvių kultūrinio 
su porintendentas

W. Brazauskas.

namo

6

Brooklyne iškilęs

nes Centro 
prirengti 

pradžioje
šių
se-

Gruodžio 15-tą užžibins ka
lėdines eglaites Queens par
kuose.

t J CUkWCUkU vi,y O

I taipgi tebestatoma
Ima.”
! Roxy Teatre

Rodo “The Jackpot,” su 
James Stewart ir Barbara Ha
le vadovaujančiose rolėse. 
Taipgi rodoma trumpa “The 

('Magnetic Tide,” apie Izraeli, 
ir yra aktai scenoje.
Stanley Teatras

Džiaugiasi didžiu' pasiseki- 
i “Cossacks of the Ku

li.” Pirmomis penkiomis sa- 
jvaitėmis filmą mate virš 50,- 
1000 newyorkiečių, *

, Filmą, kaip ir visos tarybi-

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

ivy-'

HELP WANTED—MALE

682

Anglai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Petras Kapiskas

<♦>

<t>

<!>

<!>

<♦>

<b

6 psi,-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Gruod.-Dec. 2,

Namų darbininkė, pagelbėti prie 
vaikučio. Guolis vietoje. Linksma 
aplinka. LT. -1-1584.

! ’
! Namų darbininkė, 5 rytus j sa
lvage, po 3 vai. TR. 7-3924.

Prašome pasidarbuoti Lais
ves vajuje — gauti naujų 
skaitytojų.

GERA NAMŲ DARBININKE
V i rėja - S k ai be ja

Guolis nuosavame gražiame kamba
ryje. Du suaugę ir du mokyklą lan- 

: kanti vaikučiai. Automatiška balti- 
Į niams ir indams plauti mašina.

Priimsimo ir D. P. Kreipkitės iš- 
| 1isą dieną Sekmadieni. FL. 8-7008.

PARDAVIMAI 
Business Opportunity

Grosernė - Delicatessen. Maspeth, 
L. I. .$800 savaitinė jeiga. 4 kamba
rių apart mentas virš krautuvės. 
Renda $65 už apartmentą ir krau
tuve. 8 m. lease. Lietuvių ir lenkų 
apylinkėj. Kaina $6000. * Pinigais 

‘reikalinga $3500. TWining 4-9170.
(230-234)

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Viduramžiaus moteris, prižiūrėti 
I du vaikučius vakarais ir savaitga- 
j liais, ai lyginimas bus kambaryj ir 
; valgis. Dickens 5-5010.

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

degtines, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

i*

•■t

•M

Darbininkai Izraeliui 
sudės $10,000,000

Un i j i sti i k o n ve n c i j oje, 
kusioje Hotel Commodore, 
New Yorke, nusitarė sukelti 
Izraelio unijų metinės veiklos 
paramai 10 milijonų dolerių. 
Juos daugiausia sudės darbi
ninkai šapose ir unijose.

Paramą teiks per Bista- 
drut, Izraelio unijų centrą. 
Aukomis steigs ir padės iš
laikyti jau įkurtus klubus, 
kultūros centrus.

i — —

Naujasis patvarkymas 
leis kelti reidas

Valstijinis rendoms kontro
liuoti valdininkas McGoldrick 

Ipaskelbė rendoms taisykles. 
! R-endauhinkų organizacijos 
'tuojau pareiškė, jog tos tai
syklės leis pakelti vendas mi- 
' lijonams newyorkiočių.

STOGU TAISYMO . 
MECHANIKAI

Tur būt paskutinė . mieste’m? toks plačiau rašyti seka-
'buvusi dar gaunama už penk- jmose laidose.
j tu ką kava Automatuose pa
skelta nuo 5 iki 10 centų. Fir
ma sakosi jau1 tūlas laikas 
pardavinėjusi kavą su nuosto
liu, laukdama, kad gal kavos

Hong Kong.
I nusigandę, kad jei kiltu ka-į 
iras tarp Amerikos ir Kini- 
Į jos Liaudies Respublikos, 
tai Kinija užimtų Anglijos j

Patyrinas Reikalingas 
Duosime Įrankius

Nuolatinis Apskritiems Molams 
Darbas ir Gera Alga.

Kreipkitės:
SO. 12TI? ST., NEWARK, N..I. 

Ar skambinkite: 
BIGELOW 3-6789.

(231-235)

Hanoi, Indo-Kina. —Viet- koloniją Hong Kongą.
(namo liaudininkai atakuoja
francūzus už 22 mylių i va- į
karus nuo Moncay uosto, j

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Pranešama, kad negrai 
Witziesuk apskrityje, gin
damiesi nuo baltųjų polici
jos, užmušė 4 policininkus.

i Orman & Michelson 
nės, turtinga'dainomis, šokiais | estate - insurance 
ir švariais juokais. Nuosta- Į Richmond hill bargenas 
bios scenarios spalvose prisi
deda tą viską neužmirštinai 
pagražinti.

i New Yorko Paramount 
j Rodo technispalvę “Let’s 
I Dance.” Betty Hutton ir Fred 
Astaire pirminėse rolėse. Ir 
yra asmenų veiksmai scenoje. 
Rivoli Teatre

Rodo naują komišką “Ne
ver A Dull Moment,” RKO 
Radio Pictures gamintą. Vei
ksmai prasideda New Yorko

I Madison Square Gardene, kur 
įvykdomas rodeo tūlai labdary
bei, kurios vyriausia globėja 
ir programos dalyvė yra puoš
niosios Park Avenue panelė 
Kay (Irene Dunne).

Rodeo žvaigždei Chris 
(Fred MacMurray) panelė 
patinka. Bet argi jam, varga
nos farmos ir poros mažų vai
kų savininkui vakarinėse vals
tijose rizikuoti tokiai pirštis? 
Supratęs jo mintį, vyresnis 
jo draugas Orvie (Andy Devi
ne) pasisuka neprašytu pirš- 

iliu. Ir sekamose scenose jau 
matome juos Chris’o aplūžu
siame sunkvežimyje keliau
jančius iš rodeo į jo farmą ir 
į visas būsiančiai farmerkai ir 

j pamotei nenumatytas bėdas.
Tų prietikių parodyme ir 

veriasi visas filmos pagrindas.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

DU MŪRINIAI NAMAI 
TIK $15,750 UŽ ABU i

i Išeina po mažiau kai $8,000 kiek
vienam! Abu namai kartu subuda- 
voti, abu turi po 11 kambarių. Abu 
turi po du apartmontus. Vienas še
šių kambarių apartmentas tuščias 
naujam savininkui. Kiekvienas 
apartment'as daro savo šilumą — 
steam heat, anglims kūrenama. Na
mas randasi puikioj vietoj, arti Ja
maica Avenue Elevated linijos. Du

I blokai nuo Kultūrinio Centro. Na- 
■ mui reikia mažų pataisymų, kurie 
žymiai pakeltų jo vertę. Stogas tik 
apie metai ir puse senumo. Lolas 
yra 50x100. Dabar yra arti $9,000 
morgičiaus, kurį galime bile kada 
atmokėti. Abu namai parsiduoda 
kartu. Savininkas nusileido iki 
$15,750.

BAR & GRILL—$18,000
Daro $1,000 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, ant Jamaica Ave., 
geras lysas, žema renda. Puikiai 
įrengtas. Reikia apie pusė įnešti.

BAR & GRILL—$16,000
Daro $900 Biznio Per Savaitę.

Richmond Hill, geroj vietoj. Turi 
užpakalyje salę, kurioj tęlpa 175 
žmones. Geras lysas ant 10 metų.
• Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausį patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. M. Maišei
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 Ava.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

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

Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto visos šalies 
plotme šaukiamoji konvencija 
jvyks jau gale šios savaitės. 
Posėdžiaus gruodžio (Dec.) 
2 ir 3 dienomis, nuo 10 ryto 
iki vakaro. Joje dalyvaus žy- 

Įmūs amerikonai. Atstovus 
siunčia ir daugelis lietuvių or
ganizacijų.

šeštadienio vakarą, 7 vai, 
'siu ištaškyti j dausas no tiktai jv-vks k’1/';''1'-'"J bankiotas,., 

kurio tikietas delegatams ar 
šiaip svečiams $6 asmeniui. 
Pasiuntusios delegatus organi
zacijos, reikia manyti, aprū
pino savo delegatus ir bankie- 
,to įžanga.

Konvencija ir bankietas bus 
vykdomi Pythian Plaza, 135 
West 70th St., New Yorke. 
Salė randasi tarpe Broadway 
ir Columbus Ave. Važiuoti 
iki 72nd St. stoties 7th ar 
8th Avenue linijomis.

! Konvenci ja-bankietas 
• įvyks šia savaite 

gaisras ’' 
gerai, kad maliavų šapoje, 195 Wallbout

, sutraukė penkias gaisra-
■ gosiu grupes. Septyni gaisra- 
;gesiai buvo pridusę dūmais ar 
kitaip kaip sužeisti.

Dėta pastangos greičiausia 
suvaldyti ugnį, nes arti gaisro 
vietos yra Charles Pfizer & 
Co. chemikalų fabrikas. Gais
ro laiku fabrike radosi su- 
'krauta 50,000 bačkų eksplo- 
jduojančių medžiagų, galėju-1

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

(Bt.*

SKELBKITĖS LAISVOJE gaisragesius, bet ir apylinkę.
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA 
IR 

BANKETAS
I

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandų dieną 
Vakariene bus duodama 7-tą 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.

Keturi brooklyniečiai buvo 
atsidūrę pavojuje panėrus jų 
traukliui laivukui, 
jie bandė iškelti 
nardytą didesnį
išgelbėjo helicopterin'.

kuriuomi 
audros pa- 
laiva. Juos

Valdinis tarpininkas pašau- 
Į kė dvi užstreikuotas Yonker- 
so autobusų firmas ir uniją 
panaujinti derybas. ^Streikas 
užsitęsė jau 8 savaites.

LINKSMIAUSIA ŠIEMET
SPALVINE - MUZIKINE!

FRED ASTAIRĖ
BETTY HUTTON

‘Let’s Dance
ir scenoje

■WAT “KING’' COLE ir Trio
JIMMY DORSEY & Ork.

Mickey Deems * Tong Bros.

Paramount TIMES1 UlUIflUUfU SQUARE

Telefonas
EVergreen 4-8969

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kuopos susirinkimas! 
jvyks antradienį, gruodžio 5 d., 8 v.

i vakare, Šapalo ir Vaiginio svetainė
je, 147 Thames St., Brooklyn, N, Y. 
Prašome 
Turime 
valdybą 
barskas,

visus . narius 
svarbių reikalų 
1951 metams, 
prot. sekr.

dalyvauti, 
ir rinksime 
— P. Ba-

(231-232)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas jvyks gruodžio (Dec.) 5 d., 
LAP Klubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 

visi 
rei- 
ko- 
visi 

šiuos

vai. vak. Privalo atsilankyti 
nariai. Apart visų kitų svarbių 
kalų; bus perrenkamas kuopos 
mitetas. Taipgi prašome, kad 
nariai pilnai pasimokėti už 
metus, tuomi palengvintų LDS Cen
tro Komitetui prirengti raportą už 
šiuos metus. — M. Stakovas, prot. 
sekr. (231-232)

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

<*>
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<!>PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte-, 
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

JOSEPH BAUTAITIS
BAR & GRILL

Telefonas TFT I? V T d T O IV
EVergreen 4-9407 X 111 ▼ 1 □ 1 V 11

SHUFFLE BOARD




