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“Apsiginkluokime arba pra

žūsime.'” šaukia didžiojo ka
pitalo organas The N. Y. Ti
mes. V.1

Panašiai gieda visa komer
cinė spauda. Bet nė vienas 
laikraštis ant balto juodu ne
parodo, kur ii’ iš kur mums 
toks mirtinas pavojus grūmo
ja.

Ar nors viena svetima koja 
šiandien randasi kur nors ant 
Amerikos žemės? Nesiranda. 
Betgi tūkstančiai ir tūkstan
čiai mūsų amerikoniškų kojų 
trempia kitų žemes.

Todėl didžiausias blofas 
šiandien giedoti apie mirtiną 
pavojų mūsų kraštui.

Jei toks pavojus yra, tai 
mes. j į turime čia pat namie. 
Ne tik Ameriką, bet visą pa
saulį į mirtiną pavojų stato 
naujo karo kurstytojai. Prie 
jų priklauso ir The ,N. Y. Ti
mes orakulai.

★
Gera, protinga žinia iš Ry

tinės Vokietijos! Jos parla- 
mentan patiektas sumanymas 
net mirtimi bausti kurstytojus 
už atgaivinimą Vokietijos mi- 
htarizmo ir už naują karą.

Gerai, kad tos Vokietijos 
dalies vokiečiai pasimokė iš 

^praėjusių karų. Jiems užteko 
kaizerių ir Hitleriu. Jie susi
taikė su Lenkija. Jie nori gy
venti taikoje ir ramybėje.

★
Lietuviškų menševikų čika- 

giškis Maižiešius stebisi ir ne
supranta Earl 4>ro\vderio. Ko
dėl jis atsisakė Kongreso Ne- 
amerikiniam Komitetui ir Jus
ticijos Departmentui išduoti 
savo buvusius draugus? Juk 
jis dabar už tai gal kokiems 
metams pateks į kalėjimą!

Jis gi galėjo juos išduoti 
ir už tai jam iš niekur pavo
jaus nesimatė. Dar jis būtų 
gavęs iš inkvizitorių didelį 
pagyrimą.
Sveiko proto padoriam žmo

gui tas tik parodo, kad 
Browderis dar nėra tapęs šni
pu, išdaviku ir paskutiniu 
niekšu.

Pijus Grigaitis jį bara, kam 
jis nepasinaudojo ta proga ir 
tokiu netapo!

Kodėl Grigaitis gali tokiu 
būti, o Browder atsisako? 
Grigaičiui tai sunku įsivaiz
duoti — sunku ypač po to, 
kai jis taip “didvyriškai” teis
me pasirodė prieš Vincą And
rulį.

Mūsų darbo unijų vadai iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO nusitarė pasiųsti “mo
kytojus” į Afriką ir Aziją, 
kad jie darbininkus pamokytų 
nesidėti su komunistais. Tie 
mokytojai toms unijoms kaš
tuos šimtus tūkstančių dole
rių.

Kiekvienas jų turės pilną 
kišenę dolerių ir tuos, kurie 
jų mokymo geruoju neklau
sys, bandys papirkti.

★
Bet juk panašiai anais me

tais buvo pasiuntęs Europon 
tokios rūšies “išganytojus” 
David Dubinsky, moteriškų 
rūbų siuvėjų unijos preziden
tas. Tie sugrįžo, parsivežė at
gal dolerius ir pasakė, kad 
jie negalėjo surasti nei Itali
joje, nei Francūzijoje darbo 
unijose’žmonių, kuriuos apsi
mokėtų papirkti arba kurie 
sutiktų parsiduoti.

★
Tai buvo lygiai prieš šimtą 

septyniasdešimt septynius me
tus. Bostono revoliucionieriai, 
indijoniškai apsirengę, užpuo
lė Anglijos laivus ir iš jų į jū
rą sumetė visą naujai atvež
tą arbatą. Tai buvo pradžia 
Amerikos Revoliucijos.

Taip ir sakoma: “Amerikos
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Trumai! paskelbs 
stovį, negu Antrajame 
pasauliniame kare

griežtesnį Į JUNGTINIŲ. TAUTŲ SEIMAS |KOreįos liaudininkai ir
” \NUTARe TIK SULAIKYTI ' 5

■KARO VEIKSMUS KORĖJOJ „ ..Irlungname amerikonus
kinai šturmuoja apsuptus

Užsaldys algas, įves kainų 
kontrolę, viską taikys karui

Washington. Prezid.
Trumanas šį šeštadienį pa
skelbs nepaprastai rimtą 
(varžos) stovį ir visuoti
ną pramonės ir ūkio mobi
lizaciją karui, kaip teigia 
visi pranešimai iš Washing
tono.

Flushing Meadow, N. Y. 
i — Jungtinių Tautų seimas 
152 balsais prieš 5 užgyrė 
[siūlymą laikinai sustabdyti 
i karo veiksmus Korėjoje ir 
I paskyrė trijų asmenų ko

rulę visoms ))i‘amonėms: j nnsiją, kad ištirtų klausi- 
galės atšaukti 40 valandų j nms ė 
darbo savaitę ir įsakyti j 
darbininkams ilgiau dirbti,!

Bus griežtai sumažinta 
gamyba automobilių, šaldy
tuvų, radijų, skalbiamųjų 
mašinų, televizijos imtuvų 
ir kitų civilinių dalyku. Vi
sa pramonės mašinerija bus 
užsukta karinei gamybai, 
esą, “apsigynimui nuo 
vietų Sąjungos.”

tikram laikotarpiui. Jie pa-

ištraukta visa svetimųjų | Šiauriniai korėjiečiai puola
!ŠZ^ktKorejos- 'amerikonus Pietinėj Korėjoj

— Karo veiksmų sulaiky
mas be svetimųjų armijų 

del mūšių sulaikymo. I atšaukimo tarnautų tik A-
I merikai. Mūšių sulaikymas 
duotų progą amerikonams 
atsikvėpti, sustiprinti savo 
jėgas ir iš naujo atakuoti 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir jų padėję; 
vanoriuš kinus.

Seimas pertrauks savo 
sesiją, iki jo paskirta ko
misija raportuos, ką patyrė 
apie galimybes mūšių sulai-

Komisijon įeina seimo į 
pirmininkas Nasrollah En- 
tezam, Irano delegatas; 
Lester Pearson, ' Kanados 
atstovas, ir Sir Benegal

pondentas Anthony Leviero 
ir kiti lemia, kad Trumano 
įvedamas nepaprastas sto
vis bus net griežtesnis, ne
gu Antrajame pasauliniame 
kare.

Vyriausiu di r e k t o r i u m
mobilizuoti pramonę karui 
Trumanas paskyrė Charle- 
sa E. Wilsona, General EI- 
eetrie kompanijos pirminiu- naįtinė

{ Ceilone
jokių karinių
Jungt. Tautų laivus,
kiančius į Korėją, ir nieko L 
neiškraut iš tokiu laivu.

‘ V 4

Ceilono sala yra savi val
dinė Anglijos imperijos da
lis.

Paskelbus nepaprastąjį 
stovį, valdžia tuojau įves 
kainų kontrolę ir užsaldys 
algas kai kuriose pramonė
se; toliau palaipsniui užšal
dys ir kitiem darbininkam 
algas ir uždės kainų kont-

McCarran komisija 
kvos Kom. Partiją

h'au, Indijos delegatas.
Sovietų delegatas Jokū

bas Malikas ir Lenkijos, Če- 
i cho Slovak Įjos ir Ukrainos 

J atstovai smerkė siūlymą 
i tiktai mūšius suturėti tam

karinėmis jankių uniformo
mis ir naudoja rakietinius 
pabūklus ir kitus ameriki-^ 
nius ginklus. )

Jankių oficieriai stebisi, 
iš kur kinai gavo naujau
sių, šiemet darytų ameriki
nių pabūklų. Amerikonai

Ceilono laivakroviai boiko- ! Plinta 
tuoja priešingus Korėjos 

liaudžiai laivus

Kolombo, Ceilon. — čio- 
i laivakrovių unija 

nusitarė i 
daiktu i c <.

gelžkeliečių streikas, 
nepaisant teismų indžionkšinų

Korėja, gruod. 15.—šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai komunistai užėmė 
pozicijas jau tik už pustre
čios mylios nuo Hamhung- 
Hugnamo uostamiesčio, 
šiauriniai-rytinėje Korejo-

sa- j e. Daugiau kaip 60 tūks
tančių amerikonų ir jų tai-'nenori tikėti, kad Šiaurin. 
kininkų bando sulipti į lai- Korėjos liaudininkai ir ki- 
vus ir ištrūkti iš to Kore-Jnai būtų prisigrobę tokių 
jos kampo. ginklų nuo vejamų atgal

Kinai ir korejiniai liaudi- jankių, 
ninkai šturmuoja apsuptus 
amerikonus Hamhung- 
Hungnam sklypelyje. Per 
dieną jie pamuše apsuptuo
sius 12 mylių atgal, susiau
rindami amerikonams papė
dę uoste iki keleto mylių iš 
viso.

Kariniai Amerikos laivai 
Į ir lėktuvai žeria nuolatinę 

perkūnišką ugnį į apsupan
čius Korėjos liaudininkus ir 
jų padėjėjus kinus.

Kinai ir korejiniai liau
dininkai desperatiškai ata
kuoja amerikonus, stengda
miesi užkirst jiem pabėgi
mą į laivus. Jie lipa net 
ant jankių tankų ir durtu
vais atakuoja priešus tan
kuose.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai, tarp kitko, užėmė O- 
i‘o miestą, 6 mylios nuo 
Hamhungo.

Liaudininkai ir kinai, 
penktadienį atkirto ir ap
sti po atskirus amerikonų 
būrius Hungnam-Hamhun- 
go srityje.

Amerikonai jau pereitą 
pirmadienį pradėjo kraus
tytis į savo laivus. Dabar 
gen. MacArthuras visai už
draudė korespondentams 
pranešinėti apie jankių 
bandymus laivais pabėgti.

“Atgiję” šiauriniai 
korėjiečiai

Generolas MacArthuras 
neseniai skelbė, kad buvus 
“sunaikinta” Šiaurinės Ko
rėjos armija; jis pasakojo, 
kad jau tik kinai komunis
tai kariaują prieš ameriko
nus. Bet dabar, gruodžio 15 
d., pats amerikinės armijos 
štabas ’Korėjoje pranešė, 
kad Korėjos liaudininkai 
turi 12 divizijų armijos, tai 
būtų apie 120-tūkstančių 
kariuomenės. Ir šie liaudi
ninkai atakuoja ameriko
nus viduriniai - vakarinia
me fronte, paliai 38-tą pa
ralelę ir į pietus nuo jos, 
užimdami pozicijas tik už 
35 mylių nuo Seoulo, Pieti
nės Korėjos sostinės. .

šiaurinIFkorejos
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 14. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose tęsė ofensyvį 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus, Pietinės Korėjos 
tautininkus. Singye ir Me- 
san srityse priešai traukia
si atgal linkui 38-tos para
lelės.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai Wonsano apygar
doje išlaisvino Sondžiną, 
Kilčų, Tančoną ir eilę kitų 
miestų.

Likučiai Trečiosios ame
rikinių pėstininkų divizijos, 
pirmosios jankių marinų 
divizijos ir (Pietinės Korė
jos tautininkų , divizijos 
bando laivais pabėgti per 
Hamhung uostą.

Washington. — Nors fe
nų teisėjai 
Chicagoj ir 

Clevelande davė' indžionk- 
Lšinus - įsakymus streikuo- 
į jautiems geležinkeliečiams 
I tuojau grįžti darban, bet 
[.streikas toliau plinta.

Sustreikavus keliolikai 
tūkstančių “svičmanų” (ge

sti jungė- 
trečda-

n e k ra u t yy as h i ng t o n e ,-

Bevinas skundžiasi 
prieš intelektualus

Washington. — Valdinė 
komisija McCarrano įstaty
mui vykdyti atidėjo kvoti
mus Komunistų Partijai i-[Darbo 
ki sausio 24 d., po naujųjų I prieš
metų. čius kaip

Generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras Howard 
McGrath apkaltino Komu
nistų Partiją kaip “neištiki
mą”, priešvaldišką organi
zaciją ir pareikalavo, kad 
jinai suregistruotų savo na
rius pagal. McCarrano įsta
tymą.

Kom. Partija įteikė mini-Į 
mai komisijai reikalavimą 
atmesti apkaltinimą. Jeigu 
komisija užgirtų jį, tai Ko
munistų Partija kreiptųsi į 
federalius teismus.

u z-London. — Anglijos 
sienio reikalų ministras 
vin skundėsi “socialistam”

Partijos vadam 
kairiuosius darbie- 

intelektualus.”
JĮisai sielojosi, kad tie dąr- 
biečiai gręsia suardyt vadi
namą Attlee-Bevino “taikos

Bent 80 kairesniųjų dar- 
biečiu seime kaltina valdžia c- V

nį Amerikos vežimą prieš 
. j Sovietų Sąjungą.

Dėl karo siūloma trumpini 
mokslą high school'ėse

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos mokyklų 
valdyba patarė sutrumpinti 
mokslo laiką vidurinėse 
mokyklose - high school’ė- 
se nuo dabartinių ketverių 
metų iki trejų, taip, kad ga
lima būtų draftdot kariuo
menėn^ daugiau jaunuolių, 
kai tik sueis jiems 18 metų 
amžiaus.

Šalies Kongresui įteiktas 
valdinis pasiūlymas, sako, 
galima būtų pratęsti vienus 
metus, leidžiant mokiniams 
baigti high schoolę iki 
metų amžiaus.

Kairieji reikalauja 
draust atom-bombas, 
šaukt amerikonų ir anglų 
kariuomenę iš Korėjos, pri
imt Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtines Tautas 
ir per taikias derybas su 
Sovietais išspręst opiuosius 
tarptautinius klausimus.

19

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautų seimas 
nutarė kitąmet susirinkti 
Europoje, turbūt, Paryžiu
je-
revoliucija prasidėjo su arba
ta.” '

Trainmen Brolijos unijistai, 
reikalauja sutrumpinti dar
bo savaitę nuo dabartinių 
48 iki 40 valandų ir mokėti

valandas.
Jau 21 mėnuo kai valdžia

ir kompanijos atidėlioja to Amerikiniais ginklais

į ležinkelių bėgių
; jų), jau dviejuose
liuese Jungtinių 
tapo apšlubintas bei sustab
dytas prekinių traukinių 
važinėjimas.

Streikas suparalyžiavo 
medžiagų gabenimą kari
niams fabrikams, kalėdiniu 
dovanų persiuntimą ir kt.

Streikieriai, Railroad

reikalavimo vykdymą.
Tai eilinių narių streikas, 

be aukštųjų unijos vadų lei
dimo.

Pranešama, kad valdžia 
planuoja užvesti bylą prieš 
uniją kaip “paniekintoją” 
fęderalių teisėjų įsakymo 
streikieriams grįžti darban.

Streikas paliečia Chicagą, 
Birminghamą, Ala.; Mil
waukee, Philadelphiją, Wa- 
shingtoną, St. Louisą ir di
delį skaičių kitų miestų.

apsiginklavę kinai
Daugelis kinų apsirengę

Amerikoniį nuostoliai 
korejiniame kare

uz- 
aD

Churchillas ragina 
paruošt atom-bombas

London.—Winston Chur
chill, Anglijos atžagareivių 
(konservatų) vadas, seime 
ragino Jungtines Valstijas 
paruošt atomines bombas 
ir grūmot jomis Sovietų Są
jungai (kad priverst Sovie
tus nusileist anglų-ameriko- 
nų blokui tarptautinėje po
litikoje).

Churchillas tvirtino, jog 
atominės bombos tai esą 
vienintelis ginklas, kuriuom. 
galima būtų atsverti karinę 
Sovietų Sąjungos galybę. 
Jisai patarė nelaukti, iki 
“Sovietai užpuls vakarinius 
kraštus.”

ORAS.—Giedra ir šalta.

Vėliausios Žinios
Korėja. — Kinai ir Ko

rėjos liaudininkai prasiver
žė per kalnus aplink Hung- 
nam-Hamhung uostamiestį 
rytiniame pajūryje. Dabar 
jie paties uosto lygumoje į- 
nirtingai atakuoja ameriko
nus, mėginančius ištrūkti į 
laivus.

Kinai lipa ant amerikinių 
tanku ir iš revolveriu šau
do jankius tankistus; kinai 
net plikomis rankomis ban
do juos pasmaugti.

Berlin.,— Rytinės De
mokratinės Vokiečių Res
publikos seimas nutarė 
mirčia bausti tuos vokie
čius, kurie pritars vokiečių 
armijos atgaivinimui vaka
rinėje Vokietijoje arba ki
taip rems karinę anglų- 
amerikonų politiką prieš 
Sovietų Sąjungą.

Boston.— Christian Sci
ence Monitor dienraščio ko
respondentas rašo, kad a- 
inerikonai* Korėjoje iš tik
rųjų turi 300,000 kariuo
menės, o ne 100,000, kaip 
kad klaidingai skelbiama.

London. — Anglai kari
ninkai kritikuoja ameriko
nus, kad jie, urmu bėgdami 
iš Šiaurinės Korėjos, paliko 
tiek daug - ginklų šiauri
niams liaudini nkams

ir kinams komunistams. Sa
ko, mes (anglai) Antraja
me pasauliniame kare bu-' 
vom priversti 7*5 myl. atgal; įent: 
pasitraukt nuo japonų, bet' 
nepalikome priešams tokios

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
dar nieko nepraneša apie 
nuostolius, kuriuos šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
ir kinai padarė per naująjį 
savo ofėnsyvą prieš ameri
konus.

Washington© karo de
partmentas skelbia tik to
kius pirmesnius jankių nuo
stolius, apie kuriuos jau 
pranešta jų giminėms, bū-

TZ , , i nios dingo. Kentucky -| visoUc

5,870 amerikonų užmušta, 
607 mirė nuo žaizdų; 23,- 
477 sužeista; 5,143 be ži-

Paducah,
Prezidento Trumano įsaky
mu, bus šioje apylinkėje 
statomas milžiniškas atom- 
bombų fabrikas už 500 mi- 
lionų dolerių.

. __  tokių
i nuostolių iki 
priešu ofensyvo 
878.

amerikinių 
dabartinio

buvo 33,-

Auto, kompanijų pelnai
Korėja. — Vėl susikirto I •! 7A ■ • i

usiški rakietiniai kinų lėk- pakllO /v pFOCCIltyr
tuvai su amerikonų rakieti- 
niais lėktuvais paliai Man- 
džūrijos sieną. Nenušauta 
nė vienas amerikinis ar ru
siškas lėktuvas.

New York. — United Je
wish Appeal pradėjo vajų 
sukelti bilioną dolerių per 
trejus metus Izraelio vals
tybei paremti ir išvietin- 
tiems šydams perkraustyti 
i ta šąli. C v t-

Tito jau nereikalausiąs 
išduot išpažintis

Belgrad. — Tito valdžia 
Jugoslayijoj žada jau nerei
kalauti, kad katalikų kuni
gai išduotų slaptajai polici
jai girdimus per išpažintį 
“sekretus.”

Washington. — Automo
bilių fabrikantų pelnai per 
10 pirmųjų mėnesių šiemet 
pakilo 70 procentų aukš
čiau, negu buvo pernai per 
tą patį laikotarpį, kaip 
pranešė valdinią prekybos 
departmentas.

Kompanijos, tačiaus, da
bar dar 5 iki .7 procentų pa
kėlė kainas savo automobi
liams.

Fabrikantų pelnai kitose 
pramonėse šiemet padidėjo 
3 iki 25 procentų, sako pre
kybos departmentas.

Washington.— Amerikos 
valdžia užginčijo Sovietų 
spaudos tvirtinimus, kad a- 
merikonai naudoja japonus 
karui prieš Korėjos liaudi
ninkus.
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[ yra sutvarkyti. Jau įš pirmiau 
I girdėjau, kad būk esą padėti 
jį banką aut discount be nuo
šimčių. Šia proga pasinaudo
damas ir teiraudamasis, kaip 
tikrenybėje yra, p-lės Miku- 
žiuitės paklausiau, ar tie pini
gai ant jūsų vardo įdėti? Ji 
'atsakė, kad organizacijos var- 
įdu padėti. Bet jokiu būdu, ji I „,,,,,.,1; u,,4.: 
pareiškė, tie pinigai nebus duo-' - -
darni komunistams. Rodos 
lyg vadinami komunistai t., 

j pinigų ir reikalautų.
■ Teko man sužinoti iš buvu- 
jsių kongreso komiteto pažan
giųjų žmonių, jie nori nieko 
nelaukus, kad tie pinigai, 
$303.56, būtų paaukoti Ame- 

Rau dona j am 
kuris yra ne kokia 
organizacija, o tik 
gų žmonių gelbėjimui., 1 
kusių į nelaimę ir vargą.

tašo akredituotas Laisves korespondentas

AR BUS SULAIKYTI 
MŪŠIAI KORĖJOJE?
Lake Success, ketvirta

dienis. — /Ar bus tuojau su- j 
laikyti mūšiai Korėjoje*? 
Tai klausimas, kurio nieks į 

atro- 
nežiūrint 

, ’ Į Jungtinių Tautų tarimo.
Vakar diena r-- — ----

politiniame komitete ir 
Saugumo Taryboje ir.vė) 
buvo paaukota išimtinai 
Korėjos padėčiai svarstyti.

Buvo baigtas debatuoti ir 
nubalsuotas 13-kos Azijos

Kaip jau buvo sakyta: ryti nutarimas, kad iki se- 
Kinijos Liaudies Respubli- karnų metų birželio mėne- 
ka atsisako svarstyti tik; šio šis reikalas būtų iš- 
josios kariuomenes (sava-p 
norių) ištraukimą iš Korė- '- 
jūs. Ji nori, Kad tas klau 

! simas būtų sprendžiamas[ 
; kartu su kitomis problemų- [ 
| mis; kad Kinija būtų įsilei-1 
$ta i Jungtines Tautas, kad j pirmajame ' b ’ 1

pasiūlė rezoliu- 
įciją, reikalaujant, kad ato
mo bomba ir bent koks ki
tas atominis ginklas būtų 
uždraustas vartoti, kad su
krautos atomo bombos būtų

mi:
Jeigu ne LMS, Ame 

$9.00 neturėtume taip grąžini 
$4.50; (larbuojančių desčtkus 

rresyvių chorų, dramos 
1 pių ; neturėtume lokių : 
i koncertų, teatrališkų persta- 
Įtymų lietuvių naujokynuose 
; Amerikoje.

Ar žinote, kad 
r m as naujų dainų

$8.00
$4:00

N. Y.,

pi'Og- 
gru-

Visuotinė mobilizacija ir jos pasėkos
Dabai tinėje karo isterijoje šaltos, rimtos diskusijos 

neįmanomos. Tokių diskusijų nė nenori naujo karo kur
stytojai. Jie žino, kad šaltos, rimtos diskusijos parodytų 
jų planus ir atidarytų žmonėms akis.

Paimkime visuotinės mobilizacijos klaūsimą. Visuoti- 
nes mobilizacijos reikalauja komercinė spauda ir radijo,tų tą 
komentatoriai. Apie greitą, visuotinę mobilizaciją gar- • 
šiai kalba tūli mūsų valdovai.

Bet The N. Y. Times kolumnistas Arthur Knock rašo 
iš Washingtono, kad ten jau atsiranda žmonių, kurie sta- 

_ to klausimą: Ką darysime, viską sumobilizavę karui? Vi
suotinė mobilizacija reiškia daugiau, daug daugiau, ne- 

' gu trijų ar keturių milijonų armija. Visuotinė mobiliza
cija reiškia, kad tuojau turėtumėme pereiti iš civilinės 
į karinę ekonomiką. O tai reiškia, kad tarpe 15 ir 20 
milijonų darbininkų turėtų būti pervesta iš gaminimo 
daiktų civiliniam vartojimui į gaminimą karo įrankių. 
Šimtai fabrikų turėtų tuojau pakeisti savo gamybinį po
būdi, c

šimtais rikos Kryži ui,

Amerika
Formozos; kad visi Tolimų I ti jo šalininkai (Lenkijos, 
Rytų opieji klausimai būtų čechoslovakijo 
sprendžiami su Pekino vy- jos

Bet kas toliau, kas tada? Ar yra nors vienas sveiko 
ploto žmogus, kurie šiandien tiki, kad kas nors rytoj, ar 
poryt atsiųs armiją ir užpuls Ameriką?

Ką darysime su ta milžiniška armija ir su ta karine 
ekonomika? Sėdėsime ir lauksime? Bet tas negalima. 
Kaliniai sumobilizuota šalis negalimas daiktas taikos me
tu. Milijonai ir milijonai kareivių sėdės barakuose? Mi
lijonai ir milijonai darbininkų gamins ginklus ir kraus į

j dolerių. Kuris pavienis choras 
ar mažą dramos grupė pajėg- 

i padaryti paskirai?
Jeigu dar neatspėjote, 

.imsiu ir pasakysiu prie 
Istengiuosi privesti: Tegul 
įsų crganizacija arba 
j pavieniais tampa LMS 
I riais!

Metinė mokestis tik $■ 
itai narys—organizacija ar
j pavienis—gauna visus tų mu
itų LMS leidinius veltui. O ko- 
I kilis leidinius leidžia LMS?

Jū- 
patys 

na-

Jštai vėliausi:
Choram naujaisia 

vičiaus kom pozicijos daina i 
Jasilionio) : j 

I “Banguokite Dainos.” Septy-Į 
inios lietuvių liaudies dainelės, 
'aprėdytos muzika vienos ga-

riu J. Čiurlionytės.
Tai yra tik šiom dienom iš

keisti nauji leidiniai. O LMS 
į centre randasi neišsemiamas

politiška | tautų sumanymas, kad būtų 
nelaimiu- i

pate-!
j paskirta trijų asmenų ko
misija, kuri pasiūlytų ka-
riau j ančioms j ogoms

R. Šniukas ragina Miku- .vejoje tuojau sulaikyti
pagalvoti ir primena: 
tai negražu ir negar

binga per tiek metų savo 
užsispyrimu ir kerštu lai
kyti visuomenės suaukotus 
pinigus.”

žiutę

TIEMS, KURIE
kadaise džiaugėsi

Kuomet R. Mizara pranešė 
“Laisvėje”, kad dėl techniškų 
kliūčių jos spaustuvėje dien- 

kompozito-1 i-aštis, tris sykius savaitėje, 
eis tik keturių puslapių, Tys- 
liava, savo “Vienybėje” pra
dėjo šūkauti, kad “Laisvė”

'nu ir dramų. Tas viskas taip .rimo, 
'lengvai prieinama LMS na-*

visuomenės prita
neatgyvena savo dienas, kaip karo ginklai. Šiandien pri
gaminsime jų kalnus, o rytoj jau jie nebetiks vartoji
mui. Juos vėl naikinsime ir gaminsime kitus. Ir kur ga- i

Nr tokia padėti gali šalis-ilgai ant savo pečiu išneš- !'718"1 1 , . .
v . Į tos garbingos organizacijos, girdi.

i šeima. [kliūtys
Prie progos, leiskite pri- ■ O štai kas atsitiko 

įminti: Kodėl pats dar neužsi-Į savaitę su “Vienybe : 
į prenumeravai Lietuvių Meno j tą savaitę ji nepasirodė.
Sąjungos mėnesinį organą Į
“Liaudies Menas?” Metinė

las?
ti? ,

Tai matote, kokion padetin pastato visą šalį (jau ne-j 
kalbant apie tokios mobilizacijos psichologinę įtaką vi-: 
sam likusiam pasaulyje) visuotinės mobilizacijos apašta
lai.

Jie žino, kad nuo kojų iki galvos ginkluota ir kariniai 
sumobilizuota šalis negali ramiai rankas susidėjusi sėdė- ' prenurmerata

onas lyshava sarkastisxai 
Iriam, jog. rodos, nereikėtų nei .šaipėsi dėl Mizaros prisimintų 

meno mėgėjus patapti j techniškų kliūčių. Kokios ten', 
gali būti techniškos

Į

pere 
pprei-
Apie

Ko- 
m li

sius.
Šiandien klausimas

rinėje asemblėjoje (seime). 
Jis ten, be abejojimo, bus 
daugumo balsų užgintas.

Kas tuomet?
Nuomonės, debatai

riausybe, kaip su lygia.
Va, kur klaida

Indijos delegacijos galva. 
Sir Benegal, Azijos tautų 
vardu darydamas siūlymą 
mūšiams Korėjoje sulaiky
ti, buvo pasiūlęs ir tai, kad 
tuojau būtų tartasi su Ki
nijos vyriausybe. Bet vaka
rinis blokas reikalavo per
skelti tą sumanymą į du: 
pirmiau reikią mūšiai su
laikyti, o vėliau kalbėti a- 
pie tai, ar verta tartis su

Baltarusi- 
ir Ukrainos atstovai) 

tvirtino, jog atominis gink
las nėia koks eilinis gink
las, bet masinio žmonių žu
dymo ginklas, tuo būdu jis 
privalo būti išskirtas iš ki
tų ginklų ir ko veikiausiai 
uždraustas vartoti. Po to, 
turi būti paskirta komisija, 
kuri prižiūrėtų, kad nei vie
na šalis atominiu bombų ne
gamintų .

įrodinėjo, kaip šiandien pa
saulio žmonės yra tuo rei
kalu nusistatę: 500,000,000 
pasaulio žmonių pasirašė

| stovų, bet kiekvienas vaka-
i rinio bloko valstybių atsto-■ 
| vas, kalbėdamas, turėjo gal- į
1 voje, ką gi pasakys T. Są-; 
[jungos atstovas*?

ti ir nesėdės. Kaip tik tie patys interesai pradės reika
lauti pradėti ‘“preventyvi karą”. Jie pradės ieškoti prie
kabių. O jas surasti nesunku.

Apsiginklavęs ir pasiruošęs medžioklei žmogus nesėdi 
ant kelmo atsisėdęs. Jis eina ir ieško savo aukos. Taip 
lygiai karui paruošta, sumobilizuota šalis ieško savo au
kos.

Mes ir vėl grįžtame prie savo senosios temos. Reikia 
kalbėti apie visuotinę mobilizaciją ne karui, bet taikai. 
Reikia kalbėti ne apie visuotinį apsiginklavimą,, bet apie 
darymą visų reikalingų žygių per tas pačias Jungtines 
Tautas linkui sumažinimo apsiginklavimo.

Pastovios pasaulinės taikos siekti reikia ne ginklų 
barškinimu ir visuotine karine mobilizacija, bet derybo
mis ir susitarimais. Reikia, kad sveikas, blaivus protas 
paimtų viršų ant isterijos ir karo kurstytojų.

IDĖL TŲ $303.56.
Kiekvienas su a u g e s 11 i s

i žmogus atsimena, jog Ame
rikoje kadaise veikė bendro 
fronto sukurtas Amerikos 
Lietuvių Kongresas. La

itas Kongresas liovėsi vei- 
I kęs, jo ižde pas socialistę 
! Mikužiutę pasiliko $303.56. 
I Kongresas' liovėsi veikęs!

Planuojamoji ‘Keturių Didžiųjų” konferencija
Iš to, kas viršuje pasakyta, išplaukia mūsų troškimas, 

kad kuogreičiausia įvyktų planuojamoji Anglijos, Ame
rikos, Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos konferencija. Ge-: 
rai, kad Londonas; Paryžius ir Washingtonas jau nebesi-į 
priešina tokios konferencijos principui. Džiugu, kad ir* 
Čia Amerikoje vis daugiau ir daugiau balsų pasigirsta už 

Tokią konferenciją.
Konferencija turi įvykti, ir įvykti greitai. Korėjos įvy- i 

/kiai pamokė visus. Dabar jau visi mato, kad ginklai ne
gali išspręsti didžiųjų politinių klausimų.

Mes esame tos nuomonės, kad naujas karas yra išven-' 
giamas, kad jo galima išvengti, ’kad jo reikia išvengti. 
Mes karščiausiai sveikiname visus, kurie atmeta karo 
neišvengiamybės idėją.

MUZIKA LENKIŠ
KOMS VESTUVĖMS

Naujienose tūlas žmogus 
aną dieną parašė:

Jogaila su Jadvyga susituo
kė prieš kelis šimtus metų, o 
toms senoms lenkiškoms ves
tuvėms (Polish Wedding) 
muziką Chicagos kompozito
rius L. Šimutis (Jr.) tik nese
niai teparašė. ’ A’

Galim didžiuotis prieš ki
tataučius, jog ir šiandien lie
tuvis per lenkiškas vestuves j 
garbę, j platųjį pasaulį žen- į 
gia.• ... ’ • I

Na, tai ir didžiuokitės!

Ir štai, to pasėkoje, Jung. Į p0 Stockholmo peticija, rei- 
j kalaująnt nuįstatiminti ato
mo bombą. Juodu įrodinėjo, 
jog Amerikos, Anglijos ir. 

j kitų kraštų mokslininkai
• - u . .. i

seimas užgirs ((dėl to m’a-j 
žai abejojama) Azijos tau-

Tautos atsistoja prieš nau 
ją dilemą: kas bus?

Jeigu žinoma, kad Kini-;
jos Liaudies Respublika, : tų sumanymą sulaikyti tuo-

I kad^ Korėjos Liaudies Res-|jatl Korėjoje mūšius, jeigu 
[jis užgirs trijų asmenų ko- 
I misiją sudarymui pagrindų

Liaudies

vien su Tarybų Saji 
tai via žinoma ir tai v

| sas turi didžiausios reikš-
I mes. Anų dvieju valstybių
i vyriausybės

. Jungtinėse Tautose, jos čia 
itą I negali kalbėti ir balsuoti.

sako, kad “Vienybė” neišėjo 
numeriu) Į dėl techniškų kliūčių. Linoty- 

: pistas, kuris rinko raides 
 I “Vienybės” spaustuvėje, inc

ite darbą. O bef to, dar buvo su- 
Igedusi raidžiu rinkimo maši- 
na. Tai jau dvi techniškos

“Laisve” kaip buvo tail) 
yra dienraštis. O “Vienybė

m o bomba.

nėra

gi toji komisija veiks, kai: 
su ja nesiskaitys jiei Kini-; 
jos, nei Šiaurės Korėjos vy-1

tomo bombos gamyba yra 
Amerikos kapitalistų - mo
nopolistų rankose; jie iš to 

jie, paga
utom inę ė-

balsavhųo teisės) Kinijos [ 
Liaudies Respublikos, bet į 
ji atsisakė dalyvauti disku I

Ji nieko teigiamo negalės j 
j atlikti: mūšiai Korėjoje te-j 
I besitęs, žmonių žudymas ir' 
j turto naikinimas vyks, kaip! 
| vyksta. ,

Atsiminkime ambasadų-1
■ sijose Korėjos'klausimu; ji! liaus \Vu pasakymą: 
ičia atvyko su skundu prieš ! nesiskaitysime su jokiomis j

mes

i Ameriką dėl agresijos For 
! mūzoje.

Tarybu Sąjungos

rezoliucijų- j
mis, kol Kinijos Liaudies 

atsto-, Respublika nebus Jungtinių
vas Malikas pasakė, jog jis j "pilutu nare.

• v • -J z-v 1 A • • *•ir i priešingas

Kai kur’ Neina tik kartą savaitė-
ję, ėmė ir susmuko.

Nekask kitam duobės. Atsi 
mink, kad lazda turi du gą

O kas dėl , visuomenėj prita-1 
rimo, tai kiek jau to pritaria
mo turi “Vienybė”, laik 

jei jis

> prieš arti 12-ką metų, o a- 
pie tuos pinigus visuomenė 
vis neturi žinių:

[stovi?
Buvusiojo Amerikos Lie

tuvių Kongreso * pirminin- 
,kas R. Šniukąs dabar tą 
klausimą išnaujo kelia (Vil
nis š. m. gr. 7 d.), 
šo: ’

Nelabai seniąi per 
ną teko kalbėtis su 
Mikužiute apie tuos užšaldy- j MacArthuro nuosprendį palei

dus pinigus, ką ji mano dary-|dinėti iš kalėjimų japoniškus j 
ti ir kaip tie pinigai $303.56 I karo kriminalistus. t

kraštų delegacijų sumany
mui, kad tuojau būtų sulai
kyti mūšiai. Sulaikius mū
šius, sakė jis, Amerikos ir | 
kitų tautų kariuomenė Ko-| 
rėjoje susitvarkys, 
dus” ir tuomet iš

Rodosi, kiekvienam turė
tų būti aišku: tuojau reikia

Tautas. Bet abejojama, ar 
taip bus šioje asemblėjoje 
padaryta.

Indijos delegatas Sir Be-

į Kol u maistas Drew Pearson 
sako, jog į dvi .savaitės ame
rikiečiai neteko 25,000 karei-. 
vm^užnuištais, sužeistais ir’Į 
prapuolusiais. Tokių didelių ; 
nuostolių į' tokį trumpą laiką Į

i Amerika niekad nėra turėjusi.

Geh. MacArthuras pasiun
tė j kalėjimą vieno Japonijos 
darbininkų laikraščio redak
torių B. A ragą tik už tai, kad 
jis pakritikavo MacArthuro 
diktatūrą J a pon i joj e.

Korporacijos sumoka 
ralei valdžiai taksais 
pusantro biliono dolerių 
ginu, kuomet buvo 

Teisinimasis dažnai esti taksai, o paprastieji 
blogesnis .už? prasikaltimą, sumoka tris bilionus 
dėl kurio teisinamasi. daugiau.

fed e- I 
apie 
dą ne

pakeiti 
piliečiai 
dolerių

liau, 
nergiją naudoti produkty
viam reikalui. Tarybų Są
jungos mokslininkai, sakė 
kalbėtojas, jau surado prie
mones, kaip atominę ener
giją pajungti žmonių gėriui 

I kelti, — šilumai, elektrai 
teikti.

Bet tai nieko nereiškė: 
Višinskio siūlytoji rezoliu
cija buvo atmesta, o priim
ta keletos valstybių rezoliu
cija, kuri, iš tikrųjų, visą 

| reikalą palieka “po seno
vei.”
Ką atneš sekamoji savaitė?

Praėjusios dvi savaitės 
buvo labai neramios, ner
vingos. Jos praleistos vy
riausiai Korėjos reikaląms 
s])ręsti, kurie, deja, nebuvo 
išspręsti.

Dabar kyla klausimas: ką 
atneš sekamoji savaitė?

• 1 d . • 0 . .naujo1 negal taipgi nusiminęs.
pradės mūšius. Malikas sa- , . . ,
kė, jog jis'tiki, kad 13-1«>. |Llckasi dar du sumanymai
Azijos tautų šį pasiūlymą 
d a r ė , vadovaudamosios

Milano, Florence ir Venice į gerais norais, bet:
miestų tarybos viėhbalsiai pa- — Kelias į peklą nuties- cJar JĮUS ;svarstyta^ neS
sisakė prieš atominės bombos tas taipgi besivadovaujant 1 . ...

žmonės, gerais norais. [[debatuoti, bet nebaigti:
T. Sąjungos atstovas žy- Sąjungos sumanymas.

: mejo, jog vienintelė išeitis! traukti iš Korėjos svetimas , 
' i kariuomenes

j tybių sumanymas, kad Ki ’] žmonijai ko nors gero aL

(kur jie 55 metų amžiaus, jei jis pa
jėgia išeiti tik kartą savaitėje. į

Jis ra

te lefo-

naudojimą. Italijos 
nenori naujo karo.

Dešiniosios t ir 1 
japonų unijos smerkia'

Kongreso vadai po pasitarimo su prezidentu Trumą* 
nu dėl krizės Tolimuosiuose Rytuose. Iš kairės j de
šinę: John MacCormack, Sam, Rayburn ir Scott Lucas, 

visi demokratai.

Nemanykite, kad Korė-[Argi ir šią savaitę, prieš- 
i jau nebebus; kalėdinę savaitę, nebus pri- 

Jis eita prie teigiamesnių re-
jos klausimas 
asemblėjoję svars

zultatų pasiekimo? Ar ir
dar du sumanymai, pradėti j ši savaitė bus tokia įtempta 

T. • ir nervinga, kaip praėju- 
iš • j sios ?

Nors ir abejodami, tikė- 
ir šešių vals-Jkimę, kad ji bus našesnė ir, , t i ° 'v o 7

kairiosios 1 jei norima karas Korėjoje!
gen. tuojau baigti,—priėmimas .. .v , .. TZ _. . x .

T. Sąjungos delegacijoj siū- ištrauktų iš Koiejos nes. 
lymo, būtent: tuojau iš
traukti iš Korėjos visas 
svetimas armijas.

— Kokias armijas? — 
klausėsi ne vienas. — Ar
tan skaičiun ieina ir Kini- beprasmiai, c. T-) • "I J ♦

^avo karius.
Jeigu nebus tartasi nuo

širdžiai, tai ir šių dviejų 
sumanymų likimas iš anks
to numatėmas, — jiedu bus

Pridurti tenaa tai: S10- 
Pautu 
klau- 1 
tau

jos Liaudies Respublikos 
savanoriai kariai, esą Korė 
joje?

Taip, atsako Malikas. Jis 
užtikrino: jei Amerikos ir 
kitų kraštų armijos būtų iš 
Korėjos ištrauktos, tai ir 
Kinijos savanoriai iš ten 
pasitrauktų; na, ir karas 
baigtųsi.

(Gen. MacArthuras
šiomis dienomis paskelbė, | svarstomas drauge1 su *gink- 

Korėjos karino- laviniesi, sumažinimo klau
pė rorganizuotaj simu. Pį’ieš tai Tarybų/ŽSą- 
ir turi nema- 
di vizijų.) 
klaida?
jog Malikas š:

tik *

asemblėjoje Korėjos 
simu buvo paaukota 
giausiai laiko. Bet ligi šiol 
tai neatnešė jokių apčiuo
piamų rezultatų.

Atomo jėgos kontrolė
Seimas nutarė, kad ato

mo jėgos kontrolės reikalas 
per sekamus metus būtų

jog Šiaur. 
menė tapo 
sutvirtinta 
žiau 12-kos

Kur
Spėjama,

pareiškimą padarė su Kini
jos vyriausybės delegacijos; 
žinia.

Cyrus Ching, naujai paskirtas 
algų stabilizacijos tarybos 
pirmininku. Jis turės daboti,4

jungos ir tarybinio bloko
valstybiška ts to vai smarkiai 
kovojo. Jie sakė: negalima 
atomo jėgos kontrolęs klau- kad darbo unijos laike “kri-• 1 • 1 1 • i • V j • •simą palikti ištisiems me
tams; reikia tuojau pada- t

zės” nereikalautų algų 
pakėlimo. • x

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Sešt., Gruod.-Dec. 16, 1950
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V. BRONIEVSKIS-DEMOKRATINĖS SKAITYK
LENKIJOS POETAS

Dainininke Margareta,O 7

jos tėvas ir kritikas
Prezidento Trumą no duktė, Margare

ts, praėjusią savaitę davė koncertą 
Washingtone. Pasiklausyti jos atėjo iš
didus tėvas su motina ir atsivedė sve
čią—ministrų pirmininką Attlee.

Koks gi tėvas nesididžiuotų savo vie
ninteliu vaiku, besisiekiančiu į dainos 
meno aukštybes!

Ant rytojaus išdidus tėvas skaito 
spaudoje jo dukters koncerto (dainavi
mo) įvertinimą. Atsiverčia “The Wash
ington Daily News,” skaito ir savo aki
mis netiki! Atsirado drąsuolis, tūlas 
Paul Hume, kuris ryžtasi jo dukters bal
są kritikuoti!

Paul Hume žymi, jog Margareta labai 
gražiai estradoje atrodo, bet tai ir vis
kas. Gerai dainuoti ji vis dar negali. 
Jos balsas esąs “flat” ir bejausmis; ji 
taikstosi prie tokios publikos, kuriai pa
tinka dainavimas Jeanette MacDohald 
ir Nelson Eddy, — triukšmingas, bet ne 
muzikingas dainavimas. Margaret'a, 
girdi, imasi Schumanno, Schuberto ir 
Mozarto kūrinių, bet jų jinai neatlieka, 
kaip reikia; blogiau: jinai juos tik su
karikatūrina. Ir akiregyj to,„rašo kores
pondentas, publika eina jos klausytis, 
moka brangią įžangą, — įžangą, už ku
rią klausovai galėti; girdėti geriausius 
pasaulio dainininkus!

.Už poros dienų Paul Hume gauna laiš
ką, rašytą ranka ant popieriaus lakšto, 
kurio viršuje žėri žodžiai: “White 
House.” Po laišku pasirašo “HST.” Va
dinasi, Harry S. Truman, — išdidusis 
dainininkės tėvas.

Kritikas prezidento laiško teksto ne
skelbia, bet jis neužginčina to fakto, kad 
prezidentas jam daug maž šitaip sako: 
Aš jūsų nepažįstu, bet jei kada nors su
tiksiu, tai tvoksiu į nosį, į tarpakį ir 
spirsiu į tarpkojį, tu . . .

Ar panašus atsitikimas kada nors ir 
kur nors pasaulyj yra buvęs, negaliu pa- 
sakvti, bet šiandien visko galima tikėtis.

Tokio laiško kritikui rašymas jokiam 
dainininkės-tėvui garbės nepadarytų!

V.

Rudens trimitai
Palytėjo šiaurys gražią gėlę,
Palytėjimas buvo skaudus,
Nes mirtingąją dūdą papūtęs,
Jis nušaldė gėlės žiedus.
Patekėjo maloni saulelė
Ir pamatė likimą gėlės, —
Bet po laikui... gėlė numarinta,
Jos žiedeliai daugiau nebklestės. .
Liūdnai žiūri į gėlę mergaitė,
Nori verkti gaili jos širdis,
Bet ar gelbės, jei verksi, raudosi?— 
Juk gėlė vistiek neatgys.

, Kaltas vėjas čionai atkeliavęs,
Palytėjęs gėlelės žiedus.
Kur tik žvelgsi—matysi, likimas
Augmenims yr be galo skaudus.
Medžių lapai šalnos aplankyti,
Gelsta, krinta ant žemės skubiai,
Jau rudens viešpatavims atėjo,
Jo trimitai jau gaudž įstabiai.

. Stasys Jasilionis 
1930

Mark Twain —
‘Paskutinis Mohikanas’

Š. m. lapkričio 30 d. sukako lygiai 115 
metų, kai gimė žymusis Amerikos rašy- 
tojas-novelistas Mark Twain. . \

Rašydamas apie jį, literatūros kritikas 
Samuel Sillen primena, jog kadaise Le
ninas šį rašytoją pavadino “paskutiniuo
ju Amerikos buržuazijos Mohikanu.”

Mark Twain (Clemens) gimė Missouri 
valstijoje. Jis parašė daug veikalų, pa
šiepiančių Amerikos gyvenimą, satyra 
nušviečiančių juoduosius to gyvenimo 
kąmpus. I

Mark Twaino veikalai ir šiandien yra 
gyvi, tarytum jie būtų rašyti tik vakar.

Apie Philadėlphijos 
Lyros Chorą

Seniai buvau girdėjęs dainuojant Phi- 
ladelphijos Lyros Chorą, vadovauj'amą- 
mokomą Rožytės Behmer (Merkytės). 
Dėl to gruodžio 10 d. atidžiai tėmijau 
ir klausiau jo numerio, atlikto Aido 
Choro metiniame koncerte, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y.

Lyros Choras mažas — iš viso tebuvo 
atvykę 12-ka choristų; mokytoja buvo 
tryliktoji. Pastaroji man sake, jog apie 
porą choristų negalėjo atvykti.

Chorą sudaro jauni žmonės, čiaaugiai 
vyrai ir moterys; pati Rožytė taipgi yra 
Amerikoje gimusi ir augusi — draugų 
Merkių dukrelė. Ji lietuviškai kalba 
puikiai ir gerai nusimano muzikoje; be 
to, pilna energijos moteriškė.

12-kos žmonių choras — per mažas 
tam vardui; būtinai reikėtų gauti dau
giau naujų narių, kad pasiekus bent 25 
ar 30 skaičių. Dabar Lyros Choras dau
giau panėši* į ansambli—dainų ir muzi
kos ansamblį.

Philadelphiečiai sudarė programoje 
ilgą numerį, veik visą valandą užimantį. 
Jie tai atliko naujoviškai, originaliai. 
Pirmiau lyriečiai improvizavo choro pa
moką - repeticiją, vėliau jie improvizavo 
dainavimą per radiją; turėjo savo ir 
anaunserį — Juozą Adomaitį, kuris su- 
gabiai pašiepė tūlus (nemokšas) lietu
viškų radijo pusvalandžių anaunserius. 
Protarpiais vyrai lyriečiai skambino 
muzikalinius instrumentus — gražiai 
skambino. Turėjo jie čia ir savo solistę 
Frances Pomrink (Gedviliūtę) su gra
žiu ir jau pralavintu soprano balsu; tu
rėjo jie čia ir komišką vyrų duetą.

Žodžiu, lyriečiai davė čia ką nors nau
jo, ko brooklyniškiai negirdėjo ir nema
tė. Pabaigoje jie publikai išdalino at
spausdintas liaudiškas daineles ir kar
tu su publika jas sudainavo.

Sutinku su tais, kurie sako, jog toks 
numeris, kokį davė philadelphiečiai, tik
tų geriau kitokiame sambūry je-parengi- 
me, o ne koncerte. Bet dėl to yra ir ki
tokių nuomonių.

Man patinka lyriečiai dėl jų originalu
mo, dėl sugalvojimo ko nors naujesnio. 
Tačiau ir tai, ką jie davė, galima atlikti 
ryškiau, suglausčiau, sakyčiau meniš- 
kiau, ir, tarp lengvučių dainelių, reikėtų 
įkergti ir gilesnių, sunkesnių muzikos 
kūrinių. Kuriems tenka kalbėti; turėtų 
kalbėti garsiau; anaunseris galėtų dar 
ir kai ką .daugiau juokingesnio įterpti į 
savo komentarus. Jei galima,—o esu ti
kras, jog galima,—duoti daugiau stygi
nės ir armonikinės muzikos. Visa tai 
pagyvintų jų numerį.

Šios pastabėlės daromos nuoširdžiu 
draugiškumu ir tikiu, jog lyriečiai dėl 
jų neįsižeis, bet dės daugiau pastangų 
gražesniems darbams atlikti.

Philadelphijoje didelė lietuvių koloni
ja. Mūsų žmonės turėtų dėti visokiausių 
pastangų Lyros Chorui sutvirtinti ir pa
dėti jam plėsti liaudišką dainą, skaidri
nant mūsų pilkąją padangę.

Kalbėjausi su mokytoja Rožyte.
—Kaip choristai,—lankosi į repetici

jas?
—Gerai lankosi,—atsakė ji. — Visi 

dirbame bendrai, energiškai, sutartinai; 
visų juk tas pats tikslas ir siekimas,— 
gražiai dainuoti, siektis dainoje ir mu
zikoje.

Mūsų publika lyriečius priėmė entuzi
astiškai. Jie to susilauktų ir bent kuria
me kitame mieste, jei juos kas pakviestų 
į parengimus. Rojus Mizara
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Žymiųjų muzikų 
koncertai Lietuvos 
sostinėje

VILNIUS.—Vilniuje ir kituose Tary
bų Lietuvos miestuose dar šįmet ir 1951 
metų pradžioje apsilankys diriguodami 
savo kūrinių simfoninius koncertus Sta
lininės premijos laureatai Aramas Cha-

Lenkų tautos kovoje už naują gyveni
mą, už socializmą, už taiką žymių laimė
jimų yra pasiekusi dabartinė lenkų lite
ratūra. Išsivadavusi iš buržuazinio de- 
kadentizmo balos, demokratinės Lenki
jos literatūra tapo liaudies interesų 
reiškėją, atkaklia kovotoja už socializ
mą.

Žymiausias dabartinės lenkų poezijos 
atstovas yra poetas Vladislovas Bro
nievskis, kuriam šiais metais buvo pa
skirta pirmojo laipsnio valstybinė pre
mija. Be šios premijos, jis laimėjo be
veik visu liaudies demokratinės Lenki
jos stambesnių miestų premijas.

Visas Bronievskio gyvenimo ii’ kūry
bos keliąs nužymėtas atkaklia kova prieš 
fašistinės Lenkijos režimą: pogrindžio 
darbas, vadovaujamas komunistų parti
jos, fašistinių budelių kalėjimai, cenzū
ros varžtai, knygų konfiškacijos.

Tiesa, į šį kelią Bronievskis ne iš karto’ 
įžengė. Bronievskis dalyvavo,gėdingame 
Pilsudskio “žygyje” prieš tarybinį Kije
vą. Tačiau išdavikiška “socialisto” Pil
sudskio kampanija prieš pirmąją darbi-, 
ninku ir valstiečių respubliką rado ryš
kų atspindį jau pačiuose pirmuosiuose 
Bronievskio poezijos kūriniuose, kurių 
rinkinys “Vėjo malūnai” išėjo 1925 m. 
To rinkinio eilėraščiai rodo, kad iš Pil
sudskio banditiško' “žygio’’ Bronievskis 
grįžo kaip žmogus, aiškiai pereinąs pro
letarų pusėn, prisidedąs prie darbo žmo
nių kovos prieš buržtiaziją. Jaunas poe
tas ryžtingai įsijungė į lenkų darbininkų 
judėjimą, dalyvavo lenkų komunistų 
partijos organizuotoje veikloje, dirbo pa
žangiųjų laikraščių redakcijose, vadova
vo darbininku teatrui, rašė.

Sekantis Bronievskio poezijos rinkinys 
“Dūmai virš miesto” išėjo 1926 m., jau 
po Pilsudskio perversmo ir įvestos fa
šistinės diktatūros. Tame rinkinyje ša
lia atsišaukimo “Į kovos draugus” pa
talpinti tokie eilėraščiai, kaip “Revoliu
cionieriaus mirtis,” “Pionierius,” “Dai- 
na apie pilietinį karą,” “Šnipas” ir kt. 
Kai kurie to rinkinio eilėraščiai anks
čiau buvo spausdinti pogrindiniame 
MOPR’o “Politinis kalinys” leidinyje.

1929 m. Bronievskis išleidžia savo po
emą “Paryžiaus komuna.” Nežiūrint 
konfiskacijos vis dėlto pavyko išplatinti 
porą šimtų “Komunos” egzempliorių. 
Kai poetas vieną iš daugelio kartų vėl 
buvo suimtas, kvotos metu fašistinis pro
kuroras klykė: “Pas kiekvieną suimtą 
komunistą vis randu ‘Paryžiaus komu
ną’.”... ^7

Ketvirtas iš eilės Bronievskio poeziy 
jos tomas “Rūpestis ir daina” išėjo *1932 
m. Ne visus eilėraščius pavyko išplėšti 
iš fašistinės . cenzūros nagų. Daugelyje 
vietų skaitytojas matė teksto vietoje 
cenzūros paliktas baltas vietas.

Prieš pat antrojo pasaulinio karo pra
džią Bronievskis išleidžia dar vieną po
ezijos - rinkinį “Paskutinis šaukimas,” į 
kurį įėjo paskutinių šešių metų kūrybos 
vaisiai. Tai buvo pakilusios Streikų ban
gos Lenkijoje metai, darbininkų didžiu
lių manifestacijų ir valstiečių sukilimų 
metai, ir visa tai plačiai atsispindėjo po
eto kūryboje.

Hitlerinio siaubo metais Bronievskis 
buvo pasitraukęs į Tarybų Sąjungos gi
lumą, iš kurios j savo tėvynę grįžo Ta
rybinės Armijos eilėse su ginklu ranko
je. Iš to laikotarpio išėjo du Bronievs
kio poezijos rinkiniai. ‘

Kokie yra pagrindiniai Vladislovo 
Bronievskio revoliucinės poezijos bruo
žai, kurie leido pripažinti jį didžiausiu 
šio amžiaus paskutiniojo ketvirčio lenkų 
poetu?

Jo poezija • vaizduoja lenkų tautos
priešakinių jėgų kovą, proletariato kovą 
už geresnę ateitį, už revoliuciją, prieš 
kapitalistinį, išnaudojimą, prieš fašizmą. 
Jo poezija jautriai reagavo į politinius 
įvykius, tarnavo lenkų darbininkų kla
sei jos sunkiose grumtynėse. Bronievs
kio eilėraščiai tai€ne tik kovos atspin
džiai. Jie buvo ir.kovos įrankiai, mobili-
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čaturianas, Dmitri jus Šostakovičius,
Reingoldas Glieras, įsakas Dunajevskis 
ir prof. Nikolajus Rakovas.

Kompozitorius A. Chačaturianas diri
guos Vilniuje, Kaune ir kituose sričių 
centruose Baltarusijos į Valstybiniam 
simfoniniam orkestrui,K kuris atliks au
toriaus kūrinius. Chačaturiano diriguo
jamų koncertų solistu pramatomas įžy-
mus tarybinis 'pianistas profesorius Le
vas Oborinas. < L. M. 

zuoją į kovą. Taigi pagrindiniai Bro
nievskio poezijos bruožai yra jos revoliu
cinis turinys, jos mobilizuojanti jėga, jos 
sugebėjimas poezijos kalba perteikti ko
vingus partijos lozungus. Tęsdamas di
džiąsias 19-tojo amžiaus poetų-demokra- 
tų poezijos tradicijas bei lenkiškosios re
voliucinės dainos tradicijas, Bronievskis 
dažniausiai naudojasi klasišku posmu ir 
lengvu ritmu. Bronievskio vartojami ri
mai bei asonansai dažnai yra labai įdo
mūs, nauji ir nebanalūs. Formalinę 
Bronievskio revoliucinės • poezijos pusę 
charakterizuoja didelis meninis meistriš
kumas, paprastumas, ^aiškumas bei vi
siškas atitikimas formos ir turinio.

Bronievskis savo kūryboje * neišvengė 
klaidų. Buvęs legionierius, inteligentas, 
kuris pirmojoje poetinio vystymosi sta
dijoje nors ir siekė nutraukti ryšius su 
senąja aplinka, vis dėlto turėjo sunku
mų, svyravimų, suklupimų kovoje su'se
nojoje aplinkoje įsisavintais įgūdžiais, 
sentimentais. Kurį laiką, nors ir aiškiai 
neapkentė buržuazinės santvarkos, į re
voliucinį judėjimą poetas žiūrėjo per 
Žeromskio bei kitų senesnių lenkų rašy
tojų kultivuojamą pasiaukojamojo tra
giškumo prizmę. Toks išeities taškas ve
dė jį prie svyravimų, nusivylimų, prie 
kovos prasmės ir tikslo nesupratimo. 
Šios nuotaikos aiškiai jaučiamos kai ku
riuose jo eilėraščiuose. Tačiau, kai po
etas įsijungė į aktyvią pogrindinę vei
klą, kai pajuto masių paramą ir jėgą— 
jis išėjo laimėtoju. Marksizmo-leninizmo 
klasikų studijavimas, Majakovskio geni
jus galutinai išvedė jį į teisingą kelią.

Liaudies demokratinėje Lenkijoje Bro
nievskio kūryba, gausiais tiražais lei
džiama, ‘paplito po visą respubliką, pa
siekė visų fabrikų, gamyklų bibliotekų 
skaitytojus, klubų-skaityklų lankytojus 
ir visą daugiamilijoninę liaudies demo
kratinės Lenkijos darbo žmonių masę. 
Priaugančioji lenkų poetų karta Bro
nievskio asmenyje mato savo pirmtaką 
ir mokytoją.

Iš Bronievskio kovingos poezijos mo
kėsi ir mokosi visa eilė kitų Lenkijos po
etų. Savo poezijos dvasia, o kartais ir 
forma, artimi, jam buvo tokie poetai, 
kaip: Stanislovas R. Dobrovolskis, Lu- 
cijonas Senvald, Leonas Pasternakas, 
St. Vygodzkis, Ed. Symanskis ir kt. Jau
nieji pdetai, siekiantieji atvaizduoti šių 
diepų liaudies Lenkijos istorinį posūkį į 
semalizfno tikrovę, ieškodami tinkamos 

'poetinės tradicijos, ją randa Vladimiro 
Majakovskio ir Vladislovo Bronievskio 
kūryboje. Štai jaunas poetas Kubiakas 
Bronievskio įtakoje parašė “Baladę apie 
geležinkelio kūriką, kuris skaitė Mark
są,” poetas Gruščinskis—eilėraščius apie 
Varšuvą, Bronievskio pasekėjas yra taip 
pat jaunimo tarpe' populiarus poetas 
Zdzislov'as Vrublevskis ir - daug kitų. -

Bronievskis ligšiolinę savo kūrybą ap
vainikavo dviem neseniai parašytomis 
poemomis — “Apsakymas apie Karolio 
Valterio-Sverščevskio, darbininko ir ge
nerolo gyvenimą bei mirtį” ir “Žodis 
apie Staliną.” Poemą apie Sverščevskį 
galima laikyti kaip poeto pasiruošimą 
prie didingos ir sunkios temos. “Žodis 
apie Staliną” Bronievskis baigė 1949 
m. gruodžio mėnesį.
. Vladislovas Bronievskis 25 'savo poeti
nės kūrybos metines mini fizinių ir kū
rybinių jėgų pilnatvėje. Poeto talentas 
ir palankiausios sąlygos darbui, kurias 
jam užtikrina socializmo tikroyė, leidžia 
Lenkijos liaudžiai ir kitų kraštų darbo 
žmonėms tikėti, kad jis dar sukurs ne
maža naujų ir vertingų kūrinių.

V. Abramovičius

ir 
MOKYKIS

Prarytos maisto daleles prie
šakiniuose virškinamosios si
stemos skyriuose susmulkina
mos, o žarijoje maistas virški
namas ir maistingosios jo da
lys sugeriamos į kraują.

Kraujotakos sistema. Kvė
pavimas. Kraujas teka kraujo 
indais. Vienas iš tokių kraujo 

i indų matyti1 slieko nugaroje 
;net iš paviršiaus. Slieką iš- 
skroęlus, matyti, kad šis nuga
rinis kraujo indas eina nuo 
priešakinio ligi užpakalinio 
kūno galo. Nuo jo atsišakoja 

[skersinės šakos, kurios apima 
I virškinamuosius organus ir į- 
Įsijungia į pilvinį kraujo indą, 
i Nugariniame inde kraujas te- 
ika iš užpakalio į priešakį, 
j Ties stemple skersinės šakos 
'gana storos; smarkiai -pulsuo
jamos, t. y. sutraukdamos sa
vo sieneles, jos varo kraują į 
pilvinį kraujo indą. Todėl jos 
vadinamos širdim i s. Slie
ko, kaip ir stuburinių gyvulių, 
:kraujas raudonas. Specialių 
kvėpavimo organų sliekas ne
turi. Kvėpavimo organų funk
cijas atlieka drėgna slieko 
oda, kurioje yra labai daug 
smulkių kraujo indų; juose 
kraujas gauna iš oro deguo
nies ir atsigaivina.

Šalinamoji sistema. Sliekas 
turi ir šalinamąją s i- 
stemą. Ji sudarytai iš plo

nių šalinamųjų vamzdelių, ku- 
įrie įsiurbia skystas slieko kū- 
|no atmatas ir pro smulkutes 
odos skylutes išmeta jas lauk.

Nervų sistema. p0 pilviniu 
kraujo indu išilgai visą kūną 
yra centrinė ne r vų si- 

Js t e m a, vadinamoji pilvo 
nervų grandinėlė. Ši grandi
nėlė sudaryta iš atskirų nervi
nių mazgų, surištų išilginėmis 
jungtimis. Priešakinėje kūno 
dalyje nervų sistema žiedu 

i apjuosia siaurąją ryklės dalį, 
;sudarydama • apyryklinį 
tn e r v in į žiedą.

Metemerija. Perskrodę slie
ką, įsitikiname, kad jo kūno 
ruimas pagal narelių (žiede
lių) ribas yra suskirstytas plo
nomis skersinėmis per
tvaromis, vadinasi, rui
mas sudarytas iš atskirų p a- 
s i k a r t o j a n č i ų k a m e- 
r ų. Kiekvienoje tokioje vidi
nėje kameroje kartoj a s i 
ir daugelis vidinių organų. 
Pavyzdžiui, kiekviename žie
de, kiekviename ‘narelyje 
kartojasi pilvinės nervų 
grandinės nerviniai m a z- 
g a i, skersiniai kraujo ta- 
k o s indai. Kiekviename 
narelyje yra po vieną porą ša
linamųjų vamzdelių. Vadinasi, 
išorinis narelių karto
jimasis atitinka vidi
nį organų kartoj i mą
si. Toks taisyklingas išorinių 
ir vidinių organų kartojimasis 
vadinamas metemerija.

| Veisimosi organai. Sliekas— 
dviljTis gyvūnas (hermafrodi
tas), t. y. kiekvienas sliekas 
gamina ir kiaušinėlius, ir gy
vybės diegus. Ir vyriškieji, ir 
moteriškieji veisimosi prganai 
yra priešakinėje kūno dalyje. 
Vyriškieji veisimosi organai 
susidaro iš sėklinių ir sėklata- 
jkių, o moteriškieji iš dėčių ir 
kiauštakių. šie organai yra la
bai maži ir pridengti dideliais

Konkurso už apsaky
mus laimėtojai 
Lietuvoje

VILNIUS.—“Tiesos” konkurso apsa
kymui komisija, susidedanti iš “Tiesos” 
atsakingojo redaktoriaus bavadu°t°jo J. 
Karoso, Lietuvos Tarybinių rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininko J. Šim
kaus, rašytojo A. Venclovos, rašytojo 
VI. Mozūriūno ir “Tiesos” atsakingojo 
redaktoriaus pavaduotojo D. Rodos, bai
gė svarstyti į konkursą prisiųstus apsa
kymus.

Į “Tiesos” konkursą, paskelbtą Tarybų
(T%sa 4-me pusi.)

: sėkliniais maišeliais, kiuriuose 
subręsta ir laikosi gyvybės 
diegai. Sliekai apvaisina vie
nas kitą. Padėti kiaušinėliai 
apsivaisina apvyturę (koko
ne), kuris susidaro iš juos
mens išskiriamų gleivių.

Valdiškos skolos bankieriams
Cenzo Biuras raportuoja,/ 

jog- federalės, valstijų ir mies
tų valdžių skolos įvairiems 

I bankams siekia $281 bilioną. 
j Kiekvienam gyventojui išpuo- 
|la po $1,865.

Niekas taip greit neišsi
gąsta, kaip Wallstryto 
gembleriai.

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) •-šešt., (Jruod.-Dec, 16, 1950 ,
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; A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

Kaip gi atrodo Lietuva po pirmojo
tarybinio gyvenimo dešimtmečio?

: į J ■ : ' - '• —1- —------ i---- ■---- •------ ■ --------------- ;
Ncžinomė kito' lietuvio, kuris galėtų autoritėtingiau | sėja knygos klubų-skaityk-

Naujas liaudies švietimo 
turinys

(Tąsa)

Riteris Griežė tuojau suvaldė savo 
žirgą. Pamatęs, kad Knystautaitę neša 
jos arklys, šuoliais pašileido paskui. Pa
sivijo jau raiste. Jos arklys, pusiau nu
lindęs į pelkę, voliojos, norėjo iškopti, bet 
tik drabstėsi purvais ir dar giliau klim
po. Riteris greit nušoko nuo žirgo, per
metė ietį, per ją skersomis prisiartino 
prie bajoraitės ir ištiesė jai ranką. Bet 
čia pamatė, kad ir jis pamažėl grimzta. 
Nieko nelaukęs, jis sugriebė bajoraitę į 
glėbį ir vėl skersomis per ietį išnešė ją 
ant sausumos. Nešdamas matė jis arti 
savęs jos gražų veidą, matė mėlynas 
akis, gelsvas kasas ir jautė savo stipriose 
rankose brangų malonų nešulį; jautė 
tamprias jos kūno formas, jos minkštus 
drabužius. Bajoraitė viena ranka apka
bino jį už kaklo, o kita—prilaikė savo 
drabužius ir, lyg nusigandusi, lyg dro- 
vėdamasi, giliai kvėpavo, ir vis slydo per 
riterio kaklą jos švelni rankutė. Jų nie
kas nematė—jie buvo vieni du.

—Bajoraite, tu nusigandai?—sumišęs 
paklausė riteris, statydamas ją ant že-

. . vras, pajutęs sopę, subliovė, įsiręžė ir, pa
sirengęs ją pulti, pradėjo pirmutinėmis 
kojomis ardyti žemes. Knystautaitė ne
laukė, ji greit sugriebė iš Šarkos ietį—ir 
ją atstatė prieš save. Tauras nulenkė že
myn galvą ir puolė, norėdamas ją su ar
kliu pakelti ant ragų. Bajoraitė dūrė 
jam ietimi ir taip smagiai atsispyrė, jog 
arklys pasverdėjo ir atatupstas atsisėdo 
ant paskutinių kojų. Bajoraitė riktelė
jo, paleido iš rankų ietį ir, tik neiškritu
si iš balno, apkabino žirgo kaklą. Čia 
prišoko visą laiką ją sekęs riteris Grie
žė iri visu savo rankos smagumu dūrė 
taujrui į šoną. Kai žvėris šusivertė prieš 
jį, jis kalaviju perkirto taurui kaklą iki 
kaum. Tauras' padrioskėjo, norėjo atsi
kelti, pakėlė galvą, bet ji, kaip kūjis, ne
besuvaldoma žnektelėjo į žemę. Šarka 
pribaigė žvėrį peiliu.

—Garbingoji Fraulein, tų medžioji 
kaip tikras riteris,—kaip nieko nebuvus 
ar visą užmiršus, pagyrė ją prie visų ri
teris Griežė.

—Narsusis riteri, tai tavo akivaizda 
suteikė man tiek jėgų ir drąsos,—atsi-

kalbėti apie lietuvių tautos praeities sunkias kovas, apie 
jos kančias pasaulinio karo ųiėtu ir apie jos šių dienų 
padėtį, kaip jos; prezidentas Justas Paleckis. Visi Lietu

-vos žygiai ir polėkiai jam žinomi. Proga pirmojo tary
binio gyvenimo dešimtmečio Justas Paleckis padare 
trumpą peržvalgą to, kas Lietuvoje pasiekta ir ko sie
kiama. Jis sako neseniai plačiai važinėjęs po Lietuvą ir 
kalbėjęsis su šimtais valstiečių ir darbininkų, pajutęs 
visą galingą lietuvių tautos pulsą.
Tik per trumpą dešimtmetį | miestuose.

Statoma eilė naujų įmo-Iš viso dešimt metų te
praėjo nuo to laiko, —sako 
Paleckis,? — iSi I

mės.
—Taip,—sukrutėjo jos lūputės.
Ji dar labiau užkaito ir nežinojo, kur 

dėti rankas.
—O ar neužsigavai?
—Ne,—vėl sukrutėjo jos lūpos ir, ne

pakėlusi į riterį akių, pasakė:—ačiū tau, 
narsusis riteri.

Tuo tarpu išsivoliojo iš raisto ir jos 
arklys. Bajoraitė greit ant jo užšoko, 
riteris net nesuskubo jai padėti, ir, 
mankštindama, tampydama savo žirgą, 
pasileido atgal. Riteris paskum.

Kolei vieni raitelių suvaldė arklius, 
kiti kolei sugrįžo iš miško į pirmutines 
vietas, pro pasidariusią spragą bėgo tau
rai, stumbrai, briedžiai ir kiti didesni 
ir mažesni žvėrys. Kai medžiotojai užė
mė savo pirmutines vietas ir užkimšo 
spragą, daug žvėrių jau buvo išbėgę, ir 
liko tik telingos patelės, jaunikliai ir se
ni, įniršę nepaslankūs - buliai. Pamatę 
priešaky savęs medžiotojus, jie nenorėjo 
išlįsti iš miško, bet uoliai gynėsi nuo šu
nų, pasiryžę sprukti atgal į girią ir pul
ti varovus. Bet varovai kėlė tokį triukš
mą, kad žvėrys, lyg apkurtę, traukėsi 
nuo tųvbaidyklių tolyn; pamatę aikštelę, 
norėjo jie skubiai ją perbėgti ir pasi
slėpti raiste. Bet čia ir įvyko smarkiau? 
šia su jais kova.

Laima Knystautaitė, norėdama nusi
raminti, ir užmiršti tik ką pergyventą 
įspūdį, apsimetė supykusi, nes susigėdo, 
prisiminusi, kaip Griežė, niekam nema
tant, nešė ją ant savo stiprių rankų iš 
raisto, o ji laikėsi riterio, viena ranka 
apkabinusi jį už kaklo. Kokia gėda. Ji 
tampė savo žirgą ir skraidė iš vienos 
vietos į kitą. Pirmutinė puolė taurą ir 
gerai pataikė jam strėle į sprandą. Tau- 

" KONKURSO LAIMĖTOJAI
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

Lietuvos dešimtmečio garbei, gauti 255 
apsakymai, kuriuose vaizduojama darbo 
žmonių kova buržuazinės diktatūros siau
tėjimo laikais, tarybų valdžios atkūrimas 
Lietuvoje, Didžiojo Tėvynės karo ir po
kario metai, atstatant bei toliau vystant 
fašistinių okupantų sugriautą respubli
kos liaudies ūk| ir tt.

Konkurso komisija pripažino premi
juoti :

a) pirma premija P. Trakio apsakymą 
‘ ‘Mėlynas tau kas";

b) antra premija A. Valentino apsa
kymą “Pavasarinis sriautas";

c) trečia premija L. Galinytės apsaky
mą “Pauksininke.”

Atidengus vokus paaiškėjo, kad šių 
apsakymų autoriai yra: “Mėlyno lau
ko— 'Romualdas Lukinskas (Kaunas); 

\ “Pavasarinio sriauto”— Aleksas Baltrū- 
- nas (Vilnius); /Taukštininkės”—Liuda 

Šimonėlytė (Kaunas).
Remdamasi “Tiesos” redakcijos pa

skelbtomis konkursui sąlygomis, konkur
so komisiją nutarė:

I premiją (5,000 rublių) skirti Romu- 
'aidui Lukinskvti už apsakymą “Mėlynas
laukas”;

II premiją (3,000 rublių) skirti Alck*

kirto jam Knystautaitė ir, giliai kvėpuo
dama,- dėkingai pažvelgė į savo išgelbė
toją. Bet šitas dėkingumo žvilgsnis toli 
gražu buvo ne tas, kokiu ji apdovanojo 
riterį paraistėje.

—Ar nusigandai, dukrele?—paklausė 
motina, pamačiusi nukautą taurą.

—Tai ne aš viena, motule, tai draug 
su narsiuoju riteriu.

—Iš tikrųjų, garbingoji Frau, pas mus, 
Prūsuose, tik riteriai taip drąsiai me
džioja žvėris, kaip garbingoji tamstos 
duktė.

—O,i narsusis riteri! Kai mūsų vy
rai išjoją į karą, mes, moterys, pačios 
ir medžiojam, pačios ir pilaitę nuo prie
šų giname,—atsakė jam bajorienė.

Kolei jie nudobė vieną miško milžiną, 
kitas puolė kunigaikštį Vytautą. -Kuni
gaikštis, prisileidęs jį visai arti, paspau
dė žirgą ir, pašokėjęs į šalį, įvarė įsiu
tusiam žvėriui kalaviją į šoną. Stum
bras baisiai subaubė, susivertė ir vėl no
rėjo pakelti ant ragų arklį ir raitelį, bet 
prityręs medžiotojas suskubo jam įva
ryti į kitą šoną ietį ir vėl atsidūrė žvė
ries-užpakaly. Stumbras taip įniršo, kad 
jau nebežinojo, ką pulti, nes jį iš visų 
pusių rietė bajorai, kryžiuočiai, palydo
vai ir, nekliudydami kunigaikščiui 
grumtis pačiam vienam, tik sekė, kad 
neištiktų jam pavojus. Žvėris puolė 
pėsčią bajorą Sudimantą, bet bajoras 
taip smogė kirviu į tarpragę, kad stum
bras iš karto suklupo. Kitą stumbrą 
greit paguldė žemaičiai, pasisekė ir kry
žiuočiams. Džiaugėsi ir komtūras Her
manas, išmokęs svaidyti žemaitišką ietį 
ir, nušokęs nuo arklio, pribaigė peiliu 
savo auką, didelį elnį.

(Bus Daugiau)

sui Baltrūnui^ apsakymą “Pavasari
nis sriautas”;

III premiją (2,000 rublių) skirti Liu
dai Šimonėlyte'i už apsakymą “Paukšti- 
ninkė.”

Konkurso komisija pripažino visą eilę 
apsakymų spausdintinais. L. M.

1 . Vladislovas Bronievskis.
Šventes daina

Ar Varšuvos vaizdą pažįsti 
Ir jos nemirtingą grožį?
Jai. širdis, rodos, rengės plyšti, 
O ji savo šviesą atvožė 
Valios, vilties, vyriškumo 
Ir nemirtingos kūrybos.
Tai ji, kaip pergalės rūmas, 
Tarp griuvėsių juokias ir žiba!
Ar Lodzės vaizdą pažįsti?
Rūsti darbininkų draugystė 
Kovoj dėl staklių, dėl duonos, 
Dėl grindinio, laisvės raudonos. 
Ji žvelgia į rytdieną šviesią.
Rankas kaminai ištiesia. .
Dėl to šiandien, šventės rytą, 
Mes pasveikinam vienas kitą, 
Žengiam džiugūs, paprasti, žvalūs. 
Vėliavų raudonumu sparnuoti, 
Savo širdim kelio grįst ligi galo 
Tai, kuriai kraują mokėjom duoti— 
Laisvei!

Vertė A. Venclova

Kitoks pasidarė ir pats 
liaudies švietimo turinys; 
Senoji buržuazinė mokykla 
buvo įrankiu darbo žmonėm 
priešiškų klasių rankose, 
buržuazijos bei klerikalinių 
obskurantų rankose. Nau

joji mokykla ne tik kad 
1 plačiai pravėrė savo duris 
darbo žmonių vaikams, bet 
ir apginkluoja juos žinio
mis, reikalingomis darbo 
žmonių interesams supras
ti, auklėja juos vertais so
cialistinės visuomenės na
riais. I ,

Masės ir kultūra
,7 , , ... . Tarybų valdžia prijungėVyksta nepaliaujamas ze-į prie kultūros plačiausias 

lietuvių tautos mases. Di
džiuliais tiražais išeina res
publikiniai laikraščiai ir 
žurnalai. įleidžiami sriti
niai laikraščiai, o kiekvie
name iš respublikos 87 ra
jonų leidžiami rajoniniai 
laikraščiai.

Bendras tiražas knygų, 
išleistų Lietuvoje po karo, 
siekia daugiau kaip 30 mi-

lų lentynose ir kolūkiečių 
namuose.

Valstijos gerove
Jau pirmieji kolūkių gy

vavimo respublikoje metai 
parodė, kad kolūkinė san
tvarka pilnutinai užtikrina 
valstietijos gerovę. Kolū
kiečiai gauna po 4-8 kilo
gramus grūdų už darbadie
nį, daug kitų produktų ir

—sako dviračių fabrikas, komi pinigų. Daugelis kolūkiečių
lietuvių diterijos fabrikas, ‘ 

j tauta sukūrė Lięfųyoš Tą- L-—z (
i rybų Socialistinę‘‘Respubli- motorų beL elektroaparatu- 
kų ir istajū į broliškąją Ta- ros gamykla, eilė plytinių, 

'rybų Sąjungos tahtų šeimą, faneros .fabrikas ir 1.1. 
.■Per tąmedidelį istorinį lai- Baigiama statyti duonos 
i kotarpį. ręspublikoje įvyko gamykla ir keletas šaldytu- 
Ttin dideli pakitimai. ^ Visiį vu. Praplečiamas Janonio 
šalies turtai perėjo iš sau- .vardo popieriaus . fabrikas, 
jelės .išnaudotojų rankų į papildomai paleista i dar- 
darbo žmonių rankas. Lie-jba 5.000 verpstų “friny- 
tuvių tauta iš beteisės, fa-ičių” fabrike, naujos maši- 
šistines klikos bei užsienio nos bei staklės 
kapitalo pavergtos tautos, “Gulbes”, “Audimo”",'‘‘Špar- 
virto laisva socialistine na- tos>>; “Lelijos”, “Kauno Au- 
cBa- a dinių”, “Inkaro”, “Lieps-

Lietuvių tauta dabar — nos” įr kituose fabrikuose.
įstatytos naujos elekt-

__/‘ garo šeimų per metus užsidirba 
turbinų gamykla, elektro-j PD 5 - 6 tonas grūdų.

mūs ūkio artelių materiali- Į 
nes bazės stiprėjimas. An
tai, “Aušros” kolūkis 1948 
metais turėjo .73 tūkstan
čius rublių pajamų, 1949 m.
— 270 tūkstančių, o 1950 m.
— jau apie 500 tūkstančių 
rublių pajamų. Nėra abejo
jimo, kad artimiausiais me
tais “Aušra” taps kolūkiu-

ros gamykla, eilė plytinių,

ei ja.
Lietuvių tauta dabar — 

Į tai tauta lygiateisių, laisvų

,^"8^1 milijonieriumi.

Moderniška^ mašina vietoje iijonų egzempliorių.
Buržuazinėje santvarkom

darbo žmonių, turinčių vi- rines Lazdijuose, Kybartuo- 
są valdžios pilnumą savoje se> Vilkijoje, Rietave, Ku

piškyje, Lentvaryje, rekon
struotos ir praplėstos elek
trinės 
je, Švenčionyse, Telšiuose 
bei kituose miestuose.

Tai tik nedidelis išvardi-j- 
j imas to, kas daroma arba į j 
padaryta pastaruoju laiku ' 

ir kaimuose, gamyklose ir pietuvos miestų^ statyboje i- 
! fabrikuose, kolūkiuose, mo
kyklose.

Visur aš mačiau reiški
nius, — sako Paleckis, —

respublikoje.
Maršrutas po Lietuvą
Šiemet man teko būti 

daugelyje Lietuvos vietovių 
— nuo Leipalingio ir Skuo
do, nuo Marijampolės iki 
Dieveniškių, — kalbėtis su 
daugybe žmonių miestuose j 
ir kaimuose, gamyklose L

Tauragėje Plungė- ie p!ūg’o.

r . . . • ...Lietuvoje plačiai žinomaį je, 1939 metais, Lietuvoje 
Petro Rimšos skulptūra ’ 
“Artojas”, vaizduojanti su
lysusį arkliuką, kuris vos 
patraukia plūgą, ir tokį pat 

: išvargusį, sulysusį artoją

Toji skulptūra, — sako 
Paleckis; ‘ — buržuazinėje 

i Lietuvoje simbolizavo sun- 
iktijį Lietuvos valstiečio, už- 
i guito ir pavergto, likimą. 
'Naujosios santvarkos me- 

Kont-ltais dešimtvs tūkstančiu 
“j žemės ūkio mašinų — nuo 

■ sėjamųjų ir kuliamųjų iki 
traktorių ir sudėtingiausių 

i kombainų — atėjo‘Lietuvos 
valstiečiui į pagalbą.

Respublikoje veikia eilė 
mechanizacijos mokyklų, 
traktorininkų kursų, ku- 

Pakanka trumpai pabū- riuose tūkstančiai jaunuolių 
, —!ir merginų įsisavina techni- 

Paleckis, — kad pa- ką, mokosi valdyti mašinas, 
rike Marijampolėje, lygiai ; matyti, kaip žlunga pasakos kokių nepažinojo buržuazi-

ir pramonėje.
rastas, palyginus su buržu- 

■ azinės Lietuv. laikais, kuo
met viešpatavo sustingimas

j kurie liudija apie naujo gy- pLimonėje n naujo iabii\o 
venimo, naujo žmogaus, ! 
naujos lietuvių socialistinės 
nacijos gyvenimą. Ir “Kau-; 
no Audinių” šilkinių audi- j 
nių fabrike Kaune, ir “Tri-J 
nyčių” verpimo fabrike ' voti lietuviškame kaime, 
Klaipėdoje ,ir cukraus fab- sako

i <7

i pastatymas buvo nepapras-: 
tai retas (atsitikimas.

Naujas gyvenimas atėjo
i kaima 
v *•

kaip visuose Lietuvos fab- apie valstiečių konservatiz- 
rikuose ir gamyklose, dirba 
ne anksčiau pavergtieji

| darbininkai, kurie buvo pri-
I versti pardavinėti savo 
i darbą kapitalistui - išnaū- 
: do to j ui, ni) nauji darbiniu^ 
kai.

Už gamybos pakėlimą < varguomenę laikyti religi- 
Kaip tikrieji savo įmonių nio obskurantizmo ir ktil-

mą, apie kaimą, kaip apie 
reakcijos tvirtovę. Buržua
zinė santvarka, kuri rėmė
si reakcijos, konservatizmo 
ir klerikalizmo jėgomis, 
smarkiai skatino tas pasa-

nė

buvo 136 viešosios bibliote
kos su 258 tūkstančiais kny
gų egzempliorių ir 13.939 
skaitytojais.

Šiemet respublikoje yra 
560 viešųjų bibliotekų, jose 
knygų — apie 2 milijonus 
300 tūkstančių egzemplio
rių, o skaitytojų skaičius 
siekia 180 tūkstančių.
Klubų - skaityklų tinklas

Be to, per tarybinius me
tus Lietuvos kaime sukurta 
daugiau kaip 3,000 klubų- 
skaityklų, prie kurių yra 
2.300 bibliotekų su 564 tūk
stančiais knygų egzemplio
rių.

Klubai - skaityklos yra 
svarbūs kultūros židiniai 
kaime — jose skaitomos 
paskaitos, pravedami pasi
kalbėjimai, veikia meninės 
saviveiklos rateliai, chorai, 
orkestrai.

Klubai su bibliotekomis 
bei skaityklomis yra kiek
vienoje respublikos įmonė
je, kiekvienoje įstaigoje.

Lietuva. ’
švietimas tarnauja 

liaudžiai
Priėjęs prie " mokslo

švietimo reikalų, Paleckis; stambiuose Lietuvos cent-
n

kas ir stengėsi valstiečių | lar.ybų Lietuvoj

šeimininkai, jie rūpinasi tūrinio atsilikimo žabanguo 
padidinti gamybą, . pakelti se.
produkcijos kokybę, daro buožėms I 
pasiūlymus patobulinti dar- į atviras kelias į švietimą, į 
bo procesus, rodo išradin- kultūros ir materialinę ge- 
gumo.

Stačhano vinis judėjimas 
respublikoje virto masiniu 
reiškiniu. Daugiau kaip pu-į 

-.sė visų Lietuvos darbiniu- i 
! kų yra stachanovininkai ir 
spartuoliai. Respublikoje 
lenktyniauja apie 2.700 pui- 
kios kokybės- brigadų ku-| ~ 
riose dirba apie 20 tūkstan
čių žmonių, kovojančių dėl1 

I gaminių kokybės pagerini- i 
mo.

Tik dvarininkams 
buvo pilnutinai

rovę.
Kolektyvinis Judėjimas

1947 metais prasidėjęs 
j Lietuvoje kolūkinis judėji
mas per trejus metus apė
mė visus respublikos rajo- 

, nūs. Šiuo metu už kolūkių 
beliko iš viso keletas pro-

ruošė sukurta 110 Kultū
ros namų.

Užtenka vieno ryškaus 
pavyzdžio

Apie lietuvių tautos kul
tūros pakilimą ryškiai liu
dija buvusio Vabalninko 
valsčiaus pavyzdys. Tame 
valsčiuje 1939 metais tebu- 

v 1 vo tik viena biblioteka su 
74 nuolatiniais skaitytojais.

Kolūkinė santvarka galu
tinai' laimėjo4 'Lietuvoje, Į 
kolūkinės valstietijos ran
kas perėjo ne tik valstiečių 

Išnyko baimė del nedarbo | žemės sklypai; bet ir žemės, 
i sam- 

dien Lietuvos darbo žmonės j domųjį darbų, lobo. dvari- 
yra tikri dėl savo rytdie-1 ninkai ir buožės. Neseniai 

i nos. Jie žino, kad jiems ne- įvykdžius smulkių kolūkių 
1 gresia pavojus likti be dar- suvienijimą, mūsų kolūkiai 

tapo stambiais ūkiais su 
1500r-2000 hektarų žemės 
masyvais.

Demokratija kaime
Vietoj buvusio atskirtu

mo, lietuviškame kaime 
viešpatauja kolektyvinio 
laisvojo darbo džiaugsmas. 

.Kolūkiečiai ne tik kad dir- 
I ba drauge, jie bendrai svar- 

Šiauhai į sto savo artelės gamybinius

Paleckis sako; kad šiam į kuriose, išnaudodami

mas yra skirtas tarnauti 
liaudžiai. Šiais mokslo me- 

' tais vien tik Lietuvos Švie- 
T.itimo ministerijos mokyklo

se, moksleivių skaičius sie
kė 450 tūkstančių.

Daugelis tūkstančių jau
nuolių ir merginų mokosi 
darbo rezervų mokyklose, 

į technikumuose, muzikos P 
mokyklose, žemės ūkio bei Dabar čia yra 3 bibliotekos 
kitose specialiose mokyklo- su 1.070 nuolatinių skaity- 
se. Daugiau kaip 10 tūks-; tojų ir 12 klubų - skaityk- 
tančiu studentu niokosi 11 
aukštųjų mokyklų.

Ir tai dar toli gražu ne 
viskas, nes deišmtys tūks
tančių suagusių mokosi va
karinėse mokyklose, tūks- mu, lietuvių tautos ateitis 
tančiai kolūkinių sąskaiti
ninkų, brigadininkų, gyvu- abejonės, kad 
iių augintojų tobulina savo žmonėms plačiausiai durys 
kvalifikaciją specialiuose atdaros į tikrai šviesų, ger- t 
kursuose.’ | būvingą rytojų.

iii, prie kurių taip pat suor
ganizuotos bibliotekos. Be 
to, Vabalninko miestelyje 
veikia Kultūros namai.

Todėl,, Paleckio . suprati-

yra šviesi. Jis neturi jokios 
Lietuvos

K

' bo, kad jiems neteks, kaip 
i tai būdavo . buržuazinėje 
santvaroje, važiuoti į ki
tas šalis bergždžiai ieškoti 
darbo.

Apie kokį nedarbą 
' galima kalbėti, kai 
Lietuvoje vietos,

čia 
nėra 

kur ne
vyktų grandiozinė statyba!

Nauji darbai
Atgimė ’Vilnius, : 

ir šakiai miestai, kurie 
po karo buvo griuvėsiais. 
Daugybė naujų namų pa
statyta Tauragėje,' - Vilka
viškyje, Telšiuose ir kituose

ir organizacinius klausi
mus, tvirtina planus, renka 
kolūkio vadovaujančius or
ganus. Visada daug žmonių 
kolūkiniuose klubuose. Gąu-

Amerikiečiai traukiasi iš Šiaurinės Korėjos, Šis pa
veikslas trauktas prie miesto Hyesanjin. f“.

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Gruod.-Dec. 16, 1950



CHICAGOS ŽINIOS Rochester, N. Y. Prieš visą šimtą metų
A-Bomba Didžiausias Anti-bombines telegramas 

siuntė stori ir išpurtę vyrai, 
sakė vienas agentijos klerkas.

Viso pasaulio žmonija gei
džia taikos, Amerikos liaudis 
nuo jų neatsilieka. Nuo ka
ro pelnosi karo ginklų dirbė
jai, o darbo žmonėms karas 
neša didžiausią nelaimę, skur
dą ir sunaikinimą.

Dėkimės su kitais Amerikos 
piliečiais ir raginkime prezi
dentą Trumaną veikti taikos 
reikalais, o ne galvoti apie A 
bombų mėtymą. J. Sibiras

Bristol, Conn

Gruodžio pirmą įvyko Ge
demino Draugystės metinis 

i susirinkimas. Visus reikalus 
apsvarsčius, buvo renkama 
valdyba 1951 metams. Pir- 

i mininku likosi tas pats — W. 
I Lekavičia, iždininku išrinktas 
j Edvardas Krikščiūnas, vice- 
i pirmininku — G. Daukas, fi- 
I nansų raštininku — Emily 
į Lekavičienė, protokolų raš
tininku — Domicėlė Valtienė, 
kasos globėju — P. čereška. 
trustisais—Ona Divonis, Ona 

I Baganskienė ; biznio kontrolės 
j prižiūrėtojais — Geddy Val- 
itas, Albinas Manelis; maršal- 
ika — P. Bimailiškis, kores-

Kas gi sako, kad mes ne-11110 atšaukimą, “Freeman’s 
progresuojame? Tikrai žen- Journal” sušuko: “Valio,

Chicagos Darbo Konferen
cija dėl Taikos sako savo pa
reiškime, kad Prez. Trumano 
pagrasinimas naudoti ant Ki
nijos A bombą yra didžiausis 
pavojus taikai.

Dr. Engine Rabinowich, 
profesorius Illinois Universite
to ir redaktorius — Bulletin 
of Atomic Scientists, — per- 
sergsti dėl naudojimo A bom
bos, — nes jos mums nepa
dės laimėti karo, nei patrauk
ti Azijos žmonių mūsų pusėn.

Daugelis dvasiškių iš sa
kyklų reiškė didelio susijau
dinimo dėl grasinimų A bom
ba. — Taika pagalba jėgos|Ačiu Už PAGALBĄ 
nėra atsakymas — jie reiškė, i

Chicago Daily News edito-į Noriu pasakyti J. Marsha- 
' loniui ačiū už jo patarnavimą 

garbinto- su savo karu, kada mes buvo
me nuvykę pas juos lapkričio 

T9 d.-Laisvės vajaus reikalais.
Nuvykome pas juos anksti 

Iryte ir radome draugą J. 
! Marshalonį pas. savo namą 
i ant gatvės pilant kokį ten 
j skystį į karo radiatorių, kad 
Į nesušaltų vanduo. Jisai sa- 

Tai bus dabar gerai. I 
i Jūs savo automobilį palikite} 
; čionai ant gatvės, o važiuosi-1v. ,, į Attlee-1 homasų me su mano masina. Mano ... , .v. . , ... socializmas nebaisusmasina su ketveriom durim ir 1 
yra šildytuvas, tai bus pato-}

i tas John W. Love, kuris ve-į 
da kolumną Todays Business, 1 
rašo buvęs atsikreipęs j ko- 
lumnistus, rašėjus ir skaityto
jus, kad jie pareikštų savo 
nuomonę klausimu Socializmo 
ir keįmunizmo.
iš socializmo pereina prie ko
munizmo? Ypatingai. Brita
nijoj vedamas “socializmas” 
Clement Attlee ir Amerikoj— 
Norman Thomas’o.

1 Love sako, kiek gavęs laiš- 
Ikų tuo klausimu, visuose bu- 
įvus reiškiama mintis, kad nuo

> nėra kelių 
prie ko.munizmo ii

1 nuo tokio “socializmo” nėra 
| mažiausio pavojaus mūsų ša- 

F- Į liai.
se- Bet mane vienas rašėjas 

rašo Love, kuris vi-

— Mac Arthur’o
jai daug kalbėjo apie jo auk
štą supratimą ir pažinimą 
azijiečių...

— Tas galima, l$ad iš pra
eities laikų jis turėjo suprati
mą, kaip ir daugelis baltųjų, 
kurie yra pilni didybės ir šal- 
tabūdžiai. retkarčiais per
žvelgti azijiečius savo akies 'ko: 
kampeliu.

Kiti laikraščiai ir jų repor
teriai rašė apie žmones gatvė
je. paprastus piliečius A bom
bos klausimu. Didžiuma jų iš
sireiškė prieš bombos naudoji
mą.

Tarpe daugelio panašių iš
sireiškimų buvo: — Jeigu

i pondentu — L. Bekis, svotai- Į 
| nes manadžeriu ir 
žiūrėtoju — Juo'zas

j tvarkos prižiūrėtoju
■ narys, pavardės'
į jau).

Naujoji valdyba, 
j—jaunuoliai, nauji
Širdinga padėka priklauso 
dirbusiems valdyboje

j J \ |
giame pirmyn. Paimkim to- už įstatymo atšaukimą! 
kį dalyką, kai]) mūsų vie
šųjų mokyklų sistemą.
Šiandien negalima įsivaiz- 1 progos atžengti žingsnį at
duoti Amerikos be mokyk
lų, kuriose bent jau pradi
nę apšvietą mūsų vaikai Į- 
gyja nemokamai.

Bet ne visuomet tai]) bu
vo. Prieš daugelį metų A- 
merika nežinojo viešųjų, 
bendruomenės lėšomis iš
laikomų mokyklų. Buvo tik 
privatiškos ir bažnytinės 
mokyklos.

Kova už viešas, laisvas
‘J mokyklas buvo sunki ir il-

Širdingai ačiū valstijos sei
meliui už suteikimą mums

— jaunas
(nesužino-

nariai.

jgiau.
j Užėjome pas ji j stubą su- 
; sišilti ir radome draugą G. 
Skinzerą ir. jo žmoną, kurie

mes naudosime A bombą, bū- .turi mažą dukrelę ir gyvena 
* pas J. Marshalonį. Biskį pa- 
įsikalbėjus, abudu draugai at
sinaujino Laisvės prenumera
tas ir dar paaukojo Laisvei po 
tris dolerius.

Po to leidomės pas kitus 
atnaujint Laisvės

kimo tikri, kaip dievas sutvė
rė mažiukius obuolius, kad 
bus III Pasaulinis Karas.

— Karas yra didelė baise
nybė ir be A bombos, — dau
gelis išsireiškė.

Western Union telegrafo j lietuvius 
agentija buvo persipildžius [ prenumeratas ir ieškot naujų 
telegramomis prezidentui Tru-1skaitytojų. Matėme visus se- 
manui, prašymais ir reikalą-■11US skaitytojus, ir visi_ mielu 
vimais veikti greitai dėl tai
kos, o A bombos klausimą pa
likti šalin.

Minersville, Pa
Atsišaukimas i musu 
apylinkės draugus

Kadangi Laisvės štabas at
siuntė man obligacijas, kad 1 
aš pereičiau per draugų stu- 
bas, kurie skaito Laisvę ir su
rinkčiau prenumeratas, taipgi 
gal kokį naują 
gaučiau*, tai aš ' 
jus, draugai ir 
jūs man padėtumėte 
svarbiame darbe.

žinote, kad aš jau 
baigiu jau aštuntą 
metų, tai tūli mano 
jau laipsniškai eina 
Jau kojos silpnos. O kai snie
gas ir ledai, tai man jau pa

vojinga vaikščioti, kad nepar- 
pulčiau ir nesusižeisčiau., O 
aš maloniai noriu jums patar-1 
nauti, kurie nenorite patys i 
nusiųsti prenumeratų. O jums j

skaitytoją 
kreipiuosi į 

draugės, kad 
tame

nusenęs, , 
dešimtį 
organai

Šis prožektorius, sakoma, yra stipriausias pasaulyje 
vėžio ligos naikintojas. Jis turi dviejų milijonų voltų 

elektros srovę ir randasi New Yorko Joint 
Diseases ligoninėje.

CLEVELANDO ŽINIOS
Jonas Evans išdirbo 28 mo

tus Gedemino Draugystės vi
sokiuose darbuose: direkto
rium, pirmininku ir protoko
lų raštininku. Tai didžiausias

ga.' Pirmiausia viešųjų mo
kyklų įvedimo reikalavo 
organizuoti darbininkai. 
Darbo unijos buvo pirmuti
nės masinės organizacijos 
suprasti mokyklų svarbą ir 
kovoti už jų įvedimą.

Kai]) ten nebūtų, 
norėjau priminti 
kaip tais laikais 
vardžiuojami ir 
tie, kurie stojo 
mokyklas. Buvo

gal iš to valstybinio mono
polio, valstybinio despotiz
mo ir valstybinio socializmo 
linijos, i kurią mus pasku
tinių laikų Įstatymai pra
dėjo grūsti...”

Dabar tai skamba juo
kingai. Dabar tik paskuti
nis idijotas išdrįstų siūlyti 
viešas mokyklas panaikinti. 
Bet tada buvo skaitoma 
rimtu dalyku.

Taigi, per paskutinį šim
tą metų esame padarę di
delį progresą. Tai vis dar
bas žmonių, kurie nenusi- 
leidžia reakcionieriams. Tai 
vis pažangos ir laisvės my- 
lėtojų nuopelnas.

Amerikonas. •
šičia 

apie tai, 
buvo pra-

Uni- 
mo- 
atsi- ,

jis nurodė komunizmo augi
mo ir plėtimosi priežastis. Tai 

. . i šventa tiesa.C cve and Press ko ūmius- A. .. ...Šiandien Azijos žmones no
ri galutinai nusikratyti sveti- 

iinų ir savų išnaudotojų, ir kas 
stengiasi juos ten grąžinti, su
tinka lietuviško perkūno ma- 
cies pasipriešinimą iš 
siliuosavusios Kinijos 
Azijos tautų.

Azijos žmonėms 
j daugiau neužmaus, nes 
bo galijotas yra ne tik pasi-

’ dirbo trustisu ir tą darbą 
liko kuo geriausia.

Tai yra: ar

! noru atsinaifjino Laisvės pre-i tokio socializmo 
Inumeratas, išskiriant vieną., perėjimui prie 1 
; kurio neradome namie. Nau-; nuo tokio “soči 
[jų nepasisekė gauti.

Buvome nuvažiavę pas 
Vaičiūnienę, kuri nelabai 
niai palaidojo savo mylimą nustebino, 
vyrą F. Vaičiūną. JisbuVo-la- sai skirtingai 
bai geras draugas, per dau-' nizmą.

' gelį metų buvo Laisvės skai- 
jtytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas. Tekdavo susi
tikti jį visur, kuomet sveikas 
būdavo — piknikuose, kon
certuose ir kituose parengi
muose. Mes labai apgailes
taujame dėl jo mirties, ir nuo 
savęs reiškiu gilią užuojautą 
draugei F. Vaičiūnienei ir vi
sai jo šeimai.

Ir. taip užbaigėme tą dieną | ]r kad šmeižtais, melais, už- 
bevažinėdami po Bristolį, 
draugui J. Marshaloniui be
vairuojant savo mašiną. La
bai daug ačiū jam už tai.

Laisvės Vajininkė.

TRUPINIAI
Jau dabar numatoma kad

lengviau mane matyti, ne kaip | šiemet ko/poracijos turės pel-
man jus. Tūli jūs turite auto-1 no virš 50 hilionų dolerių, 
mobilius ir jaunesni esate. į Niekad tokių didelių pelnų

Taigi, pasidarbuokime visi j korporacijos nėra turėjusios, 
draugai ir draugės dėl mūsų 
visų labo, dėl savo dienraščio 
Laisvės, kuri perduoda mums 
teisingas žinias iš viso pasau
lio ir nurodo kelia, kuriuomi 
mes turime eiti į darbininkų 
klasės geresnę ateitį. Tai mū
sų visų pareiga pasidarbuoti 
savo spaudos labui. Tai visi 

‘stokime į darbą.
V. Ramanauskas.

80 vakarinės. New Yorko 
valstijos protestonų kunigų 
pasiuntė prez. Trumanui pro
testą prieš grąsinimą naudoti 
atominę bombą.

' Dvi Indonezijos jūrininkų 
unijos susivienijo. Dabar vie
na unija turi 35,000 narių. 
Unija stovi už taiką.

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštine su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.' 

šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisves telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, ar 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atljksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

jau pa
ir kitu

retežių
dar-

žiūrėti, išrašyti pakvietimus į 
parengimus, i susirinkimus ir 
finansus prižiūrėti. Neapsa
komai daug darbo. Jis viską 
atliko kuo geriausia.

F. Manelis išdirbo- draugi
joje 27 metus. Buvo pirmi- 

! ninku ir vice-pirmininku. Ir 
visokių kitokių d. 
draugijos gerovei.

P. žirgulis ilgus metus bu

Garsiojo Kolumbijos 
versiteto socialių darbų 

šmeižiami; kyklos studentų taryba 
UŽ viešas I šaukė į visus Jungtinių Valsti- 

sakoma, jų studentus, kviesdama juos 
; daiktas, kovoti prieš McCarrano aktą, 

kuriuomi dabar terorizuoja- 
pažangūs žmonės.

kad visuomenė taksais už-j--- 
laikyti! mokyklas. Mokslas]111’ 
yra grynai privatus reika
las. Kas neturi pinigų už 
mokslą bei apšvietą už
simokėti, tas lai auga ir 
gyvena ' bemoksliu, 
mokyklų sistema 
nieriai vadino 
despotizmu, 
komu nizmu.

Šiandien tai skamba kei
stai. N(>t nesinori tikėti, jog 
kada nors buvo tokių tam- 
sūnų, kurie atkakliai spy
rėsi prieš viešas mokyklas.

Prieš šimtą metu New 
Yorko valstijoje buvo iš
leistas įstatymas, kuris nu
matė steigimą viešųjų mo
kyklų. Visas reakcinis, kon- 
servatiškasis pasaulis su- * 

išaugi- I kilo prieš tą įstatymą. Ko-121 d. gruodžio, 7 vai. vakare, 930 
. Jau- ~ - r..

atliko

v o iždini’ 
darbų yra

metus
at-

Vakarinės Vokietijos uni
versitetai, su Amerikos valdi
ninkų pritarimu, siunčia 300 
Studentų į Ispaniją ir 200 — 

v lesų (j Jugoslaviją iš tų šalių dik-
renkcio-, tatorių ką nors pasimokyti.

socializmu, ;
anarchizmu ir Į

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos Kliubo susirir 
kimas įvyks trečiadienį, 20 d. gruc 
džio, 7:30 vai. vakare, Draugiji 
Svetainėje, 4097 Porter St, Tai bu 
priešmetinis susirinkimas. Turėsim 
daug svarbių reikalų aptarti. Po st 
sirinkimo užbaigos turėsime arbat< 
ir užkandžių. Prašome visas 
ateiti

rengęs pilnai pasiliuosuoti 
bet pirmą kartą žmonijos is 
torijoj pamatė, kas ištikrųjų

I jo išnaudotojai yra. Gali azi- 
Ijiečius vadinti raudoniausiais I (Ja|;g (lil.1)() (,raugyslfs gerui | 

' kaipo virėja i)' visokiose ko
misijose.

Visi šie ‘draugai (ir noma- . 
I žai kitų, buvusių ir nebuvusių j 
i šioje paskiausioje valdyboje)] 
] dirbo kuo geriausia i)' i 
! no Gedemiųo Draugystę. 
Į lipšniesiems nariams 
j'vauti draugiją jie paveda ge- 
• ra m e stovyje finansiniai ir 
I progrese.

( , A___ ................................. Varde draugystės priklauso
Lietuvos TSR Aukščiausios , širdingas ačiū visiems už gra- 

, Tarybos Prezidiumo Pirminiu-j žų pasidarbavimą. O naujai 
;kas J. Paleckis įteikė ordinus valdybai linkime draugiškai 
hr medalius 52 pramonės, 1 veikti, kad mūsų draugija iš- 
I transporto, mokslo, kultūros ' augtų į didžiausią ir 
bei meno darbuotojams. syviausią draugiją. Dirbkite 

i - Lenino ordinas įteiktas Lie- jaunieji, o mes, senieji, jums į 
padėsime, kiek 

Puiku, kad 
moterys užima 

i tas. Bravo,’ d r 
į kimo visi, kaip vienas, 
į sėkmės bus geros. I
’ Kviečiame prie 
j Kalėdų eglaitės 
i Gedemino Draugyste 
! Kalėdų eglaitę gruodžie 
comber) 24-tą, sekm. 
Pradžia 3 valandą po pietų. 
Bus Kalėdų Diedukas. Visi 
tėvai prašomi atsivesti vaiku
čius. Visiems biis duodamos 
dovanėlės nemokamai. šir
dingai kviečiame visus atsilan
kyti, linksmai pabuvosltę.

Korespondentė.

I * ' *; elemęntais, jie to nebijo ir ne-1 
paiso. Ir Amerikos žmonės1 
lygiai taip narsiai kovėsi už; 
pasiliuosavimą iš po Anglijos į 
karaliaus jungo ir laimėjo.

V. M. D.

Juomi ;Xn.kn| ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Moncol, kuris Sovietų Sąjun
gos komunizmą supranta visai 
kitaip, negu didžiuma.

Kun. Moncol nurodęs, kad 
mums pirma reikia suprasti, 
kokis žmonių išnaudojimas ir 
korupcija ir supuvimas buvo 
Rusijoje prie carų valdymo. 
Tas pats buvo Austro-Vengri
joje, Lenkijoje, Balkanuose 
ir kitur.

j Ordinų ir medalių Įteikimas f

' VILNIUS, 
Lietuvos TSR

kasos globėja ir direktore.

laiku. — V. Smalstienė, 
(240-241)

nar 
sel

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių. Moterų 

1)0 susirinkimas įvyks ketvirtadien
Klit

mcrcinė spauda perkūnijo- 1^- Clair Avc- aPat,neJe svetam< 
.mis šaudėsi prieš tokį įsta-1 visos narės prašomos dalyvaut 
tyma. Ir kai pagaliau vals-.nes bus labai svarbus reikalas. k«

. tlJOS seimelis laleido rei e- keisti dovanėlėmis pirm kalėdų, U 
G’endumu nubalsuoti istatv- i neParnirškite jas atsinešti. — Pirm 
  J ! ninkė. (240-241)

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS

gauliojimais ir karo pagalba 
komunizmą nugalėti - pakeisti 
nėra tinkama metodą ir visai 
negalima, 
resnio 
siūlo ir 
col.

Toks kunigo

Reikia pasiūlyt ge
li ž tą, ką komunistai 
duoda, sako kun. Mon-

Moncol pa-
j reiškimas didlapio kolumnistą Ja 
labai nustebino, kad jis daly- dailininkas,
ką aiškina visai priešingai, 
negu kiti laiškų rašėjai ir' 
klausimo aiškintojai. Be to, !

Detroit, Mich
Mūsų LLD 188-tos 
Kuopo§ Veikimas

Perintas Jįjūsų kuopos susi
rinkimas praėjo gerai ir sėk
mingai, nors šį kartą dėl blo
go oro jis nebuvo toks skait
lingas.

Valdybos ir komisijų rapor
tuose skambėjo žodis, kad 
turime gyvinti veikimą ir dau
giau dirbti bendrai ir sutarti
nai. Ypatingai šiuo laiku, pa
rengimų surengimas reikalau
ja iš visų dasidėjimo sulyg iš
galės; kad reikalinga daugiau 
kooperacijos, o tuomet bus už
tikrintos pasekmės.

Ant laiško iš Civilių Teisių 
Kongreso iš New Yorko, ap
tarus, buvo paaukota $10 iš 
iždo ir nariai sudėjo $5.

Kitas laiškas buvo iš Lietu
vių Meno Sąjungos x Centro, 
raginantis prisidėti. Nutarta 
prisidėti su mokestimi $5.

LLD Narys.

ituvos TSR1 Mokslų akademijos 
Prezidentui Matuliui, meist
rui Skriabei ir Pasvalio MTS 
traktorininkui Antanui Bane- 
liui.

j Darbo R’audonosios Vėlia
vos ordiną gavo 12 žmonių, 
jų tarpe Vilniaus Valstybinio 
dailės instituto katedros vedė- 

žebenkienė - Trečiokaitė, 
, Vilniaus Valsty- 

i binio dailės instituto dekanas 
^Palaima, Vilniaus Vitenbęrgo 

Į vardo fabriko; cecho viršinin-.
kas Perednienė, Vilniaus Val
stybinio universiteto katedros 
vedėjas profesorius Slavėnas, 
Lietuvos TSR Mokslų akade- 

įmijos geologijos ir geografi- 
*jos instituto sektoriaus vedė- 
jja Čepulytė ii1 Lt.

Garbės ženklo ordinas įteik- 
: tas 12-kai asmenų, .kurių tar

pe Vilniaus “Laisvės” fabriko 
. direktoriui Andriukaičiui, Lie

tuvos TSR Vartotojų kooperą- 
cijos darbuotojų profsąjungos 
respublikinio komiteto pirmi
ninkui Brakniui, “Vilniaus” 
baldu fabriko staliui Ivanaus- 

. kui, Lietuvos TSR Kinemato- 

. grafijos 
, nikos ir 

studijos 
Vilniaus 
dės” 
kombinato direktoriui Pirmai- 
čiui ir kt.

; 27 darbuotojams įteikti mo
daliai “Už darbo šaunumą” 
ir

ministerijos kino kro- 
dokum,entinių filmų 
direktoriui Pikturnai, 
“Raudonosios žvaigž- 
pakinktų-galanterijos

progre- i jei
l džiugsite 
' rengimas, 
; išleistas,

mūsų jaunos
aukštas vie-

o pa-

turės

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
S—Gini. — Atleisite, kad 

jūsų straipsnelio “Moterų 
skyriuje visai nemoteriškas 
raštas” negalėsime įdėti. Jis 
pilnas politinių ir istorinių 
klaidų.

SKELBKITeS LAISVOJE
y

g Tel. A V. 2-4026 <

Už pasižymėjimą darbe.” g.

Jeigu tu baidaisi juodo 
katino, tai, panėši labiau 
pelei, o ne žmogui.

jūsų plaukai yra žili, jūs 
sužinoję, kad naujas 
vadinamas NUVIDA 

kuris stebuklingai prašali- 
I na plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
1 į plaukus mažo kiekio jo kartą per Į 
'dieną. Jums. tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran-

* da. Naudotojai, yra nustebinami 
' šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi- 
! mui natūralių, jaunai išrodančių 
I plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
j jūs galite gauti kiekį'šio puikiausio 
I prirengimo paprastai prisiųsdami 
Į TRYSAN CO. 1
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. 'Nesiųskite pinigų !k už
simokėkite laiškanešiui $2.a j, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas.

, Name...................................................... .
■ Address............. .....................................
Į City.........................................................

BINGHAMTON, N. Y.
; LDS 6 kuopa ruošia vakarienę 
i Ji atsibus šeštadienį, 16 d. gruodžk 
i 6 vai. vakare, Lietuvių Svetainėji 
•315 Clinton St. Visus ir visas pra 

PraTšome atsilankyti, pri- i -------- --------- -
yra

Dept. 408, Box 226, 
r jr įrašę j

(adv.)

® CHARLES

' • O'

:• .‘M

Komisija.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-3172

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime, 
patarnavimą.

DR. JOHN REPSRISfH
(REPŠYS) " į Is

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna* 
vimu ir kainomis būsite 
patenkipti.

LIČTUVIS gydytojas $
Valandos: 2-4 ir 6-8 f? 

Nedėliomis ir šventadieniais: $ 
nuo 10 iki 12 ryto.

’ 495 Columbia Rd. g 
DORCHESTER, MASS. |

1113 Mt. Vernon St ‘ 
Philadelphia, Pa,

Tel. Poplar 4110

Gruod.-Dcc. 16, 1950



NewYOTko^M02fe7inloi 1 j Tikros lietuviškos
k ’ '

Kūčios įvyks 24-tą
! Vos neįvyko kita 
; traukinio nelaimė

Help Wanted Agcy ''Tel.' Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Didėja praraja tarp 
darbininko ir viršininko vakari? i 
algos

Ar jais turite Naujų Metų 
____ J grupę, stalus? - ..

New Yorke galėsime 
knygomis pečius 
pasikūrenti

Transportininkų Unijos vir- i 
šininkas Quill labai didžiuoju-1 
si lėktuvų stočių darbinin
kams gautu nuo bosų naujuo
ju kontraktui, kuris yra toks:

Pažadėta algos priedo po 
4 centus per valandą šiemet, 
po kitus 4 centus antrais, ir 
dar 4 centus trečiaisiais me- ( 
tais, bėgiu trejų metų viso 12 Į 
centų. Ir suriša jų rankas nuo 
naujų ręikalavimų per trejis 
metus. Tiesa, dar sutikta, kad • 
pridėtų dar po 2 centus, jeigu 
pragyvenimas pabrangtų dar 
2.35 nuošimčiais.

Gavinys yra toli nuo to, už 
kokius pasisakė neseniai įvy 
kusi. tos 
Joje pats 
įpėjo. Jis 
valandą
ekstra per metus, 
alga yra $8,800.

Dabar unijos nariai busma- 
nai pradėjo kalbėti apie 25 c. 
algos priedo. Quill nesiskubi
na to reikalauti iš kompanijų. 
Bet jis paskyrė vieną savo bi
čiulį į majoro Impellitteri įga
linamą komisiją svarstyti forą. 
Kompanijos nori pakelti ferą
pirm pradėjimo svarstyti dar-j 
bininkų prašomą algų priedą. , 
Ir Quill’as tam nesipriešina.

Foro klausimą spręs, pasiū
lymus pateiks keturių asmenų 
komisija, kurion įeina du 
stambaus biznio įstaigų virši
ninkai, vienas Wall gatvės ad
vokatas ir vienas Quill’o pas
kirtims. Bušo Sardinka.

Liberty Auditorijos ruošia
mose Naujiesiems Metams su
tikti iškilmėse dar galima 
grupėms užsisakyti stalus ir 
linksmintis tai]), kai]) linksmi
natės piknikuose. Ar ilgam 
dar ten vietos liksis, sunku 
spręsti — paskutinė,mis die
nomis visi tuo daugiau susirū
pina.

Naujųjų Metų sutiktuves 
nebus bankietas, tik balius. 
Auditorijoje gros geras orkes
tras. Baliun-auditorijon įžan-

ga $1.50. Į restaurantą, kaip 
ir* visuomet, įėjimas nemoka
mas.

Pageidaujančios sykiu va- 
i karieniauti, gauti Vienodus, 
1 parinktus valgius ir skirtu lai- 
jku, grupes prašomos u.žsisa- 
;ky(i iš anksto. Paskyrium pa- 
Isirenkant valgius bile kada, 
'bile kas galės nusipirkti vaka
rienę ar užkandį ir čia pasi
matyti, pabuvoti su draugais.

Ar.

O. gal nė to neteks? Gal 
sukrausime laužus, jais pakai
tinsime gatves ir dar murzį- 
niau aprūkysime mūsų senelį 
miestą? •. '

i Tokios klaikios mintys gau- 
I naši paskaičius'spaudoje pra- 
! nešimą, kad New Yorko Uni- 
iversiteto studentu reikalams 
komiteto viršininkas Dr. An
dre A. Beaumont paskelbė,

j jog autorius, Howard Fastas
1 neįleidžiamas kalbėti studen-J“' 
Itams: 1 (,' į _ ! a

Bandydamas pateisinti ne
demokratinį elgėsi, viršinin
kas sakė, jog Fastui neleis

i ypatinga: Ji pą- Į kalbėti studentams; dėl to,

Kalėdoms šiemet įvyksian 
' pirmadienį, 
,pat bus ne darbo dieną, bet 
sekmadienį, 24-tų. O tai bus 
gera proga • susieiti visuome
niškai praleisti vakarą tikro
se lietuviškose Kūčiosc, pa
vakarieniauti Moterų Apšvie- 
tos Klub'o suruoštame bankic- 
tėlyje Liberty Auditorijos pa
talpose..

Tikriausia bus ir šieno (val
gomojo šieno) greta kitų ge
rti tradicinių, tai dienai atitin
kamų valgių. Vakarienė 6 vai. 
Jos kaina $1.50.

Kadangi įvyksta tarp šven
čių, tikimasi turėti ir svečių iš 
toliau. Moterys kviečia visus

Kūčių diena tai]) I ncsusidūrė du Long Island 
i Bail Road traukiniai ties Val
ley Stream, L? I. .Kick, ištikro, 
nėdu atstume buvo atskrio-

[ Namų darbininkė, patyrusi. Guo- 
| lis nuosavame kambaryje.. Puiki al- 

vnsjga. Linksma aplinka. Geri namai.
Paliudijimai. D. P. priimama, bet 
turi mokėti biskutj angliškai. Skam
binkite: Newtown 9-3830.

(240-241)

darbininkė. Guolis nuosa-
mis
č i jam a.
no kelo

dosi

tvoti traukiniai, 
u pirmojo vago- Į 
buvo baisiai iš- j

tebegiu-Z' varno kambaryje. Nauji namai Long 
j Islande. Mylinti vaikus. Gera alga. 
• Vėliausi parankumai. D. P. priima- 

aisiai iš-j ma, mokanti biskutj angliškai.
IniUBA. 4-5562.

į kitus vagonus, 
sustabdyti trauki-

skvities prokuro- 
pašaukė abiejų

HELP WANTED—-MALE
Reikalingi patyrę STOGŲ DAR

BININKAI. Kreipkitės 377 Prospect 
Ave., Brooklyn, N. Y. SOuth 8-1258.

(240-241)

F O R

Filmos-Teatrai
unijos konvencija. 
Quill’as tikrai lai- 
gavo po 50c. per 
priedo, tūkstantėlį 

Jo metinė

1 New Yorko Paramount
Tebero,do linksmą.

* “Let’s Dance.” Scenoje 
Dorsey ork<

/Frio ir kiti.

Radio City Music Hall
Antra savaite rodo “Kim.” 

'su daugeliu Indijoje filmuotų 
i scenų. |

Roxy Teatre

Nelegalu būtu DW 
nepardavinėti”

i vieną sritį to, kaip; kad Fastas yra buvęs kalėji-
• kartu ; me. Jis buvo įkalintas 3 mė-Į 

paneigimą Kongre- į

Kels Irisu f era ••• v*

Kai]) jau buvo numatyta iš 
inksto, Quill’o va 1 d o m a 
Transportininkų Unija nebe- 
Trasins autobusu firmoms

dyl.i “For
Ir visuomet

lengvą
Jimmy ft’ali gimti stebūklai.

King Cole parodo, kaip tamsa ir baisus nesiūs už 
Iskurdas verčia žmones ieškoti so.” 
• išeities stebukle, o tas juos! 
jvūl stumia į didesnį, skurdą. į Universiteto bibliotekose suk-jvinėti 

Visai nenuostabu, kad Ros-1 rauta raštai tokių pasaulinių 
selini taip puolė laike jo ro-1 “prasikaltėlių,” kaip Cervan- 
manso su aktore Ingrid Berg-; tęs, Sir Francis Bacon, Dosto- 

j man. Kuomet spauda prieš ki-' jevskis, Galilėjus, Gandhi, O. 
Itus tokius romansus visai užsi- Į Henry, Leninas, Jack Londo- 
įmerkia ar dar juos nuglosto, | nas, Nehru, Thomas Paine, 
s Rossel in i 
nešvariai

Tačiau knygos irgi kalba.

Amc'rikos • Darbo Partija 
■eiškė protestą prieš kėlimą 
o. .los kalbėtojai n u rod i n ė-

ar dar juos nu; 
su Bergman 
puolami.

glosto, I nas,
’ buvo Sir Walter Releigh, Socrates,

Darbininką bazaras 
baigsis pirmadienį

teat
ras turi asmenų aktus scenoje'. 
Šiuo tęrpu vaidina šventišką
ją “Christmas

; Naujausioj e
! dovaujanciose
i Clifton Webb,
Robert Cummings, 
Gwen, Joan Bl or 
Perrcau.

ir kituose susiedijų 
rodomoji 

turi daug
komedijoje va-

Joan Bennett, 
Edmund 
11. Gigi

Stanley Teatre
Pradėjo rodyti “Treasured 

f Earth,” Vengrijoje gamintą 
I filmą. Vaizduoja biednų vals
tiečių gyvenimą, liaudį pirm 

I-jos išsilaisvinimo iš ponų ga- , 
jlios ir valios. Visa tai pastato- i 
ma parodymu gyvenimo dvie
jų jaunuolių, kurie karštai 
mylisi, nori gyventi, bet.ver
giško gyvenimo sąlygos lemia 
kas dieną tiktai didesnį skur-

žydų darbininkų organiza
cijų penktadieninis bazaras 
16-tą ir 17-tą prasidės nuo 
pietų. (Darbo dienomis prasi
deda 6-tą.) Tais popiečiais 
vykdys vaikąms programėles. 
Vaikams (einantiems su suau
gusiais) įžanga nemokama, 
suaugusiems 50c.

Amerikinis SveturgimiamsFilmus daug kuo primena 
Ginti Komitetas gavo iš ren- gyvenimą praeities Lietuvoje, 
gėjų leidimą turėti savo stalą ★
bazare. Prie jo darbuosis 
lietuvių komiteto nariai.

Unijistai šapose, moterų 
ganizacijos savo klubuose 
gamino visokių daiktų, o 
tos pririnko dovanomis
biznierius. D.N.

ir Paris Teatre
Rodo “Ways of Love,” 

kinį trijų trumpų filmų, 
dančių skirtingus meilės pobū
džius. Dvi yra franeuziškos, o 
viena itališka, Rossclinio “Mi-j 
racle.” -

or- 
pri- 
ki- 

pas

rin-ro-

gražių

Loew’s
I
i teatruose
i “Louisa”
I gamtos vaizdu. Romantiška,
i ■ 1 }

komiška. '
Tai pat po susiedijas einan- i 

'čioje “Copper Canyon” irgi 
yra nepaprastų scenų. Bet jo
je daug šaudymo, vienas kito 
vaikymosi, kuriam toje filmo- 

nesimato priežasties.

Darbo Partija ragina 
valdžią veikti prieš 
veterano užmušėjus

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJM
IR

BANKETBS
Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENI

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandą 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.

Thoreair, Voltaire. Jie visi bu-; raščio, 
vę kalėjimo.

Pasirausus po lentynas, jo
se rastų knygų autorių bio
grafijose atrastume dar dau
giau tokių “griešninkų.” Uit-

! leris žinojo, ką su tokių raš
ytais daryti. Ar .mes iš jo mo

kysimės “kultūros?” Netikėti
na, kad newyorkieciai to da- 
sileistume. Tačiau, ką, ar ne 
tą patį reiškia neleidimas

i Kaštui kalbėti ?. L.M.

LKM kalėdinis vaikų 
pobūvis šiandien

American Labor Party rei- 
i kalavo, kad gubernatorius De
wey tuojau imtųsi žygių nu-i 
bausti policistus, kurie nušovė 
veteraną John Derrick. Taip-i 
gi tuojau suteiktų jo artimiję-, 
siems piniginį atpildą.

Veteranas Derrick tapo nu
šautas gatvėje, New Yorke, 

'gruodžio 7-tą, vos suėjus 12- 
, kai valandų po paliuosavimo 
i iš armijos ką tik sugrįžus iš 
karo Korėjoje. Jį nušovė po-I 
Įleistai Louis Polumbo ir Ba
sil Minakotis.

Giminės sako, jog vetera-1 
na s buvo ne tik nužudytas, 
ibetjr apvogtas. Jis turėjęs 
su savimi virš $1,000, kuomet 
jis, linksmas del sugrįžimo na
mo, išėjo pasimatyti su drau
gais. Policija skelbė, kad prie 

nušauto, radę tiktai $50.JO,

TEATRININKAMS
I •* -Liaudies Teatro nariai, pra
šau nepamiršt pribūt j meti- 

! nį savo organizacijos susirin
kimą šį šeštadienį, gruodžio 
16, Kultūripiame Centre, ne 
vėliau 7-tos valandos vakare.

Pirmininkė

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
mokiniams, LDS nariams ir 
visiems, norintiems ateiti j 
eglaitę, primintina, jog eglaitė 
Liberty Auditorijoje bus 16-tą 
gruodžio, 3 vai. Pirm pobūvio 
įvyks pamoka, 2 vai.

Puiki ROXY'S šventadienė
PROGRAMA! 1

Tas belvedere žmogus
purto dangų ir žemę... juokais!

“For Heaven’s
Sake”

Clifton Webb * Joan Bennett 
Robert Cummings 
Edward Gwenn.

o scenoje grožiška 
CHRISTMAS EXTRAVAGANZA 

ir grožiška “AVE MARIA.” 

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

SU

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

JOHN YUSKA

Mes dabar turim krautuvėje geros odos batukų 
vyrams, moterims,# vaikams ir kūdikiams., Taigi, 
prašom užeiti ir pasipirkti po keletą porų. Ateityje 
bus prastesni ir brangesni. s • - ■ i - ■

T41ITTV VTTQVA 107-13 Jamaica Ave.
1 Richmond v Hill, N. Y.

3 blokai nuo BMT 111 St. Stoties Ir taip pat nuo Liberty Auditorijos
, . . . ■ • • < • : t . 5 ? 1 i ? ’. 4.» .«4 > '■

Tai]) pareiškė laikraštinin
kų industrijos organas Editor 
and Publisher dėl laikraščių 
pardavinėtojų organizacijos I 
viršininkų pasiūlymo nepardą-1 jo. kad visi fero kūlimai kom-

angliško darbininkų ; uranijoms buvo leisti be mies- 
die^raščio Daily Worker, E. j tines komisijos patikrinimo 
and P. rašo: J kompanijų finansinės pade-I 

“Netinkama jiems pasista-1 ties.
tyti cenzoriais to, kas leistina | nu. 
ar neleistina publikai nusipir-j 
kti pasiskaityti.”

Atmetimas to ar bile laik-Į 
sako laikraštininkai, '

i būtų priešiškas mūsų Konsti- , 
įtucijos pirmajai p a t a i s a i , 
. (amendrhentui).

PASIRANDAVOJA
VIETA 

GARADŽIUJE 
SU HYDROLIC 

KELTUVU 
GAS PUMP IR 

DARBO KRAUTUVĖ 
20x80

TINKA DĖL BODY 
IR FENDER DARBUT

Kreipkitės:
895 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(239-243)
ne aplupimn keleivių, sa-

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

New Yorke ir peles persii
ma diktatoriška dvasia. Kaipo į 

, paeinančios iš parazitiškos gi-1 
minės, jos apsėdo UN naujojo 
pastato 30-me aukšte esančią 

.Human Rights Diviziją, pra- i 
i dėjusios plėšyti dokumentus. I 
i ' 1

j REAL ESTATE
! Parsiduoda per

Orman & Michelson
!’ REAL ESTATE — INSURANCE i
1 Puikūs Namai Pardavimui

Richmond Hill — Dviem šeimom
Prie vat Forėst Parko

—Kaina tik $1.2,500
Medinis, atskiras namas, puse blo

ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant trečio, dabar, 
tušti. Automatiškai šildomas, par
quet grindys. Du blokai nuo .Ja
maica Avenue.

I Woodhaven Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tusti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudyne, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuve. 
Vienas apartment as turi 4 kamba- 

! rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės nas

Ormant& Michelson ,
111-15 Jamaica Ave., Richmond HUI

Telefonai: I
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMON^S 

Savininkas

306 UNION AVEN.UL
Gerai Patyrę Bąrberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

< Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G,
Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUI") JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Miesto centro' barbernės 
s pirmadienį pradės imti $1 iki 
Į $1.25 už apkirpimą ir 50 iki 
65 centų už nuskutimą. Tai 

j nedaug, palyginus su apskuti- 
mu kišenės (kas savaitė po 

' kelis iki keliolikos dolerių 
i taksais ir pakeltomis ant visu 
I reikmenų kainomis).

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00. •

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—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. '

REPUBLIC BAR & GRILI
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V T 5 T ft NEVergreen 4-9407 V 11
SHUFFLE BOARD

6 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) — Sėst., Gruod.-i 1950




