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Na. tai jau ir Kalėdos. La-
bai sena

Bamybė geros vąį 
nėms ant žemės!

Bet šiemet reikėtų 
posakį smarkiai praplėsti. Tu
rėtų skambėti šitaip: Ramybė 
visiems žmonėms, geros ir 
piktos Valios.

zmo-
PREZ. TRUMANAS VIS
TIEK SIUS EUROPON
DAUGIAU K ARIUOMEN ES IK.2SPS iI I d

Korė jos Iiaudininkai atakuo ja

Šiaurines emė pozicijas už 45 mylių

ANGLAI-AMERIK0NA1 ŽADA VAKARŲ 
VOKIETIJAI NAMINĘ “LAISVĘ” 
I MAINAIS UŽ VOKIEČIU ARMIJĄ

Ypatingai reikia prašyti ir 
linkėti ramybės piktosios va
lios sutvėrimams. Juk jie. o 
ne geros valios žmonės, verda 
visą košę., 
daugiausia 
prakeiktos galvos, o ne i 
planuoja uždegti pasauli 
iu karu.

t riukšmauja.
mūsų.

i nau-

*
Mes ir tai]) ramūs, 

paprastieji žmonės, tik 
beje ir taikoje gyventi tenori
me. Parazitus, . išnaudotojus 
valdovus, niekšus ir išsigimė-

ra nu

Būsią pasiųsta dar 5 iki 10 
divizijų amerikinės armijos

jos sostines. | 
Korėjos liaudininkai dar! t z ■ • v j • v jr •

kiečiau suveržė apsuptus a-l V(>kl4>ClU Vadai pCVSa Sudaryt 
merikonus H u n g n a m e, 
šiauriniai - rytinės Korėjos 
pajūryje. Korespondentai

: linija tarp Šiau-1 teigia, kad jankiams

I ka per radiją iš atgautos
> savo sostines Pyongyang!)
i pranešė, kad liaudininkai 
jau visu frontu prasiveržė 

I į pietus nuo 38-tos parale- ištisus savo armijos divizijas
Washington. — Prezid. I siųsti Europon daugiau 

Trumanas sakė korespon- riuomenės be Kongreso 
dentams, kad ateinančią! gyrimo, bet Trumanas 
vasarą pasiųs daugiau ajne-itiek savai]) darys, 
rikinės kariuomenės į vaka-j Neoficialiai pranešama, j 
rų Europą, nes reikią pasti-( jog iki 1951 m. liepos mė-1 
print bendrąją Atlanto į nėšio bus ])asiųsta vakari- 
kraštų armiją prieš komu
nizmą.

už- vines Korėjos ir tautininkų 
vis Biotinės Korėjos.

Nors buvęs prezidentas 
Herbertas Hooveris, sena- 

ir nuraminti. .tolius T
Tegul prelatas Balkūnas irĮlikonų vadai įeikalavo ne- 

prelatas Krupavičius už juos’ 
meldžiasi ir dievo prašo 
juos suvaldytų. O mus 
kį lai palieka ramybėje

nėn Europon dar 5 iki 10 
divizijų jankių armijos, tai

Korėja. — Cenzūruoti
I amerikiniai jirancšimai sa 
I ko, jog Šiaurines Korejo:
I liaudininkai ties 38-ta pa- pusę mylios.
valdė pamuše pietinius Ko-

Bonn, Vokietija. —r Ankš
teli tiktai tiek vietos, kai]) (tieji Amerikos, Anglijos ir 
“kojos pirštams.” ( Francijos k o m i sionieriai

per 5 valandas derėjosi su 
vakarinės Vokietijos prem-1 
jeru Adenaueriu, kai]) būtų 
galima atgaivint vokiečių 
armiją karinei talkai prieš

Amerikos karo laivai jau 
minosvaidžių 

; liaudininkus, o
šaudo 

minosvai

reiviu
Taftas ir kiti repub-imos Vokietijoje amerikines 

•I kariuomenės.

tautininkus porą my- t r u k t iš Hungnamo 
inčius jų laivus.

i Paskui Adenaueris sakė, 
i jog derybose padaryta “di
delis žingsnis pirmyn” link 
susitarimo del vokiečiu at-

ginklavimo.
Amerikonai, anglai ir 

francūzai žadėjo vakarinei 
Vokietijai savarankiškumą 
vidujiniuose jos reikaluose, 
jeigu ji sutiks rekrutUot vo
kiečių arpiiją; jie tai]) pat 
ketino padaryt sutartį, ku
ri užtikrintų vakarinei Vo
kietijai “apsaugą” nuo So
vietų. Tuomet Jungtinės

Sako: Gyvenimas yra 
rinusia mokykla. Gal tai 
yra.

Bet tuo budu istorija 
antroji geriausia mok) 
Bėda‘tik tame, kad ist< 
yra iškraipoma ir sukanevei- 
kiama. Tikrosios istorijos ma
žai teužtiksi mūsų mokyklose. 
Už tai gi mūsų jaunimas sam- , 
protauja taip, kai}) kapitalis
tiniai rėksniai jiems įpasako- 
ia. . • i

kšy! i Mirė dr. Johanna 
i Baltrušaitienė .ge

i Stalinas 71 metų amžiaus 
Į sukaktyje gavo tūkstančius 
i sveikinimų iš įvairių šalių

Skirtingi oficialiai pranešimai 
apie jankių nuostolius Korėjoj Mobilizacijos pareigūnu

— Generolo M ne

įdo-

n įe
is e i.k i a m ų 
vadinami 

nokiau žado-
“valkatėmis.” “pragaro į

Amerikos istorija labai 
mi. Ir anais senais laikais 
je žemėje buvo daugybė 
k i namų, šmeižiamų, 
žmonių. Jie buvo 
“išmatomis”, 
mis,
agentais.”

Taip tada- toriai 
vadino Washingtonus, Jeffer- 
sonus, Franklinus, Adamsus.

Būdavo šaukiama nuo visų 
stogų : šitie “pragaro agentai” 
nori mūsų karaliui kelines nu
mauti, mūsų rojų sugriauti, Į 
sunaikinti viską, kas šventa ir 
prakilnu. ,

Ar ne panašiai šių dienų to- ( 
riai “garbina’ 
pažangiuosius

Dr. Johanna Baltrušaitienė

Gruodžio 21 d., ketvirta-

ri. pranešė,
nm nuo Korėjos liaudininkųSovietų Sąjungoj buvo kuk

liai minima Stalino 71 metu 
amžiaus sukaktis. Jis pats 
prašė neruošti sveikinančiu!•■’—y —y......j. ’h . sužeistus ir be žinios dingu-demonstracijų 
iškilmėms, lėšų

ofensyvo pradžios ameriko-) 
nai nukentėjo 11.964 nuos
tolius. skaitant užmuštus, j

ir neeikvoti

I žymejp Stalino nuopelnus.
• Sovietų komunistų laikrąš-

vaklovai ldienb Brairsville, Pa.,'mirė lj0 kraštu.
1 _ I J _ — T I 11 v . _

visokios 
žmones ?

Prezidento 
Margaret yra 
dutiniokiška dainininkė, 
kas dar jos n e p a vadi n o 
žvaigžde. Apie ją, kaipo i 
komedijantę, niekas gi nė ne
kalba.

Bet National Broadcasting 
Komp. daro su ja kontraktą 
ir siūlo jai du šimtu tūj<stan- 

kart 
pre-

Trumano 
viso labo

duktė 
tik vi-

Nie-

genialusi .“‘Stalinas yra genialus 
Į visos progresyyės žmonijos 
(vadovas, nemirštamųjų Le
nino idėjų vykdytojas.”

Atėjo tūkstančiai sveiki
nančių Staliną telegramų 
ne* tik iš Sovietų Sąjungos 
sričių, bet iš įvairių pasau-

Anglų ir kitų Amerikos 
talkininkų nuostolių tuo 
tarpiu buvo 1,011, pralei
džiant nuostolius Pietinės 
Korėjos tautininkų, sk’ait-| 
lingiausių karinių Ameri
kos bendradarbių.

vaičių generolas MacArthu-

ninku ofensyvo dienas a- 
merikonai nukentėjo dau-

giau nai]) 14 tiiKst 
nuostolių — užmuštų, 
žeistu ir be žinios dingu-! 
siu. ‘

paskirtas generolas, kuris
1 paliuosavo nacę žmogžudę

cija elgtųsi su vakarų yo- 
kiečiais kaip “draugai”, o'ne 
kai]) užkariautojai okupan
tai. Tai būtu f ak tinai taikos 
sutartis su vakarine Vokie-

į daktare Johanna Baltrušai
tiene.

Apie mirtį pranešė jo 
sūnus.

Dienraščio Laisves redak- j V 1 J- nn
cija, administracija ir dar-Į *di(IZld IblCllIZId |)U 
bininkai r^kia velionės gi-1 $9 500,000 per valanda 
nunems gilią užuojautą. ,

Leningrado miesto tary-
I ba pakeitė didžiojo Tarp- 

,. ! tautinio Bulvaro vardą
Stalino Alėją.

Gelžkeliečių vadai sutiko 
nestreikuot per 3 metus

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Otto 
E. Passman apskaičiavo,

Washington. —

Anglų-amerikonų 
pasiūlymas

Anglijos ir 
komisionierilai 

mobilizacijos siūlė rekrutuot 150 iki 200 
tūkstančių vokiečių ka- 

Savo padėjėjais Wilsonasjriuomenės; sakė, ta kariuo- 
• ■ ■ j generolą Luciu'men® Uūtų Įjungta Į bend

Washington. — Buvęs
General Electric kompani
jos pirmininkas Charles E.! Amerikos, 
Wilson tapo prisaikdintas ' FrancijosWashingion. — Jungtim 

Valstijų apsigynimo de- 
partmentas gruod. 21 d. pa
skelbė sekamus amerikonų! 
nuostolius Korėjos kare iki! ... .
gruod. 15 d., apie kuriuos* ,in o^nei0 -A- • v 
jau buvo pranešta jų gimi- lr Sidney Wein el
nėms :

6,180 užmušta, 25,578 su
žeista ir 5,316 be žinios din-

i kai]) karinės 
direktorius.

Gen. Clay, pirmiau būda- 
| mas kariniu Amerikos gu- 
j bernatorium Vokietijai, pa- 

Hugname jankių nuostoliai! ^uosavo nacę žmogžudę II- 
. Taipgi nesą ko
jine r ikonų taip

rają Amerikos, Anglijos i 
ga, Wall Stryto 'piniguočių, kih Atlanto kraštų armiją 
General Electric direktorių, j Vokiečiai kareiviai būti

nušalo
kad jau negali kariauti.

Vėliausios žinios
Korėja. — Amerikos lėk

tuvai per dieną numetė 200 
I tonų sprogstamųjų ir degi
nančiųjų bombų į Pyongy- 

tris kitus Šiauriu, 
miestus.

kus - įmones į valstijos val
džios rankas.

sę K och, kuri buvo nuteista 
visa amžių -kalėti.

Ilsės įsakymais buvo už- 
j kankinta bei nužudyta šim- 
| tai belaisvių Buchenwaldo 
i koncentracijos stovykloje, 
i Tada Tise buvo stovyklos 
Į viršininko Kocho pati.

angą ir 
i Korėjos

i kareiviai būti 
suorganizuoti į pėstinink 
būrius po 5,000 iki 6,0 
kiekviename ir būriais 1 
tų įterpti j amerikonų,.f r; 
cūzų, anglų ir kt. divizij 
Q divizijų komandieriai bū
tų ne vokiečiai, bet anglai, 
amerikonai ir kitų Atlanto 
šalių generolai.

Vokiečių reikalavimai
• Vakarinės Vokietijos 

premjęr. Adenaueris, krik
ščionių demokratų vadas, 
perša organizuoti vokiečių 
kariuomenę į ištisas divizi
jas (po 15 iki 18 tūkstančių 
vyrų kiekvienoje) su savo 
tankais, lėktuvais, įvairiais 
kitais ginklais ir vokiečiais 
komandieriais. Bet Franci-

Brazilijos ablavai 
prieš komunistusnelaimėje Moravijoj, Če

ch o slo va k i j o s p r o v i n c i j o j, 
užmušta 24 asmenys, kai]) 
praneša Reuters' žinių a- 
gentūra.

— Kuomet komunistai ruo- 
| šėsi minėti Stalino 71 metų
amžiaus sukaktį, Brazilijos • ja bijo vokiečių divizijų.
policija padarė urminius Adenaueris taip pat rei- 
ablavus visame mieste ir a- kalavo vakarinei Vokietijai 
reštavo daugiau kaip 100 visiškos nepriklausomybės 
įtariami] komunistų; kartu!jr savistovybės. Panašius 
užgrobė daug plakatų ir iš- j reikalavimus statė ir sočia-

— Generolo Mac- 
komandą įspėjo, 

ėjos liaudininkai 
i didžiam 

' 500 (ofens>vui prieš amerikonus 
taigi ir jų talkininkus.
per I --------

| . Newark, N. J. — Prane- 
! šama, kad tapo atšauktas 

kongresines! geso darbininkų streikas 
šiaurinėje New Jersey da
lyje, kuomet gubernatorius 

ui taiu pini- įsakė perimti geso fabri-

Tokio.
A r th tiro

Geležiu- džia dabar kas valandą iš- pasiruošė naujam 
'".''(kelinių unijų-Brolijų vadai j leidžia po 9 milionus

I' 1 . . • • V 1—1 . _ 1 , V • i i •

čiy dolerių algos — du 
tiek, kiek gauna jos tėvas 
zidentas.

Ji turės pasirodyti tik 
na sykį savaitėje.
nuoti ir juokus krėsti.

Geras vardas šiai merginai 
gerai apsimoka. Daug gabes
nės už ją artistės per visą gy
venimą nėra uždirbusios dvie
jų šimtų tūkstančių dolerių.

padarė sutartį, pasižadėda- ! tūkstančių 
mi susilaikyt nuo streiko 
per 3 metus. Tarpininkavo 
prez. Trumano padėjėjas 
John R. Steelman. 

Bus pakelta darbinin
kams alga 23 centais per ; 

! valandą ir Už vienų metų|
„ _ ,v,.c‘inuo dabar bus sutrumpinta gus eikvotume, tai lengvai 

darbo sl __ __ __
nių 48 valandų iki 40 vai. j 

Taip pat“ bus pakeliama 
bei numušama alga, žiū
rint ,kiek pakils bei nupuls 
gyvenimo reikmenų kainos, 
pagal valdžios Darbo de- 
partmento apskaičiavimus.

dolerių, 
226 milionus dolerių 
diena, c

Passmanas, 1 
* ' • " • 

lėšų komisijos pirmininkas^ 
nuogąstauja:

Washington. — Senatas 
nutarė duoti prez. Truma- 
nui teisę karinius ^aidžios 
užsakymus-kon traktus per-

Trumano reikalavimą leisti 
jalu perorganizuoti- įvairias 
valdžios įstaigas ir suteikti 
daugiau karinės galios ap-i 
skritai.

padarė

reštavo daugiau kaip

kabu su obalsiais: 
jankius iš Korėjos!’

Adenaueris tai]) pat rei-

listų vadas Kurt šumache-
“legy- -].js suprantama, jie pa- 

vuoja Stalinas, taikos čam- darys nuolaidų ir sutiks at- 
Ipijonas!” gaivinti vokiečiu armiją pa-

avaite nuo dabarti- galėtume pačią Amerikos V1S(U UŽdraudČ 
'gyvybę išeikvoti.” ‘ J

Jis pataria numušti išlai
das civiliniams amerikiečių 
reikalams, taupant pinigus 
kariniams tikslams.

išgabenimus Amerikon
Alkoholizmo ligoniai 
Amerikoj ir kitur

gaivinti vokiečių armiją pa
gal anglų-amerikonų pa- 

komunistų vadovaujamą ei- siūlymus.
> tarnautojų __________ ____

reikto8 Rhee neva suspendavo 
kūnu ir busu konduktorių. niaSiniUS ŽudyiDUS 

C

vilinių valdžios 
demonstraciją; suėmė 
demonstrantų ir streik„. 
jaučių geležinkeliečių, la-

Kanadiškiai kryžiokai ne 
mažesni melagiai už mūsiš
kius. štai vienas jų menševi- 
kiškoje Kardelio Nepriklauso-, , ~
moję Lietuvoje atsiminė ma- ! snAitimas Korejon 
no kelionę Lietuvon ir piktai j .—.■■■
apsimelavo. ( Hungnam, Korėja, —Vie-

Rašo, kad aš buvęs mieste-Į na motina atsiuntė iš Ame
rikos obuolių bušelį savo 
sūnui kareiviui Korėjoje; 
už persiuntimą jinai užmo
kėjo 24 dolerius.

Pačioje Korėjoje obuoliai 
pardavinėjami po 1.5 centų kad naujoji partija yra pa- 
už ‘bušelį. 1 lanki komunistams.

Brangiai lešavo obuolių
Įkurta Burmos Darbininkų- 
Valstiečių Partija

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos Liaudies 
Respublika uždraudė ga
benti bet kokius kinų pro
duktus bei medžiagas į

Svei-

•yje S., kur buvę gatvėje 
“nukautų, partizanų lavonai” 
ir kur komunistai laukė ma- I 
nęs su vaišėmis.

Bet aš Salose visiškai nebu
vau, tėviškėn važiavau iš Ro
kiškio per Panemunėlį. Nie- 

(Tąsa 4-me pusi.)

Rangoon, Burma. — Bu
vęs Burmos darbo minist
ras Thakin Lwin atsimetė 
nuo valdančios > Socialistu 
Partijos ir suorganizavo 
Burmos Darbininkų ir Val
stiečių Partiją visai šaliai.

Associated Press teigia,

niją todėl, kad Amerika su
stabdė savo produktų gabe
nimą į Kiniją.

Taigi .Jungtinės Valstijos 
jau .negaus iš Kinijos ir 
tungsteno, kuris reikalingas 
pastiprinimui ginklam nau-

f

I
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(lanki komunistams.
New York. — Vėl pakilo 

įvairių pramonių serai.

Geneva.—Pasaulinė 
katos organizacija apskai
čiavo, -kad Jungtinėse Vals
tijose' yra tikrų alkoholiz
mo ligonių 945,000, Franci- 
joį 375,000 ir Anglijoj 86,- 
000. .

Koreja. — Amerikonai 
Hungnamo srityje naudoja 
daug negrų ir portorikiečių 
kareivių prieš Korėjos liau
dininkus.

Washington. — Valdžia 
įsakė automobilių kompani- 

’ joms atšaukti naujai pakel- 
I tas kainas.

Ben Gold ragina CIO 
pradėt vajų už taiką

Seoul, Koi>eja. — Dikta
toriaus - prezidento Syng- 
mano Rhee valdžia paskel
bė, kad “suspendavus” ur
minius žudymus politinių 
kalinių.

Tą pačią dieną ..Rhee ka
rininkai išvedė sušaudymui 
40 politinių kaliinų ir karo

New York. — Kailiasiu- 
vių Unijos pirmininkas Ben 
Gold pasiuntė laišką CIO 
pirmininkui Philipui Mur
ray, ragindamas visas CIO 
unijas į vajų už taiką, prieš i belaisvių. Du anglų oficie-- 
trečio pasaulinio karo pa
vojų.

Tai didžiausias gyvybinis 
visų reikalas, dėl kurio tu
rime užmiršt visus tarpsa- 
vinius skirtumus, sako Gold 
savo laiške.

riaį užprotestavo prieš ma
sinį žmonių žudymą ir puo
lėsi gelbėti juos. Bet Rhee 
budeliai vis tiek sušaudė 28 
polit. karinius. Anglai su
spėjo tiktai 17 kitų išgel
bėti.
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‘'Raudonasis tvanas”
Eks-prezidentas Heibert Hoover atsisako išsibraukti 

is mūsų politinio gyvenimo. Gerai, žinoma, kad žmogus 
nepasiduoda metų slėgimui, laikosi ir darbuojasi. Su 
Hooveriu nelaimė tik tame, kad jis kiekvienu savo bur
nos atidarymu pavilgo reakcijai apetitą, pakaitina jau 
ir taip įkaitusią isteriją, sustiprina naujo karo kurstyto-

Ir dabar jis Amerikos žmones ^pasveikino” su Kalėdo
mis. Savo ilgoje ir “karštoje” prakalboje eks-prezidentas 
giiežtai reikalavo, kad Amerika pilnai ir neginčinamai 
viešpatautų abiejuose okeanuose. Atlantikas ir Pacifikas 
turi priklausyti mums. Mes turime Įsisteigti bazes Japo
nijoje, Formozoje, Philipinuose ir Anglijoje. Mes turime 
taip apsiginkluoti, kad Jungtinės Valstybės taptų viso 
“vakarinio sausžemio Gibraltaru.“ }

kryžiokai
nors pa-

rtuVos žemės ūkio akademijos
I > » ■(Veikia specialus miškų fakul
tetas, Vilniuje — miškų ūkio 
1 technikumas. Vien šiais me- 

l jaunųjų specialistų
i siekdamit
šmeižti Lietuvą, dažnai ple- tais 70 
pa, būk ten. girdi, eina ■ baigė mokslą, , 
stambus miškų kirtimas,' 
esą Lietuvos miškai naiki 
na mi.

Tiesa, miškų kirtimas ei
na, nes reikalingas medis, vesta 60 ha. 
miestams ir miesteliams! 
atstatyti ,reikalingas medis|išplėtimui, 
naujiems trobesiams staty- !^alams 

■ - rublių.
1 naujiems nuiiebicunr* ocaty- >
i ti kolektyviniuose ūkiuose. rub,llL
! Labai svarbu, kad Lietu-
1 voje vyksta dideliu ryžtu miškais!
i vedamas miškų atželdini-
mas. Neseniai “Tėvynės i

i Balse“ L ietuvos miškų
; ministras, A. y

sekančiais metais numatyta 
pipsėti ir apsodinti apie 18 
! tūkstančių hektarų naujo miš- 

o. Naujų daigynu bus už- 
Vyrihusybė di- 

ėmesj skiria medelynų 
1951 m., tiems rei- 

išskiriama 'f 200,000

tai, 
metu

įdomų

KĄ GI UGI ŠIOL ATLIKO 5-TOJI 
JUNGTINIU TAUTU ASEMBLEJA?

Rašo akredituotas Laisves korespondentas

sai, asemblėja pasiūlė, kad i nuo to, kaip Graikijos vaiPenktoji Jungtinių Tau
tų asemblėja neužilgo užsi- Indijos, Pakistano ir Pietų'džia. susitars su Bulgarija 

[darys. Šią savaitę, tenka Afrikos vyriausybės tartų- i ir Albanija; karo belaisvių 
i pasakyti, mažai ji teveikė, si ir pačios išspręstų' indu-' klausimas T. Sąjungoje —

gal sekamą savaitę dirbs Įsų būklės reikalą. ! tarybinė vyriausybė jau se-

šią savaitę,

! tarybinė vyriausybė jau se- 
Ąsemblėja atšaukė Jung.iP^? pasakė, jog ji neturi 

Tautu padarytąjį tarimai^ <al° belaisvių, labai 
i m., kuriuo einant,- nei abejojama, ar Lybi ją bus

OClVCllLV Vili MOj 

daugiau, nors neatrodo, kad 
ji turės ką daug dirbti.

ši asemblėja savo sesijas jTJL
. - 1 • • , ■ • 111., XYL11114W Cinzui, 11V1 I 1 •ii*’ęse du menesiu n- per. Ujj vien;l Jungtingms Tautoms Padaryta nepriklausoma.
I n 1 Ir n H n 11 m n 1 -i o 1 o 1 o i z/a m1 0 .; laiką daugiausiai laiko pra- 

! leido Korėjos padėčiai svar- 
1 styti. Tačiau Korėjos padė- 

Va, kaip yra su Lietuvos. tis tebėra vis tokia pą^i, ko- 
'Ntt0 ! | kia buvo prieš asemblėjos

------ ; _ 1 atsidarymą.

veris, kaip tik tam, kad pastoti kelią “raudonajam tva-
• > f nui.-
Reikia žinoti, kad kiekvienas pavergtųjų žmonių pasi

judinimas, kur jis nekiltų, Hooveriui yra “raudonųjų suo
kalbis”. Nei Afrikos, nei Azijos kolonijų ir priklausomy- vėtą 
bių žmonės neturi teisės reikalauti laisvės ir nepriklau
somybės, nes neturi pavelinimo iš mūsų huverių. Kinija 
sunkiai nusidėjo todėl, kad apsidirbo su Čiango klika be 
mūsų Hooverio pavelinimo.

Savo prakalboje Hooveris reikalavo ne tik atgaivinti 
ir apginkluot Vokietijos militarizmą, bet ir Japonijos. 
Mes turime, sako jis, Japoniją iki dantų apginkluoti, kad 
ji pasidarytų Tolimuosiuose Rytuose tvirtove prieš “rau
donąjį tvaną.”

Hooveris niekuomet neparodė geros širdies Antrojo 
Pasaulinio karo principams. Karas prieš hitlerizmą ir fa- 

| šizrną jam buvo svetimas karas. Dabar jis norėtų, kad 
Vokietijos ir Japonijos militarizmas būtų atsteigtas ir 
kad istoriia piasidėtų vėl ten, kur pasibaigė su Antrojo 

ykaro uradžia. Hooveris negali dovanoti Amerikai, kam

i apie 
šiuo

i mi.
i lion is rašo:I . '

19 18 m., įkūrus Mjškų 
(ūkio ministeriją, nepaprastai1 
išsiplėtė visi miškų ūkio atkū-Į 
rimo darbai. Per 1948 ir 1949 ,m<)s 
m. buvo apželdinta 26,984 ha ; 
ploto. Pradėtas taikyti miško 
kultūrų auklėjimas.

miškai

Svarbiausias dalykas: a- 
. semblėja neišsprendė—To- KMIOLIHVIC . t* j • • ..

ambasado- Rąi opiųjų proble- 
mų. Neissprende Korėjos 

Asemblėja paskyrė Dr. G.! įaip 
J. Van Heuven Goedhart 
(Hollandijos) vyriausiuoju 
komisijonieriuni rūpinimui- 
si, kad 293,000 išvietintieji 
asmenys, dar pastoviai ne
apgyvendinti, būtų kur nors 
apgyvendinti.
Asemblėja nutarė, kad Pa-! KlnlJjS Liaudies Kespub- 

lestinon būtų grąžinti iš- ^k°s delegacija buvo pa- 
vietintieji arabai ir kad neiS'ta — jai tebuvo leista 
jiems būtų atlyginta už tarti žodis tik Saugumo Ta
tai, kad jie buvo išvietinti | ry^°Je> niekur kitur. O ji 
ir .daug kentėjo, • i turėjo daug ką pasakyti!

Asemblėja nutarė paskir-l Bendrai, vakąrinis blokas 
Vien tik čia Amerikoje matė J: E. vysk. Į ycto teisei Saugumo Tary-'ti komisiją rūpinimuisi 

1 T > D.» X.‘ 1 * 1 r L Y.. . i\/F .* Y < .'k n 1 • _ T j * — T T 1 ! I z. •» 1 1 I •

• i,ūkioiK,RK YRA KATAEIKUC Tuoin. 
Matulionis, p South Bostono kunigų i politinis 

straipsnį j Daibininkas ,skelbia;
Lietuvoje
atželdina-
A. Matu-

1919 m. spalio 3 
no radijo pranešė, 
Kat. Bažnyčios
123,000,0.00 narių, 
jų yra Komos apeigų katali- '

Yra ir Milano, taip vadina
Ambroziejaus apeigų 1 

i katalikų. t
Daug kas Lietuvoje, gal ir!

1919 metais miško, kultūrų au-i Bučį laika 
j rytų Bizantijos 
i kių apeigų yra

rei kalams išleista
kaip 3 milijonai ru-ir-.-.— 

Tais metais buvo apra- Įtalikų, būtent. 
7(1,242 ha miško. Nie- i sielų. Italijos- 

. anksčiau Lietuvoje be
tek iu plačiu mastu vyk- 
miškų atželdinimo dar- 

kaip1 šiemet. Atželdini- 
darbuose nuo pat pava

sario dalyvavo tūkstančiai 
kolūkiečių, moksleivių, darbi-

Vien tik 
apsodin- 

apie 16 tūkstančių ha liau
ni išk o.
Miškai turi ypatingą reikš

mę mūsų ūkiniame gyvenimo, 
pramonėje ir statyboje. Miš
kai reguliuoja vandeny rėži

kli Itūrų

d augiau 
bliu. A

i bi;«VO
I domi

'm o

įninku ir inteligentų.I *■

ta

m; i,

Kam ta cenzūra?
Generolas MacArthur uždėjo cenzūrą ant visų prane

šimų iš Korėjos. To reikalaująs mūsų ginkluotų jėgų sau- i 
gumas. Ypatingai MacArthur užpyko, matyt, už pasku-[ 
tintų kelių dienų pranešimus apie Syngman Rhee klikos j 
masinį žudymą civilinių žmonių. Negalima sakyti, jog ■ 
taip atsitiko tik pripuolamai, kad cenzūra pasirodė kaip j 
tik po to, kada spaudoje pasirodė keletas korespondenci
jų apie “mūsų talkininkų“ žiaurumus, apie anglų ir ame
rikiečių karių pasipiktinimą ir pasibiaurėjimą tomis ma
sinėmis nekaltų žmonių žudynėmis. z

Cenzūrą įvesti veikiausia paakstino dar ir tas, kad 
vienas spaudos pranešimas nelabai žavingomis spalvo
mis perstatė ir mūsų kareivių užsilaikymą Seoul mies
te. Ten buvo pasakyta, kad. tarpe besitraukiančių ame
rikiečių karių atsirado tokių, .kurie savo užsilaikymu 
Pietinės Korėjos sostinėje nepadarė amerikiečiams gar
bės, ir kad Seoul žmonės pradeda greitai “atšalti“ linkui 
visų amerikiečių.

Bet ar tiesos užgniaužimas bei paslėpimas nuo Ameri
kos žmonių tuos “nemalonumus“ išnaikins? Cenzūra pa
dėties nepataisys. Cenzūra tik blogo padarys. Tiesa nė
ra ir negali būti pavojinga. Amerikos žmonės, iš kurių; 
reikalaujama visokio pasiaukojimo, kurių sūnūs pasiųsti, 
už septynių tūkstančių mylių kariauti, turi teisę žinoti miško "plotu 
tiesą. 1

Per artimiausius 
metus numatyta 
apie 100,000 ha.

kai vyriausias, 
komitetas dau- 
laiko praleido 

feika-
i glaustai

, XT x., į svarstymui Korėjos
d, Vatika-11 i’i* i* i • i. i. •

nrie •’ kiti penki komitetai
prikimšo : svarste kitus klausimus, 
nmitrumn i J^ms pavestus, o seimas

• juos uzgyrė arba atmetė.
Čia skaitytojui paduosiu

: kai kuriuos svarbesnius da
lykus, šios asemblėjos pri
imtus.

Asemblėja uždavė smūgį i

nt sv. Mišias i boję. Jungtinu 
apeigomis. To- j0Rls pasiūlius,
ir daugiau ka- 
gra’kų—3 
Albanu —

000, vengrų — 200,000, 
melchitų — 150.000, rumunų 
— 1,200,000, Galicijos tikrai-Į 

5,000,000, bulgarų— į

000
70,-

s Vaisti-
asemblėja 

padarė nutarimą, kuriuo 
einant, veto teisė tapo pa

priklausanti valstybė netu
rėtų palaikyti fašistinėje 
Ispanijoje savo i, , 
riu

į dėl to, kad vakarinis blo
kas, vadovaujamas ameri
kiečių ir anglų, neprileido 
tų klausimų esminiai svar
styti, kaip buvo reikalauta 
tarybinio bloko valstybių 
delegacijų.

Kinijos Liaudies Respub-

;mečiu 
6,000.

Armėniškų apeigų yra — 
150.000 aleksandriškų —35,- 
000, antiochietiškų - vakarų 
sirų — 68,000, maronitų — 
375,000, antiochėnų — Tomo 
bažn. — 35,000, chaldėjų —

i 70,000, ch; 
rijos Tomo 
gavo pradž

ARU’ 
; K č;’D

500,000 k a r o belaisvių?, 
kurie dar visą tebesą Ta-į 
rybų Sąjungoje.

__ ______  ___ x x Ji nutarė, kad visi grąi- i 
laužta. Dabar bus taip: kai kąi kariai, esą kitose šaly- 
Saugumo Taryba kuriuo i se (Bulgarijoj, Jugoslavi- 
nors svarbesniu klausimu | joj, Albanijoj), būtų grą-'. 
nesusitaikys, jei vienas pa-jžinti Graikijon.
stoviųjų Tarybos narių ko-' Asemblėja nutarė, kadi

j asemblėjoje pilnai ir daž- 
nai stačiokiškai šeiminin
kavo, nežiūrint to, kad dau
gelis delegacijų nenoriai 
kėlė už jo politiką rankas.

Dar liekasi spręsti: Kini
jos priėmimas į Jungt. Tau
tas, Korėjos reikalas, T. 
Sąjungos skundas prieš A- 
meriką dėl agresijos For-

iki nors klausimą vetuos, tai!i^| metais būtu sušauktas! Riozoje. _

ris paskirtų savo valdžią. O ,vjsa. bus išspięsta, jei 
Į1952 metais Prancūzija ir p® 
I Anglija, kurios šiuo metu !
! I.ybiją valdo, pervestų visą;
'galią Lybijos valdžiai; va-J

. 7 Y r ! Aloyzas Baronas paraše apze c m 1 į strajpsr)į, ia})aj’ nepatinkan- 
„aip . pa Į ti tūlam Pranui, Alšėnui .bus atželdinta ne mažiau kaip

10,000 ha. garsiųjų Lietuvos

septynių asemblėjos narių ■ Lybijos žmonių seimas, ku- 
pasisakymu bus šaukiama 
ekstra (nepaprastoji) 
emblėjos sesija, bėgyje' 
rių yalandiĮ. Tarybinio

man\ m

24-

; galią Lybijos valdžiai; va- ; 
bet 1 dinasi, Lybija tuomet būtų1 --  1 *14 ♦ ▼ 1 • • T •

iečių pusėje ir jie,laimė

Neužilgo matysime, kaip

viso bus spręsta.

TRUPINIAI
Didžiausios mirčių priežastys

Illinois valstijos 
skyrius skelbia, 1 
vėžio, kraujaplūdžio 
čių uždegimo ligos

1 ri ausies ankstyvos 
priežastys.

’ Jne-, nepriklausoma. Lybija, kaip į 
žinia, prieš karą buvo Jta- i 
lijos kolonija.

Atomo energijos kontrę 
les reikalu asemblėja pri- 1 
ėmė Amerikos siūlymą, kad 
sekamais metais būtų svar .

' styta, kaip tą kontrolę pi a- Ruošiasi streikan 
J vesti ,bet kad atomo ener- j 

gijos, kontrolės komisija ir 
ginklavimosi ■ sumažinimo 

veiktų bendrai
Tarybinio bloko delegacijos i 
griežtai pri'eš tai kovojo, 1 

•i reikalaudamos, 1

de-

nutarė ne

> sveikatos 
kad širdies, 

ir plau
na vy- 
.mirties31

linkti naujo generalinio se-1 
kretoriaus, bet pratęsti da-, 
bartinio, Trygve Lie, sek 
retotiavimo laiką dar tre- 

; jiems -metams.
Pastarasis Baronui' štūi, ka 1 
primeta: į !

ls straipsnio atrodo; jog | Saugumo Tarybom tapo
mūsų Nepriklausomybės meto KOmiSlja

į mokslas ir menas buvo mažai j 
moksliškai sprendžia-j ka'V,vertas’ jis ^uvo sukaltas 

Tam tikslui organizuoja-i J bhzganc.as sagas, ulpnn-

a trod o j

Chicagos miesto trokmenai 
! nubalsavo streikuoti, jeigu 
miesto valdžia nepakels jiems 

c.algos, kaip pakėlė policijai ir 
i ugniagesiams.

pačiu mastu vykdant 
atstatymo darbus išky- 

; la įvairūs klausimai, kurie t,, 
r i būti 
m i.
mas Miškų ūkio tyrimo insti
tutas, kuris padės miškinin
kams jų praktiniame darbe 
panaudoti moksliškai pati
krintus būdus ir priemones.

Matulionis pabrėžia, 
šiuo metu Lietuvoje yra 
daugiau, kaip 150,000 hek
tarų balų ir užpelkėjusių 
plotų, — užpelkėjusių miš
ko žemių yra apie 70,000 
hektaru. Tuo būdu: <■

Visų pirma tenka susirūpin-
l nusausinimu ---- v twues čti učt iihiincB ' 1 . . . i . . . 1

i, kuriuose dabar | vadovauti partizanų likučiams kl0Jaml lr slopinami llldu 
! auga žemo našumo miškai.; paraduose” ...
j Nusausinę užpelkėjusius miš- Mes nepažįstame nei Ba- 
Į ko plotus, žymiai pakelsime rono neį Al§eno tačiau Ši 
j miškų našumą; nukirtus m,s- ištrauka od ■ {3ar0.
j ką susidarys geros ąąlygos <į J ° 

ems

į išrinkti: Turkija, Brazilija
’ir Hoilandija nenuolati-
j piais nai iaic. 1 įeikalau(lamos, kad būtų žalingai eikvoja milionus

išvaržyti, Lietuvos I. ,n< aP° l«'limta nilįstatyminti '
’Jungtiniu tautų nariu .

varlėmis dėl van- ! . ■

atominiai
ginklai, kad atoūio bombos

buvo
gyventojai maudėsi purvę ii 
kovojo su
dens. bja ,0 nūdienis lietuvis
—yra tikras k ripe lis,
dvasinis palūžėlis. Jis, esą,

jog anot Pakšto, nebe patriotas ir,.
nors turi Tėvynei sentimentų H tvarkytis patį, tik turi būt 
bet vargu ąr laikas ir gėrėsi i

ciniais ryšiais, Asemblėja 
pririš jo svetimuose kraštuose, paskyrė Eduardo Anze Ma- 
0 anot mokytojo Kojelię —- Įįenzo Jungtinių Tautų ko-

misijonierium Eritrea joje, ^žetą 6-šiais milijonais do- 
savo 1 s^tmdo, kad I lėtų f |erįų. vadinasi, 1951 metais 

užpelkėjusių 1 po^ykštes kėdes arba tikimės! Afrikoje yra baisiai perse- biu^etas sieks $47,798,827. 
dabar | vaf]oVauti nartizanu likučiams ^10Jami ir slopinami indu- Tokia suma atsieis oer vie- 

miškai

Eritreą, buvusiąją^ Itali- pūtu sunaikintos ir uždrau- rių tik 
_____ ! Jos kolorftją Rytų Afrikoje, st(T paminti

, visiškas prijungti prie Ethiopijos,

nio gyvenimo apynasris ne-

! Ethiopijos, 
jet Eritrea turi būti auto
nominė, naminius reikalus

Darbo unijų vadai Washingtone 
pas prezidentų

Amerikos Darbo Federacija, CIO ir geležinkeliečių i tiems plotams apsiželdinti. į 
brolijos pasiuntė delegaciją pas prezidentą Trumaną pa-j Vidutiniškai miško medžiagos 
sitarimui dėl “kritiškosios padėties”. Unijų vadai ten 
sudėjo prižadus, kad jie nebesipriešins įvedimui algų 
kontrolės. Tik vieno dalyko jie prašė, būtent, kad algų 
kontrolė būtų tiek lanksti, įog nebūtų uždrausta pakelti 
algas tiems ^darbininkams, kurie dabar dirba už žemiau 
minimum algas.

Vadinas, nuo dabar darbo unijos turės pasitenkinti 
tuo, ką turi,. Al£ų pakėlimo reikalavimai bus uždrausti; 
O jeigu kur vis tiek darbininkai nebeiškentės ir pareika
laus algų pakėlimo, juos malšins ne tik .samdytojai ir val
džia, bet ir darbo unijų biurokratai? ~

I prieauglis viename ha pakiltų 
apie 2 ktm. Nusausinus U;ž- į 
pelkejusius miškų plotus, pa
pildomai kasmet priaugtų 
apie 150,000 ktm. miško.

j Iki 1955 metų yra numaty- 
jta nusausinti 22,000 ha užpel
kėjusių miško plotų. ’Vien tik 1 
1949 metais nusausinta-/ apie ■ 
2,000 ha. šis darbas dar la
biau pagyvėjo įsteigus prie 1 
LTSR Ministrų Tarybos Me- ; 

--------------------------- Ii oracijos valdybą. 
Naujutėlės stak- ' 

instrumental!-j lės, gautos iš broliškųjų 
publikų ir neseniai šiame 
che sumontuotos, dar tebe- 
dengią išorines cecho sienas 
pastoliai, šūkiai, raginantieji 
pirma laiko įvykdyti pokarini 
staliniu j penkmetį, rodo apie 
įtemptą viso kolektyvo laikų 
kūrybinį darbą.

VILNIUS. — Vilniaus elek-j rezultatus, 
tvos skaitiklių 
niame ceche susirinko gausus 
įmonės kolektyvas — gamy
klos darbininkai, inžinieriniai- 
tech nikiniai 
tarnautojai, 
darbą, jie 
trosios V isasąj tm gi nes 
ša 1 i n i n k ų k o n f e re ne i j os

darbuotojai ir
Baigę dienos 

suėjo aptarti an-

Atkuriant miškus, didelė 
res- atsakomybė tenka žemesnio- 
ce-1 stems miškų administracijos7 

j darbuotojams, kaip . girinin- 
i ka.ms, eiguliams. Nuo jų su-‘ 
mantinio, nuo jų energijos ir 
atsidėjimo savo darbui, pri
klauso sėkmingas ir savalaikis 
visų darbų įvykdymas. Nema
ža padaryta ugdant naujus

Amerikos Medikalė Sąjun
ga išleido virš 2 milionus dole- 

propagandai 
sveikatos ap- 
kuris galėtų 

žmonėms ’ žy-

radijo 
prieš siūlomą

Asemblėja nutarė 1951 draudos bilių, 
metais šeštąją asemblėja neturtingiems
šaukti “kur nors Europo
je”, —- generalinis sekreto

miai padėti.
• v . iv , — gęucį amus ocnicvu-

-I surista SU Ethiopia tedera- rius nusyrs veikiau- Sukčius generolas paleistas

esą, jeigu daugeliui mums Tė
vynė miela — tai todėl, “jog 
mes ten tikimės atrasti

Dėl skundo,

nas yra daug daugiau ob- 
jektingesnis,- teisingesnis už 
Alšėna.

Michael DiSalie, buvęs Toledo miajorąs, paskirtas kai
nų admirystratorihmi. Ji prisiekdina Aukščiausiojo 

Teismo narys Tom Clark.

šiai1 Paryžiuje.
Asemblėja nutarė padi

dinti Jungtinių Tautų biu- :
bet pabuvęs

l“ Tokia suma atsieis per vie 
nerius metus užlaikyti 
Jungtinių Tautų mašineri
ją. Pinigus sumokės, aišku, 
kraštai, kurie Jungtinėms 
Tautoms priklauso.

Asemblėja paskyrė tris 
! asmenis — prezidentą Nas- 
rollah Entezam, Kanados 
ministrą Lesten B. Pearson 
ir Indijos delegacijos vado
vą Sir Benegal Rau — su
radimui būdų ir priemonių 
mūšiams, sulaikyti Korėjo

iš kalėjimo
Gen. B. Meyers buvo nu

teistas penkiems metams kalė
jimo už valdžios apsukimą, 

kelis mėnesius 
kalėjime dabar paleistas. Bet 
dar jis turės aiškintis dėl jei
gu taksų nemokėjimo, ’ •

Mūrininkai laimėjo
AFL Chicagos mūrininkai 

laimėjo 20 c. j valandą pakel
ti algos. Nuo birželio 1 d. jie 
gaus po $2.75 į valandą.

Mirė išsirgęs 47 metus
Cincinnati, Ohio, St. Fran

cis ligoninėje mirė tūlas T. 
Bean, sulaukęs 63 metus am
žiaus. Jis išsirgo ir ligoninėj 
išbuvo 47 metus.

je.'Ši komisija dar vis te- '‘aTOMANMA’1 
bedirba ir asemblėja laukia . Europos spauda nukalė gan 
jos galutino raporto.

Šitokie yra <
darbai, atlikti penktojoje a-
semblėjoje.

Nereikia manyti, kad ši
tie visi nutarimai bus gy
veni man įvykdyti’. Sakysi
me: indusų padėtis Pietų 
Afrikoje kaip buvo baisi, 
taip ir pasiliks; graikų ka
rių; grąžinimas priklausys

tinkamą -vardą atmosferai, 
didesnieji kwri dabar gaubia Ameriką.

Tas vardas yra “atomanija.” 
Reikšmė aiški ir be aiškinimo: 
tai sutrumpinimas 
minės manijos.”

, Indijos laikraštis 
Standard” tvirtina, 
jos deimantų 
tebelaikomi darbi 
joje.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt.,

nuo “ato-

kasyklose

“National 
kad Indil 

dar 
vergi-

Gruod.-Dec. 23, 1950
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Koncertai Vilniuje
VILNIUS. — Su dideliu pasisekimu 

praėjo Visasąjunginio konkurso laureato 
Viktoro Meržanovo koncertai. Tai jau
nas talentingas pianistas, pasižymįs pui
kia instrumento valdymo technika ir 
gražiu šiltu tonu. Savo impulsyvine in
terpretacija ir laisvu tempų traktavimu 
V. Meržanovas gerai atlieka romantinę 
muziką. Tačiau jo atlikti J. S. Bacho 
preliudai ir koncertas ‘ d-moll parodė, 
kad šis gabus pianistas sugeba gerai 
perteikti ir klasikinę muziką. Be to, V. 
Meržanovas atliko spalvingus M. Mu- 
sorgskio “Parodos paveikslus” ir orkes
trui palydint, grandiozinį P. Čaikovskio 
koncertą fortepionui su orkestru — b- 
moll, kuriame jis parodė visą savo in
terpretacinę jėgą.

Radijo komiteto orkestrui, kuris, be 
to, dar atliko P. I. Čaikovskio šeštąją 
(patetiškąją) simfoniją ir to paties au
toriaus “Itališkąjį kapričio,” dirigavo 
Šiaur. Osetijos ATSR nusipelniusi meno 
veikėja V. Dudarova.

i

%

Kalėdos
‘Kalėdos linksmos jau vėl čia, 
Atėjo, rodos, paslapčia;
Rodos, užburta paslaptis
Užkloj pasaulį, kaip naktis.
Linksmų Kalėdų! Taip! Visiems!

. Aš linkiu jauniems ir seniems;
Linkiu laimingos jums dalios, 
Iš mano širdies gilumos!

7. Vienutis

Exigency

KAS TA NAUJOJI “ŽIVILĖ”?
Kadaise vienas Baltimorėje gyvenęs 

kriaučius, berods Nagornoskis, parašė 
istorinę. legendarinę dramą “Živilę,” 
kurią scenoje matė nemažai- Amerikos 
lietuviu, v

Š. m. gruodžio 9 d. Čikagoje buvo su
vaidintas “Živilės” vardu naujas veika
las,—nauja “Živilė,” kurią parašė tūlas 
Antanas Škėma, matyt, dipukas, o reži
savo J. Blekaitis.

Šitų žodžių rašytojas naujos “Živilės” 
neskaitė ir nematė scenoje, tad jis pri
verstas remtis kitu žodžiu.

Apie vaidinimą rašo “Naujienos:”
“Aktoriai (turimomis jėgomis) suvai

dino gerai, nors vaidybiškai šis J. Ble- 
kaičio spektaklis, rodos, nepasiekė tos 
aukštumos, kurią jis mums čia jau yra 
pristatęs anksčiau . . . Tik jau sunkiai 
pateisinamas buvo kai kurių aktorių per 
tylus kalbėjimas . . . salės gale žiūrovai 
skundėsi tarpais visai negirdėję žo-

* ŽINIOS E LIETUVOS

ITow
Of

And
So

often I have seen the evil plight, 
children buried in'the lower depths, 
like a storm obscures a star-lit 
my mind darkens drearily, and

night, 
frets I

whirlwinds of rebellion stir my mind,

Vilniuje koncertavo žinoma visoje Ta
rybų Sąjungoje liaudies dainų ir šokių 
atlikėja Uzbekijos TSR liaudies artistė 
Tamara Chanum. Savo koncerte ji su 
dideliu pasisekimu atliko visą eilę įvai
rių Tarybų Sąjungos ir užsienio kraštų 
tautų liaudies dainų ir šokių. Artistei 
akompanavo S. Karakašas (fortepionas) 
ir nedidelis liaudies instrumentų ansam
blis (P. Rachimovas, S. Bakajevas, G. 
Salickovas, A. Dadažanovas, G. Tašma- 
tov’as). r

Then
Beholding all these children shackled dow.n

Where is the culture and the law refined?
Where is the honor in this Hades town?

A slum is not the best place to be born, 
This is a truth why man must socialize;

For where the hopes of youth are early shorn, 
Youth and truth and civilization dies!

Sam Lukas

N. J. Miaskovskis
Šventinio koncerto, įvykusio š. m. 

lapkričio mėn. 9 d., programą sudarė 
du stambūs tarybinės muzikos kūriniai- 
jauno kompozitoriaus J. Juzeliūno sim
fonija ir D. šostakovičiaus ,Stalinine 
premija atžymėtoji oratorija “Daina 
apie miškus.”

J. Juzeliūno simfonija atliekama jau 
ne pirmą kartą ir Tar. Lietuvos darbo 
žmonių plačiose masėse yra susilauku
si populiarumo ,nes tai liaudiškas, išti
sai iš mūsų folkloro išaugęs muzikos kū
rinys, pasižymintis plačia, liaudies dai
nomis besiremiančia melodika ir gera, 
vientisa muzikine forma. Kūrinys šį 
kartą buvo atliktas autoriaus kiek patai
sytoje naujoje redakcijoje, kuri, pašali
nusi buvusius trūkumus, simfoniją pa
darė dar vieningesne.

D. Šostakovičiaus .oratorija “Daina 
apie miškus” mūsų respublikoje viešai 
atliekama pirmą kartą. Tai didingas 
kūrinys, apdainuojąs didžiuosius stalini
nius gamtos pertvarkymus, kuriais mū
sų Tėvynės liaudis atsako į isteriškus už
jūrio grobikų riksmus apie karą ir ato
minę bombą.

Oratoriją atliko Valstybinio operos ir 
baleto teatro solistai—LTSR nusipelnęs 
artistas K. Gutauskas ir Z. Paulauskas, 
Radijo komiteto vokalinis ansamblis, 
Vilniaus vaikų namų Nr. 2 choras, ve
damas Z. Venckaus, ir simfoninis orkes
tras. Dirigavo LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas A. Klenickis. P. Šimkūnas-

(1881—1950)

Tiek apie vaidinimą. Taigi Čikagos 
Lietuvių Liaudies Teatro nariai, nors ir 
ne profesionalai, gali nesibijoti konku
rencijos !

Na, o kaip gi su pačiu veikalu? Ką 
duoda nauja “Živilė”?

Drauge (š. m. gr. 14 d.) skaitome tū
lo V. Š. recenziją; ji atrodo gan rimta 
ir turinį atpasakoja teisingai. V. Š. sa
kosi, jog jį yra skaudžiai palietusi pati 
“veikalo idėja.” Pasiskaitykite:

“Pirmas veiksmas gaj dar būtų ir pa
teisinamas savo pabaiga, kuri visiems 
buvusiems yra žinoma, kad garsusis ka
ro vadas laimėjęs mūšį bet praradęs 
Karijoto pasitikėjimą if negavęs sutiki
mo vesti Živilę tampa valstybės išdavi
ku; tuos pačius priešus, prieš kuriuos 
kovojo, atveda į pilį. Živilė gi, patyrusi 
apie išdavimą, nužudo prieš tai buvusį 
didvyrį, o dabar jau likusį išdaviku, sa
vo jam dovanotu durklu. Ir Živilės •šir
dis neišlaiko, ji miršta. Gi, išvadoje lai
mi piktosios jėgos blogis. Antrame gi 
veiksme pasikartoja viskas smulkmeniš
kai tas pats, tik veiksmas vyksta jau vė
lesniais’laikais. Norėta, atrodo, buvo pa-, 
vaizduoti Lietuvos sukilimas, bet štai ir 
čia vėl tuo pačiu pavadinimu Gluosnis 
atstovaująs nuskurdusį bajorėlį, prieš 
tai pavaizduotas kaip didvyris, kuris ko
vojo iki paskutiniųjų ir kada visi jo 
draugai žuvo, jam pavyko išlikti gy
vam ir tai, atrodo, tik tam, kad auto
rius "iš jo pakartotų antrą išdaviką, šis 
veiksmas visiems padarė neigiamą įspū- 

"dį. Viena, kad jis pasikartojo, o scenoje 
pakartotas bereikalingas žodis nieko ge
ro neduoda. Sėdėjau ir galvojau, kokį 
įspūdį padarytų šis vaidinimas Kudir
kai, kuris Lietuvą pavadino Didvyrių 
Žeme, o štai čia norima parodyti, kad tie 
didvyriai, sekant Škėmos veikalą, yra iš
davikai, silpnavaliai

Anot V. Š., buvo 
'baigą “Živilė” duos 
nio, bet kur tau!

Pasirodo, kad Ant. Škėma, 
ras patrijotas,” norįs prisitaikyti prie 
lietuviškų kryžiokų, trečiąjį savo veiks
mą iš senovės perkėlė į 1940-tuosius ar 
1941-muosius, metus! Jis čia, anot kuni
gų laikraščio recenzento, ryžosi pavaiz
duoti “pirmąją bolševikų okupaciją” ir 
lietuviškų fašistų - hitlerininkų kovą 
prieš Tarybų valdžią ! Škėma trečiu kar
tu prikėlė iš numirusių Živilę, Karijotą 
ir kitus legendarinius charakterius, pa
imtus iš žilos lietuvių tautos praeities, ir 
išstatė juos kovoj prieš Tarybų valdžią!

Štai, jei norit, veikalas!
Na, ir 20-tojo amžiaus Živilė, anot ru

sų posakio, padaryta nei žuvim, nei mė
sa! V. Š. žodžiais:

“Tai .lengvabūdė mergaitė, menko iš
silavinimo, sprendžiant iš to, kad jai 
perduotą paslaptį ji turėjo kartoti visą 
kelią, kad nepamirštų. Lietuvaitės cha
rakteriui yra visai svetimas ir nesu
prantamas pasielgimas, kaip tai prašy-

mas savo sužadėtinio bučkio, akivaizdo
je kito vyriškio. Ir tuo pačiu momen
tu vedimas flirto, akivaizdoje sužadėti
nio, su nepatikimu Ašautu. Kas dirbo 
konspiracijoj, ar gali prileisti tokią min
ti, kad pas nihilistą, prasigėrusį batsiuvį 
gali steigti spaustuvę? Arba jo dirbtu
vėje ir bute atlikti antikomunistinių 
plakatų paruošimą platinimui. Nihilis
tais konspiracija nepasitikėjo, nes tarp 
nihilisto ir komunisto labai nedidelis 

• tarpas (?!—N.), kas vėliau iš* pasigėru- 
sio ir jau trečią kartą atgimusio Kari
joto girtos kalbos išryškėjo.”

Škėmos Karijotas net pasakė:
“Aš tikiu tik į milijonus komunistų, 

prieš ’ kuriuos vis tiek neatsilaikys šim
tai!”

Tai neskani piliulė, pasiūlyta kryžio
kams praryti!

Dar toliau: V. š. teigia, jog Škėma 
naują “veikalą” sukūrė pagal Budos ti
kybą,—ar netaps jis “azijatų” garbin
toju? -

V. Š. rašo:
“Sekant Škėmos veikalą ir atrodė,' 

kad jis norėjo pavaizduoti, kad visų vei
kėjų dvasia perėjo į kitus vėliau gyve
nančius žmones. Tik labai gaila, kad 
šiuo atveju Škėmos veikalas ryškiai vaiz
duoja lietuvių degeneraciją, kaip jau 
trečią kartą Karijoto dvasia atitenka 
girtuokliui batsiuviui, kurio lūpomis yra 
apvainikuojamas veikalas tariant, kad 
“...mums perša rojų žemėj ir* danguje.” 
Šiuo trumpu sakiniu yra sugretinta 
Kristus ir Stalinas. Ir kaip Škėma taip 
galėjo sugretinti dvi skirtingas ideologi
jas?” ‘

Recenzentas džiaugiasi tik tuo, kad 
naujos “Živilės” nematė kitataučiai; lie
tuviai, kiek ten jų buvo, girdi, pasiklau
sė, kurie girdėjo, ir ėjo nepasitenkinę 
namo, ėjo, atsieit, “atsinaujinę dvasio
je,” atgimę, kaip Karijotas ir Živilė.

Mums rodosi taip: Škėma siekėsi pa
tenkinti tuos, kurie smala spjaudo ant 
tarybinės Lietuvos, bet jis, teršdamas 
lietuviu istoriją, nepatenkino- nieko,

N.

Klaipėdos srities kolūkių 
statybininkų pasitarimas

KLAIPĖDA, sp. 29 d.—šio
mis dienomis įVyko Klaipėdos 
srities kolūkių statybininkų 
pasitarimas. Pasitarime bu
vo apsvarstyti pirmieji rezul
tatai organizuojant kolūkiuo
se vietinių statybinių medžia
gų gamybą. Buvo iškelti 
klausimai dėl statybos ir pa
rengimo žiemai patalpų ^kolū
kių visuomeniniams ' 
liams.

Srities kolūkiuose 
pasiruošimas sekančių 

.plytų, kalkių bei kitų 
bintų medžiagų gamybos sezo
nui. Iš numatytų pastatyti . 
kolūkiuose 1-10 lauko plytinių, 
1 lO-čiai jaū parinktos vietos. 
Rietavo rajono kolūkiai nu- 
,mate vietas 12 plytinių. “Ko
vo 8-isios,” “Pažangos” kolū
kiuose jau statomos džiovy
klos. Astuoni kolūkiai sudarė 
plytinių statybos išlaidų sąma
tas, užsakė lokomobilius ir ga

ilingus nresus plytoms gamin
ti. Tokie plytinių presai ga- , 
mins per 1 valandą apie 
tūkstantį plytų.

Gerai organizavo vietų pa
rinkimą lauko plytinėms Plun- v 
ges rajono kaimo ir kolūkių 

Į statybos skyriaus kolektvvas. 
Į Pasitarime buvo iškelti 
Klaipėdos rajono kaimo ir 
kolūkių statybos skyriaus dar
bo trūkumai.

Statybininkų pasitarimo da
lyviai Įsipareigojo artimiau
siu laiku užbaigti paruošimą 

Į gyvulininkystės pastatų žie
mos metui ir paruošti statybi
nių medžiagų įmones 1951 m. , 
gamybos sezonui, numatytose 1 

i plytinių vietose atidaryti mo
lio karjerus; pastatyti atitin
kamą kiekį džiovyklų, kalki
nėse paruošti klintis ir pasta
tyti krosnis, žiemos laikotar
pyje paruošti kurą.

P. Lečius

gyvu-

vyksta ** 
metų

staty-

Žiema
Vakar buvo šalta, 
Šiandien dar šalčiau; 
Vakar krito sniegas— 
Šiandien krint daugiau.

Ir taip sniegas baltas
Užklojo laukus;
Šaltis visur lenda— 
Toksai įkyrus.

Saulė ne taip skaisti— 
Aptemęs dangus, 
O vėjas tik staugia— 
Toks piktas, rūstus.

žiemužė jau vėl čia— 
Nereikė j’ prašyt;

• Neigi jai kas gali \ 
Duris uždaryt.

I. Vienužis

N. J. Miaskovskis gimė 1881 ip. balan
džio mėn. 20 d. Turėdamas 30 metų, N. 
J. Miaskovskis baigė Peterburgo konser
vatoriją, kur mokėsi pas Rimskį-Korsa- 
kovą, Vitolį ir Liadovą. Tačiau po kelių 
metų Miaskovskio aktyvią kompozicinę 
veiklą nutraukė prasidėjęs imperialisti
nis karas.

Tik po Spalio revoliucijos, demobili
zuotas iš armijos, N. J. Miaskovskis at
vyksta j Maskvą ir nuo to laiko visiškai 
pasišvenčia kūrybiniam darbui.

N. J. Miaskovskis sukūrė 27 simfoni
jas, kurių žymiausios — 5-oji, 16-oji ir 
21-oji. Iš kamerinės muzikos kūrinių at- 
žymėtini penktasis ir devintasis kvarte
tai, eilė dainų ir du ciklai romansų. Di
džiojo Tėvynės karo metu Miaskovskis 
sukūrė plačios melodinės linijos 24-tąją 
simfoniją ir koncertą violončelei su or
kestru, už kurį jam trečią kartą buvo 
suteikta Stalininė premija.

Didžiulės reikšmės turi ilgametė N. J. 
Miaskovskio pedagoginė' veikla. Nuo 
1921 metų iki pat savo mirties jis buvo 
Maskvos Čaikovskio vardo konservato
rijos kompozicijos klasės profesorium. 
Pedagoginėje srityje Miaskovskis, tęsda
mas didžiosios Maskvos kompozicinės 
mokyklos įkūrėjų P. Čaikovskio ir S. Ta- 
niejevo tradicijas, tapo ištisos tarybinių 
kompozitorių kartos auklėtoju ir kelro
džiu jų kūrybiniuose bandymuose. Šian
dien daugelis buvusių N. J. Miaskovskio 
mokinių yra tapę žymiais kompozito
riais, kurių vardai žinomi plačiai ne 
vien, Tarybų Sąjungoje, bet ir už jos ri
bų. Jų tarpe—A. Chačaturianas, D. Ka- 
balevskis, V. šebalinas, V. Muradeli, N. 
Budaškinas, B. Mokroūsovas, V. Ferė,
N. Peiko ir daugelis kitų. Iš viso N. J.------------------------ -—
Miaskovskis yra išauginęs virš aštuo- Skaitytojų konferencija 
niasdešimt jaunų kompozitorių.

Vyriausybė aukštai įvertino dST. J. ginu kaip 300 Kauno miesto 
Miaskovskio nuopelnus vystant tarybinį imOni0 darbininkų, t„_._— 
meną ir kultūrą. Dar 1926 m. jam bu- 
vo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo 
vardas. 1943 m. N. J. Miaskovskis buvo 
apdovanotas Lenino ordinu. Keturi ge
riausieji jo kūriniai buvo atžymėti Sta
lininėmis premijomis. 1940 m. Miaskovs- 
kiui buvo suteiktas meno mokslų daktaro 
titulas, o 1946 m.—garbingas Liaudies 
artisto vardas. Alg. Kalinauskas

Florence Korsakaitės 
Koncertas

ir savižudžiai, 
manyta, 
ką nors

M

jog į pa- 
teigiames-

kaip “ge-

Š. m. gruodžio 16 d. Times salėje 
(Niujorke) įvyko dainininkės Florence 
Korsakaitės recitalis-koncertas. 
programą atliko ji pati viena.

Dainininkės repertuaran įėjo: Betho- 
ven, Brahms, Gruodis, Mikas Petraus
kas, Tallat-Kelpša, Ponchielli, Nin, De 
Falla, Richard. Hageman, William Whit
aker, Neginski, Elinor Remick Warren 
ir dar kitų kūriniai. Pianu lydėjo Co- 
enraad V. Bos.

Tenka pasakyti, jog Florence Korsa
kaitė yra pilna dainininkė. Jos sopra
nas nėra per daug didelis, bet malonus, 
sidabringas ir jau pastatytas aukštame 
dainavimo kultūros lygyje.

Dainininkė pajėgia lengvai- įsigyventi 
į kiekvieną dainuojamą dainą ir ją šil
tai išjausti ir interpretuoti. O tai reiš
kia daugiausiai!

Ji dainavo šešiose kalbose. Tarsenos 
(dikcijos) požvilgiu, man atrodo, jai ge
riausiai sekėsi dainuoti angliškai. Lie
tuviška jos tarsena dar nėra išbaigta.

Florence Korsakaitė yra gimusi, au
gusi ir mokslus ėjusi Čikagoje. Dailiai 
atrodo, gražios asmenybės mergina.

Publikos atžvilgiu, deja, dainininkė 
didžiuotis negalėjo: žmonių buvo mažai.

Šis jau trečias solisčių', koncertas Niu
jorke rodo, jog kas nors negera yrą gal 
būt su reklamomis: andai davė* koncer
tą Jonuškaitė—jis buvo mažas; vėliau 
Motiekaitienės taipgi mažas.

Kai reklamos atliekamos sroviniais su- 
• metimais, tai ir publika susirenka pagal 

“srovines linijas,” na, o iš to mažiau
siai esti naudos patiems dainininkams— 
šiuo 'atveju dainininkėms. K.

Visa

Mokytojų pasitarimas 
rinkimų klausimu

TYTUVĖNAI, sp. 29 d. - 
įvyko rajono mokytojų pa 
tarimas, skirtas mokytojų’ ■ 
daviniams rinkimų kamp;

i jos motu apsvarstyti. Pa? 
rime dalyvavo daugiau 1 
70 mokytojų, vidurinių ir 
tynmcčių mokyklų’ direktoriai 
bei pradinių mokyklų vedėjai.

Pranešimą apie mokytojų
i dalyvavimą rinkiminėje kam
panijoje padarė švietimo sky
riaus inspektorius Tūbelis..

i Pranešėjas, pažymėjęs moky- 
’ tojų uždavinius rinkimų kam-
■ panijos metu, nurodė konkre
čias priemones padėti agitaci-
1 niams punktams skaitant pa- 
i skaitąs, įrengiant agitacinius 
I punktus, sudarant rinkėjų są
rašus ir kt.

Nauji knygynai
- | KAUNAS, sp. 29 d.— P<i- 

‘s<aruoju metu Kauno srityje ;
plečiamas knygų prekybos 
tinklas. Naujų rajonų cen
truose steigiami knygynai, ku
rie vietos gyventojus 
na politine, moksline 
žino literatūra.

Neseniai atidarytas 
| nas
metu pradės veikti

aprūpi- 
ir gro-

knygy- 
Artimiausiu 
’ i naujas 

knygynas Panemunės rajono 
ceųtre — Garliavos miestely
je. Artimiausiu laiku numa
toma atidaryti knygynus bei 

j knygų kioskus eilėje kitų sri
ties rajonų. A. Nausėda

KAUNAS, sp. 28 d.—Dau-

tarnauto-

gentijos atstovų susirinko į 
skaitytojų v konferenciją LTSR 
Centrines bibliotekos rūmuo
se. Tamonis padarė praneši
mą apie tarybinės literatūros 
kovą už taiką, prieš naujo 
karo kurstytojus.

Po pranešimo diskusijose 
kalbėjo “Kauno audinių” au-

dimo cecho meistras Bukaus
kas, 13-sios vidurines moky
klos mokytoja šalčiūtė, Kau
no Valstybinio universiteto 
chemijos - technologijos fa
kulteto komjaunimo organiza
cijos sekretorius Stapkevičius, 
studentas Andriūnas ir kiti.

Konferencijos dalyviai ap
žiūrėjo bibliotekoje suorgani
zuotą parodą, vaizduojančią 
mūsų šalies ir liaudies demo
kratinių šalių literatūrą bei 
spaudą apie kovą už taiką.

KLAIPĖDA, sp. 28 d.—Ge- 
ležįnkelio stoties vandentiekio 
kolektyvas patalpas ir įrengi
mus parengė žiejnos sezonui. 
Darbai atlikti labai gerai,
čunka, Vanagaitis ir kiti ap- i 
dovanoti piniginėmis premijo
mis. Vandentiekio kolektyvas. 
įsipareigojo kiekvieną mėnesį 
sutaupyti kuro ir elektros 
energijos 5,000 rublių sumai.

L Krasauskas

Plečiasi Kultūros
i Įstaigų tinklas >

KAIŠIADORYS. —7— Rajone 
auga kultūros - švietimo įstai- 

1 gų tinklas. Aitekonyse ir Pra- 
veniškiuose įsteigtos dvi nau
jos bibliotekos. Jos aprūpin
tos knygomis ir. periodine li
teratūrą. Dabar rajone iš vi
so, veikia 5 bibliotekos.

Atidaromi klubai - skaity
klos, kurios dabar jau yra 

3. | kiekviename kolūkyje.
11 Visos rajono kultūros - švie

timo įstaigos įsijungė į rinki
minį darbą.

j B. Genzelis '

3 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Šest., Gruod.-Dec. 23, 1950 .



A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

.. KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

SKAITYK IR MOKYKIS

(Tąsa)

Pamažėl kariuomenės avangardas vis 
» artinosi prie pilies sienų. Priešaky jojo 

keli dvasininkai ir giedojo visų šventų li
taniją. Paskui juos žygiavo ant puikių 
žirgų grafai, baronai, riteriai, o jų vi
dury, ant gražiai papuošto žirgo, visas 
blizgąs šarvais, pats markgrafas. Visi 
—ir dvasininkai,' ir grafai, ir baronai, 
riteriai, paprastieji knechtai ir pats 
markgrafas—laikė rankose rožančius ir 
sutartinai atsakinėjo dvasininkams vis 
vieną ir tą patį—Ora pro nobis! . . Ora
te pro nobis!

Kai priešakinė kariuomenės dalis pri
siartino prie pilies sienų, pro vartus, 
skambinant visų bažnyčių varpams, iš
jojo ordino maršalka Engelhardas Kabe, 
apsuptas dvasininkų, brolių ir riterių, ir 
pasveikino garbingus svečius Kristaus ir 
Marijos Mergelės vardu. Dievobaimin
gas markgrafas čia pat paaukojo save 

i ir savo kariuomenę Marijai Mergelei ir 
prisiekė visomis jėgomis su savo kariuo
mene pinti Jai amžiną garbės ir šlovės 

11 vainiką, Jos garbei ir šlovei be pasigai-
į Įėjimo mušti, naikinti pagonis, nesigai-
\lint nei savo turto, nei savo, nei savo 

karių gyvybės.
t Atlikę vištas sutikimo ir priėmimo ce

remonijas, markgrafas ir jo didikai nu
siėmė šarvus ir kaip svėčiai įžengė į 
miestą. O smalsuolių minia vis nesi- 

l skirstė ir kiekvieną naują markgrafo 
kariuomenės skiltį sutikdavo griausmin- 

1 gaiš šauksmais bei pagyrimais. Bet la- 
1 blausiai domėjosi ir stebėjosi marienbur- 
J giečiai dar jiems nematytais ir nepa- 

*1 prasto didumo taranais, pilims griauti 
Į ir akmenims svaidyti mašinomis bei 
I naujomis anuotomis.

j 1 Kiti judamųjų bokštų buvo tokie aukš- 
I ti, kad negalėjo įlįsti pro miesto vartus; 

Iri juos Pakko už pilies sienų.
j Minia vis nesiskirstė ir laukė naujų ir 

ijl naujų kariuomenės būrių. Pagaliau, kai 
n atėjo Burgundijos riteriai ir Bavarijos 
S" ^kariuomenė ir kai mieste pritrūko butų 
f f p lir vietų, kitus būrius nukreipė stačiai į 

jkaraliaucių ir į pasienio pilaites.
¥ Dabar visi laukė tiktai sugrįžtant iš 

panemunės kunigaikščio Vytauto — su 
juo pradėti didelį žygį į Lietuvą, į Lie
tuvos širdį—Vilnių.
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švęstu vandeniu ir žodžiu palaimino juos 
į žygį prieš pagonis ir kai visi pradėjo 
eiti iš bažnyčios,—staiga minia krustelė
jo, pritilo, ir pasigirdo joje šiurpus 
šnibždesys: “Wytowt kommt, Wytowt, 
Herzog Wytowt.” Visi sužiuro į bažny
čios duris ir lyg apmirė: iš bažnyčios 
siaurais' laiptais žemyn ėjo Marienburgo 
vyskupas; iš vienos io pusės buvo didžio
jo magistro pa vaduotojas maršalka En
gelhardas Kabė, iš kitos — kunigaikštis 
Vytautas, o paskui juos išdidžiai žengė 
Anglijos grafas Henrikas, Derbi, Saksų 
hercogas, markgraf. Fridrichas, baronai, 
grafai; dar toliau sekė didikai, vadai ir 
riteriai. Daug kas Vytauto bajorų tarpe 
dėvėjo garbingais Vitingo drabužiais; 
kiti ant šarvų buvo apsisiautę minkštais 
žvėrių kailiais, naginiuoti ir dėvėjo šal
mais, papuoštais taii'rų ar briedžių ra
gais.

nių tipo klasę. Suveriamųjų 
klasės atstovu gali būti be- 
clantė.

Suveriamų.) ų ,m i n k št a k ū n i ų 
tarpe yra nemaža naudingų. 
Tokios, pavyzdžiui, yra valgo
mosios austrės, kurios specia

liai veisiamos jūrų seklumose, 
i Minkštakūnių kriauklė pa-' 
sidaro iš dangos (mantijos) iš
skiriamųjų medžiagų. Dauge- 

I lio plokščiažiaunių minkšta- 
jkūnių kriauklės duoda geros 
į r ū š i e s perl a m u t.ra, i š ' k u r i o 
Įdaromos sagos, o perlinė ga-Į 
Įmina perlus. Perlai pasidaro 
■ šio plokšeiažiaunio minkštakū-

Praskėtę geldeles, pamaty
sime minkštą oranžinės spal- 

Ivos gyvūno kūną: didelę ko- 
Iją, kuri užima visą vidurinę 
kūno dalį, gležnas žiaunas, 
kurios porinių lapelių pavida
lu tūno kojos šonuose; jos yra 
bedantės kvėpavimo organai. 
Jas ir plauna vanduo, kuris 
patenka į kriauklės vidų pro 
žiaunų vamzdelį, žiaunų lape
liai apaugę smulkutėmis ju- 

idančiomis blakstienomis, ku
rios judesiu ir traukia vande
nį į kriauklės vidų. Į kriauk
lės vidų drauge su vandeniu 
patenka ir įvairūs srpulkūs :gj0 plokšeiažiaunio minkštakū- 
organizmai, kurie plaukia pro!njo kriauklės .vidiniame pavir- 

čia įtraukiami į |siuje tada, kai tarp dangos ir 
6ą. šios angos šo- I 
dideli platūs čiuptu- I

žiaunas ir 
burnos angą 
nuošė yra < 
vėliai.

Buvo gražus rugpjūčio mėnesio rytas. 
Jau visa savaitė laikėsi giedra. Žyniai 
pranašavo gražų rudenį.

Visi Marienburgo apylinkės laukai 
buvo pilni kryžiuočių ir jų sąjungininkų 
gražiai išsirikiavusios kariuomenės; jų 
vėliavos plevėsavo lengvame ryto ore ir 
buvo pasirengusios kiekvieną akimirką 
traukti į rytus, į pagonių kraštą, ir tik 
laukė savo vadų.

Visose Marienburgo bažnyčiose laikė 
iškilmingas pamaldas ir prašė Aukš
čiausiojo ir Marijos Mergelės pagalbos 
ir palaimos žygiui prieš pagonis. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčia buvo pilna 
vienų riterių, vadų ir didikų. Ir tai visi 
nesutilpo į vidų, kur pats Marienburgo 
vyskupas laikė mišias, o stovėjo nusivo
žę šalmus už vartų. Smalsuolių mieste
lėnų ir sodiečių minia grūdosi aplinkui - 
pilį ir spaudėsi prie sienų. Kita tokia 
pat minia grūdosi lauke; visi žiūrinėjo 
armotų, taranų ir kitų naujų, karo pa- 

’ buklų. Daug buvo atvykusių ir tokių, 
kurie atėjo iš laukų atsisveikinti su iš
vykstančiais į pagonių karą' giminai
čiais bei pažįstamais; bet dar daugiau 
prisirinko smalsuolių. Daugelis jų grū-

- dosi ir apie lietuvių žemaičių pulkus, iš
sirikiavusius lauke už Marienburgo sie- 
nų. Ir ne tiek smalsuolių dėmesį kreipė 
į save prancūzų armotos, anglų taranai 
ir saksų griautuvai, kiek žvėrių kailiais 
apsisiautę barzdoti, raguoti lietuvių že- . 
maičių pulkai, ginkluoti buožėmis. Tik 
didikai ir kai kurie eilinių bajorų dėvė
jo blizgančiais šarvais. Visi jie buvo 
nepirkti, o atimti kovose iš nukautų ri
terių bei karžygių. Žiūrinėjo juos ma- 
rienburgiečiai tylomis ir iš tolo. Juo la
biau jiems tie laukiniai pagonys atrodė 
baisūs, kad jie laikėsi labai ramiai, la
bai rimtai ir netriukšmavo, kaip kiti 
svetimšaliai.

Kai po pamaldų vyskupas, laikęs mi
šias, pašlakstė riterius ir vadus didikus

Saksonijos hercogo ir Anglijos grafo 
kariuomenių vadai didikai visi spindė
jo savo šarvais ir buvo, kaip apkalti, 
aukso diržais, iš jų šalmų skiauterių 
tausosi lanksčių strausų plunksnų pluoš
tai ir.draikėsi pavėjui. Markgrafo Frid
richo ir Burgundijos riteriai daugiausia 
dėvėjo melsvai blizgančiais Milano šar
vais, iš brangių metalų ir plieno tirpinio 
nukaltais. Šviečiant saulei, nuo jų mu
šė atšvaiste, ir sopėjo akis į juos žiūrėti. 
Įsiterpę į jų būrį baltais apsiaustais kry
žiuočiai vienuoliai, ilgais plačiais kar
dais nešini ir ant galvos dėvį povų ir 
spalvotomis plunksnomis papuoštais šal
mais, kiek praskliedė judančią ir barš
kančią metalinę masę.

Čia buvo susigrūdę pasakiškas turtas, 
pasakiška tų laikų Europos jėga ir iš
mintingiausios tų laikų galvos. Kryžius, 
kardas ir auksas čia buvo sąjungą pa
darę sunaikinti kiekvieną, kuris tik drįs
tų tai galybei pasipriešinti ar bent jai 
nenusilenkti. Tik, deja, po kiekvienu 
tokiu blizgančiu metaliniu kevalu buvo 
paprastas mirštančio . žmogaus kūnas, 
kuris pavargdavo nuo šarvų, greit nu- 
silpdavo be maisto ir, pasiektas kardo ar 
buožės, prapliudavo tekėti krauju. Po 
kiekvienu geležiniu šalmu buvo protau
janti galva, kuri apsvaigdavo nuo aukso, 
nuo garbės, nuo laimės, nuo pasisekimo 
ir netekdavo proto, visa tai ūmai pra
radus. f r gal tik toji viena riterių kūno 
ir dvasios silpnybė ir trukdė jiems iki 
paskutinio išgalabyti tuos, kurie nedė
vėjo auksu blizgančiais šarvais, nesipuo
šė kietomis metalinėmis kepėmis, pagra
žintomis užjūrių paukščių plunksnomis, 
ir kitaip garbino tą patį vieną dievą.

—Bajoren . . . Bajoren! . . — vėl pra
bėgo minioje šnabždesys%ir vėl visų akys 
įsisiurbė į barzdotus,žvėrių kailiais ir ra
gais pasipuošusius Vytauto didikus. Net 
ii: riteriai šalinosi jiems iš kelio ir žiū
rėjo į .juos, kai]) į kokius pasakingus 
miško dievaičius.

Anglijos grafas kalbėjos su Vytautu 
per petf ir, matyt, didžiavosi jo bičiu
lyste. Kunigaikštis atsakinėjo jam per 
vertėją, net nepakreipdamas į grafą gal
vos. Jis. buvo žemesnio ūgio ne tik už 
grafą ir jo riterius, bet ir už savo bajo
rus. Bet vis dėlto visų dėmesio cen
tras buvo jis. Leisdamasis bažnyčios 
laiptais, jis stabtelėjo ir prisimerkęs pa
žvelgė per sieną į laukus, kur Marien
burgo apylinkėse stovėjojLšsirikiavę jo ir 
sąjungininkų pulkai ir laukė savo vadų.

Grafas per vertėją atkartojo Vytau
tui savo klausimą ir pasilenkė laukda
mas atsakymo. Kunigaikštis susigriebė 
ir, negrįžtelėjęs, nepasukęs į jį galvos, 
tarė vertėjui:

—O tai]),. pasakyk narsiajam grafui,' 
kad ir man bus vien malonumas petys į 
petį su juo kapoti pagonis.

Kai kunigaikštis ėjo pro vartus, visi 
smalsuoliai nusiėmė kepurės, visi užmi
rė ir įsisiurbė į jį akimis.

Už vartų du bajorai privedė prie ku
nigaikščio ristą žirgą; vienas jų turėjo 
arklį, o kitas prilaikė balno kilpą; kai 
kunigaikštis atsisėdo į balną, tuo ihetu 
visi raguoti, žvėrių kailiais apsisiautę 
bajorai sušoko ant savo mažų žemaitu
kų ir, supdami kunigaikštį, kaip bitės bi
tinėlį, smagia risčia, visi krūvoj, nujojo 
į laukus ten, kur .kaip miškas, stovėjo ir 
laukė jų vyrai žaliūkai.

j^Bus Daugiau)

kriauklės patenka koks ' nors 
įžvirgždelis arba kitas- kuris 
j pašalinis daiktas, arba net 

sandaras. Visi šie niažas gyvūnėlis. Tuomet dan- 
apgaubti ’ .minkšta ša padarėlį arba žvirgžde- 
mantija, kuri' ne tik *! apsiaučia ta pačia medžia

ga, iš kurios padaryta ir 
kriauklė (daugiausia anglia- Į 
rūgštis kalcis). Toji'medžia
ga apsiaučia pašalinį daiktą, 
ir tokiu būdu jis uždaromas 
tos medžiagos rutulėlyje, kuris 
esti priaugęs prie kriauklės. 
Šis rutulėlis ir yra perlas.

Pilvakojai minkštakūniai. 
.Daugelis minkštakūnių turi 
‘spirališkai susuktą kriauklę ir

Washington© korespondentas Joseph H. Short (deši
nėje) paskirtas prezidento Trumano sekretoriumi. Jį 
Sveikina Stephen Early. Daug metų prezidento sekre

toriumi tarnavo Charles D. Ross, kuris aną dieną 
staiga mirė.

Vidinis 
organai 
danga — 
juos gaubia, bet iškloja ir vi
dinį kriauklės paviršių.

Minkštas gležnas bedantės 
kūnas turi gana sudėtingus 
vidaus organus. Bedantės žar
nos dalijamos į kelis skyrius; 
j talpų skilvį įeina kepenų ka
nalas. Tiesioji žarna, einanti 
kūno nugaros pusėje^ baigiasi 
užpakaline anga, kuri atsives Į 
ria į jaui minėtą 
vamzdį.

Bedantę turi gerai išvystytą 
kraujotakos sistemą. Svar
biausi jos organai yra rausva.) 
pulsuojanti širdis ir einąs iš 
jos kraujo indas, 
bespalvis kraujas 
plyšelius tarp organų, o pas
kui vėl sugeriamas į širdį pro 
esančius jos šonuose priešir- 
džius. Skystos atmatos susi
renka inkstuose, kurie yra 
vamzdelių pavidalo, šie vamz- 
d e I i a i prasideda šir- 
dies ma išeityje, ir 
juose susirenkančias atmatas 
išmeta į tarpą, esantį tarp ko
jos ir žiaunų lapelių. Gerai 
išvystyta ir nervų sistema, ku
ri susidaro iš porinių nervų 
mazgų ir jungiančių juos ner
vinių raiščių. Paprastai viena 
pora nervinių mazgų esti gal
voje, antra ? kojoje,1 o trečia 
pora — užpakalinėje kūno 
dalyje. Nuo mašgų, be jun
giančių juos raiščių, eina'gau- 

isingi nervai. Kojoje yra dide
lė lytinė liauka, kuri vienose 
bedantėse gamina kiaušinė
lius, o kitose — vyriškąsias 
sėklas.

Vadinasi, bedantę yra gana 
sudėtingo sandaro, sudėtin
gesnio negu kirmėlės.

yra išlikusios, galima spręsti 
apie minkštakūnių senumą. 
Pirmieji .minkštakūniai atsira
do d ai- senosios (paleozoines) 
eros pradžioje.

'piltuvėlio vandenį, sepija va
rosi į priešingą pusę. Jos ju
desiai greiti ir vikrūs, ir todėl 
ji gali ne tik grobį vytis, bet 

j ir pati pabėgti nuo kitų gro
buonių. Be to, ji turi ypatingą 
įtaisymą apsiginti. Plaukda
ma dugnu, ji įgauna tokią 
spalvą, kuri daro ją nepaste
bimą ir visiškai atatinka dug
no spalvą, ši ypatybė greitai 
pakeisti savo spalvą pranyks
ta, sužeidus jos akį ir regos 
nervą.

Kai kada sepija,
į mosi nuo priešų, pro tiesiąją 

Pnvvvrižiiil U-arną paleidžia iš ypatingo i 4 vy /ai /j u i, • . i • •.(organo, vadinamojo rašalinio 
[maišelio, juodo skystimo sro- 
|vę. Toje “dūmų priedangoje” 
sepija ir pasprunka-nuo prie
šo.

Prie galvakojų minkštakū
nių priklauso ir aštuntakojai, 

[kurie turi ilgus čiuptuvus. Jie 
[laikosi jūrų' dugne ir gyvena 
!grobuonių gyvenimą.

v . ... • k/puu 1 iv A JCVLI u

UZPa <a inU vadinami pilvakojais minkšta
kūniais. Daugumas pilvakojų 
gyvena upėse ir jūrose. Bet 
dalis jų (turintieji plaučius) 
yra prisitaikiusi prie sausumos 
gyvenimo.

i Kai kurie iš tokių sausumos 
j pilvakojų yra žalingi ž e- 
'm ės ūkiui.
i didžioji vynuoginė sraigė, ku
ri Kryme ir Ukrainoje ėda 
vynuogių ir vaismedžių lapus. 
Sausu laiku sraigė savo spira
linės kriauklės angą užlipdo 

'gleive, kuri sukietėja, virsta 
standžių kamščiu ir apsaugo 
minkštakūnį nuo išdžiūvimo.

Kitas minkštakūnis, vadina- Į 
mas plikuoju šliužu, ėda žiem- i 
kenčius javus, runkelius, bul-. | 
vių ir kitų augalų lapus. Jis j 

Į neturi kriauklės, ir ant nuga-1 
'ros yra išlikusi tik nedidelė 
'dangos dalis. Norėdami ap-[ 
saugoti augalus nuo šio kenkė- i 
jo, purškiame juos žaliojo ak-, 
meneiio skiediniu.

Paprasčiausias mūsų gėlųjų 
vandenų pilvakojis yra didy
sis dumblinis šliužas ir lėkšti- , 

Inis šliužas. ,
Galvakojai minkštakūniai. !

Jūrose gyvena galvakojai, ku
rie gerai plaukioja. Galvako- Į 
jais jie vadinami todėl, kad : 
priešakinėje kūno. dalyje,
priešais dideles gerai išsivys
čiusias akis, jie turi ilgus

j čiuptuvus su griebiamaisiais 
galais.

Iš kriauklės galvakojams iš
likę tik nedideli likučiai nuga

lvoję po oda. Vieni iš tokių 
minkštakūnių, pavyzdžiui, se
pija (dęšimtakojis), turi net 
tam tikrus plauklojamuosius 
pelekus.' Galvakojai minkšta
kūniai savo didelėmis akimis 
gerai mato grobį (pavyzdžiui, 

■ krabus, žuvis ir kt.), kurį jie 
griebia savo čiuptuvais; 
minkštakūniai, be to, gali ju
dėti sklandžiais šuoliais, iš
stūmėdami vandenį iš tam tik
ro organo — piltuvėlio. Tokį 
plaukimą galima vadinti ‘'van
deniniu šūviu.” Išstumdama iš j

i •£? Jį Sveikinu visus pažįstamus. |

draugus ir prietelius
iš kurio

išsipila į
' gelbėda- į tį KALĖDOMIS

NAUJAIS METAIS

Jonas

a
t

Baležentis

28. Išmirę minkštakūniai. . * 
Minkštakūnių senumas. |> 

Daugumas minkštakūnių turi į 
kriaukles, todėl žemės sluogs- 

•niuose užsiliko daugybė išmi
rusių minkštakūnių kriauklių. 

Į Iš šių kriauklių ir iš to, ku-

110-04 Liberty Avė.,

Richmond Hill, N. Y

Tel. Virginia 3-9700

I . ’ij \
liuose žemės sluogsniuose .]os | §

26. Bedantės veisimasis.
Prasidėjus veisimosi laikui, | 

apsivaisinę kiaušinėliai vysto- j 
si jos žiaunų lapeliuose ir i 
virsta originaliu vikšru — glo- 
•chidija. šios glochidijos iš
krinta iš motinos kriauklės ir 
leidžiasi į dugną, visą laiką 
varstydamos kriauklės gelde
les, turinčias aštrius dantelius. 

| Glochidijos gyvenimo bū“ 
Idas. Kai pro glochidiją plau- 
Įkia žuvis, glochidiją prilimpa 
prie jos savo ilga bei lipnia 
kilpynėle, ir savo kriauklės 
danteliais įkimba į jos odą 
arba žiaunas. Jį laikosi labai 
stipriai ir pragifybia žuvies 
odą; sužeistoje vietoje atsi
randa votis, kurioje glochidi- 
ja apsigyvena ir minta jos pū
liais.

Glochidiją toje Votyje išgy
vena tris mėnesius. Per tą lai
ką žuvis gali nuplaukti toli, 
ir bedantės, mažai ir iš lėto 
tegalinčios slinkti, šitokiu sa
votišku būdu gali plačiau pa
plisti upėje. Taigi, glochidiją 
gyvena parazitinį gyvenimą.

Po trijų mėnesių glochidiją 
pavirsta maža bedantę ir iš 
žuvies voties iškrinta į upės 
dugną.

27. Minkštakūnių įvairumas.
Visi minkštakūniai, kurie 

turi dvi suveriamas kriaukles 
ir plokštelihes žiaunas, vadi
nami plokščiažiauniais minkš
takūniais.

Plokščiažiauniai minkštakū“ 
niai. šie plokščįažiauniai, 
arba suveriamieji, minkštakū
niai sudaro atskirą' minkštakū-.

K'

YJ Komplimentai

nuo

Draugo

MERRY CHRISTMAS I'

NUO

HAPPY NEW YEAR I

'ORMAN & MICHELSON

REAL ESTATE INSURANCE

111-15 JAMAICA AVE. RICHMOND HILL, N. Y.

4psI.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Gruod.-Dec. 23,1950 *



SENOJI KLAIPEDA - LIETUVOS VARTAI Į JŪRA
Klaipeda. — Klaipėdos 

kraštas—nuo senų senovės 
lietuviška žemė. Nuo neat
menamų laikų čia gyveno 
žemaičiai. Tapiau prieš de
šimtį metų, kada visa Lie
tuva džiūgavo išsivadavusi 
iš buržuazijos jungo, lietu
vių tauta su širdgėla stebė
jo, kaip jos brangioji Klai
pėda vargo po hitlerine le
tena.

Klaipėdos sunaikinimas
Nykų vaizdą rado tarybi

niai žmonės savo mieste,Ta

Tačiau kitą vaizdą randa 
! kiekvienas į Klaipėdą atvy
kęs žmogus dabartiniu me
tu. Aš perėjau daugelį Klai
pėdos gatvių ir visur ma
čiau skubančius į darbą 
žmones, pralekiančius pui
kius lirpuzinus, dirbančius 
ekskavatorius prie namų, 
įmonių statybų, laimingą 
jaunimą, skubantį į mokyk-

1 las.
Klaipėda po penkerių metų

Per praėjusius nuo Klai
pėdos išvadavimo daugiau

>'ybįn' Armijos išvaduotame penkerius su puse me- 
1945 metų sausio_ men. 28 d. | tų> bl.oliškųjų1945 metų sausio mėn. 28 d. 
Fašistai sugriovė jūrų pre
kybos uosta, elektros stotį, 
visas stambiąsias įmones, 
50 procentų viso gyvena
mojo fondo, o Klaipėdos gy
ventojus išsivarė į Vokieti
jos gilumą.

respublikų 
pagalbos dėka, buvo atsta
tytos ir paleistos darban vi
sos stąpibiosios miesto į- 
monės: “Trinyčių” verpimo 
įmonė, faneros fabrikas, 
laivų remonto gamykla ir 
visa eilė kitų. Tai nebuvo 

. šio žo- 
y džio prasme. Atkurtos įmo- 
| nės buvo aprūpintos šiuo- 
g laikin. technika, įgalinančia 
I i jas duoti žymiai 

produkcijos, negu 
ra. v
Klaipėdos uostas 

. pramone 
Klaipėdos, uostas. Štai 

jie — Lietuvos vartai į jū
rą. Kaip jis neatpažįstamai 
išaugo tarybų valdžios me
tais. Didelio pajėgumo kra
nai, elektrovežiai ir kiti į- 
rengimai pakeitė krovėjo

merikiečių okupacinės 
nos pasakoja,?

— Tėvynėje aš suradau visiems, 
tikrąjį gyvenimą ir laimę— aukomis 

. 'sako ši šaunioji “Trinyčių”/ ir i

1 ' • .
• Mokslas ir kultūra
Klaipėdoje atstatyta 

naujai įsteigtą 13 pradinių 
mokyklų, 5 septynmetės, 4 
vidurinės mokyklos, kuriose 
mokosi apie 7,000 darbo 
žmonių vaiktj. Be to, mieste ! 
yra muzikos mokykla, me-' 
dicinos seserų mokykla, ei-Į 
lė specialiųjų mokyklų: že
mės ūkio technikumas ir | 
kit. Kvalifikuotus mokyto- i 
jus išleidžia mokytojų ins
titutas. i

žmogaus teisė į darbą I
i

Klaipėdos miestas pusi- į
pUOŠė naujais namais, išti- širdingiausia padėka

ZO- abiem dienraščiam, “Vilniai” ( 
ir “Laisvei”, pasidėkavojant [ 

kurie prisidėjo su Į 
ir dovanomis, y pa-1 

tingai dd. Lesnikauskai auka
vo $15.kombinato darbininke.

patį kartoja grįžę į Tėvy-' 
nę tautiečiai Labrencytė, i 
Bružaitė, Kėkštas, šimtai

i kitų grįžusiųjų. Jie nesigai- ‘tį visl<Zi ... — ______ f
į Ii jėgų, kad savo darbu dar'bas yra ]abai dėkingas

Į Nuo parengimo pagalbai 
i mūsų buvusios darbščios d. i 
'M. Račkaitienės taipgi pada-1 
ryta gražios naudos jai. Už I

L A. L. Moterų Klu- !
i mus 

lietuvių progresy- |
vei visuomenei ne tik Cleve-

labiau paspartintų gimtojo rėmusiai 
miesto atkūrimą.

Naujoji tarybinė Klaipė- lando, bet Akrono i 
da žengia vis į naujas irp'iams. 
naujas pergales.

A. Grybauskas.

I Pittsburgh, Pa

somis gątvėmįs, Išaugo ir 
jo žmonės.' Tarybų valdžia 
suteikė darbo žmonėms tei
sę į darbą, į mokslą, į šyie-l 
sų gyvenimą.

Darbo
branginamas, jo 
aukštai vertinamas.

žmogus čia yra
darbas

Laisvoji Sakykla
Kryžiokiškas antausių apsiskaldymas 
Istoriški tamsūnai ir juokdariai

suėjo i 
vedybi-

tokio 
suruoš-

Lapkričio mėnesį 
mums 25 metai mūsų 
nįo gyvenimo. Nieko 
nemanant, buvo mums

Į tos net trys siurprizo pares.
Pirmiausiai suruošė labai

Taipgi ačiuojame 
įdirbusiems ir bile 
■sidej usiems prie 
darbo.
Sergančios Draugės

Draugė- Auna Les nik a us- 
jkienė pasidavė ligoninėn

■yjai greitai• operacijai. Linkiu

šaunią puotą mūsų ilgamečiai į 
Štai, draugai Jonas ir Marytė Ma- į

pasveikti.
Klubo narė 

687 E. 185th 
gone ir ant 
Račkaitienė,

'St., mažai ,tegali

bus rytoj, jei jie valią turės, 
niekas nežino.
“Nuo keršto ir pats žūsi”...
čia kunigams turėtų būti ge

ra pamoka. Kerštu ir neapy
kanta kariausi — nuo keršto 
ir pats žūsi. Pagal papras
čiausius gamtos dėsnius, juk 
kitaip ir būti negali. ■

“Kaip pasiklosi, taip ir iš
miegosi,” yra išmintingas per
spėjimas, kuris šiuo atvėju la
bai pritinka. Kai dėl kryžio
kiškų antausių, anot ameriko
nų, “it serves them right”...'

Kada perskaičiau draugo A. 
Bimbos straipsnelį (Laisvė, 
š. m. gruodžio pėn. 12 d.), 
aprašantį kryžiokišką antau- 

p šių apsiskaldymą prie bažny- 
farm.e- (Cios, tai gana gardžiai pasi

juokiau, nors šiomis dienomis 
mažai yra progų juoktis. Ka- 

idangi Cleyelandas yra netoli 
.nuo mano gyvenamos vietos, 
I aš ypatingai buvau suįdomin-
■ tas tuo susikirtimu, ir iškir-
■ pęs tą straipsnelį ant sienos 
šsavo kambaryje prikaliau.

Kryžiokų siautėjimas

Kryžiokai šiomis' dienomis į 
kiekvieną taikos norintį žmo
gų baltomis akimis žiūri ir, 

i rodos, akimis jį; prarys, jei jau 
i kitaip jo sudoroti negalima. 

’! Taigi, kryžiokiškų antausių 
7, apsiskaldypas, kad ir juokin- 

jgas, vis dėlto
visais šiais naujais

JŲ '
šiandien

visiems 
kilom pri

musų gero

Ona Novacic, 
St., pasilieka li
to Ii au. Marytė

E. 127th 
krutėti stu-

Moksleiviai platina spaudą
RAUDOJNĖ.—Vidurinės mo

kyklos mokiniai aktyviai da
lyvauja spaudos platinimo 
darbe. Salomėjos Nėries var- i 
dor, “Tiesos,” “Raudonojo 
Spalio,” “Auroros,” “Tary
binės vėliavos” ir Molotovo , 
varefo kolūkiuose mokiniai iš
platino daug laikraščių ir 
žurnalų. A. Jasiulis

- Prašau visų draugių aplan-l
“Gulbes kombinato darbi- žųknai, M. Zdankai, S. Vikto- [ J<yti seraančias mūsų nares 
ninkė Anelė Ramanauskai- ravičiai ir F. Imbrasai.- 1 suraminti jas. * 
tė išrinkta deputatu į TSRS i Antrą parę suruošė B. Kirs-/

Sadauskienė, A. į
Kazpieriene, 

Kaževiene, Jo-
darba 'c'en® ’’’ Rudienė.

Trečią puotą suruošė mūsų 
pačių šeima: sūnūs Charles ir 
Povilas, dukterys Eleanora i]* 
Matilda, taipgi jų šeimos.

Taigi, širdingiausia padė- 
puikias,

už

| atstatymas šiam a

prieš ka-
KOMPLIMENTAI

Cafe Vita
fe

:h!49 Ten Eyck Street
SEZONO

Tel. EVcrgreen 1-8520 IR

P III UTĖLIAMS

Savininkas
A

BAR & GRILL
SVEIKINU KALĖDOMIS

NAUJAIS METAIS
Tel. HYacinth 7-9677DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

! »

MATTHEW SIMON
Savininkas

SEASON’S GREETINGS
BAR & GRILL

FROM

• ^7 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone STerling 8-9156

u Sia $•«? W $.« ftįs. 4

I

K 
■£?.

S i

I

LINKĖJIMAI
DRAUGAMS

:u

ir žuvies

A y

f

Cleveland, Ohio

COR. ATLANTIC AVENUE.
RICHMOND HILL N. Y. 

’ i

k ) • K it ’ •/?.

Dar kartą visiems ačiū.
Zqsč ir Pętras Kartokai.

111th St. Service Station

į|Chas. Vigunas

*

BAR

rw

&

fe 
l- 
ft

I

’4 :I1 ------ALM Klubo du svarbūs 
parengimai.

4 
Nuoširdžios Padėkos Žodis

į Amerikos Lietuvių Moterų

I

daugiau I Aukščiausiąją Tarybą. Šim- tukai,
v ’ -‘tai darbininkų ir inteligen- Krikštonienė,

suprantamas.

vi a I 
M 1 A | 
’A ! A I §1

Ii I
I ! i 
s | darba. 
i 
I
S 
I

tų apdovanoti ordinais ir 'Aglinskiepe,
medaliais. Už savo <____t.
kiekvienas gauna pridera
mą atlyginimą.

Sugrįžusių balsas
Erta Klimkaitytė, grįžu

si iš Vakarų Vokietijos a-jka visiems už taip
_ j iškilmingas puotas, taipgi

Kaip atrodė prieš karą 
Klaipėdos žuvies pramonė? 
Tai buvo smulkios įmonės 
su primityviomis žvejybos 
priemonėmis. Š i a n d i en 
Klaipėdoje mes turime ga
lingą žvejybos laivyną, duo- i 

| dantį respublikai 20 kartų 
daugiau žuvies, negu prieš

ANTANAS BALČIŪNAS
Savininkas

VARPO KEPYKLOS
SILVER BELL BAKING CO.

36-40 Stagg St, Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5938.

9
i?

K. Salen.

Chicago, III
Ką gi, su 
įstatymais

zajadlūs.

Kankliečiai davė aukštos 
klasės koncertą

Nepaisant, kad LKM C 
ro mokytojas kitatautis, 
choras sumokintąs labai 
ra i. Padaręs choras labai 

___ ________ mų progresą. Iš daugelio 
' brangias dovanas ir puikias'pų buvo girdima didelio pasi

tenkinimo išraiška. 
Visų programos

kai dalyvių nebuvo pastebėta silp- 
, kad dar tiek daug turi numo. Visus, publika apdova-1 

Matai, kad nojo karštais aplodismentais ■ 
S. Kozakevich, seniai ne- 

[ matytas svetys, padarė publi
kai daug malonaus įspūdžio 
savo tvirtu ir aukštai išlavin
tu balsu. '

Labai tinkamai ir maloniai 
pamiąrgino programą AŽVD 
grupė, Onutės Petrulienės 

j pastangomis sumokinta. Tas 
i mišrus chorelis jaunučių ne 
vienam stebėtojui džiaugsmo 

'ašaras ištraukė- iš akių..
Onutė ii’ kurie jai pagelbsti 

ir palaikyti Až-1 
VD, dirba prakilnu darba ir ' 

f ^1 *
užsitarnauja dideles pagar- 

apylinkic- bos.
atsilanky-

4 • gėles, už sveikinimus ir pui- 
kias atvirutes.

41 . . ..
:S1 Dar norisi gyventi,
4 i , . 

matai 
brangių draugų.
gyvendamas ką nors atsieki ir 

g tuo ląbai didžiuojiesi.iiir

| ;Klubds turėjo du didelius, pa- organizuoti 
A, rengimus, kurie labai nusisc- 
i.ikė. Tai didžiulis dėkui jums,

| clevelandiečiai ir 
ličiai, už, skaitlingą 

mą spaudos piknike ir vaka-
§ rienėje paramai Marytės Rač- 

kaitienės, kuri du metai serga.
|i Abu parengimai davė ge- 
A ’ ras pasekmes., Nuo spaudos 

' pikniko liko gražaus pelno
------------------ _---------------------------------------- j--------------------------------------------

284 Scholes Street
Brooklyn, N. Y.

MUTT & JEFB

&

GRILI

užnugaryje, 
i yra gana

visose bažny- 
iis kalbomisįčiose ir visokiomis kalbomis 

[neapykanta buvo skleidžiamai 
kuo ar 
Kristus 
artimą mylėti, 
priešų 
Įdėti.
už taiką ir meilę.
niai šiandien žiauriausia ne

pildyme apykanta šnypščia.
sėja,

g e

iausiais žodžiais 
mokino žmones

, neišskiriant ir 
o ne guzą į pakauši 

Kristus gyveno ir mirė

audra piaus

neapykanta per 
iš dienos, didė- 

ir kerštu liepsnoja,

Kada ta 
metus, dien 
ja, 
.ji tuj'i kur nors issilieti.

Mokytoją diena

, PAGĖGIAI, sp. 29 d. — 
sa\'o i partijos rajono kopniteto ini- 
- ;į į ciatyva reguliariai kas mėnesį 

rengiama mokytojų diena. Joi 
metu mokytojai išklauso pa 

Jo įpėdi- skaitų apie tarybinį, mokslą 
i mūsų šalies gyvenimą, ap 
svarsto pedagoginius klausi 
mus, pasidalina darbo patyr 

mu. P. Želvys

nėra,
jai 

ji sugrįsta ten, iš 
bažnyčion.

Taip, kad sudėjus į daiktą 
visą koncerto programą — 
išėjo kuopuikiausia. Po kon
certo matėsi visų pasitenkini
mas ir girdėjos panegerikos iš 
daugelio.

Nepaisant, kad 
girnų buvo 
šeštadienį 
kankliečių
buvo daug. Atsilankiusieji ne
sigailės. Už tokią kainą bilie
to koncertas buvo labai aukš
tos kokybės. K.M.

tų paren- 
cibės visur, kaip 

ir ' sekmadienį, 
koncerte publikos

Kaimo jaunimo mokykla
SALANTAI. — Nuo spalio/ 

1 d. rajone pradėjo veikti va
karinė kaimo jaunimo moky- 
kla. Rajono jaunimas sutiko ' 
mokyklos įsteigimą su džiaugs- ■ 
mu. D- Paulauskas

&-sę# sftj ssr# ss-tj ■«?$ -.SA' 
R

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIM1NGŲ

NAUJŲ METŲ 

VISIEMS

Petraitis • Brown

GRAND CHAIR
FURNITURE CO.

402 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

g
f Z

I
;te

Tel. EVergrecn 7-8451

v._ psicholo&Lizis 
kiekviena klaida yra 
reikšminga. Ji išreiškia pa
slėptus asmens pageidavimus. 
Taip į 'dalykuB žiūrint, reikia j da. 
tikėtis, jog ii* daugiau- tokių i 
kląidų pasitaikys . . .

Biblijos pranašavimas

Biblija gana seniai pranaša
vo, jog ateis laikai, kada bro
lis brolį durs. Tas pranašavi
mas, atrodo, jau išsipildė prie 
bažnyčios durų, kada lietuvis 
lietuvį, toli nuo savo tėvynės, 
užpuolė, 
žmonės 
kiaulė ragus įgytų, tai 
išbadytų. Visa laimė, 
dar lig šiol kryžiokai tik 
nyčioje siautėti tegalėjo.

GEROS ŽINIOS 
APIE

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 

džiugsite sužinoję, kad naujas 
! rengimas, vadinamas NUVIPA 
išleistas, kuris stebuklingai pr.

Pa- 
žinovus, 

gana ; na plaukų žilumą paprastu įfri 
. i į plaukus mažo kiekio jo kart? 

dieną. Jums tereikia jo naudol 
tai iki pageidaujama spalva ai 

Naudotojai yra nuste> 
šiuom nauju, lengvu būdu, ; 
mui natūralių, jaunai išn 
plaukų. Yra taip sutvarkyt 
jūs galite gauti kiekį šio pui 
prirengimo paprastai prisk* 

TRYSAN- CO. Dept. 408, •
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 

, vardą ir antrašą žemiau nurodomo* 
I je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50," prj- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas.

Ne be reikalo seni 
sakydavo, jog, jei 

visus 
kad 
baž- 
Kas

Name..................
Address...............
City......................

(adv.)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

< CHARLES J. ROMANB

:S
4

| DORCHESTER, MĄSS/g

| tt Tel. AV. 2-4026 g

1 DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) X

LIETUVIS GYDYTOJAS &
Valandos: 2-4 ir 6-8 g 

Nedėliomis ir šventadieniais: p 
nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. 8

>8

*

l
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J 

MArket 2^3172

4i§i
II iXI ■ 
4
MŽ | i ŠI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ay 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mor 
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būiitę 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tek Poplar 4110



NeHY>rk()'>zWW7lnlin
Sveikinimas Laisvės 
Redakcijai ir 
Administracijai

j Kūčių vakariene įvyks
sekmadienio vakarų

Advokatai gina savo 
teisę pasilikti 
advokatūroje

Vadovaujantieji Harlem Kreipėsi į UN, kad . 
piliečiai ėjo prašyti apgintu newyorkieciu
tai sričiai ligoninės teises gauti butąteises gauti butąO x i.

] Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-289^

HELP WANTED—FEMALE'
Auklė; guolis vietoje. Nuosavas 

kambarys. Moderniški namai. Link
sma aplinka. Skambinkite Bell 
Harbor 5-4633.

.Kad būtų jums linksmos ši
tos šventos Kalėdos. Ir 1951 
metai kupini laimūs. *

š i r (1 i n g i a u s i a i d ė k a vo.i u. 
kad man jūsų redaguojamą 
laikraštį Laisvę ilgą laiką 
siuntinėjote. Laikraštis Laisvė 
man labai patinka. Atsipra
šau, dovanokite, kad aš savo

Moterį) Apšvietos Klubo 
rengiamasis visu ome n iškas
kūčių vakaras-vakarienė bus 
tikrai tokia, kaip tradicinės 
lietuviškosios Kūčios kad bū
davo. Taip tarė moterys susi
rinkusios į savo susirinkimą 
praėjusio ketvirtadienio vaka
rą.

ti. Linkiu Laisvei ilgiausių 
metų .'

Su aukšta pagarba,
Antanas Ramonas.

dalino darbais, kuri ką 
mins ir atgabens-. O tai

paši- 
paga- 
rodo,

kų, o gal dar ir kitokių.
Kviečiame visus atvykti su 

mumis sykiu valgyti Kūčių 
vakarienę šį sekmadienį, gruo
džio 21-los vakarą, Liberty 
Auditorijos patalpose, kampas 
Atlantic Avė. ir IlOth St., 

•Richmond Hill.
Prašome atsiminti -— vaka

rienė bus (j vai. Klubietės.

New
svars-. 

bylą j

Miesto Planavimo Komisi
jos posėdin praėjusi trečia
dienį buvo atvykusi Harlemo 
daktarų, dvasiškių ir pilieti
nių grupių atstovų delegacija. 
Atėjo prašyti, kad Harleme 
nedelsiant pastatytų- džiovi-

Įninkams ligoninę.
Numatyta, kac] tai sričiai

Grasinamųjų prašali n t i 
buto Stuyvesant 

33 šeimų
Jungtinių Tautų gene-
sekretoriui Trygve Lio 
kuriame pi^ašo apginti

Studentų Taryba prezidento
Reikalauja miestiečiams j pcašč taikos 
darbininkams daugiau 
algos; pikietavo salę

New Yorko City 
dieninių Studentu Taryba

----------  nutarė pasiųsti prezidentui
Miestinės Budžeto Komisi- jTrumanui laiški. Jame prašo 

jos posėdis, įvykęs praėjusį Į preziden-to tuojau sustabdyti 
trečiadienį, City Hali, buvo 
keleriopai akstinamas pakelti derybas už pastovią taiką, 
miestiniams darbininkams al
gas. Ar 'jie ką nors 
tuo klausimu, jiems baigiant j tarybos 
posėdį tebebuvo nepaskelbta.

United 
budriausia 
darbininkų 
stovaujanti 
darybos, 
autoriteto įstaigose, įspėjo, 
kad darbininkai masiniai atsi- 
stakydins-rezignuos, jeigu ne
bus suteikta pakankamos al
gos priedas.

Unija reikalauja visiems 
pridėti po $690 metams.

I mūšius Korėjoje ir pradėti

N. Y. Kolegijos prof, 
smerkė reikalavimą 
lojalumo pareiškimų

Federaliniame teisme 
Yorke, šiomis dienomis 
to advokatų sąjungų 
prieš 11-ka komunistų gynu- ' ... .. .. . _ ., . , - . ,, * , > reikalinga ligonine su 750 lesius advokatus Harry Sacher’ 
ir Abraham J. Isserman. Kal- 

jtina .juos ne tiesioginiai už gy
nimą ' komunistų, nes su to- 
k ia is k a 1 ti mjmais ' b ūtų ged a 
pasirodyti svietui. Kaltina, 
būk jie netinkamai elgęsi 
teisine.

Už kovingumą, 
visomis išgalėmis 

■ ginamuosius, Foley 
teisino eigoje teisėjas Medinga 
abu advokatus biiivo nuteisęs 
kalėti, vieną 6, kitą 4 mėne
sius. Ta byla apeliuojama į 
aukščiausiąjį šalies teismą’, 

šioje, atimti jiems teises, 
(byloje, abu advokatai aiškino- 
j si. kad jeigu buvo kartą išsi
šokta žodžiu, neištekta. kant
rybės, tas buvo pasėka teisme 
ir tuo laikotarpiu

vų. Ligoninė galėtų pagelbėti 
jau susirgusioms < 
suvaldyti tos

i Vadovavęs 
kongresmanas Adam Clayton 
Powell sakė, / jog Harleme 

'džiovos ligoniai padaugėjo 
,7 . , 44 nuošimčiais. Ir kad 1,200stengi m ąsi | .. 

ginti savo 
Square

(žinomų džiovos
.“vaikščioja' po
skleidžia džiove 
visam miestui.

sudarytų

is
Town pro-

atstovai pa-
Motinai pagclbininkė — namų dar- . 

bininkė. Patyrusi su vaikučiais. 4 
dienas. Pirm., Antrad., Ketvirtad. ir 
šoštad., taipgi vieną savaitę ir sekm. 
Daboti kūdikį 
Guolis vietoje, 
IL. 7-1897.

per du vakarus. $25^ 
jeigu pageidauja.

siuntė 
raliam 
laišką, 
tų žmonių teisę.

Toms 33 šeimoms graso iš
metimas iš buto ne už kokį 
prasižengimą, bet už tai, kad 

..... ... jos kovojo už teisę ir n’cg- 
džiova ir rams gauti butą tame dalinai 

plitimą, nuo taksų paliu/osuotame pro
jekte. Skirstymas gyventojų 
pagal rases ir spalvas yra ne
demokratinis, sako persekio
jamosios šeimos savo pareiš
kime.

HELP WANTED—MALE
Reikalingi patyrę stogų darbinin

kai. kreipkitės: 377 Prospect Ave., 
Brooklyn, N. Y. SO. 8-1258.

(245-246)

Darbininkų laikraštis

ligoni ų 
ves.” Jie

prašo žinių apie 
veiksnius už taiką

Miesto politikieriai kelintie-j proi)]e|mą 
ii metai. rinkimų ir budžeto i 
sudarymo laiku kalba apie 
reikalingumą tokios ligoninės,

Į net'į budžeto sąrašus įtraukia.!
i bet niekad neranda pinigų t... 
biednuomenės distrikto pagal-j 
bai.

to I

M a j o ra š J m p e 11 i tte r i 
rė komisiją tyrinėti 
n i am s d a r b i n i n k ams

miestinių -- - - - -
darbininki.i organizuotos' gru- |vo"sliaitytojus’ir kitus darbi- 

taipgi į visus taikos 
Prašo at- 

iškarpas iš 
kur rašo-

miešti- — . _ . . .
’ raštis~Daily Worker, 50 E. 13

Angliškas darbininkų dien-

Now York, atsišaukė į sa-.

Susirinkime, kuriame buvo 
.nutarė , balsuojama tas laiškas, 18 

; narių balsavo už siun- 
jtimą laiško, 8 prieš. T; 

Public WdYkers, i atstovauja visus dieninių 
miestinių įstaigų; dentų skyrius kolegijoje.

organizacija, at- |  
tarnauto j us tab- rto •—i a i 

ligoninių ir butams /(MH VU 
įstaigose, įspėjo, • . •

pieno kainas
I

stu-

jos centrinis universitetų pro- sąlyg 
fesorių organizacijos ^skyrius. byla 
pasmerkė Kalifornijos Univer- riais. 
siteto viršenybes reikalavimą 
iš savo profesorių 
pareiškimų.

Profesoriai pareiškė, jog 
tas veda j minties kontrolę ir

ir nusenusiems, nusistovėju
sioms supratimams. Jog tas 
stabdo progresą.

lojalumo būti dievais, ne 
sakė • Issermanas.

Abu -advokatai yra vedę 
'bylas teismuose per virš 25 
metus ii” niekas niekad pir- 

jmiau jų nekaltino netinkamu- 
Ime byloms vesti.

cll ĮJlU oUUltli t) V IĮ Iv® • 1
ilgai užsitęsusi UidziyjŲ orkesiTŲ 
lėkas būti kant- Į i •

; vadai rems savo
> turėtume i ..
advokatais,; muzikantus

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street’
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVei’fcreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

ninkus, 
šalininkus talkos, 
siųsti laikraščiui 
vietinių laikraščių,
ma apie tai, kas veikiama tai-^

I Jorden ir Sheffield, 
pienių firmos

tai pgi Prasidėjo žiema i Nueikite i kitu žmonių
C.

(eglaitės pramogą!

žymiausiųjų viešbu- 
naktiniuose klubuose 
orkestrų vadų savo 

praėjusi ketvirta-

Redakcija pažyjmi, kad 
i darbininkų laikraščio redakci
jai, su ribotais ištekliais ir 
! mažomis darbo spėkomis, ne- 
• įmanoma visų miestų laikraš- 
1 čius užsirašyti nei peržiūrėti. 
O veiksmų už taiką įvyksta 

[ visur. Ir tūli tų veiksmų gau- 
■na žymią vietą tų miestų

SKELBKITĖS LAlSVfiJE

Kita grupė, valdinių įstaigų 
darbininkams organizuoti į 
>IO komitetas, pikietavo City 
Jall. Ji reikalauja po $500 
Ilgos priedo.
. Ir viena ir kita grupė sutin-

nu po pusę cento ant kvortos.
Pakeltą kainą pradės imti

Gruodžio 22-rą, trumpiau
sią metu dieną, oficialiai pra-

čiuose ir
grojančių
susirinkime
dieni nutarė remti savo muzi-

) kantus, jeigu jiems teks išei
ti į streiką.

Muzikantai reikalauja dau
giau mokesties tiesioginėn al- 
gon ir į unijos geroves fondą.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

• DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

CT1
u *

F-

, kad niekas tarp eilinių į paskiausiuoju 
rnautojų negavo algos prie- J mainos pakilo 

metų. O pragy-!cenllL 
to laiko daug

nuo 1918 
mimas nuo 
jo rango.

Midwood High School mo
kiniai įteikė' majoro Impelli- 
tterio padėjėjui peticiją su 
4,000 mokinių parašais. Rei
kalauja pakelti mokytojams 
algas ir atsteigti mokinių sa
viveiklos programą.

Mokytojai atsisako vado
vauti inokinių saviveiklai, kol 
jiems nebus pridėta algos. 
Jie nurodo, kad jų mažos al
gos nesuteikia pakankamo at
pildo nei už tą darbą, kuris 
įdedamas tiesioginio mokymo 
laiku mokyklos valandomis.

SKELRKTTeS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

SMAGIA/. ŠVENTEI!
Vi«i mėgsta

“MR.
MUSIC”

žvaigždžiuoja 
BING CROSBY 
NANCY OLSON 

CHARLES COBURN 
RUTH HUSSEY

o scenoje x 
LOUIS PRIMA
ir jo orkestras C 

* SHIRLEY VAN, šokikė
JAN MURRAY 

didis komedininkas.
PARAMOUNT Times Square

PRASIDEDA ŠIANDIEN 
Puikus SVENTfcM SMAGUMAS!

Komandinis šių metų judis 
Istorija vaikučio, kuris norėjo 

sėdėti KARALIENES SO.^TJC!

“THE

MUDLARK’’
žvaigždžiuoja

ANDREW RAY 
IRENE DUNNE 

ALEC QUINNESS

RIVOLI
Broadway ir 49th Street

Miostinis tyrinėjimų komi- 
sijoniei’ius Sh 
sušuko dėl šio 
pakėlimo. Jis

paskiausioj o 
pripiinė, 

pusm eciu
po 5 ir

j <>g 
pieno 
pusę

1 Paklaustas, ką • jis darys, 
ISheils atsake, kad jis savo I 
tyrinėjimų pasėkas pateikė 
visasai iškajam ir valstijos 
prokurorams. Bet, kaip jau 
žinome, kompanijos, 
pelnėsi, taip ruošiasi 
vis pelnytis daugiau, tarsi tų 
prokurorų visai nebūtų.

KRISLAI

Gruodžio- 23-čios popietį, 2 
Tačiau žiemiš- vai., ruošiama Kalėdų eglaite į .

is ir 
žmo- 
Kvie-

Rieji šalčiai prasidėjo kelio- 
;mis dienomis pirm oficialūs 
žiemos..

Praėjusis ruduo buvo, šaulė- 
■ ciai sias ir šilčiausias iš visų 
(atmenamu per ilgą eilę metų. 
• Iki paskiausių kelių dienų 
i bebuvo kiemuose žydinčių

kai ii

(Tasa nuo t-mo pusi.)
i
kas manęs miestelyje S. nesi- 

1 tikėjo ir nelaukė nei su vaišė- 
|mis, nei su lavonais.

Tas pats melagius toliau ra
šo, kad Vilniuje studentija 
suruošus man vaišes ir ten ji 
mane “ilgai ant rankų kilno
jusi”, kad ta proga man kiše
nes prikimšti klausimais.

Bet jokiųx vaišių Vilniaus 
studentija man nesuruoši ir 
niekas nė vieną sykį nebuvo 
manęs ant rankų pakėlęs.

Man dabar rūpi: Kada 
tie kryžiokai sustos 

'apie tą mano kelionę

gi 
melavę 
Lietu1

parda- 
svarų

te-
ro-

r I e p o r t u o j a m ų j ų v a i k a i 
šeimoms. Prašo ir kitus

Įneš atvesti savo vaikus, 
čia ir šiaip svečius.

Kam laikas leidžia, 
pamatyti, kaip jaučiasi perse- 

(klojamųjų žmonių vaikai ,v 
bus Įdomi programa, ( < 
dalis jos pritaikyta vaikams.

įdomu

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Hill — Dviem Šeimom

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DP M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Eigos, Bendras Nurilnimas, 
Inkstai ir Pūslė, Iteumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS:

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

Mūsų geroji valdžia 
vė Italijai 5,500,000 
sviesto. Ar žinote, kiek už jį 
gavo? Ogi tik 15 centų už 
svarą. O sviestąs taip, pat ge
ras, kaip ir tas, kurį mes per
kame ir mokame, po 72 centu 

. ar daugiau už svarą!

Alkintasis kūdikis pasveiks
Alkio ilgai kamuotų Benso-

nų maža dukrytė Linda, tiki-l^th ir 8th Avės.). L.K.S. • 
masi, pasveiks. Ji, mažiausio-1
ii šeimoje, buvo nugabenta į Ateinantieji iš vidurvakari- 
ligoninėn po to, kai šeima il-iniu ir 
gai alko nesulaukdama pašai- j kiniai 
Pos- (net po

šeimos nelaimei pasiekus1’ 
visuomenės ausis, kilus kriti
koms, valdinis šalpos depart- 
mentus sako, kad šeima ne
badausianti. Bensonams ii’ jų 
šešiems mažiems 
pragyventi būsią 
$210 per mėnesi.

didelė Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo- 
250 I ko nuo Forest Park. Lotas 32x100.

REPUBLIC BAR & GRILL

i nasis.

I J\yKS rtliiiCio iictii, ko nuo roiosi i ui k. larcls ozaiou.
!W 2()th St., New Yorke (tarp I Keturi kambariai ant pirmo aukšto 

| randuojąs už 865. Keturi kiti kam- j 
' bariai ant antro aukšto ir, du ištai-| 
(syti kambariai ant 
Į tušti. Automatiškai 
quct grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven
Abu Apartmentai Tušti

Atskiras namas, stucco su mūri
niais porčiais. Lotas 30x100. Abe-1 
jum šildomas, Spalvuotų plytukių: 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated.: 
Namas turi, screens, storm win
dow’s, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apart men t as turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven ’ 
Boulevard. Savininkas prašo 816,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas »

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

vakarinių valstijų trau- 
ket’virtadienį vėlavo

4 valandas dėl sutiktų 
sniegų ir ledų. New 
tebeturėjome 3 8 - n i u s

laipsnius šilimos.

Mrs. Myrtle A. Gunn, 35 
m., radio anaunserio žmona, 

su vyru, 
nušokus nuo tilto

vaikams
teikiama . buvusi persiskyrusi
Pirmasis Į užsimušė, 

tik Įniki- j prie Jerome Ave. ir 200th St.
|New Yorke.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

Eli A J 
į LAIMĘ

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo- 
; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių

trečio, dabar 
šildomas, par- 

blokaį nuo Ja-
i

Dviem šeimom

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

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Petras Kapiskas
PALAIKO '

BAR & GRltL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Valdžia turi Ant rankų 700,-j 
000,000 svarų sviesto ir neži- 

.no, ką su juomi 'daryti. Tuo 
j tarpu nesuskaitomi milijonai 
(Amerikos žmonių neturi svies
to savo vaikams duoną aptep
ti — neturi iš ko nusipirkti 
dėl tokio sviesto brangumo.

Savo “pavojaus padėties” 
praklamacijoje mūsų prezi
dentas apie tai nė pusės žo
džio neprisiminė. O kad pa
vojus biednų žmonių pilvams Į 

j yra, tai aišku. j

se 
gyvenimą. '■ o

Pažinkite -Mykolo Kilpos, < veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. J

Knygos egzempliorių skaičius' yra ribotas, todėl,
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite. •

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

‘LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST,, Ph. G., ’ 

EDWIN LANE, Ph. G.
; Tel. EV. 7-6238

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Gruod.-Dec. 23, 1950




