
Tuojau Įsigykite. 
Teisybė be duonos. 
Kardinolas ir vyskupas. 
Nepakarti generolai. 
Naujųjų metų laukiant.

Rašo A. BIMBA

Geriau vėliau, negu niekad. I 
Taip sako išmintingi žmones. , 
Daugelis mūsą nepakankamai 
įvertinome savo sveikatą, jau- j 
ni ir tvirti būdami. Bet dar .
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KONGRESO KOMITETAS
.............. . SVARSTO SIŪLYMĄ 

„JORAFTUI PAPLATINT
mų ir pamokų šaltinis. Tuojau _______
įsigykite ir perskaitykite kny
gelę “Kaip Būti Jaunam Net 
ir Senatvėje.” Ja išleido Lie- j • j •
tuvių • Literatūros Draugijos bemiUkllS, VeteTUnUS ir 
Moterų Komitetas. Jau siunti
nėjama tiems, kurie yra užsi
sakę.

Už penkiasdešimt centu i- 
sigysite už tūkstantį dolerių 
sveikatos!

sustiprini-

"kad mūsų gerasis 
kunigai ir davat-

\KOREJOS LIAUDININKAIr

Reikalauja draftuot 18 metų 
tt.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Statei. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. T, 

Tel Virginia D-1827-182R

Dienraščio XXXII.

105.000 AMERIKONŲ
GRUMIASI 4/tTLY SEOULO ATRŪKO IŠ HUNGNAMO,

gruodžio 26. —
i Šiaurinės Korėjos baudi- viduriu.
ninkai vakariniame fronte Syngmano

Korejiniai liaudininkai 
fronte atakuoja 

• tautininkus ir 
amerikonus prie čunčo.no, 

38-

PERPLAUKE Į PUSANĄ

Pasirodo, 
dievas, kurį 
kos mums perša nuo pat lop
šio, nemyli jokios, kad ir ma
žiausios, teisybės. Vienas misi- 
jonierius, rimtai, •matyt, ne
pagalvojęs apie savo duonos 
likimą, ėmė ir pagyrė naująją 
Kiniją. Išgirdo apie tai jo 
perdėtiniai ir pareikalavo 
grįžti namo ir pakūtavoti.

Nori būti misijonieriumi 
arba kunigu, atsisveikink su 
tiesa ir žmoniškumu. Tokia 
dabar mada. Tokia dabai- ga
dynė.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo komitetas 
dėl ginkluotų jėgų svarsto 
siūlymą taip pakeisti vers
tino rekrutavimo įstatymą, 
kad būtu kariuomenėn i- 
mami 18-metiniai jaunuo
liai ir kad karinė tarnyba 
būtų pailginta nuo dabarti
niu 21 mėnesio bent iki 24 
mėnesiu.

Taip pat siūloma draf- 
tuoti vyrus iki 25 metų am
žiaus, nepraleidžiant ir tų, 
kurie dalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare; rekru
tuoti bevaikius vedusius vy
rus ir paplatinti drafto į- 
statymą taip, kad kuo grei
čiausiai būtų sudaryta 3 
milionai, 700 tūkstančių ka-

riuomenės, kaip reikalauja! l
prez. Trumanas. j vusi siena tarp

Tiem siūlymam bendrai! 
pritaria ginklinio komiteto 
pirmininkas, demokratas 
kongresmanas Carl Vinson.

Senato ginkluotų jėgų 
komitetas taipgi šią savai-A XV/ A A X A VV V VA V V V -*■ Į J A k > A V V MCV V AVI į V A k/

tę svarstys bilių, reikalau- i Seoulo 
jautį paplatint drafto įsta-j 
tymą.

Jungt. Valstijos sius 
ambasadorių Frankui

užėmė Kaesongą, vieškelių
ir,geležinkelių mazgą, 3 my- 10 mylių į pietus nuo 
lios į pietus nuo 38-tos pa- tos paralelės.
ralelės, ir Korangpo miestą,
1 mylia į pietus nuo jos. i

(38-ta paralelė — tai bu-
j Šiaurinės 

Korėjos Liaudies Respubli
kos ir tautininkų Pietinės 
Korėjos.)

Priekiniai liaudininkų ka
riuomenės būriai pasiekė 
vietas tik už 16 mylių nuo 

. uvuu.u, Pietinės Korėjos 
' sostinės. Tautininkų Syng
mano Rhee valdžia jau pa
bėgo iš Seoulo į Pusaną, 
pietiniame Korėjos pussa
lio gale.

!Mac4rt/iuros ir Trumanas sako 
ištrūkimas - “didelis laimėjimas*

koniandierius
Į vakarinį frontą atvyko' 

generol. Matthew B. Ridg
way, naujasis 8-tos ameri
konų armijos komandierius. 
Jis užima vietą velionio ge- nius jankius 
nerolo Waltono H. Walke- 
rio, kuris buvo 
savo “džypso” 
pereitą šeštadienį.

Generolo Ridgway ko
mandoje bus ir 10-tas jan
kių armijos korpusas, pa
bėgęs laivais iš Hungnamo 
i Pusan a. c- v

Washington. — Valsty
bės departmentas gruodžio 
24 d .pranešė, jog Amerikos 
laivai išplukdė jau paskuti- 

iš Hungnam i

tines Korėjos tautininkų.

New Yorko kataliku baž
nyčios galva kardinolas Spell
man ii- episkopalu bažnyčios 
galva vysk. Sherrill savo pase
kėjus pasveikino su šventomis 
Kalėdomis.

Vyskupo sveikinimas begi
na tikinčiuosius rimčiau, šal
čiau protauti. Jis sako: “Kaip 
beprotiška yra kova už galią, 
už turtus, už viešpatavimą.”

Gerai, kad šis aukštas dva
sininkas nepanaudojo šią Ka
lėdų padidinimui isterijos ir 
fanatizmo.

Washington..— Ameri
ka netrukus pasiųs savo 
ambasadorių pas Franko 
fašistų valdžią. Ispanijoje, 
kaip tvirtina Washingtono

: Vakariniai vokiečiai 
nenori kareiviaut

J ungtinių T autų seimas 
i lapkričio 4 d. leido panau- 
| jinti pilnus diplomatin. ry- 
j šius su Franko Ispanija, ir 

Bonn, Vokietija. — Va- i Trumano valdžia panaudos 
karų Vokietijos premjeras i šį leidimą. 
Konradas Adenauer per 
Kalėdas kalbėjo

Bet už tai kardinolas Spell
man visas ugnimi apsispiaudė. 
Jis dar kartą 
“nelaimingus 
suriko, kad jie, tie komunis
tai, tik tyko ir laukia “paleis
ti mirtį čia pat ant mūsą na
muose.”

Pagal senesnį Jung. Tau- 
neva už tų seimo nutarimą, padary- 

taiką, bet pirso atgaivinti i tą pirm 5 metų/buvo at- 
A šaukti vyriausi valstybių!

atstovai - ambasadoriai iš ' 
fašistinės Ispanijos.
šiemetinis J. Tautų seimas į valstybės 
vėl Įgalino siųsti juos ' chesonu

vokiečių armiją talkon A- 
merikai ir kitiem Atlanto 
kraštam prieš Sovietų Są
jungą.

Vienas nepartinis laik
raštis pirm Kalėdų apklau-' Frankui.
sinėjo tūkstančius vokiečių,' Suprantama, jogiškeikė tuos

komunistus ir ar jie norėtų, kad į planuo 
j amą naują vokiečių armi 
ja būtų rekrutuojami patys! Griffis, buvęs ambasado- 
arba jų giminės. rius Argentinai.

Prez. Trumanas neseniai 
pasirašė Kongreso nutari
mą, duodantį Franko val
džiai 62 milionus dolerių 
paskolos.

Ispanijos fašistai laiko
mi Amerikos talkininkais 
spėjamame kare prieš 
vietų Sąjungą.

! arba jų gimines.
88 procentai tų vokiečių 

atsakė, kad jie priešingi ė- 
jimui Į kariuomenę, ir tik 
12 procentų tam pritarė.

Vakarinės Vokietijos val
džia praneša, kad ji paskyrė:į 
du pačiu stambiausiu Hitlerio 
generolu tartis su Amerika, 
Anglija ir Francūz.ija dėl jų ŽymŪS kovotojai UŽ taiką 
SŠou naui0 Vokicliil1 gaus stalinines dovanas

Laimingi tie generolai, kad !
po karo buvo nepakarti. Prieš' Maskva. — Sovietų vy- 
Jų baudimą labai spyrėsi ang- i riausybė, minint Stalino 71 
lai ir amerikiečiai. Jau tada, I metų amžiaus sukaktį, pa
matyt, mūsų valdovai numatė,, skyrė penkias iki dešimties 
kad Hitlerio generolai kada tarptautinių dovanų ge- 
nors pasidarys labai naudingi, riausiems darbuotojams už

* taikos išlaikymą. Kiekviena
^Nesuprantu .kodėl vis^ zmo- dovana — p0 100,000 rublių 

(arba 25,000 dolerių.).
Tapo sudarytas komite

tas dovanom paskirstyti. 
Komiteto pirmininkas yra 
sovietinis akademikas prof. 
Dimitrius Skobeltski, vice- 

: pirmininkai — prof. Kuo

nes taip išsiilgusiai laukia 
naujų metų. Bet laukdami, 
pradėkime galvoti apie savo ! 
darbininkiškas pareigas. Fir
moje vietoje mums stovi mūsų 
organizacijos ir spauda.

Praėjusį ketvirtadienį tu
rėjome LLD 185 kuopos susi
rinkimą. Pustuzinis mūsų pa- Mo-džo, Visos Kinijos Dar- 
simokėjome duokles už 1951: bininkų Literatūros ir Me- 
metus.

Labai svarbu visose organi
zacijose duokles pasimokėti 
pradžioje metų. Ypatingai tas 
reikalinga tokiose organizaci
jose, kaip Literatūros Draugi
ja, kur duoklė yra metinė.

'Ar jūsų Laisvės prenumera
ta geram stovyje, 
te”?

Nepasilik skalnu 
organizacijai, nei 
Paščiui!

Pradėk 1951 metus ramia 
sąžine. ,

up-to-d a*

nei savo 
savo laik-

KINIJA VĖL REIKALAUJA, KAD JANKIAI 
PASITRAUKTU IŠ KORĖJOS IR FORMOZOS . j

Peking, gruod. 26.— Vy
riausias komandierius Kini- *

| jos Liaudies Respublikos 
armijos pareikalavo iš
traukt visa amerikonu irC- > v
kitų svetimųjų kariuomenę 
iš Korėjos ir atsaukt kari-

i nį Amerikos laivyną iš

Formozos salos, vandenų.
Kalbėdamas per radiją, 

jis taipgi pareiškė, jog Ki
nijos respublika turi būti 
priimta į Jungtines Tautas.

Kol tie reikalavimai ne
patenkinti, tol negali būti 
taikos Azijoje, pabrėžė Ki
nijos armijos vadas Ču Teh.

Vėliausios Žinios
— -- | Washington. — Prezid. 

Bet i Trumanas slaptai tariasi su 
; sekretorium A- 

juos chesonu, apsigynimo sekre-
i torium Marshallu ir

Ame-, karinių štabų galva

čiame pietiniame Korėjos / 
pussalio gale.

Generolas MacArthuras ' 
i uosto, šiauriniai-rytiniame sveikino amerikonų ištrūki- 

užmuštas ; Korėjos pajūryje. mą iš apgulto Hungnamo
nelaimėje! Laivais iš Hungnaiųo per kaip “puikų karinį žygį”, 

dvi savaites pasitraukė vi- Prez. Trumanas pareiš- 
so 105 tūkstančiai jankių irjkė, kad jų išsigelbėjimas iš 
jų talkininkų - anglų ir Pie- jten, tai “geriausia kalėdinė 

i dovana.”
Šiaurinės Korėjos liaudi- 

; ninkai ir jų padėjėjai kinai, 
apsupę amerikonus Ham- 
hunge - Hungname pirm 14 
dienų išlaikė'juos apguloje 
iki Kalėdų, v
Ugnies ir plieno užtvara
Korėjos liaudininkai ir 

kinai stengėsi sunaikint ap- 
' gultuosius.

Amerikiniu karo laivu v J4
patrankos, lėktuvai, armi 

artilerija ir tankai^ b( 
atvangos pylė plieno' i 
sprogimų ugnį į apgulan 
čius priešus. Ugnies ir pli< 
no užtvara sulaikė Korej' 
liaudininkus nuo dideli 
masiniu šturmavimu. Lit 
dininkai todėl tik maž 
būriais — po šimtą kito 

' atsargiai puolė apsupK.. _ 
Čiangininkai dabar prašo. jan^jus- atakavo apgul- 

l’asl-1 Trumana atšaukti ta už-' tuo«lus ; kulkosvaidžiais, 
' rankinėmis granatomis, mi- 

Tautininkų seimas For-j “idžiais ir šautuvais.
mozoje taip pat ragino savo x l?.oia pnm Ka- 

. _ j prezidentą - diktatorių Či- J1G Pį adejo naudot.vie” 
Siaurinės , anga sparčiau ruoštis įsi- I- 

veržimui į Kiniją.

Čiang siūlosi užpult 
Kinijos respubliką

Formozą. — Čiang Kai- j 
šėko kinu tautininku seimas 
Formozos saloje atsišaukė i 
i prez. Trumaną, kad leistų 
jiem atakuot Kinijos Liau
dies Respubliką. |

Kuomet Trumanas birže- , 
lio 27 d. pasiuntė savo- karo i 
laivyną saugot Formozą V 
nuo Kinijos liaudininku-ko-
munistų, sykiu jis uždraudė 
čiangininkam iš Forlnozos 
užpuldinėt Kinijos sausže- 
mi tol, kol Amerikos 
vynas globos Formozą. 
amerikiniam laivynui įsa
kyta sergėt Formozą,

i Šiaurinėspat sienos tarp šiaurinės į pus nukai’iauti ČL. 
Korėjos ir Mandzūrijos, bet Ko].ejos iiaudininkai. 
per porą savaičių buvo pri 
versti ant greitųjų

visų traukt atgal beveik iki' 38- draudimą
_ . . .____ .c ___ -c o___  gen. tos paralelės; 1 —1

I rikos ambasadorium Ispanių Qmaru Bradley apie karinę ginklų i 
paskirtas Stanton | politiką Tolimuosiuose Ry-

; tuose, Europoj ir namie.

paliko daug 
ir amunicijos.

So-

Korėja. —’ Amerikiniai 
lėktuvai antradieni numetė 
176 tonus bombų sprogdin
dami ir degindami Šiauri
nės Korėjos miestus, tiltus 
ir įvairius karinius taiki
nius.

Pyongyang
Korėjos liaudininkų radi
jas sakė:

Liaudies Armija visais 
frontais stumia atgal ame
rikonus ir jų talkininkus; 
paėmė nelaisvėn dar 400 
priešų kareivių ir oficierių.

lai-
0

iki

| na ar dvi patrankas, bom- 
i barduodami amerikonus

Kataliku vadas užgiria T.uo V“‘pu laiv,1- palaips‘ Aiuiuauiiį uuuu .. m. , niui gabeno jankius ir jų 
atom-bomby naudojimą j talkininkus iš Hungnam uo-

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur vis bandė pateisinti 

Į nelaimingą savo ofensyvą, 
I kur jis lapkričio 25 d. ža- 
| dėjo nušluoti visą šiaurinę 

_____  Korėją taip, kad jankiai 
Chicago. - Nelaiminguo- galėtų'Kalėdoms jau namo 

se atsitikimuose per kaledi- sugUztL

Kalėdinėse šventėse 
žuvo 664 amerikiečiai

kad jankiai
Chicago

no Draugijų prezidentas, ir 
Louis Aragon, įžymus 
francūzų rašytojas.

Taikos dovanų komiteto 
nariai yra atomin. Anglijos 
mokslininkas prof. John 
Bernai, Danijos rašytojas 
Martin Anderson - Nexoe, 
Italijos seimo narys prof. 
Marquez Concetto, Čilės 
poetas Pablo Neruda, ir ei-( 
lė kitų mokslininkų ir lite
ratų iš įvairių kraštų.

----------. San Francisco. — Pasi-
Dąlinai apsi- korė admįręlas Geo. W. Ba- 

niaukę, šalta ir gal snigsią. u e r, 74 metų amžiaus.
ORAS.

nes šventes žuvo bent 664 
amerikiečiai, kaip sužinojo 
Nacionalė Saugumo Tary
ba.

Automobiliai . užmušė 
daugiau kaip 500 žmonių. 
Kiti 164 asmenys prarado 
gyvybę gaisruose, šaudy
muose, lėktuvų nelaimėse, 
maudyklose ir kt.

Tai buvo nelaimingiau
sios Kalėdos per paskuti
nius 14 metų.

Girčiausios Kalėdos
Los Angeles mieste

Los Angeles. — Per Ka.- 
lėdų šventes čia buvo suim
ta 1,222 asmenys už girtu
mą. Automobiliai Los An- ; 
gėlės gatvėse užmušė 11 
žmonių ir sužeidė 1,073.

Areštuota 318Tiž,tai, kad, 
girti būdami, vairavo auto
mobilius. , !

Tada amerikonai 
pasiekę ■■ Hyesandžin

buvo

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman RheS' ke
tino dovanot gyvybę 84 po
litiniams kaliniams, pakei
čiant mirties bausmę kalėji
mu.

(Jis jau nužudė bent 15 
tūkstančių politinių kali-

prie 'nių.)

Washington. — Prelatas i 
Edmund A. Walsh, katali
kų Georgetown Universite-j 
to vice-prezidentas, pareiš-i 
kė, jog Amerika turėtų, 
“dorinę teisę” naudoti ato-Į 
mų bombas prieš Sovietų 
Sąjungą, jeigu Trumano 
valdžia nužiūrėtu, kad So- 
vietai “ruošiasi užpult” 
Jungtines Valstijas.

Kaip francūzų bankai , Australų unijos išsirinko 
pasipelnė iš karo kairiuosius vadovus

Komunistų Partijos 
suvažiavimas

Paryžius. — Francūzų 
Indochina bankas 1945 me
tais turėjo tik 832 milionus 
frankų pelno, o 1949 metais 
jis pelnė jau 9,490 milionų 
frankų.

Taigi karas prieš Vietna
mo Liaudies Respubliką In- 
do-Kinoje išpūtė to banko 
pelnus daugiau kaip tūks
tančiu procentų. Taip pat 
riebiai pinigaujasi iš to ka
ro kiti francūzų bankai.v

Washington. — Valdžia 
įsakė 20 procentų sumažin
ti cinos naudojimą civili
niams dirbiniams, nes dau
giau cinos reikia kariniams 
įrankiams.

Melbourne, Australija. — 
Trys didžiosios unijos 
Australijoje išsirinko kai
riuosius vadovus viršinin
kais, nepaisant, kad prem
jero Menzies valdžia apšau
kė juos komunistais ir gra
sino pašalint. Valdžia grū
mojo panaudot prieš juos 

įstatymą,} ~ 
Komunis-

išrinkti

neseniai išleistą 
kuris uždraudžia 
tų Partiją.

Kairieji tapo 
Mainieriu, Geležies Darbi-
ninku ir Jūrininkų i Unijų 
vadovais.

Aukščiausias Australijos 
teismas svarsto apeliaciją, 
prašančią panaikint Įstaty
mą prieš komunistus.

New York. — Šią savai
tę Įvyksta penkioliktasis 
Amerikos Komunistų Par
tijos suvažiavimas.

Masiniai mitingai New 
Yorke, Brooklyne ir Bron- 
xe šį trečiadienį vakare bus 
paruošiamieji suvažiavimui 
sambūriai.

Paskui per tris" dienas po
sėdžiaus tik išrinkti suva- 
žiaviman delegatai.

Hong Kong. — Anglų vy
riausybė protestuoja Jung. 
Valstijoms, kad jos, už- 
drausdamos prekybą su Ki
nijos Liaudies Respublika, 
smaugia ūkinį anglų kolo
nijos rlong Kongo gyveni
mą. ' ‘

Nepranešama, kiek ame« 
rikoilų liko nukauta, sužei
sta bei suimta visame ap- z 
gulime; bet paskutinę išsi
kraustymo dieną nė vienas 

i jankis nežuvo.
Pirm sulipant paskuti

niams amerikonams į lai
vus, jie užtaisė sprogimus, 
kurie ir sunaikino prieplau
kų įrengimus, traukinius, 
fabrikus ir kitus svarbes
nius Hungnam miesto pa
status; sudegino ir daug 
paprastų namų.

193 laivai per dvi savai
tes taip pat išgabeno iš , 
Hungnamo 91,000 civilinių 
korėjiečių, 17,500 karinių 
automobilių ir tankų ir 
350,000 tonų įvairių krovi
niu.

Išgelbėti iš Hungnamo 
amerikonai ir jų talkinin
kai gal bus persiųsti į vidu
rinį frontą prieš Korėjos 
liaudininkus, į pietus nuo 
38-tos paralelės.

Jankių komanda ketina 
tęsti kovą, iki užkariaus 
Šiaurinę Korėją, liaudišką 
respubliką.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai per pastarąjį savo o- 
fensyvą atėmė iš ameriko
nų paskutinę papėdę Šiau
rinėje Korejoįje; '

%25c4%258dun%25c4%258do.no
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Liet, aukštosios mokyklos seniau ir dabar ~ DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.Amerikos lietuviams bus įdomu šiek tiek plačiau susr ,w----------------------------—----

pažinti su Lieluv. aukštųjų mokyklų padėtimi, palyginus i Mokslo ryšiai su visomis 
su tuo, kas buvo seniau, šiuo svarbiu klausimu įdomių 
davinių suteikia Vilniaus Vąlstybinio Univiersiteto pro
fesorius S. Jankauskas. Jis rašo entuziastingai ir įsitiki
nusiai, kad Lietuvoje mokslui ir apšvietai plėtotis yra /Inipą fildn f J Vz 111 kj 1-4 IY 1 vJ 

; staigomis.
------- ------------- Universitetų ir institutų 
neakivaizdines, I mokslinės pajėgos Įneša sa-

įstaigomis
Diena po dienos 'stiprėja TIE STEBūKLINGI 

■mokslo darbuotojų ryšiai HORMONŲ VAISTAI 
i su respublikos pramonės, 

____ ___ i ir kultūros i-I

tę, kitą, o paskui ligoniui jie 
jau esti pavojingi, kad ir su
mažintomis dozėmis juos var
totum. ■ z

Jie smarkiai pagerina reu
matiko (ar ir kitokio ligonio) 
būklę. Ir tas pagerėjimas tę
siasi tik kolei gydytojas tų 
hormonų su adata leidžia. Po 
keleto dienų tokių įšmirkšti- 
“i gydymas sustabdomas. 
Jei ne, tai išeina iš vėžių iš
judintieji ligonio hormonai. 
Ligonio antinkstines (adrena- 

) liaukos ir priedėlis 
| (posmegeninė liauka) sutrin
ka. Iš to kitas ligonis gali 

bet gal nct Pam’šimą, proto ir 
nervų sutrikimą. Kitam nuo 
to gali pasidaryti cukraligė— 
diabetas labai pavojingos rū
šies. Mat, tie galingieji hor
monai gali pagadinti kasos 

Prida- (^lūžiosios liaukos) insuliną 
bet tik«j 8’anūnamąstaš celes. Tada jau 

bėda. Dar blogiau ir už patį 
reumatizmą.

Arba nuo tų galingųjų hor- 
’’ monų gali pagest, nuvyst ant- 

inkstinių liaukų žievelė (luo
ba), o tada irgi blogi popie
riai.

Jei tuos stipruolius hormo
nus vartoji savaitę kitą, o 
paskui turi sustot, tai ir narių 
pagerėjimas sustoja ir vėl 
blogyn pasidaro. Kartais dar 
blogiau, negu pirma buvo.

su- Gali būt, kad, laikui bėgant, 
traukimai, ir reumatikas gali.tuos hormonus bus galima 

Tik sušvclnint. Kol kas nebandy- 
preparatų ilgai kite. O ir labai jie brangūs 

Gal savai-.tebėra.

jau 
reu-

Draugai daktarai, aš 
nariu

Paeiti vargiai 
gelia narius 
moteris. G v-

imo seniai sergu 
onatizm u.
liu ir tarpais
Esu. 63 metų

I derlingiausia dirva. Prof. Jankauskas rašo: 
i • .

Paveldėjimas iš seniau 
Lietuvos Tarybų Sočia-' 

listinė Respublika gavo nuol 
buržuazinės Lietuvos švieJ ............ .
tuno srityje ir, ypač, aukš- • Griežtai pasikeitus studen- binį() mokslo 

i tosios mokyklos srityje Ja-į tu sudėtis tobulinti senuosius ir įsisa-
T- • i u •• j • j; i Ai; u- 4- j bai menką palikimą. Buržtr i j- našaknu pasikeitė i vinti naujuosius gamybosKai darbo unijų vadai,aną dieną nuvyko Washingto-;azingje UetuYoje tebuvo « auLtUiu mokslu soc aingImetoduš. ,______ .

nan ir pranese prezid. Trumanui, kad j.e nebepne-, viso 7 aukštosios mokyklos!stud^ ų nJu oTi' Vilniaus universiteto ge- H ir vėl paskui jie atkrito.
singi algų kontrolei, jie davė valdžiai green light tuo- qilnna matermlinp bnzp. 7 • c 1 • 5 v. . ' , J J ' ’ ’ fnncnimi nradfti su •ilgomis Dairu- imi turime- visoie mito-! 1 materialine baze,santvarka p]acla, atvėrė ologai n-geografai tyrinėja- jau piąctcti su algomis, uaoai jau tuiime. visoje auio-|ir negausingu moksliniu ..............
mobilių pramonėje darbininkams algos jau užšaldytos, j pelS0nalu. fd *b’ M 1 nuns
Taip patvarkė Economic Stabilization administratorius į Bet ir tos mokyklos laij 
Alan Valentine. j Linos fašistu oWiciios! 1 ? ? g i "

Panašus algų užšaldymas bus išplėstas po vj>as pra- laikotarpiu iširo moktd n s U°Lva,k.a'™' į '°, tarl’u kai 
, ■ • .> a b . / ,v J Ldipiu ^iiu, immt>iiuio burzuazmiais laikais mo-

į kytis aukštojoje mokykloje 
tebuvo prieinama tik mies- 

i to buržuazijos, stambių 
I valdininku ir buožiu vai- I v v; kams. Antai, šiais mokslo

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .......... $7.00! Canada and Brazil, per year
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Queens Co., per year .. $8.00. Foreign countries; per year
Queens Co., per six months .... $4.001 Foreign countries, 6 months

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

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Pradėta ne iš to galo

nan ir pranešė prezid. Trumanui, kad jie nebeprie- 
šingi algų kontrolei, jie davė valdžiai “green light

ra-------- ----
i skaitant
I

; šiuo metu mokosi.: 
studentu.v

11,000 i vo indelį i liaudies Ūkio vy- c]žiaUS visur ir visaip. Kartais
< 4- X v z-xstymo darbą, padeda Įdiegti i;iek atleidžia; 
gamyboje priešakinio tary- k,au suima.

o kartais smar-
Man teko skai-

pasiekimus, tyt apie tuos naujai išrastus mi?
hormonus “cortisone 
“ACTU,” kokių jie 
pridarė, paliegėlius

Tai nežinau, gal ir

ir 
stebuklų 
pataisė,

man ver
tėtų pabandyti. Man daktaras 
sakė, kad negalima, I

• jis tik nenori užsiimi.
ATSAKYMAS

Tai]), tie naujieji hormonai 
i (išjudi n toj ai) iš tiesų yra 
j smarkūs išjudintojai 
ro beveik stębūklų, 
tam kartui, nepastoviai.

Tai yra labai galingi prepa
ratai ir tebėra jie. pradinėj, 
tyrinėjimų stadijoj. Tų hor- 

negalima 
privačiai praktikai. Tik di
desnėse ligoninėse daromi su 

; tais hormonais bandomai, gy
dymai.

Ir kortizonas i)

minėralinins resursus, dur- 
; respublikoje;!

biologai tiria Baltijos jūros', 
žuvų -resursus, taip pat Ne-į 
muno žemupio pievas.

Žemės Ūkio ir Veterina-I 
rijos Akademijos mokslinis-; 
tiriamasis darbas yra susi-1 
jęs su žalieninės sistemos 
įvedimo, laukų derlingumo 

gyvulininkystės

valstiečiu, pių ' klodus *-7 1 . -I • , . »

mones. Bet kaip su kainomis? Ar jos atstumtos atgal? i personalas, išsklaidė, I “ 
Arant jų uždėta kontrolė? Valdžios pareigūnai dar nė j liotekos ir mokslo priemo- 
nekalba apie rūbų ir maisto kainų kontrolę. Jie visiškai! nes išgrobstytos, o insti- 

L pamiršo tą faktą, kad kainos, Korėjos konfliktui^iškilus, Į tūtų pastatai visiškai ar da-j 
smarkiai pašoko aukštyn, kad pirmiausia reikėjo jas at-Jinai sugriauti. Todėl po f 
varyti atgal. Bet .toks žygis pakenktų kapitalo intere- j Lietuvos išvadavimo iš vo-1 
sams. O prezidentas Trumanas ir Jo paskirtieji stabili-, kiškųjų fašistų jaunajai 
zatoriai ir administratoriai neturi, matyt, jokio tikslo j socialistinei respublikai 

! teko beveik naujai kurti 
aukštųjų mokyklų tinklą..

Mokyklų atkūrimas |
Bet Lietuvos aukštųjų : klausios 

mokyklų tinklas per trunv.tams mokytis. Be to, 
pa laiką buvo ne tik atkur
tas, ale ir žymiai praplės
tas, buvo sustiprinta ir pa
gerinta aukštųjų mokyklų 
mokomojo bei mokslinio 
darbo materialinė bazė. Da
bar Lietuvoje yra 12 aukš-

užgauti kapitalo interesus.
Tas tik parodo, kad karo ir militarizmo našta suverčia

ma vien tik ant darbo žmonių pečių.

metais Vilniaus universite- j pakėlimo, gyvulininkystės r.
te mokosi 768 studentu — išvystymo bei jos produkty- b ..... ,„ 
darbininkų vaikų, 867— ko- vumoi pakėlimo klausimais. Imonų dar ir gaut 
iūkiečių vaikų ir 727 —dar- j 
bo inteligencijos vaikų.

Lietuvoj sukurtos palan- 
ąlygos studen-;

te mokosi 708 studentų

Medžiagos kolūkių statybai

DUSETOS, sp. 29 d.—“ži- 
į būrio” žemės ūkio artelės kol- 

kad^ūkiečiai nutarė 
jų dispozicijon perduodama . metais pradėti visuomeninių (smarkiai ir staigiai 
moksliniai kabinetai, bib- ir ūkinių pastatų statybą, ligonio liaukas.

ateinančiais

moksliniai kabinetai
liotekos, mokslo priemonės, Kolūkiečiai jam įrengė plytinę džia spazmai,
— visi gerai besimokantieji | if kalkinę. 4...~..u..... .

. i i " _____ ? ..i.* ! udnio iv-i t

bendrabtv mins 1

ACTH’as 
sukrečia 

to atsilei- 
raumenų

Iš

Europiečių baimė
Iš Paryžiaus rašo C. L. Sulzberger, kad visoje Vakarų 

Europoje prasideda didelis kinkų drebėjimas. Visur pla
čiai kalbama, kad šis amerikiečių ir anglų įkarštis tuo
jau atstatyti Vokietijos militarinę galią pritvinkęs di
džiausiais pavojais. Labai bijoma, kad greitoje ateityje 
iškils anglų-amerikiečių-vokiečių sąjunga. Tokios sąjun
gos bijosi ne tik francūzai, bet ir kiti europiečiai.

Paryžiuje žmonės kalba, sako Sulzberger, kad Ameri- į 
koje tokios sąjungos pageidauja daug kongresmanų, ypa- j 
dingai daug reakcinių senatorių reikalauja militarinės 
nenybės'su vokiečiais. O Anglijoje ta mintis esanti pla
tai išsišakojus tarpe diplomatų.
Jei tokia anglų-amerikiečių-vokiečių sąjunga atsiras- 

i, ji piimiausia išmuštų francūzus.iš įtakos Europoje,! 
įskui sugriautų Šiaurinio Atlanto Sąjungą. į

studentai aprūpinami sti
pendijomis . ir ]-----------
čia is.
Išnyko bedarbių inteligen

tų armija
Buržuaziniais laikais tik j 

luvivAivyviigxa . procentu studentu/ 
i respublikos liaudies .1. , 1 . ,, . m- - - - - - • • J baigdavo ankstąsias mo-

i kvklas. Net tie, kuriems 
į pavykdavo baigti aukštąją 
mokyklą, dažniausiai ne

gauti nuolatinio 
nes buržuazinėje

šiais metais kolūkis paga-j lankstyt. ligotus narius.
14 tūkstančius plytų ir Įbeda — tų 

keletą tonų kalkių. ivartot negalima.

valstybiniai universitetai— 
Vilniaus ir Kauno. Lietuvos 
aukštosios mokyklos rengia 
mūsų i 
ūkiui bei kultūrai vystyti 
visų reikalingų specialybių 
kadrus.

Bet ką francūzai ir kiti europiečiai dabar galėtų pa-] ^sų aukštųjų mokyklų
ryti apsisaugojimui nuo tokio pavojaus? Beveik nie-1 ūikultctni ir katedios tun

Viskas priklauso nuo Washingtono. Jeigu Amerikos! į™ J Lietuvoje visada buvo gan- |tik |)o pi'rmojo’p^lTnio'k’aJ
nausybė yra pasimojus Vokietijos mihtarizmą atgal-!n.i?s Kurnėtus bti laooiatoj, _ ^4.^1:—4... „ . . . . . ;

iti, anglai nesipriešins, o francūzai, girdi, yra bejėgiai i ruas. mokymo dnbtuves iii
rimthi pasipriešinti. reikalingas pagalbines prie-!

ATSIMINIMAI APIE
PIRMĄSIAS PRAKALBAS

Rašo V. Globičius

kad jis daugiau nedrįs tūriškumą

darbo,

tikui, 
čionai s nė pasirodyti ’.

— sugedę

ir atsilikimą. Jis 
ėniė nurodinėti, kaip daug 

j mūsų tautiečių kas dieną žūs- 
•ta kasyklose. Jis sakė, kada 

. ’jis gyveno Shenadoryje, tai 
pas jis turėdavo džiaugsmo, jei 

praeidavo tokia savaitė, kad 
nebuvo mainose užmuštas nė 
vienas lietuvis.

Kalbėtojas liepė jiems švie-

pasikartojimas

Prieš 40 metų mūsų šalyje į “Amunicija 
nebuvo isterijos. Ji pasireiškė i kiaušiniai

l Man ir mano švogeriui, 
kurį aš gyvenau, buvo jau ir- 
pamiršta apie būsiančias pra
kalbas. Bet vakare pasibeldė 
į duris ir įėjo mūsų Susiedas

I Augustas, ir užklausė, ar mes sti"”r~patiems save gelbėtis, 
'rengiamės eiti į prakalbas. Jis jjs sa]^, bėda, kad jums nie-

; su bedarbių inteligentų.
Šiandien Lietuvoje

l mones : klausa specialistams,
; r ’ i. •• z. • i Irusiems aukštąjį mokslą, y-i ■/•• •• •• i * * Laboratorijos ir kabinę-į . . . j., - • 1

Kinijos minimum reikalavimai qnrūn‘inti naujaisiais ra labai dldele- .Tz. .. - u- j-- r m- i j •• r ita apiupinii naujaisiais ■ mpfim T iptnvos aukš- (žinodavo, taip pat, kaip ir da-Kmnos vyriausybe per radija paskelbė, kad ji negali. h-pno-imais . ilgu metus sietuvos auns , ‘ J ‘ . . ... ... ., ,J. J T % • rp 4. A 1 ki~- 14-1 Rengimais. tndnq mnkvklos išleido dau- (bar, po vadovyste kunigų, bu- ■.paragino mus greičiau rengtis,skaitytis su Jungtinių Tautų Asemblejos sudaryta ko-; Visos aukštosios mokyk- ; tosios.moKymos isieiuo uau ,...........] ......
misija ieškoti paliaubų Korėjos konflikte. Viena, toji ko- ios turi mokslines bibliote-1 8’iau jaunų specialistų, ne-j

■ - ■ — ■ ............ ..... . . igu jų buvo parengta per,
> .............olnSnnl-ntrhHA I

I , . , v . -rr."- • I .'>111 IKI 1i dvidešimtmeti. - Visi specia- n n .. .
i listai pritaikė savo žinias !
(respublikos liaudies ūkyje. |TarPe r

misija, sako Kinija, yra nelegališka, nes ji sudaryta beitas, kuriu bendras v
Kinijos. Antra, paliaubų pradėta ieškoti tik tuomet, kuo-!i fondas siekia daugiau kaip 
met amerikiečiams pradėjo frontuose nesisekti. Kai Mac-'du milijonus knygų tomų. ' 
Arthur paleido armijas per 38-tą 'paralelę, jis nušlavė ■ Lietuvos aukštosios mo- 
geografinį padalinimą tarpe Šiaurinės ir Pietinės Korė- kyklos turi dabar tokią 
jos. materialinę bazę, apie ku-jos. materialinę bazę, apie ku-

Kinija sutinka Korėjos klausimą svarstyti ir spręstį tik rįą buržuazijos viešpatavi- 
trimis sąlygomis: Pirma, kad Amerikos ir jos talkininkų I mo metais nez svajoti nete- 
armijos išsitrauktų iŠ Korėjos; antra, kad Amerikos lai-! ko. 
vynas pasitrauktų iš Formozos vandenų, ir trečia, kad 
Kinija būtų priimta į Jungtines Tautas. Kol šios trys 
minimum sąlygos neišpildytos, negali būti jokių diskusi
jų bei susitarimų dėl Korėjos konflikto.

ro. Bet mes turėjome isteri- 
pa- ikus lietuvių tarpe taip seniai, 
bai- į kaip tik galima atsiminti.

Senaisiais laikais, kada
Per 19-14-■ dauig tamsių “grinorių” atva-

Profesorių kolektyvas
Auga ir stiprėja profeso

rių - dėstytojų kolektyvas 
Lietuvos aukštosiose mo- 

Didelis studentų skaičiaus | kykjose^ Buržuaziniais^ lai- 
padidejimas

Aukštųjų mokyklų tink- 
Tai taip dalykas ir pasilieka. Karas Korėjoje tęsis. Ne- ■ J?* plečiantis kartu be pa
mato kad mnsn vvriaiisvhp nlanuntn Amprikns ipou iš- “t)VOS auga 11 StUClentl,simato, kad mūsų vyriausybė planuotų Amerikos jėgų iš

traukimą iš Korėjos arba iš Formozos vandenų.

• Amerikos nota
Mūsų vyriausybė pasiuntė notą Tarybų Sąjungai. Tai 

atsakymas į Tarybų Sąjungos lapkričio 3 dienos pasiūly
mą laikyti Keturių Didžiųjų (Amerikos, Tarybų Sąjun
gos, Ęritanijos ir Francūzijos) susirinkimą dėl apsvars
tymo Vokietijos reikalų. Brusselio konferencijoje anglai, 
francūzai ir amerikiečiai susitarė Sovietų pasiūlymą 
priimt tik su ta sąlyga, jeigu toje Keturių Didžiųjų kon
ferencijoje bus svarstoma taip pat visi kjti nesusiprati
mai arba reikalai. Tas išdėstyta ir mūsų vyriausybės no- 
toje.

" Ką dabar pasakys Tarybų Sąjunga, tenka palaukti. 
.Nuo lapkričio 3 dienos jau daug kas pakito. Anglai, ame
rikiečiai, ir francūzai susitarė dėl apginklavimo Vokieti
jos-. Į Sovietų protestus nebuvo kreipta dėmesio. Tuo bū
du į Keturių Didžiųjų konfeęenciją jau .bus atneštas ga
tavas planas, gatavas tarpe Trijų Didžiųjų susitarimas. 
Ką bepadarys viena Didžioji?

Kartu su pasiuntimu šios notos mūsų valstybės depart- 
mentas išleido platų “paaškinimą”, kaip ir kodėl prie 
šios situacijos, buvo prieita. Tame paaiškinime valstybės 
departmento spaudos direktorius Michael J. McDermott 
jodinėja, kad iš tos Keturių Didžiųjų konferencijos nie-

• -- ,vo puolami ir mušami pažan-1Taipgi užklausė, ar turime
Igūs kalbėtojai. Kaip kad Lais-j “amunicijos” ? švogeris atsa- 

. v , . Įvėje buvo aprašyta apie sumu-i kė, kad neturime. Tai Augus-viespatavnno L.J XT v .u .• - ■ T-' - 1 - įsimą New Yorko
jo Perkūno.

e mainierių

atvykau mažam
Pennsylvanijos

kas iš klebonijų, kuiriems jūs 
sunešate savo sunkiai uždirb
tus dolerius, nebando pamo-

valstijoj ;tas liepė nesirūpinti. Jjs sakė, 
•kad savaitė laiko atgal buvo 
iSvaitkaus krautuvėje ir užsa- 
i kė parūpinti du tuzinu suge- 
j dusių kiaušinių. Tad jis turįs 

švoge- 
atsivesti ir “šį

Kalbėtojas, lyg ir užsikarš- 
čiavęs, pasakė, jei jūs nesi- 
šviesite ir neklausysite, kas 
jums nori parodyti 'teisingą 
kelią, tai jums nepadės nei 
Dievas nei .velnias!
Tamsūnų sukilimas

To ir užteko tų laikų tam- 
sūnams. Augustas, nelaukęs nė 
“šveisoriaus” komandos, grie
bėsi už savo atsineštų kiauši
nių. Ir kaip jis sviedė link 
kalbėtojo, tai prieš jį ne per- 
toli sėdėjęs “šveisorius” pasi
kėlė duoti kamandą ir užstojo 
kelią Augusto mestam kiauši
niui. Kiaušinis atsimušė- į jo 
pakaušį!

Gavę ženklą, visi ėmė leisti

mieste
anglies ! užtenkamai. Jis sakė 

kasyklas, kur mainieriai dau-lriui, būtinai
giausia savo laisvą laiką leis-j grinoriuką”, nes jis dabar tik 
davo smuklėse prie barų. Tas įką iš Lietuvos, tai turi sma- 
miestelis ir buvo labai atsižy-!gią ranką!
mėjęs lietuviškais saliūninin- 

įkais, nes ten buvo
dauguma neturėjo mokslo lietuvių .salūnininkų negu su-

i laipsnių. < .
i Dabar tik Vilniaus ir’i gorijos biznierius.
i Kauno aukštosiose mokyk
lose dirba daugiau kaip
300 profesorių ir docentų.

Respublikoje plečiasi ka-
| (irų parengimas per aspi- ■
rantu r ą. Be to, didelę pa- ’

įkais aukštosiose mokyklose 
dirbo 110 dėstytojų, kurių i

studentų! 
skaičius; Lietuvos aukšto-1 
sioŠK mokyklose dabar be- 
veil< trigubai daugiau stu
dentų, negu jų buvo buržu
azinėje Lietuvoje.

Kauno univęrsitete .’’se
niau buvo iš viso tik vienas

Nuėję radome pilną svetai- 
daugiau nę veik vienų vyrų. Moterų 

■ j ten buvo tik koks pustuzinis, 
dėjus visų kitų tautų tos kate- Mat, tais laikais moterys j 

prakalbas neidavo. Atėjo tik 
didžiosios kerštininkės, kurios 
norėjo kaip nors kalbėtojui 
pakenkti.
Suorganizavimas po komanda 

' Vyrai buvo •
Į po “šveicoriaus” komanda.

žymiausias už visus ten bu
vo salūnininkas Gabrijėlius, 
nes jo biznio vieta buvo žy
miausioje miestelio dalyje. Ii’ 
apart gėrimų, dar jis užlaikė į 
ir valgomų ’ daiktų krautuvę. j 
O antram aukšte buvo susi-;

• suorganizuoti ]<a]betojo kas tik ką turė
jo. Ii* šaukė visokiais balsais,

technikos fakultetas su 698 1 1 k 11*1 * 1*1* rinkimų ii piamogų s\etainč. , nadnns ynnkln ntRiRtm’i’mii ! A i d
kadrus rešpublikai teikia 
visos Tarybų Sąjungos uni- 

Iversitetai ir Mokslų Aka-
studentais, dabar Kauno u- 
niversitete yra 5 technikos j 
fakultetai, kur mokosi dau- , .. T . -
giau kaip 2000 studentų. demiJ0S ^stitutai. 
Bendras studentų skaičiusi 
Kauno universitete per 
1944 - 1950 metus padidėjo 
nuo 1840 iki 2716 žmonių.
"'Lietuvos Žemės Ūkio A- 

kademijos studentų skai
čius" per tą pat laikotarpį 
padidėjo 
Vilniaus 
Institute 
tu. u

Iš viso 
aukštosiose mokyklose, į

Tiriamieji darbai
Lietuvos aukštosiose 

kyklose dirbamas intensy
vus mokslinis - tiriamasis 
darbas, nagrinėjamos ak
tualios liaudies ūkio bei 
kultūros problemos
Kauno ir Vilniaus universi
tetuose per

mo-

beveik 330%, o 
Pedagoginiame 

— beveik 13 kar

Lietuvos TSR

ir pa- 
belei-

Dr. Šliupo prakalbos

Vieną dieną, kaip 
prastai, mainieriams 
džiaut laiką prie barų, mies
telyje pasimaišė ne jaunas ir 
nepažįstamas žmogus su skir
tinga elgsena nuo kitų. Jis da
lino lapelius, kad įvyks svar
bios prakalbos Gabrijėliaus 
svetainėje. K,albės Dr. Jonas

Į jis paduos ženklą atsistojimu, 
i (ai kad visi paleistų į darbą 
l kiaušinius ir kas ką turės.
J Pirmas ant estrados išėjo 
tas p'at žmogus, kuris prieš 
porą savaičių išdalijo apgar
sinimus dėl šių prakalbų. Jis 
pirmiausia prašė visų, kad 

i apsieitų kultūriškai ir nusiim
tų skrybėlės, nes ten didžiu
ma sėdėjo su skrybėlėmis. Bet 
didysis Mikas sušuko: “Prieš 
ką, ar prieš tą velnią?”

Pirmininkas pasakė įžangi- 
prakalbėlę

Gerai, kad jie prisibijojo 
Gabrijėliaus. Ir jei savininkas 
nebūt išgirdęs to baisiai įnir
tusių triukšmo ir nebūtų atė
jęs jų apmalšinti, tai .jie bū
tų nulinčiavę kalbėtoją. Nes 
svetainė ten turėjo tik vienas 
duris, kurios buvo užpakalyje 
svetainės. Bet Gabrijėliui su- 
draudus, tamsūnai kiek nusi
ramino. Tada Gabrijėlius lie
pė šliupui eiti paskui jį.
Tamsūnų liežuviai

Kada šliupas ėjo iš svetai
nės, Gabriejėliaus vedamas, tai 

]<acl iš abiejų pusių ta tamsioji 
publika šaukė, . keikdama 
bjauriausiais žodžiais. Mote- 

Į rys rėkė, kad užmušti tą* 
barzdotą velnią. O ,kai kalbė
tojas ėjo pro pat jas, tai jos

Antai, šliupas.
Man kaipo jaūnamečiui iri 

atvykėliui šion šalin, į 
kas!!!? 

ir apie ką ten kalbės. Bet se
nesnieji gyventojai, o labiau- 

Isia tai juodaūsis, kurį visi va
idino “šveisorium”, trukšmavo;
Tai čia ir vėl atsitrenkė tas 
fa-rniazonas bedievis mus mo- 

į esame lygūs
I su beždžionėmis! O kitas šau- 

rimtai pasikalbėti ir susitarti, kė: Vyrai, susiorganizuokime,

te tuose per pastaruosius į naujam 
metus įvykdyta 450 moksli- mažai buvo suprantama
nių w tiriamųjų darbų, iš 
kurių 81 pritaikyta liau
dies ūkyje.

ir paaiškino, 
j kad Dr. šliupas neatėjo čio-1

norais,

<o negalima tikėtis, niekas neišeis! Dabar diplomatai bevaisingumui. Tai kam dar ją laikyti? ______ __
•• ‘ '• ’ ' ,41< ’ TrKonferencija gali būti naudinga ir vaisinga gerais ]ęjnti, kad messtebisi ir nesupranta, kam tas sutikimas eiti į Keturių _ _

Didžiųjų konferenciją, jeigu iš anksto pasakoma, kad nutarimais tik tada, kada jo,n žmonės susįrenka su nuo-' 
-negalės būti jokio susitarimo? Tasai paaiškinimas, ki- širdžiausiais troškimais 1 j--’—1-!širdžiausiais troškimais 1
tais Žodžiais, pasmerkia' Keturių. Didžiųjų konferenciją netik reikalauti nusileidimu,,bet ir daryti nusileidimus, i tai mes parodysime tam, ere-

nais su- blogais 
pakenkti ar įkeisti ką nors.
Šliupas kalba

šliupas pradėjo kalbėti su 
žodžiais, “broliai ir sesės lie
tuviai.” Ir kalbėtojas ėmė aiš- SpįftUdė ant jo.* 
kinti apie mūsų tautos nekul- (Tąsa 3-Siatne pusi.), v 

.... . 11.1'<-» 1

2 psl.-Laįsvė(Liberty, Lįth. Daily) -Trečf> Gruod.-Deę. 27,sĮ$£0
■ " ■' .iv'nA v
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

--22-

MOTERŲ KAMPELIS ! per daugumą, prie gerų no
rų, galėtų daug ką atlikti.

Daleiskrme, tūla
įsteigtų tarpusavinį “ban-

Atsiminimai
grupė

m/l . • n > T> ■ •• ■"" kutį” retkartiniamsMoterų Progreso ratnj OtC» [tams įmesti

—O kuo ji vardu?
—Vardas jos, narsusis riteri, pago

niškas—Lainja.
—Laima, — atkartojo riteris ir pasi

gėrėjo: — nors pagoniškas vardas, bet 
gražus. O mes ją pakrikštysim dar gra
žesniu — kokia nors Agne ar Ona ... 
Palauk, broli Hansai, tu sakai, kad iki 
pilaitės dvejetas dienų kelionės ten ir 
dvejetas atgal, bet tokiu būdu mes labai 
atsitiksime nuo visų ir galėsime pasivė
luoti prie Vilniaus.

—Tuo mes niekam nenusidėsim, rite
ri, nes ir mes be darbo’neliksim. O kas 
žino, gal tuo būdu dar daugiau patar
nausime ordinui ir pačiam šventam tikė
jimui. Ordinas už tą žygį mus tik pagir
tų ir apdovanotų.

jų, ar visi nori ir yra pasirengę stoti 
kovon su pagonimis mano vadovybėje?

—Visi! Visi! —suriko kryžiuočiai bro
liai, broliukai ir knechtai, ir būrys suju
do šerti savo žirgus, kad kuo greičiausiai 
galėtų leistis toliau nuo Nemuno krantų Į 
krašto gilumą.

ir jiems pasidarė nykų. Kolei nenusilei
do saulė ir neišlindo iš raistų ir stuobrių 
miško dvasios-prajovai, reikėjo skubėti 
prie savųjų. Jau buvo begrįžtą ’prie bū
rio, kai užpakaly jų trakštelėjo sausa ša
kelė, ir žvalgai, grįžtelėję atgal, pamatė 
žmogų. Žmogus nešė ant pečių nušautą 
stirną ir buvo ginkluotas vien ietimi. 
Žvalgų jis nematė. Ėjo jis truputį pasi
lenkęs po sunkia našta, abiem rankom 
laikydamas už kojų stirną, ir šlubčiojo. 
Buvo apysenis, tačiau atrodė tvirtas. 
Kai jis prisiartino prie eglės, Hansas 
Zvibakas išlinko iš po šakų ir, ištraukęs 
iš makščių kardą, pastojo jam kelią. 
Žemaitis nustebo, paleido nuo pečių ne
šulį ir vienu matu sukryžiavo ietį su 
kardu. Bet čia pamatė jis, kad iš po eg
lės vienas kryžiuočių taiko į jį iš lanko. 
Žemaitis viena akimirka atšoko atgal ir, 
sviedęs ietį į šaulį, pervėrė jį mirtinai. 
Kryžiuotis riktelėjo ir išvirto. Žemaitis

prinę, leidosi kryžiuočiai į tolimą pavo
jingą žygį, bet ne iš karto nuo visų atsi
skyrė, o kiek laiko jojo Nemuno pakraš
čiu, aplenkdami žemaičių būrius, kad to
kiu bužu geriau paslėptų savo sumany
mą. Paskiau pasuko kiek iš kelio, tarsi 
pasiganyti, ir jojo į krašto gilumą jau 
nesugrįždami. XV

Pavasarį Hansas Zvibakas buvo kelia
vęs į Knystauto pilaitę per Padubysio gi
rią, bet kelio gerai neatsiminė. Dabar be 
palydovų nedrįso ryžtis. Joti dešiniuoju 
Dubysos krantu būtų tikriau, bet buvo 
pavojinga dėl žemaičių būrių ir Skir
gailos raitelių. Be to, nenorėjo būrinin- 
kas susitikti ir su savais kryžiuočiais, 
nes padubysiu, nuo Ariogalos iki Nemu
no, ordinas neseniai buvo pastatęs porą 
nedidelių sustiprinimų, kuriuose laikė ir 
įgulas. Dėl tam tikros priežasties jis 
norėjo aplenkti ir tas pilaites. Todėl, 
pasitaręs su kitais karingesniais bro
liais, nutarė keliauti miškais, toliau nuo 
Dubysos kranto, ir kur nors gauti pa
lydovą žemaitį. Žinojo Hansas Zviba
kas ir karingieji broliai, kad geruoju 
tokio palydovo negausi ir už pinigus ne
nupirksi, tad sumanė tokį sumedžioti. 
Pulti kokį nors kaimą ir paimti belais
vį buvo pavojinga, nes tuo tik sukeltų 
apylinkių 
sirėmimo, 
puolimus 
vėliau, o 
palydovą.

Kodėl būrininkas Zvibakas bijojo ir 
savų kryžiuočių, riteriui Drankui buvo 
neaišku. Jis pradėjo abejoti tauriais 
būrininko sumanymais, bet buvo jau 
taip toli atsitolinęs nuo Nemuno, kad 
nebesinorėjo tuščiomis grįžti-.

Ilgai jojo raiteliai miškais ir šlaitais, 
nematydami jokių gyvenamų sodybų ir . 
nieko nesutikdami. Pagaliau į pavakarę 
išjojo į lauką ir pamatė pamiškėje keletą 
trobų. Raiteliai susilaikė ir, nedrįsdami 
išlįsti iš miško, dairėsi. Niekur nebuvo 
matyti nė gyvos dvasios; nesigirdėjo 
žmogaus balso, net ir šunes nelojo; tik 
iš vienos trobos rūko pro stogą, dūmai. 
Hansas Zvibakas pasiėmė savo ginkla
nešį Oskarą Fuchsą ir du narsesniu bro
liu Rudolfą ir Henkę. Keturiese nuėjo 
šlaitu į sodybą, ar neužtiks kur grįžtan
čių medžiotojų ar šiaip nepagaus kokio 
vyro. Kiti raiteliai, slėpdamiesi miške, 
pasiliko jų laukti.

—Na, broli Oskarai, tvirtai laikyk 
rankose kardą, kad tau jo neišmuštų že
maitis buože.

—Laikau, riteri Hanse, bet kaip man 
reiks jo prašyti pasigailėjimo?—bailiai 
pažvelgė jam į akis ginklanešys.

Šlaite lapai nuo medžių dar nekrito ir 
nerudavo; visur buvo tylu. Nebesigirdė
jo nei paukščių balsų, nei bitelių dūzgi
mo, nesimatė jokių vabzdžių, drugelių, 
tik kaleno į stuobrius, geniai slapukai, 
skrebenamos liuoksėjo iš medžio į medį 
voveraitės ir tyliai čiurleno griovyje 
Upelis. Kai traškėjo po kojų sausos ša
kelės, visiems buvo nejauku. Priėjo vb- 
sąi arti prie sodybų, bet ir ten neaptiko 
nė gyvos dvasios. Buvo sustoję po ša
kota egle laukti, ar nepasirodys kas- iš 
sodžiaus. 'Ilgai laukė, dairėsi, žiūrinėjo/1

kiemus ir, jei ir išvengtų šu
tai bijojo vijimos. Sodžių 

ir grobį atidėjo brolis Hansas 
dabar pasiryžo, žūt būt, gaut

sas ištempė savo lanką, dingo krūmuose. 
Tuo tarpu, kai nugriuvo s brolis Rudol
fas, Oskaras Fuchsas taip persigando, 
kad bijojo ir iš po eglės išlįsti. Jis pa
manė, kad jie susidūrė ne su žmogumi, 
o su kokiu miško dievaičiu ar pačių miš
kiniu, nes viskas įvyko taip greit ir be 
jokio balso, kad jis tik pamatė, kaip ie
tis pervėrė jų draugą.

Pasiėmę brolio lavoną ir dairydamies 
greit sugrįžo prie savųjų būrio.

— Kas atsitiko? ■— nustebo riteris 
Drankas, pamatęs juos nešant ant ap
siausto brolio Rudolfo lavoną.

— Jokim iš čia greičiau, — tik’pasa
kė brolis Zvibakas.

Visus nukratė šiurpas, nes kiekvienas 
pamanė, kad brolį nudėjo ne žmogus, o 
kokia miško dvasia. Užšoko ant arklių, 
persvėrė per balną lavoną ir leidosi to
liau. Mišku visi jojo susimetę, nes kiek
vienas bijojo atsilikti ar net šoniniu bū
ti, kad ir jo nepagriebtų pikta miško 
dvasia. Apie palydovo pasigavimą jau ir 
kalbos nebebuvo.

Suradę miške nedidelę aikštelę, greit 
kardais iškasė duobę, trumpai ir pa
šnibždomis pasimeldė ir palaidojo velio
nį. Ant lygaus kapo išbrėžė kardais kry
žių ir, kad nebūtų jokios žymės, apibars
tė jį medžių šakelėmis ir lapais.

Saulė jau nusėdo. Girioje pasidarė 
tamsu. Būrys pametė kelią ir nebežino
jo, kur joti.

Nors brolis Zvibakas ir gerai žinojo, 
kad tai buvo ne miško dvasia, tačiau iš
gelbėti savo garbei jis vengė duot kokių 
pasiaiškinimų, nes jei būtų paaiškėję, 
kad jie keturiese negalėjo atsispirti vie
nam žemaičiui, tai būtų atėmę jam šar
vus ir pentinus ir išmetę iš riterių ir ti
krųjų brolių tarpo. Vengė atviriau kal
bėti apie įvykį ir brolis Henkė. Tik Os
karas Fuchsas šventai buvo įsitikinęs, 
kad jie susidūrė su miško dievaičiu, bet 
ir jis neturėjo ko pasakoti. Dabar, visas 
išbalęs ir iš išgąsčio pergedęs, krūpčiojo 
jis kiekvienai šakelei sutraškėjus ir vis 
brovėsi į būrio vidurį. Vesdamies ran
kose arklius, šnibždėjo raiteliai maldas 
ir žegnojos. Nebebijojo jie nei plėšriųjų 
žvėrių, nei žemaičių puolimo. Dabar jie 
visi pultų ir su didžiausiu narsumu grum- 
tųsi su du kartu didesniu priešų būriu, 
bet pasilikti nakvoti girioje, ir dar to
kioje vietoje, nė vienas nenorėjo. Riteris 
Drankas buvo sumanęs grįžti atgal ir 
apsinakvoti tame sodžiuje, vis tik ne 
miške, bet jį atkalbėjo būrininkas Han
sas.

Nakvojo būrys lauke, bet ,per visą 
naktį nė vienas raitelis akių nesudėjo: 
v islame Įdės i, kalbėjo rožančių ir sugulė, 
kai pradėjo švisti.

XVI
Buvo sekmadienis. Tą dieną uždrau

dė kryžiuočiai pakrikštytiems žemai
čiams ne tik dirbti laukuose, bet ir me
džioti miškuose. Šito draudimo niekas 
nepaisė, bet vis dėlto prisibijojo, kad 
kas nepraneštų į artimą pilaitę komtūr 
r ui ir kad už tą nepaklusnumą neatvyk
tų jų bausti. Be tp, buvo įsakyta, kad 

'sekmadienį, kai saulė pasiekia vidurį 
dangaus, visi susirinktų į kokią. trobą 
pasimelsti prieš krikščionių dievus, ku
rių kryžiuočių vienuoliai ir kunigai pa
skleidė po žemaičių sodybas “mūkelių,” 
atvaizdėlių ir medinių ar alvinią kry
želių pavidalu. ■ *

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Chuliganų ’suokalbis

Bet šliupas atrodė ramus. 
Jis šypsojosi, pasidairydamas 
į savo priešus. Užpakalyje ją 
ėjo didysis Mikas. O paskui y 
Miką sekė “šveisorius”, Stuk
sėdamas Mikui j užpakalį, 
ragindamas jį, kad atliktų 
"gerą darbą.” Mat, jų buvo 
manyta nustumti kalbėtoją 
laiptais žemyn. Bet vos Miko 
pirštai palietė šliupo pečius, 
šis greitai pasisuko, ir kaip 
trauks Mikui į pasmakrę! Ir 
jei , šveisorius” ir kiti ne
būtų stovėję arti Miko, tai jis 
būt parkritęs.

šliupas nudūmė greitai že
myn ir hiekas nematė, kur jis 
dingo. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad jis Gabrijėliaus kamba

riuose buvo pasislėpęs.

cen- 
medžiagoms 

supirkti. Ir bėgiu metų vie
na pasiūtų, kita numegstų 
kokį drabužėlį vaikui ar 

Dar kitos paga-
Lietuvos mylėtoja

vieniša gyventi, tad ir savo moteriai.
buvusius namus apleidžiau.jniintų ką nors tinkamą pa- 
Eina visko iškraustymas ir versti į pinigus bazare ar 

. panašioje atitinkamoje c" 
ruošimas. Ir visa tai vykdo- eigoje: būtų nudirbtas mil- 

0 norėjau žiniškas darbas.
Johanna T. viską suvesti, tvarkoje per-

Baltrušaitienė, išsiskyrusio- duoti kitiems... -

Sunku rašyti, klaiku stai
ga susigaudyti, atrinkti, 
;kas svarbiausia būtų pažy
mėti iš turtingo patyrimais, 
žiniomis ir veiksmais žmo
gaus gyvenimo, kokiu gy
veno daktarė <

ji iš gyvųjų eilių gruodžio 
21 d., 1950 m.

likusios dalies archyvo su-

ma be manęs.

panašioje atitinkamoje su-

Darbininkai kaliniai 
būtų apleisti, jų šeimos 
remtos, pradžiugintos.

Stebėtoja.

ne-
pa-

Savo ir Juozo Baltrušai
čio archyvą ji pavedė ir dar 
gyva būdama atsiuntė Lie-| 
tuvių Liteyatūj’os Draugi-1 
,jos Cėntraliniam ’Archyvui, i fi alvvl 11^
kuris jį rinko persiųsti Lie
tuvon, kad nežūtų Ameri
kos lietuvių sukurtas lite-,

Apie likučius nuo švenčių 
Likusios nuo šventadienio.-..ii • • uinuoiuo imu o v v. j a lcvvai iv i

1 a Ul inis O ynas U aPieĮ|Ue£u kalakutienos skanūs Savininkui gerai apsimokėjo 
• sandvičiai buna dar ska
nesniais, jeigu uždėsi po 
griežinėlį gruzdžiai išspra- 
gintų lašinių ir pomidorų, 
biskytį mayonnaise. Ge
riausia tinka ant apgruz-| 
dintos baltos ar 

T ... čių duonos.
' u ia Prie tokio sandvičiaus 

gerai pritinka' salotos. O 
spalgenų ar obuolinė košė 

bile

tos didžiausios lietuvių da
lies išeivijoje istorija.
Nežiūrint nebe jauno am

žiaus ir bendrai pasilpnėju- 
sios sveikat., jos mintijimas 
ir regėsena 'tebeveikė pui
kiai. Tą mes, newyorkie- 
čiai, patyrėme prieš porą 
.metų jai su anūke 
I lankantis Richmond Hill. 
! Ji tuomet1 LLD Moterų
Komiteto ir Vietinio Mote- ,- , 
ru ApšvietosAlubo suruoš-1 1 V... 

.tame povuvyje pateikė vie-j 
• na iš daugelio savo įdomiu , ''iv t 1 1, u Likusipaskaitų. Ir buvo pagerbta, atši)(lyti su s()su

: dubeltavame puode iš svies
1 to/SU biskučiu miltų, buljo-i 

” _ \ no ir pieno tiek, kad pasi-| 
n\cs’.. Jaun(^nes> darytų pageidaujamas! 
skaityti tiktai į skys|js. pama£u užverda —• 

įkaitina keletą minučių. Su- 
ai":dėjus smulkiais

Dr. J oš auna T.
Baltrušaitienė

Daktarė ilgą eilę^ metų 
gyveno Pittsburghe, 
paskutiniais metais gyveno’11^ Jh.uau^llu 
Blairsville, Pa. Gyveno pasĮp^1^: 
apnašlėjusį žentą, globoda-•'Pu. itelkta kukli dovanele, 
ma jaunametes anūkes ir Nlie menkos _ sviesos jinai 
pati jų globojama. Po sun-1tuomet skaitė taip lengvai, 
kios ligos, po operacijos, ten i ęaiP
sugrįžusi iš ligoninės pra
ėjusį pavasarį ji rašė:

“Sėdžiu kieme, tarsi gė
lyne, prižiūrima, kaip kūdi-

Pilnai atgauti spėka: 
vargiai ir į 
Dar jaunos jos dukters M i 
nervos mirtis ją skaudžiai j 

j pribloškė. Bet, kol‘gyvybė:

Anierikoje gimusi ir 
gusi, didžiomis pastango
mis, sunkiose pionieriškose 
sąlygose prasisiekusi j dak- 

Baltrušaitienė nenu- 
Ji išmo-

pati besitikėjo, tarės, 
tolo nuo lietuvių.
ko gražiai lietuv

!bėti ir. rašyti, trumpai ir 
! tebebuvo, kol jos širdis te-1įspūdingai savo mintis 
i beplakė, ji pulsavo noru dar inkšti. Ji rašinėjo spaudai 
lj----kJ cjau_ rašė referatus - p«r1<MDis$

sakė prakalbas.
• daugiau ko nudirbti, 
giau ko pamokyti moteris 
kuo nors padėti savo tautai 
padėti liaudžiai žengti

Nors Gabrijėlius turėjo 
daug nesmagumo, padaryto 
jo svetainėje, bet jam kele
riopai atsimokėjo žemai prie 
baro. Visi sugužėjo nuo sve- > 
tainės į jo saliūną, kad keturi

• pidu Icvie-I bartenderiai vos spėjo apsi-
* j 1 n k i n n LirPi'm'įdirbti. Visi labiausia tyčiojosi 

iš didžiulio Miko, kad jis taip 
netikėtai gavo lupti nuo Šliu
po.

Nckurie išmetinėjo Gabrijė-
kurioSjiiui už jo įsikišimą. Bet Gabri-

Gelius sake: Jūs esate dideli 
I kvailiai. Ar aš galiu leisti, 

paukštiena skanu i kad užmuštute žmogų mano 
daro name! O valdžia atimtų lei

dimus, uždarytų biznį ir 
! gaučiau kalėjimo.
i Du vyrukai, kurie labai bu- 
|vo panašūs į peštukus, prade 
jo mušti Augustą už tai, ka< 
jo mestas susnjirdęs kiauši 
n is atsimušė į “šveisoriaus

5<

šmoteliais! pa]{aušj jr aptaškė juos. B 
supjaustytą mėsą, pakaitina Į išėjo didelis vyras bartend- 
dar kelias minutes.. Pas-j ris 
klausia įmaišo su biskeliu' 
pieno išplaktų trynių. Kai | ‘ 
kurios dar deda rūkšties, į laikus 
kitos ne. Paduoda karštą.

Galima paduoti taip, kaip per kokią 
paduodama “chop suey,” su kur pasireiškė 
gruzdintais ar virtais ma- Lietuviai buvo 

ir 
_ „ . ant apgruzdintosDr. Baltrušaitiene visuo-,al. bandukiū. 
?t sielojosi lietuvybe ir į ‘

paskaitas, (]<aroneiiajs

ir apramino juos.
Šių dienų “Grinoriai”

I Taigi prisiminus tuos se 
žmogus pamatai,

1 istorija pasikartoja. Sakys' 
30 metų' m 

peštukiz 
surimtėj- 

ryžiais, ar sukultūrėj^. Bet pradėjui

šviesą, laisvę, taiką ir ge- Lietuvos liaudies likimu. Ji! SKELBK1TĖS LAISVĖJE
rovę.'" " dėjo didžias pastangas |

Viename paskiausiųjų įkurti Pittsburghe prieuni- 
Į laiškų ji'skundėsi, jog lai- ------- — y
kas labai trumpas, neskal-. rį, kad tuo iškelti lietuvių ■

rovę;

versiteto Lietuviu Kamba- t 4K.
vardą ir priestižą Ameri-I 
koje. IF ji , karštai 'užtarė! 
pasiliuosavusią nuo smeto-’ 
ninės fašistinės

sus. Ribotomis spėkomis 
gyvenant, sakė ji, laikas 
prabėga dar sparčiau, ne-

| nuodarbiai. O ji dar vis no
rėjo daug nudirbti, stiprės- dos Lietuvos liaudį. Dėl to 
nių pajėgų valandžiukėmis 
buvo pasišovusi dar para
šyti moterims knygą.

Paskutiniais

duonos yykti jaunesnei kartai, iš 
j ’ lėtai smetoniškoje kultūroje, 

pradėjo pasireikšti dar net 
kiek bjauresni įvykiai.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ Girtuoklystė plečiasi
I i S XT

PRANEŠIMAS
į 1949 metais Norvegijos gė- 
Irikai išleido degtinei ir vynui 
j 56 milionus dolerių. 1939 me
tais jie pragėrė tik 14 milionų.

BROCKTON, MASS. 
Lietuvių Tautiško Namo Draugys- 

, pasilikimui Naujų Metų ruošia 
priespail-j turkių ba’nkictą. įvyks pirmadienio 

J vakare, 31 d. gruodžio, Liet. Tau- 
.. v. . v. tiško Namo Apatinėje Svetainėje.
JI bllVO aršiai nekenčiama. (Durys atsidarys nuo 7:30 vai. va-! 

Bilieto kaina ypatai $2. Pra
šome visus ir visas dalyvauti.

Lietuvių Literatūros Draugijos 6| 
kuopos mėnesinis susirinkimas nu-1 
keltas iš 1 d. sausio, dėl Naujų Me
lų šventės,j pirmadienį, 8 d. sausio. 
Susirinkimas įvyks Liet. Tautiška-j 
me Name, 7:30 vai. vakare. ’

J 
i Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vės metinis mitingas yra nukeltas 
iš sausio 2 dienos į antradienį, sau
sio 9 d., 1951 m. Mitingas įvyks sa
vajame name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visus narius prašome įsitėmy- 
ti ir dalyvauti. '— Goo. Snirrtaitiš. 

. . j (248-249)

!< CHARLES J. ROMAN

tos reakcininku saujos, ku-'kai'°- Bi 
I ri yra 

keleliais pažangai,
metais ji daug darbo pade- išnaudojimui žmogaus žmo-

• jo atrinkinėdama, tvarky- gumi.
dama savo vyro literato ve-’ Daug, daug dar būtų kas 
lionies Juozo Baltrušaičio rašyti apie tą ankstybosios 
paliktą ir savo ilgu amžių- amerikonų lietuvių 
mi sukauptą archyvą. Liga pionierę profesionalę, liau

to darbo dar ne- dies švietėją ir draugę, ve- 
i lionę daktarę Johanną Bal- 

nebepajėgiu ■ trušaitienę. S. Sasna.

užklupo 
baigus. Ji aimanavo:

Pabėgus,

lemiančiai galą

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

kartos 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Moterys nelaimingiesiems 
talkininkes

Antrojo pasaulinio karo 
laiku įsikūrusi nauja įstai
ga, moterys savanorės ligo- 

j ninėse, nesibaigė su užsi- 
į baigusiu karu. Matydamos 
didelę stoką priežiūros ir 
taip reikalingos sergan
tiems draugingumo šilimos, 
daugelis tų savanorių pasi
liko * iš geraširdystės ligo
niams draugėmis. Ki
tos nuėjo vėliau, norėda
mos sunaudoti savo liuos- 
laikį kokiam labdaringam 
tikslui.

Ir dabar po visą mūsų 
šalį yra užsilikę tų moterų 
500 organizuotų grupių. 
Savo siuvimo . grupėse ir 
arbatėlėse jos ‘sukelia pini
gų' ' suteikimuiJ •;*ligoniams

dovanelių ir įvairių lengva-

’ Skaitant žinias apie tas 
moteris, manyje gimė štai 
tokia mintis:

Kalėjimai darbininkų va
dams, atrodo, bent tūlą 
laiką, liekasi mūsų šalyje 
pastovia įstaiga. Tas jau 
dabar, o toliau 1 daugiau, 
statys prieš mus 
suteikti draugihgumo kali
niams ir pagalbos jų šei
moms.

Mūsų moterys-, tiesa, ma
žiau turi laiko už tas liuos- 

kuriomis 
vidurines 

klasės' moterys. Tačiau .ir 
darbininkės ( moterys, taip 
bat 'd^irbihirikų* 'šėihiihinkės,

norės ligoninėse, 
daugiausia yra

reikalą

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 41t0

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

_____ _______________________ ;---------------------- -------------- --------- « | —f —

’3 pšE—LaisVcC Liberty,'Lith. Daily) -Treck, Gruod.-Dė^. 27,1950



New ZlnloA Ridgewoodo žiniose 
daug klaidų

Praktiškai tyrinės 
mokykloms medžiagas

Help Wanted Agcy Tel. Plazą 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Komisija pasiūlė 
kelti busų ferą

Majoro Impellitteri paskir
ta komisija 
kompanijų 
kelti busų 
pradedant

Dar vis
8 centus.

pasiūlė užgirti 
prašymą leisti pa- 
fėrą. Pakelti siūlo 
sausio 1-ma. - 
tebegavusiomis po 
bet pasiūlytomis

gauti pakėlimus, yra 
Nassau Transit Lines, 
way Omnibus Corp., 
Bus Lines, Tri boro 
Corp., Jamaica Buses, Avenue 
B ir East Broadway Transit 
Co., Ne<v York City Omnibus 
Corp.. Madison Ave. Coach 
Co.. Eight Avenue Coach

Jeigu jums rūpi Naujųjų 
Metu vakaras.-

W.al-

ar

Queens- • je 
Stein- 
Green

Corp.
Greta kitko, komisija pa

siūlė, kad bendro subway ir 
buso fėro 7 centai eitų kompa
nijoms. 8 miestui ir kad mies
tinių linijų pajamų taksai 
būtų numažinti nuo 5 nuošim
čių iki 1 nuošimčio. Queens- 
boro Tilto transfėrą leisti pa
kelti iki 5c.

Kompanijos norėjo kelti ir 
.mokinių fėrą kita tiek — iki 
5 centų, bet komisija siūlė pa
likti taip, kaip yra — po 2 ir 
pusę centų, o kur jau pakelta, 
numažinti iki 2Į4-

Tai pasimatykite su Liberty 
A u d i to r i j os še i m i n ink u 
toriu Brazausku. Jeigu jums 
reikia vietos susirinkti
Įėjo stalo, Naujiems Metams 
pasitikti iškilmėse auditorijo- 

jis jums pasakys 
lykų stovį.

O jeigiii neturite 
noro gamintis sau 
norėtumėte ko nors 
lauš, pasimatykite s su audito
rijos restauranto šeimininke 
Ona Globičiene.

Jei ko įvairesnio pageidau
tumėt, ypač didesnėms gru-

Tarp lietuvių
Katrina Petrikienė pirma- 

lienio (Kalėdų) rytą išskrido
Pittsburghą atstovauti cent- 

alines įstaigas daktarės Jo
annes T. Baltrušaitienės lai- 
jtuvese. Senutė buvo brangus 

simbolingas asmuo Ameri- 
s lietuvių judėjime.

Jna Titanienė pirm švenčių 
įskundė nesmagia žinia 
items. Jaunas jos giminai- 
Vyšnius sužeistas Korėjos 
te.

gmo ir Martos Kavaliūnų 
.irtis sūnus jau tūlas lai
tai pasauktas ir jau tar- 
i mūsų ginkluotose jėgo-

Naujiesiems Metams minėti 
rengiasi kelios lietuviškos įs
taigos, tarpe tų Liberty Audi
torija ir Piliečių Klubas. Ka
dangi viena nuo kitos įstaigos 
yra pusėtinai atstu, numato
ma, kad jos, viena nuo kitos 
nepriklausom^. abi turės, 
kaip amerikonai sako,/‘pa
cked house.”

Auditorijoje lauktuvės bus 
skirtingos tuomi, kad čia, vie
toje vieno bendro bankieto, 
įvyks daugybės šeimų ir gru
pių šeimų atskiros ‘ “pares.” 
Auditorijos vedėjai paruošia 
stalus ir parūpino muzikantus, 
o visą kitą patys svečiai tvar
kosi pagal savo norą.

Išaugo laikraščių 
išvežiotojų biznis

Mergina prie grožio darbo (beau- 
Itician). Tiktai patyrusi operatorė 
• Nuolatinis darbas. Alga. ir komiši- 

švietimo nas. Skambinkite Bayside 9-1962.Laisvės gruodžio 19-tos lai
doje korespondentas, aprašy
damas LDS 103 kuopos su
rengtą bankietą, įvykusį gruo
džio 16-tą, šapolo-Vaiginio 
svetainėje, pažymėjo, kad bu
vęs rengtas bendrai su LLD 
55 kuo^a. Aprašymas klaidin
gas: bankietą surengė tik vie
na LDS 103 kuopa.

Taipgi viena gaspadinė mi
nėta Ona Varaškienė — jos 
vardas yra ne Ona, o Nastazi
ja. Komisijos nariu buvo ne P. 
Babarskas, o P. Grabauskas.

Netoli miestinės
tarybos patalpų esančiose mo
kyklose kiekvienoje įrengs po 
kambarį ar kelis iš skirtingų 

j medžiagų. Tai bus lyg ir labo
ratorija, kurioje patys atsa- 
jkingieji už statybą ir taisymą 
mokyklų ateičiai mokysis pa
žinti, kas praktiškiau ir pi
giau.

Retkarčiais visa komisija 
atlankys tuos kambarius ir 
pagal tą spręs naujus mokyk
loms projektus.

HELP WANTED—-MALE
Generator ir Starter. Turi būt 

patyręs. ATLANTIC ARMATURE 
CO., 990 Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. ST. 3-1682.Į šiomis dienomis išvežiojan- nėms šeimininkė turėtu žino- Į ................... . ■ , i.pcnib, Mum . cioji vairius laikrascius Met-

ti iš anksto šiaip jau visiems; ... KT
li is aiiKSLi. ‘• i i ropolitan News Co. minėjo 50*
žinomu treru valgių restauran-1 v. , T- ’ziiiomu gui i< i savo amžiaus metu. Ji pradė
to tnros ir be užsakymo, nes: . . . .. ....u LU1Lb 11 7 . ■ ’ : jusi su $2,000 kapitalo ir vie-kaino šventadieni lauks sve-... . v. ... * v. ..Kaijio >\cnc< . . (nu arkliu ir vezimtr išvežioti
uiu viotiiiiiL ii* Kitu UTiostu. . v ciu mcuuhųi i f . . i4 žydiškus dienrascius.■ Di-

Abieiu telefonas tas pats:; ,v. . . ,‘ '■ Idziumą darbo attikdavę ran
komis stumiamais vežimėliais, 
arklį naudodavę tiktai prista
tyti laikraščius į tolimuosius 
ifiiesto centrus, iš kur išvežio- 

i tojai pasiimdavo.
Tvaikui '. bėgaht,1 daugėjo 

mieste laikraščiai,, bet likosi 
Tie patys išvežiotojai.' Pasėka f 
jie dabar turi 105 sunkveži
mius, išvežioja 20 angliškų ir 

laikrašti ant i !
esamų stočių 

Metinės apyvartos 
po 9 milijonus dolerių.

visą d a-1
■Virginia 9-4678.

laiko ar! Naujiesiems Metams 
vaišes, o tikti balius ir daug’ puotų į- 
; specia-įvyks gruodžio 31-mos vakarą, 

sek,madienį. Auditorija randa
si Atlantic A ve. ir llOth St., 
Richmond Hill, N. Y. Iš bile 
kur klauskite kelio i Rich-i 
mond Hill.

pasi
Narys.

Pagązdino ir virkdė
ii'

LDS Trečios Apskrities
žinios

121 kitakąlbišką 
į 4,600 mieste « 
■ st a n du.
1 turi

Senumas ar tingėjimas

Mūsų apskrities metinei 
konferencijai praėjus .ir pati
krinus konferencijos delegatų 
ir kuopų sąstatą, surandi du 
dalykus. Pirmas, matau reika
lą mūsų veikėjam, turiu min
tyje kuopų valdyboms, pada
ryti pastabas. Pastabos gal 
nekuriem nepatiks, bet tai tu
rite atleisti. Antras, senumas 
nėra to viso kaltininkas, bet 
nepaisymas ir tingėjimas yra 
nedalyvavimo konferencijose 
ir viso blogo kaltininkas. Aiš
ku visiems, kad yra kolonijų, 
kurios dūliai didelių iškaščių 
negali suruošti jokio parengi
mo. Bet didžiuma galėtų.

Kad subendrinus, sudarius 
Į planus ir nedavus tingėjimui 
palaidoti visiškai mūsų 
mą, nors kartą į metus 
sueiti pasitarti visiems 
rai. Suėjimas suteikia 

iir tiem veikėjam,

'.yra propagandistų ir buvusių j 
centro valdybos narių. Jau j 
buvo seniau - suminėta visos Į 
kuopos. kurios nedalyvavo, 
bet buvo praleista Great 
Neck kuopa. A. M.

Miestas paruošia 
gyvybės sargus

MIRĖ

metų

Įstaiga turi vaikams 
programų šventėmis

mokyklų 
šeimoms 
Ypačiai 
kur visi

Ar žinote, kad sekamas 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mas įvyks šeštadienį, ne sek
madienį? Bus 27-ta sausio.

R.ž.

m.,Anthony Furio, 61 
brooklynietfs. tapo užmuštas 
automobiliaus praėjusį sekma- «* • • ——- « * * a. — —dienį. Edward Mansour, 39 
jn., kaltinamas, kad jis Furio 
užmušė ir pabėgo iš nelaimės 
Vietos.

* Užražyklt Laisvę Savo Draugui.

veiki- 
reikia 
bend- 

drašos
kurie stovi 

! priešakyje apskrities. Bet, vie
toje drąsos, mūsų kolonijų 
veikėjai savu tingėjimu su
duoda antausį tiem, kurič dir
ba. Jie nupuldo ūpą ateičiai'.

Dabar, jeigu taip dalykai 
Įeis ir toliau, tai mūsų apskri
ties ateitis nebus tokia tvirta, 
i kokia buvo praeityje. Praeity
je 'mūsų .veikėjai laukdavo 
metinių konferencijų. Atva
žiuodavo kupini įvairių min-4 
Čių ir pilni drąsos diskusijose, 
į įvairias komisijas, bei aps
krities valdybą su noru apsi
imdavo ir darbas eidavo 
sklandžiai.

“Jes,” mes senstame. Ta
čiau kitose tautose yra senes
nių žmonių, kurie nepasiduo
da senatvei. Jie yra veiklūs, 
sumanūs ir ima dalyvumą vi
same judėjime. Gi mes, kurie 
veikiame tik LDS ribose ir tu
rime dirbti, saugoti ir budėti, 
kad mūsų organizacija būtų 
tvirta, kaip finansiniai, taip ir 
narių skaičiumi, nepaisome, 
pasiduodame pesimizmui, pa
siliekame miegaliais. Tuomi, 
nors netiksliai, grasome palai
doti nuo senų laikų mūsų su- 
budavotą veikimą, organizaci
ją. Tai nėra pateisinamas da
lykas.

Taip yra mažesnėse koloni
jose, tas yra ir didesnėse ko
lonijose. Yra kuopų, kurios 

i dalyvauja tik tuomet, kuomet 
įvyksta konferencija po jų 

i pastoge, nors tose kuopose

Šiurpu pasidaro pagalvojus 
apie tai, .jei reikėtų dabar 
nertis į vandenį kuriame nors 
pajūrio rezorte. Tačiau dejuo- 
darni apie šalčius, netruksime 
pajusti, kad jau pavasaris ir 
vasara.

Pasiruošiant pasitikti pajū
riuose milijonus bėgančių nuo 
karščio mieste, Parkų Depart- 
mentas jau skelbia kursus pa
ruošti gyvybės sargus. Aplika
cijos gaunamos tame depart- 
mente jau dabar. Pamokas 
pradės sausio 2-rą.

Priimtieji aplikantai turės 
atbūti vieną dviejų valandų 
pamoką kas savaitę. Pamokai

keturių savaites dienomis ir 
vakarais, ar šeštadienį. Pri
ima gyvenančius New įorko, 
ne jaunesnius 17 m. (tuo 
ku, kuomet turės pradėti 
sargybinio pareigas, jeigu 
rai pasirodys kursuose).

ge-

Užėjęs ant plono ledo, Wil
liam Stratford, 6 motų, įlūžo 
ir prigėrė Clove Lake Park 
ežerėlyje, Staten Island.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Pačiame įkarštyje pirktis 
parduoti pavėluotas kalėdi
nes dovanas Gertz depart- 
raentinėje krautuvėje, Jamai
ca, kas nors pametė krautuvė
je ašarinę bombą. Braukdami 
ašaras, daugelis ten buvusių 
sprukęs lauk. Tik vėliau, du
joms išsisklaidžius, sugrįžo.

Atleidus vaikus iš 
atostogii šventėmis 
susidaro problemų.

Cornell Universitetas atida- tai pajunta šeimos, — — 
rė $250,000 kainuojančią la-I suaugusieji eina dirbti svetur, 
boratoriją tyrinėti sūnų ligas. 
New Yorko miestas paskyrė 
pinigų policijos arklidėms. 
Harlemo žnfonūs kelintieji 
motai tebelKųkia paskyrų li
goninei džiovos ligoniams.

Juozas Laučius, 
amžiaus, gyvenęs 49 Hudson

i Ave.,. Central Brooklyne, mirė 
gruodžio 18 d. Palaidotas 

[gruodžio 23 d.
Laučius ilgus metus išgyve

no Brooklyne. Veik visą laiką 
'dirbo cukrinėje. Buvo pavie- 
! uis. Nepriklausė jokiai lietu- 
jvių organizacijai. Senatvėje 
įgyveno iš miestinės pašalpos.

Rockway Park gyventojai 
Mrs. Mary Kearney ruošian
tis namuose, o 5 metų sūne
liui prižiūrint 5 mėnesių bro
liuką, vyresniajam užėjo 
ras pažaisti degtukais, 
ko. Užsidegė užlaidos 
vaikai apdegė. Kūdikis 
ko ligoninėje.

no-
Pa vy
li’ abu 
pasili-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

autobusui 
su sunkvežimiui 
.Avė. i.r 181 st

Populiari blondinė 
rasta užsmaugta 
jos pačios bute

Betty Paschal, 44 metų, 
po šeštadienio 
rasta mirusi savo 
Broadway, New 
karto manyta, jog 
rale mirtimi. Bet

at-

susi- 
ties 
St., 
prie

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Ta i* maty d am i Wil 1 iamsbur- 
go YM & YWHA, kuri priima 

j ir bendrai susiedijos vaikus, 
i no vien tiktai žydų vaikus, 
(sudarė specifišką atostoginės 
i savaitės programą vaikams.
Pradedant 9:30 ryto, vaikus 
veš į muziejus, žvėrinčius, ar 
kitas įdomias vaikams vietas. 
Kitomis valandomis, taipgi to- 

į mis dienomis, kuriomis dėl 
blogo oro nebūtų galima vyk- 

! dyti ekskursijas, ten pat įstai
gos patalpose, 575 Bedford 
Ave., vykdo dailės, amatų, 
muzikos, šokių ir žaismių pro
gramas.

šiai viduržiemio programai 
registracija vieno vaiko $2. 
Tikisi, kad tas naujasis ban
dymas vykdyti “Hpliday Va
cation Ca^nping” programą 
turės didelio pasisekimo.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
šeštadienio rytą 15 asmenų 

tapo sužeisti 
d Orus 
Third

Į Bronxe. Vienam dirbusių 
■sunkvežimio sulaužyta koja.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

priešpietį 
bute 4960

Yorke. Iš 
mirė natu- 
pomirtiniu

skrodimu nustatė, kad ji buvo 
pasmaugta. Ir kad pirm pat 
mirties ji turėjo lytinius san
tykius.

Moteriškė buvusi linksma 
gyvanašlė, dažnai bute ruoš- 
davusi smagias puotas ir tu
rėdavusi dažnai ją lankančių 
vyrų. Jos adresų knygelėje 
radę vardus ir antrašus kelių 
įtakingi! vyriškių, kurie, me
nama, buvo ar dar bus pa
šaukti apklausinėti, pastango
je susekti jos nužudytoją.

VISUOMENES AT YDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš- 

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

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

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

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

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

■ Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA
IR *

BANKETAS
Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 

savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

ŠEŠTADIENĮ

Sausio 27 January, 1951

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

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

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

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

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui 
Richmond Jlill — Dviem šeimom 

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

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

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vienas apartmentas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

TONY’S A
UP-TO-DATE -

•; BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS , 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Street
st.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai 
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

kosmetikai, kūdi-

ligonių kambariui reikme-
— Už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EEIWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimas

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

Now York City 
VALANDOS: 

Kn«ulien 10:00—1:00—7:00.
Sckmad. 11:30 A. M. iki 1:30 P. M.

REPUBLIC BAR & GRILL
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

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS ”
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

T.M„„ T E.L E VISIO N
IClUJLOIldo

EVergreen 4-9407 , SHUFFLE BOARD ,

4 psl.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Tree., Gruod,-Dec. 27,1950




