
THE LITHUANIAN DAILY

r skaudi pabaiga.
.istes’’
sitiktų ?
s” daiktas nebaisus.
ome, bet

ažuvome.
Rašo A. BIMBA

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Sausio-Jan. 2, 1951
3igu negalima per daug

Darbo Žmonių

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 'c. 
PRICE 5c A COPY

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Stales
nO-1 ANTIC AVE.,
Richmond 'Hill 19, N. V,

Tel. VIr£r!nla\9-l 8274828.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

žiuotis visais 1950 metais, 
1 jų pabaiga mums. Arneri- 

os pažangiesiems lietuviams, 
žuvo tikrai skaudi ir liūdna. 
Pittsburgho kalnuotoje apy
linkėje mirė sena, nuoširdi, 
darbšti veikėja Dr. Johanna 
‘'nltrušaitienė. Galima sakyti.

" ‘-matvė buvo jos mirties 
:s.

pačiomis dienomis 
hijoje nuo širdies 

’•ė Juozas Eendora- 
pat dar lininkiško 

“eranas.
kapai, dvi naujos

• agos p i žangiųjų
retose!

•iryje metu .mirė žy- 
poetas Stasys Jasilionis, 

. ...„.įamtonieti- Z 
lėtas kitų 
draugų.

Vilkimės 
1951 metai
Visi pąsiryžkime 
prieš visas audras.

h ikėki.mc", "kad 
ns laimingesni.

itsi laikyti

bruožus apie šį 
veikėją, poetą7,

KORĖJOS EIAUDININKAI PRANCŪZAI NESISKUBINA 
DAR PAŽYGIAVO PIRMYN l ATLANTO^JALIŲ ARMIJĄ

PRIEŠ
įsiveržė 
Korėją,

AMERIKONUS
73 mylių į Pietinę 
artėja prie Seoulo

KORĖJA.—Korėjos liau
dininkai rytiniame fronte 
pasivarė dar 8 mylias pir
myn prieš amerikonus ir jų 
talkininkus. Jau šeštadie
nį jie užėmė pozicijas už 13 
mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, skyrusios Šiauri
nę Korėjos Liaudies Respu
bliką, nuo tautininkų Pieti
nės Korėjos. Liaudininkai 
per 10, iki 35 mylių nuo jū
ros stūmė jankius atgal šia
me ruožte.

Vakariniame fronte kore- 
jiniai liaudininkai ir, sako
ma, kinai prasiveržė į pie
tinę Imdžin upės pusę, nu- 
maršavo 10 mylių pirmyn 
ir paėmė vietoves tik už 22 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Seųulo, Pietinės Korėjos 
sostinės.

Viduriniame fronte 
dininkai pastūmė ameriko
nus ir jų talkininkus dar 
kelias mylias zatgal.

Mūšiuose dalyvavo apie 
10,000 korejinių liaudinin
kų. Bet jie turi paruošę 
“20 kartų didesnę” armiją 
naujam ofęnsyvui, kaip 
skelbia amerikonų koman- 
dieriai.

PARYČIUS. — Frančijos 
valdžia buvo žadėjus suda
ryti 20 divizijų kariuome
nės, kaip branduolį Atlanto 
kraštų bendrosios armijos 
prieš Sovietų Sąjungą. ■ 

, Jungtinės Valstijos davė 
bei ketino duoti Francijai 
,2,400. milionų ' dolerių gin
klais ir pinigais, kad pa
ruoštu ir išlavintu 10 divi
zijų kariuomenės 1951 me
tais ir dar 10'divizijų 1952 
metais. * » .

Bet Francija iki šiol te-

turi tiktai 5 divizijas ir ne-' 
siskubina daugiau rekru
tuoti, kaip teigia United 
Press. Tai todėl, kad*Fran-_ 
cijos žmonės nenori pasiau
koti busimajam ameriki
niai - atlantiniam " karui. 
Jie taipgi priešingi nau
jiems taksams, kurių reikė
tų didinamai armijai, sako 
U. Press.

Franci jos valdžia, be to, 
mato didesnį reikalą nau
dot savo armiją karui prieš. 
Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinoj. 1

SEN. TAFTAS (SPĖJA 
AMERIKĄ NUO NAUJŲ 
“KOREJIŠKŲ” ŽYGIŲ
Trumano patarėjas, Dulles perša 
iš visų pusių apguli Sovietus

Valdžia skiria kobaltą karui; 
tuom trukdo civilinius darbus

Pagaliau jau turime gatavą 
Jonę Kaškaičio eilėraščių-po- 
ezijos rinkinį “Prošvaistės.” 
Techniškai labai gražiai pada
ryta didžiulė virš trijų šimtų 
puslapių kn\$r.

Biografini 
mūsų įžymų
rašytoją ir draugą parašė Tvo
jus Mizara, knygai viršelį nu
piešė mūsų darbštusis artis
tas Robertas Feiferis.

Dar ’nesuspėjau knygą išti
sai perskaityti, bet jau tik pa
varčius, tik akimis permetus 
jos turinį, susidaro gdus, šau-

18 įspūdis. ** f
Mątau keletą eilėraščių, pa

rašytų 1902, 1905, 1910 me- tinęs Valstijos per pasta
tais! Tik įsivaizduokite: prieš ruosius 10 mėnesių nusiun- 
penkiasdešimt metų! O Jonas tė užsieniams daugiau kaip 
ir šiandien tebekuria/tebėra- i 725 tūkstančius tonų 
šo žmonijai ir progresui!

Knygos gale matau šimtus1 £ 
ir šimtus vardų ir pavardžių. I • 
Tai vis susipratę lietuviai, ku
rie “Prošvaistes” iš anksto 
užsiprenumeravo.

Bet kurie 1. . .
nesusiprato užsiprerfurneruoti, 
dabai* gali knygą' įsigyti, pa- ginklų, 
simokėdami dolerį su puse.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

PYONGYANG.— Šiauri
nės Korėjos liaudininkų ra
dijas pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose vedė ofensyvo 
mūšius prieš amerikonus ir 
jų talkininkus, Pietinės Ko
rėjos tautininkus.

Amerika davė 725,000 
tony ginklų užsieniam

WASHINGTON.— Jung-

f ūkstancius tonų gm- 
! klų—tunkį. patrankų, lėk
tuvų ir visokių karinių 
įrengimų.
‘ Anglija, Francija, ;Belgi- 
ja, Holandija, Italija, Luk- 

nesuspėjo arba semburgas ir Norvegija ga- 
vo 478 tūkstančius tonų tų

187,000 tonų karinių įran- 
;kių teko Graikijai, Turkijai 

samprotavi- J įr Ivanui, o 50,000 torių bu
vo nugabenta Filipinams,

Klerikališkas
mas yra atsidūręs didžiausio- v0 nugabenta Filipinams, 
je krizėje, štai, kunigų Drau- g.urmai, Formozai,, Indone- 
gas logiškai ir teisingai paste- zįjai francūzams Jndo-Ki- rN 1 LT "1 /N 1 /V 11 »• i z-l o vnbi, kad jeigu užsidarytų rin
kos mūsų prekėms Azijoje ir! 
Europoje, tai čia užsidarytų j 
daug dirbtuvių, “milijonai

noje ir anglams Malajoje.
Be to, Amęrika piniginiai 

i(ii i stiprino tuos kraštus karui 
darbininkųMbūt7’išmeŠH l gal Prieš Sovietų Sąjungą ir jos 

bendrus užsienyje ir prieš1vę,” užviešpatautų “vargas, 
• skurdas ir badas.’’*

Skaitai žmogus ir manai, 
bad čionai taip gražiai ir tei
singai šneka koks nors senas, 
užkietėjęs komunistas.

Betgi tie patys “komunis
tai” iš Draugo redakcijos, su
prasdami rinkų netekimo bai
siausias pasėkas, kasdien suši
lę ir apsiputoję rėkia, kad jo
kių prekybinių ryšių mes ne
turime turėti nei su 
Sąjunga, nei su visa
Europą, nei su didžiąja Kini
ja, nei su visais kitais kraš
tais, kur tik komunistai pa
kels gulvą. Užtenka mum^tos 
rinkos, kokią mums gali su
teikti nususę čiahg Kai-še- 
kas Formozoje1 ir Francisco 
Franco Ispanijoje!

Vadinasi, pražūsime be rin
kų, bot šalin visas geriausias 
rinkas!

komuhizmą namie.

Nauji Vietnamo liaudininkų 
laimėjimai prieš francūzus

Tarybų
Rytine

Kai amerikietis iš New 
Yorka atsiduria už virš trijų 
tūkstančių mylių Seattle, Wa- 
ghįngtone, darbo ieškoti, ar- 

•bA dirbti, niekas už tai nepra
keikia Visos Amerikos.

Pet .ttai menševikų oraku
las kMŽin kaip, kažin iš kur 
esą* Ištyręs, kad ir iš,Tary- 

x (Tąsa 6-me pusi.)'

Visuotinas daktarų 
rekrutavimas

WASHINGTON. — Val
džia įsakė dviem trečdaliais 
nukirsti kobalto metalo 
naudojimą radijams, šaldy
tuvams, skalbtam o s i o m š 
mašinoms ir kitiems civili
niams dirbiniams, liepė ati
dėti 66, procentus kobalto 
kariniams tikslams . O nuo 
1951 m. vasario 1 d. jau vi
sas kobaltas bus perimtas į 
valdžios žinybą, taip kad 
niekas negalės be valdinio- 
leidimo daugiau kaip 25 
svarus to mcfąkr parduoti

kaip televizijos ir radijo 
magnetai,

CINCINNATI, Ohio.—Se
natorius Robertas A. Taf
tas, įžymusis republikonų 
vadas, įspėjo Trumano val
džią vengti daugiau tokių 
nelaimingų pasimo j i m ų 
kaip Korėjos ka^as .

Kalbėdamas Masonų Klu
be, Taftas pranešė apie 
“minčių sumišimą” pačia
me Pentagone, aukštųjų 
karinių vadų centre Wash
ingtone. Jisai sakė:

“Mums buvo slaptai nu
rodyta, jog Korėjoje mes 

s didžiausiąrašalas ' (atra- n u k e n tėjome didžiausią 
mentas), įvairūs, emaliuoti smūgį visoj Jungtinių Vais
iname!) gaminiai ir kt. tijU istorijoj. Davusieji 

Jis reikalingas patrankų mums tokias žinias kari- 
gerklėms pastiprinti, rakie- ninkai abejojo, ar mes pa- 

rada- jegsime atsilaikyt Korėjo
je; jie taipgi . abejojo, ar

Davus ieji

mes (Amerika) galėtume 
apginti Japoniją ar Filipi
nus.” • .

O ne tiktai Washingtone, 
bet ir visoje šalyje papli
tęs nepasitikėjimas kari 
Trumano valdžios' politic, 
pastebėjo sen. Taftas. Kar
tu jis persergėjo, kad da- 

1 bartinė Amerikos politika 
gali nūbankrūtuot ūkinį ša
lies gyvenimą, taip kad 
“Rusija ir be mūšio laimė
tų” prieš Jungtines Valsti
jas. ‘ . - J

WASHINGTON.—Drafto 
direktorius >gen. Lewis B. 
Hershey «liepė visiems me
dicinos daktarams,' dentis- 
tams ir veterinarams (gy
vulių gydytojams) iki 50 
metų ^amžiaus , susiregis- i 
truoti karinei tarnybai ne ■ 
vėliau kaip iki sausio (Ja- 
nuary) 15 d . Amerikonai ir anglai

Visų pirma bus draftuoti . .j. -• 1 • •
tokie, kuriems valdžia da- pdleiuinCJH kSHlllUS 
vė lėšų mokslui baigti laike • 1 • • 1
Antrojo pasaulinio karo. nacių Kriminalistus

Valdžia apskaičiavo, kad 
reikės 13,000 daktarų armi
jai, kuri bus padidinta bent 
iki pusketvirto miliono vy
rų. ' .

Kobaltas yra reikalingas, 
plienui pakietinti, kad ko- 
baltinio plieno įrankiai fa
brikuose galėtų karpyti, 
drožti1 ir gręžti kitą plieną.

Kobaltas.. naudojamas to
kiem civiliniam /dirbiniam,

tiniams lėktuvams, 
rams ir kitiems karo įna
giams. -

Valdžios . įsakymas, ski
riantis didžiąją kobalto 
daugumą \ kariniams dirbi
niams, žymiai sutrukdys 
radijo,.televizijos imtuvų ir 
kitų naudingų ' daiktų ga
mybą.

Pačiose Jungtinėse Vals
tijose tik mažas biskelis ko
balto iškasama. 98 procen
tai jo įgabenama iš svetur, 
'daugiausia' iš Kongo, afri- 
kiriės belgų kolonijos.

Aųto.f abrikai paleido 
15,000 darbininkų dėl 
medžiagų stokos

Frankfurt, Vokietija. — 
Aukštoji karinė Amerikos

DETROIT.—General Mcr- 
tors, Ford, Packard ir Stu-

Vokiečių jaunuoliai nenori 
armijos atgaivinimo

BONN, Vokietija.—New 
Yorko Times ir amerikinių 
žinių agentūrų — Associat
ed Press ir United Press— 
korespondentai vakarinėje 
Vokietijoje a p k 1 aušinėjo 
vokiečius jaunuolius, ar jie 
norėtų, kad būtų atgaivinta 
vokiečių armija.

SĄIGON, Indo-Kina. — 
Vietnamo liaudininkai sėk
mingai veda; ofehsyvo mū
šius prieš francūzus Indo- 
Kinoje. Jie išvijo priešus; Didžioji dauguma tų jau- 
dar iš kelių tvirtovių; grę- 
sia apsupti francūzus Mon- 
cay uoste ir Tienyen mies
te.

Visi laivai užsigrūdo bė
gančiais iš Indo - Kinos 
francūzais į anglų koloniją 
Malają. . . '

Nuteista 10 kenkėjų 
rytinėje Vokietijoje

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos teismas Anhalt Sakso
nijos provincijoj nuteisė 
kalėjiman . dešimtį ’ fabri
kantų ir vietinių valdininkų 
už sabotažą. Buvo surasta, 
kąd jie tyčia'kenkė'pramo
nes kėlimui.

Maisto kaina iki 20 
procentų pakilo

WASHINGTON. — Per
eitą savaitę dar keliolika 
procentų pakilo kaina mė
sos, kiaušinių ir kitų mais
to produktų. O nuo Korė
jos karo pradžios įvairūs 
valgiai pabrango^ neliki 20 
procentų.

Už svarą pirmosios rūšies 
steiko dabar mokama $1.20. 
1950 metų pradžioj tas stei- 
kas lėšavo 98 c. svarui.

Per dvi pastarąsias savai
tes sviesto kaina pakilo 4 

(centais, taip kad dabar rei
kia mokėti 79 cent, už sva
rą gryno šviežio sviesto.

komisija Vokietijai paliuo- debakek automobilių kom- 
savo dar keturis karinius panijos ^“laikinai” paleido
nacių kriminalistus, esą, 
“dėl blogos jų sveikatos.’/ 
Paleisti tapo šie:

i

nuolių nekenčia karo ir 
priešinosi o r g*a n izavimuį 
naujos vokiečių armijos, 
kurią perša Amerika ir 
Anglija.

Franci j a planuoja sustab
dyti išgabenimus į Sovietus

Paryžius. — Francuos 
valdininkai tariasi uždraust 
įvairių dalykų gabenimus 
pardavimui į Sovietų Są
jungą, į Kinijos Liaudies 
Respubliką, į Lenkiją ir ki
tas draugiškas Sovietam ša
lis, kaip praneša United 
Press. - * z ' 
. Sustabdyti naudingus 
tiem kraštam daiktus rei
kalauja Amerika.

15,000 darbininkų dėl to, 
kad stokuoja plieno ir kitų 
medžiagų. Didelius tų me-

Franz Schlegelberger, džiagų kiekius valdžia pa- i • . i • _ • ___ _ _ 1 cjVttvH IroviniaTna rlnrhamai skyrė kariniams darbams.
Per keli^ pirmuosius 1951 

metu mėnesius automobiliu 
gamyba sumažės 20 iki 30 
procentų, kaip lemia tos 
pramonės laikraštis. Au- 
..tomo'tive News.*

Hitlerio teisingumo minis
tras; Wilhelm Kęppler, 
ūkinis Hitlėrio patarėjas ir 
ministras Čechoslovakijai, 
ir du viršininkai Kruppų 
ginklų trusito, Max Ihn ir 
Ed. Houdremont.

Schlegelberger buvę nu
teistas visą amžių kalėti, o 
trys kiti po 9 iki 10 metų, darbininkų iš Lotynų Ame-

Planuojama įgabeni 300,000

Iranas atmetė Anglijos 
pasiūlymą dėl žibalo

T^SERAN, Iran. — Ira- 
no valdžia atmetė Anglijos 
siūlomą sutartį dėl žibalo 
versmių naudojimo Irane., 
Anglija siūlė, 90 milionų/do-

DULLES UžGIRIA 
TRUMANO POLITIKĄ

NEW YORK. — Republi-/ 
konas John Foster Dulles/ 
prez. Trumano patarėjas 
užsieniniais •klausimais, ra
gino ginkluoti ir stiprinti 
visus galimus gau’ti Ameri-J 
kos “draugus,” taip kad vi-^ 
somis pusėmis surakinan
čiai .apsuptų Sovietų Są- 
jungą ij\ kitus' komuU|jtfr 
nius kraštus kariniai, pol’ 
tiniai ir ūkiniai - ekonor 
niai. ./

Dulles, Wall Stryto trus- 
tų advokatas, teisino karą* 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką ir už- * 
gyrė ginklavimą Atlanto 
kraštų ir visų kitų tautų 
prieš Sovietus ir prieš ko
munizmą abskritai.

Du lies neteutiko su buvu
siojo prezidento Herberto 
Hpoverio pąręiškimu, kad 
dabartinė Amerikos valdžia 
bergždžiai eikvoja pinigus 
ir jėgas tokiems pasimoji- 
mams.

Hooveris siūlė kariniai 
Stiprinti tik Šiaurinę, Pie
tinę ir Centfalinę Ameriką 
ir palaikyti šios šalies vieš
patavimą Atlanto Vande
nyne ir Pacifiko Vandeny
no salose, ypač Filipinuose 
ir Formozoje.

LONDON.—Anglijos val
džia nutarė pernagrinėti 
bausmes visų nacių karinių 
piktadarių,, nuteistų anglų 
užimtame Vokietijos Ruož
te. Anglijos užsienio reika
lų ministerija sakė, dauge
liui jų bus sumažintos baus
mes.

rikos kraštų

Diplomatai spėja, kad to
kiai Anglijos sutarčiai pa
kenkė- derybos, kurias Ira
nas veda šu Sovietų Sąjun
ga dėl paplatintos preky
bos ir politinio draugišku
mo tarp tų dviejų šalių.

Filipinų valdžia prašo dau
giau ginklų prieš sukilėlius

MANILA. — Filipinų val
džia kreipėsi į Jung tines 
Valstijas, prašydama dau
giau ginklų ir pinigų kovai 
prieš sukilėlius valstiečius- 
hukbalahapus.

LONDON.—Anglija muš
truos 4 miiionus' rezervistų.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ta
riasi su Centralinės ir Pie
tinės Amerikos šalių val
džiomis apie kelių šimtų 
tūkstančių darbininkų {ga
benimą iš tų kraštų į Jung. 
Valstijas.

Washingtono valdžia sa
ko, jeigu Jungtinės Valsti
jos atsidurtų dar opesnė j e 
karinėje padėtyje, tai joms 
prireiktų 300 iki 400 tūks
tančių darbininkų iš Pietin. 
ir Centralinės Amerikos.

N .. A

Kinija perka visą galimą 
medvilnę iš Pakistano

Karachi, Pakistan.—Nau
joji Kinija perka visą med
vilnę (bovelną), kiek tik 
Pakistanas .gą’li parduoti. '

Jungtinės Valstijos sulai
kė 40,000 belų (didelių pun
dų) užsakytos Kinijai med-
vilnės. Greit po to Kinija na 
nusipirko iš Pakistano 27,- liu
000 belų medvilnės.

Medvilnė reikalinga • nte
B | tik drabužiams, bet ir kari-

SAIGON, Indo-Kina.—Ci- niartis sproginiams. 
viliniai frahcūzai tūkstan
čiais bėga iš Indo-Kinos 
nuo atmaršuojančių : Viet
namo liaudininkų.

RIO de JANEIRO, Brazi
lija.*— yčionaitiniai karščiai 

.pakilo iki 106 laipsnių.

Jankiai iškrausi® savo 
pačias ir vaikus iš Vienos

VIENA, Austrija. — Dau
gelis Amerikos oficięrių iš
kraustė savo pačias ir vai
kus iš Vienos, Austrijos 
sostinės. Juos nugąsdino 
neseniai padarytas prez. 
Trumano pareiškimas, kad 
Amerika nesidrovėtų pa
naudot atombombą, jei rei
kėtų. Amerikiniai oficie- 
riai, bijo tokiame atsitikime 
susilaukti sovietinės atom- 
bombos.

Viena yra Sovietų užim
toje Austrijoj srityje, bet 

,tį miestą bendrai koritro- 
iuoja amerikonai, Sovietai, I 

anglai ir francūzaj. I

CINCINNATI, Ohio. - 
Senatorius Taftas sakė, A- 
merikai užtektų pusantro 
miliono vyrų armijos.’ Tru- 
manas reikalauja bent pus- 
ketvirto miliono.

_ a ‘
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Amerikos kelionė į Madridą
Prezidentas Trųmąnas siunčia bankininką Stanton 

Griffis Jungtinių Valstybių ambasadoriumi į Madridą 
pas kruvinąją Hitlerio-Mussolinio išperą gen. Francisco 
Franco. Tai pęįškią, kad bus atsteigti normalūs diplo
matiniai ryšiai su fašistine Ispanija.

Tąs mūsų šąlįes žygis pilnai atitinką visai šių dienų 
politikai. Kiekvienoje šalyje, kiekvienam žemės kampe 
mūsų vyriausybė pasirenka ir susiranda pačius dešiniau- 
sius, pačius reakcingiausius elementus savo talkininkais. 
Formozoje “mūsų draugas” Čiang Kai-šekas, Indo-Ki- 
nijoje — francūzų ginklais palaikomas karalius, Ispa
nijoje — Franco, Italijoje—de Gasperi, Vakarinėje Vo
kietijoje—buvę Hitlerio generolai, Japonijoje —i

rius Hirohito, Korėjoje—Syngman Rhee.
kiekvienas ir visi tie valdovai yra liaudies priešai. Jie 

pasilaiko tik todėl, kad juos kas pors palaiko ginklais.
Ar tokia mūsų politika gali pakelti Amerikos presti

žą ir suteikti tų kraštų žmonėms demokratinių vilčių? 
Negali. Visi pasaulio įvykių tėmytojai pripažįsta, kad 
dar niekuomet pirmiau paprastosios pasaulio žmonijos 
akyse Amerikos prestižas nebuvo taip žemai nukritęs.

Kadaise Wendell Willkie kalbėjo apie didžiulį Azijos 
ir Europos žmonėse linkui Amerikos geros valios rezer
vuarą. Toks rezervūaras buvo didžiojo karo metu. Ame
rika stovėjo laisvės ir demokratijos pusėje. Amerika ko
vojo fašizmą, reakciją, tironiją.

Dabąr kas kitą. Mūsų prezidentas privedė šį didelį, 
''galingą kraštą prie to, Kad tasai geros valios rezervua
ras visiškai baigiamas išdžiovinti. Pasisveikinimas su 
Ispanijos diktatorium tik dar labiau paskubins tą pro
cesą.

impera-|

LDS PASTOGĖJE
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo orgąųąs Tiesa 
skelbią:

z %

Dąbar jau ga]įpią įrašyti 
naujus narius į LDS be dak
taro egzaminacijos. Tam tiks
lui atspausdintos naujos apli
kacijos, ir po keletą aplika
cijų vįsoms kuopoms jau pa
siųsta.

Be daktaro egzaminacįjės 
galima , įrašyti asmenįųs iki 
45 metų amžiaus iki $500 
apdraudos sumos, be pašal
pos. Viskas, ką įsirašantis 
į LDS turi atlikti, tai išpildy
ti aplikaciją ir užsimokėti mo
kestį, kokia aplikacijoje paro
doma pagal apdraudos svirną 
ir aplikanto amžių. Tą as
muo gali padaryti, nuėjęs j 
kuopos susirinkimą, ir kuopa 
tuojau gali tokį asmenį priim
ti. Tokiu būdu įsirašymas į 
LDS' žymiai pasilengvina—ne
reikia eiti pas daktarą.

Atsižiūrint i tai, Tiesa ra-V z

gina visus LDS veikėjus, 
kad jie, naudodamiesi šio
mis lengvatomis, bandytų 
įrašyti į Susivienijimą dau
giau įmonių.

niatiūrinių ąpgratų, variklių 
ir tt.

Pionierių rūmuose cląžnąi 
įvyksta. įžymių Lietuvos artis
tų koncertai. Rengia pasiro
dymus ir pionieriai — jauno
sios šokėjos, deklamviotojai, 
choras.

Už visąs prąjnogas, už visus 
žaislus, inventorių, sunaudoja
mas rateliuose medžiagas vai
kams nereikia mokėti nė ka-? 
peikos —viską apmoka vals
tybė.

. ; Jungt. Valstijų Komunis-

. Atgal į urvus
Kadaise, labai žiloje senovėje, kai dar žmonės nemo- 

4 kėjo pasistatyti namų, nuo šalčio ,audrų ir pavojų slėp- 
’avosi urvuose ,tiesiog gyvendavo urvuose. Taip mus 

jko senovės praeities istorija.
Bet kas tikėjosi, kad susilauksime 1951 metų ir grįši

me atgal į urvus, kad apsisaugoti nuo savo pačių išgal
voto ir sutverto pavojaus? Dar prieš keletą metų nie
kas iš mūsų tokiam p ra javui nebūtų tikėjęs, žmonės 
patys nuo savęs slėpsis urvuose ? ! Absurdas!

Tiesa, absurdas, baisus absurdas, bet tąip jau istorija 
pabylojo ir to susilaukėme. Tik vienam New Yorko mies
te valdžia siūlo išleisti $104,000,000 parūpinimui urvų- 
slėptuvių. Prie visų požeminių geležinkelių bus iškas
tos ir įtaisytos slėptuvės giliai po žeme.

Slėpsimės ir saugosimės ne nuo šalčio, audrų bei ke
turkojų drąskūnų, ale nuo savęs, nuo savo sukurtos pa
jėgos, kurios suvaldyti nemokame bei nenorime. Mat, 
įšrądoine ir pasigaminome atominę bombą ir- dabar tu
rime nuo jos slapstytis! *

Galėtumėme be jokių išlaidų ir be urvų susitarti su 
kitomis šalimis ir šį masinio žudymo pabūklą amžinai 
palaidoti, bet nenorime. Kitos šalys nori, bet mes ne
norime. Mums daug parankiau ir“pigiau” drebėti iš 
baimės, laukti mirties, slapstytis urvuose, negu susitar
ti su kitomis šalimis ir visas atomines bombas sunai
kinti bei griežtai uždrausti jų vartojimą.

Jeigu taip susitartumėme, mūsų didžiosios korporaci
jos, mūsų stambieji piniguočiai atsidurtų didelėje bėdo
je: jų pelnai susimažintų, šiek tiek susitrauktų. Todėl 
jie nenori atominės bombas sunaikinimo ir uždraudimo. 
Todėl New Yorko miestas paims iš mūsų kišenių ir iš
leis 104 milijonus parūpinimui mums urvų pasislėpti nuo 

' atominių bombų! 1 > • •
* « I * A

v U Įšaldymas .iš abiejų galų
Mūsų vyriausyt^, atsisako skaitytis su Kinijos Liau

dies Rėspublika, su 474 milijonais gyventojų. Dąr dau
giau x aną dieną prezidentas Trumanas vienu dideliu pa
tvarkymu “užšaldė” visus Kinijos ir kiniečių turtus, esa- 

"mus Jungtinėse Valstybėse.
Tik vieną dalyką gerasis prezidentas pamiršo, būtent, 

kad la’zda turi du galu, kad Amerika ir amerikiečiai taip
gi turi daug turtų Kinijoje. Atsilyginimui Amerikai, da
bar Kinija taip pat kietai užšaldė visus amerikiečių tur
tus Kinijoje. Kaip tu man, taip aš tau! •

VILNIAUS JAUNIEJI 
PILIEČIAI

“Tėvynės Balse” skaito
me:

*

Pačioje Gedimino kalno pa
pėdėje — balti dviejų aukštų 
namai su iškaba: “Pionierių 
rūm^i.”

Šie namai — Vilniaus jau- 
Jnesniojo amžiaus moksleivių 
kultūrinio gyvenimo ir pasi
linksminimo centras. šimtai 
vaikučių lanko > įvairiausius 
rątelįus — baleto, dramos, 
choro, rankdarbių, technikos, 
foto mėgėjų ir tt. Ypač sėk
mingai veikia aviomodelistų 
būrelis, kuriam vadovauja 
prityręs instruktorius, žino
mas Lietuvos aviomodelistas 
Pranckietis. Jo paruoštas jau
nasis aviomodelistas Vytautas 
Arūnas šių vasarą pasiekė du 
naujus Lietuvos rekordus. Vil
niaus pionierių rūmų aviomo
delistų komanda dalyvavo Ta

rybų Sąjungos pirmenybėse
Maskvoje. y

Pionierių rūpiuose dąžnai 
rengiami literatūros vakarai. 
Jų metu vaikai susitinka su 
savo mėgiamais rašytojais.

Labai populiari turizmo ir 
kraštotyros sekcija. Dažnai 
galima pamatyti mažuosius 
vilniečius, apžiūrinčius žy
miuosius Vilniaus praeities 
paminklus. Pionierių ekskur
sijoms po Vilnių .mielai vado
vauja žurnalistas istorijos 
mokslų kandidatas J. Jurgi
nis. Vasarą buvo surengta iš
vykos po gimtąjį krašta, į 
broliškas respublikas, aplan
kytas Kaukazas, Krymas ir 
tt.

Sąvo rūmuose vaikai jaučia
si kaip namie. Patys ipažieji 
mėgsta aplahkyti pasakų sa
lę, kifi eina bibliotekon, tech
nikos kabinetan, kur daug 
įvairių prietaisų, mašinų, mi-

Arabai ir taika
Kelios arabiškosios šalys nusprendė ne juokais pasi

rūpinti taikos atsteigimu Korėjoje. Jos parašė ir pa
davė Jungtinių Tautų asemblėjai gana rimtą, praktiš
ką rezoliuciją konflikto užbaigimui, Jų rezoliucija susi
dėjo iš dviejų punktų: Vienas, kad Korėjoje būtų pa
skelbtas paliaubos. Antras, kad tuojau būtų pradėtos di
džiųjų valstybių derybos dėl išsprendimo visų didžiųjų 
Tolimuosiuose Rytuose -klausimų. Jų tarpe yra klausi
mas ištraukimo ginkluotų jėgų iš Korėjos, klausimas 

rKtraCkim6 A’fneriKd/ laivyno iš Fonffozo'š vandenų ir

les, spaudą ir kit 
mones, valdančio^ 
pagalvoja, kaū ji . 
rydama, kaip Jaro, 
pagrindus tai sistem 
ri tą Klasę palaiko.

Reikia nepamiršt
, s?,” bet dažnai salių savi- i žmonės nebus vis 
ninkai atsisako mitingų i kvailinami; anksčiau a 
rengėjams išnuomuoti sa-lliaų jie susipras'. O šit 
les. ' akcijos žygis, kaip tik

Salių savininkus prie to; verčia juos susiprasti, g<
I verčia reakcininkai, valdi- voti. M. Galinis.

kad pažangio- i ŠYPSENOS 
sioms darbininkų organiza- 3
cijoms salių neišnuomuotų. i

Taip, pavyzdžiui, didžioji1 
Mądison Sq. salėrNiūjorke

į tų Partijai ,;r kitokioms pa
žangiosioms darbininkų or- 
i gąnizacijoms šiandien nėra 
; lengva sušaukti mitingą.
Žmonės- į mitingus eina, no- skajtytojajns:!.. juk Jgirgti ,kjtą’ pu.

V4

nešė ir tebeteikia žmonijai.
Vądinąsi, “mokslinio so

cializmo” aiškintojas, Pijus 
Grigai tie, pataria, (už pini
gus) savo i J 
spjaukit ant socializmo,'te
gyvuoja kapitalizmas!

Well, kiek tai liečia kapi
talizmo gerumus ir blogu
mus, reikia štai kas paša-, 
kyti: kapitalistinė sąntvar- ' 
ką kadaise buvo pažangi nįnkai darydami dideli rei- 
-ant-zarka nebusi žmonijai kalavimą>
naudos. Bet šiandien kapi
talistinė santvarka nėra 
darbo žmonėms gera, todėl 
jie siekiasi naujesnės, tobu
lesnes santvarkos, socialis
tinės santvarkos.

Kapitalistinės santvarkos 
vyriausias blogumas šiuo 
metu glūdi tame, kad ji; jau 
nebegali “bujoti” be karo.' 
Nėra karo, užeina nedar
bas, baisi krizė. Jeigu san
tvarka negali be karo apsi
eiti, negali išsigelbėti ūuo 

v Konsului buvo statomi į ekonbminio sukrėtimo, tai 
klausimai, rašo Prunškis. • kur jos tasai darbo žmogui 
Vienas jų buvo toks: “Yra|gerumas? 
komunistų tarp Čikagos ki- į-------------- T—
nu?” j

Čiangkaišekininkąs diplo- i 
matas atsakė šitaip:

f‘Ne. Net mūsų studentai 
komunistų nemėgsta, 
komunizmus eina prieš 
sąs Kinijos tradicijas.” 

Ar ne keista!
Visas pasaulis žino, 

Kinijos liaudis, vadovauja-1 sęs jaunuolio kritikos, arti-1 yargo^ kol gavo sales— 
ma komunistų, eidama iš-1 mai buvęs rašytojas Mar- mažesne sales -

KĄ GI JIS KITĄ 
GALĖJO PASAKYTI? \

Kunigas Prųnskis rašo 
Drauge apie tai, kąip tūli 
Čikagos laikraštininkai 
(Draugo pląuko) kalbėjosi 
su Čiang Kai-šeko konsulu 
Čikagoje, 'Sien Yung-Yu. 
Pastarasis laikraštininkus, 
žinoma, gerai pavaišino, 
kad jie gražiau apie jo po
litiką rašytų.

Atsargiai su kritika
_ ____  _ _____ ____ ____ Vienas svečias neti^’* 
jau atsisakoma ko munis-' pateko j ^nuzikalės, 
tams išnuomuoti. Kai ko
munistai šaukia į tą didžiu
lę salę savo mitingus, ji be
veik visuomet esti kupina 
publikos, sueina apie'20,000 
žmonių.

Tai rodo, jog yra gera 
dalis darbininkų, kurie no
ri tokių mitingų, *bet nebe
gali į juos eiti, — nėra kur 
eiti.

Žymiajam Amerikos (ir 
pasaulio) artistui - daini
ninkui Paul Robesonui 
tąipgi atsisakoma išnuo
muoti salės koncertams.

Neseniai Komunistu Par-! 
tįją ruošė tris masinius mi- 

• suvažiavimui 
įsąs toks nieko_ nesupran-!atidaryti. Aš girdėjau, jog 

jog i tąs senas nežinėlis. Įsiklau-I rengėjai turėjo didžiausio

Anekdotai

'sueigą, kirr moterišl 
smino susirinkusiu 
daina.

Svečias šalę sėd 
Tai nevykęs bals* 
sta žinai, kas ji

— Taip, — atsa. 
ji mano žmona.

— Oh, atsiprašau 
tos, jos balsas nebūtų 
blogas, bet toji muzika, tai 
niekam netikus; įdomu, kas 
ją parašė?

— Aš parašiau, — buvo 
atsakymas.

nes 
vi-

Dar Gali Apsišviesti
Tūlas- vaikinąs kartą sa

viškių būryje balsiai kriti-
■ kavo savo tėvą, kad jis e-i tingus savo
! sąs toks nieko „A a

Tegul jis aukoja
Atsitiktinai prie bažny

čios iš apstojusių aplink 
kunigą vaikų vie.nąs sąko:

—Barbutė turėjo vieną 
naują dešimtuką dėl saldai
nių. V ; , i

Kunigas:—Kodėl nępaau- 
kavai, mažyte, dešimtuko 
bažnyčiai šventai? ; >

Barbutė: — Aš galvojau 
apie tai, bet paskui, pama
niau, atiduosiu • dešimtuką 
pardavėjui už saldainius, ir 
tada tegul jis paaukoja.

. nes vienos 
didžiulės negalėjo gauti.

Ką gi tai rodo?
1 Tai rodo, jog yra valdan- 

_____ ____  • susitarimas

vien su komunistais, su-1kas Twainas pastebėjo: 
triuškino Čiang Kai - šėko! “Kai aš buvau keturioli- 
režimą, ir šiandien Kinijo- kos metų vaikas, mano tė
ję didžiausia partija yra vas buvo toks didelis neži-j čiosios klasės”
komunistų partija, na, o nelis, jog man tiesiog gėda j su vMdžįa gnįaužtį. laisvę
Sien Yung-yu pasakoja, buvo arti jo rastis. Bet kai;
būk “komunizmas eina aš pasiekiau dvidešimt vie-
prieš visas Kinijos trądįęi- nūs metus, 
jas.” ,. . labai stebėti

Antras dalykas: ką gi jau jmupo tėvasč; 
tasai konsulas įalį žįnoti, Į metus išmoko.

i

m n pasirodė 
kaip daug 

per septynerius „ I
ar Čikagoje yra kinų komu
nistų ar ne? Argi šiuo me
tu bent vienas kinietįš stu
dentas drįstų pasfeakyti 
čiangkaišekininkui, kad jis 
komunistas? Jeigu jis pri
sipažintų esant komunistu, 
jį ar ją tųojąų bandytų iš
ėsti iš mokyklos.

■ Bet Čiąng Kai-šefco kon
sulas negi kalbės kitaip. Jo 
uždavinys ginti savo vįetą, 
šmeižti komunistus, mažin
ti jų žmonėse įtaką. Sien 
Yung-yu puikiai žino: kaip 
greit Ameriką pripažins 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, taip greit jo, Sien’o, 
konsulavįmas baigsis.

Kunigas Prųnskis 
tau turėtų žinoti.

pors

Civilizacijos ženklas v
Mungo Park, škotas ke

liauninkas, vienoje savo ke
lionių po Afriką, tiek atsi
tolino nuo žinomų vietų, 
jog jo sankeleiviai rūpinosi 
esą jau paklydę. Po dauge
lio dienų kelionės, būrys pa
galiau atrado gremėzdiškai 
pastatytas kartuves.

Aprašinėdamas savo ke
liones, Parkas sekamai tą 
nuotikį prisiminė:

“Kokį begalinį džiaugsmą 
šių kartuvių vaizdas man 
suteikė! Tai buvo tikriau
sias įrodymas, jog mes ar- 
tinąmiesi prie civilizuoto
sios bendruomenės.”

susirinkti, — dėsnį, " kurį 
garantuoja mūsų i krašta 
konstitucija. ;;

' Tasai -dėsnis konstitucijom 
je gali sau būti; jie galvoja, 
bet mes sudarysime tokias 
sąlygas, kad negalėtų juo 
pasinaudoti tie, kurie 
mums nepatinka.

Tokiu būdu prieš pasau
lį Amerikos valdovai gali 
didžiuotis turėjimu gražių 
obalsįų konstitucijoje, bet 
gyvenimas rodo, jog tai gy- 
veniman pravesti tegalima 
tik tiek, kiek valdančioji 
klasė turi tam mielaširdys- 
tės.

Aišku, taip ilgai negalės 
būti, — tąį yrą- laikinas is
terinės reakcijos mostas; 
anksčiau ar vėliau liaudis 
tai atmuš ir žmonės galės 
susirinkti ,kada nori ir kur 
nori.

Turėdama savo rankose 
šalies turtus, teatrus, sa-

. Reikia rakfo J
Ji: — Aš nepertraukian

čiai laužiuos į dairią,; : *
Jis: — Nereikėtų laužtis, 

jei surastum raktą į ją.

Nesuprato
Viešbučio raštininkas la

bai nustebo, pamatęs vieną 
svečią maršuojantį po prie- 
sienį naktinėse padžiamose 
ir suriko: “Ei, ką tu ten 
darai?” :

Svečias kuoveikiausiai at
siprašė: “Atleiskite už tai, 
aš esu s o m n ą m b ulistas 
(vaikščiojantis per miegą).

“Vistįek;” pąš iepiančiai 
tarė raštininkas, “tu negali 
čionai vaikščioti tokiu apsi
rengimu, nepaisant, kokioj 
tu religijoj priklausai. ’

kat

gi'.

KAPITALIZMAS 
IR NAUJIENOS

Naujienose (1950 m.
21 d.) telpa didžiulis skel
bimas, pavadintas “Kapita
lizmas.” Jame Internation
al Business Machine Kor
poracija skelbią, kokius 
nuopelnus kapitalizmas at-

■■ — ■

sugrąžinimo salos Kinijai, klausimas Kinijos priėmimo į 
Jungtines Tautas, ir dar vienas kitas klausimas.

Bet mūsų atstovybei Asemblėjoje šį arabų rezoliucija 
nepatiko. Jai atrodė, kad ji priešinga Amerikos ve
damai tame pasaulio kampe politikai. Todėl ji paveikė 
kitas kapitalistines šalis, kurios ištikimai turi klausyti 
mūsų'diktavimo iš Washingtbno, kad jos tokiai arabų 
rezoliucijai nepritartų. Sugalvota ir iškepta kita rezo
liucija, , kuri susideda tik iš vieno punkto, būtent, kad 
Korėjoje paliaubos būtų paskelbtos, po to, kai korėjie
čiams talkon pribuvo kiniečiai ir pradėjo mus stumti ^at
gal linkui Pusapo. Kinijos delegacija pareiškė, kad to.-, 
kios plikos paliaubos yra Amerikos slaptai ir su jomis 
jų šąlis nieko bendra neturės.

Dabar vej renkasi ir tariasi arabiškųjų kraštų atsto
vai, zką daryt su Korėjos konfliktu. Jį reikia kaip nors 
baigti. Sakoma, kad jie vėl Asemblėjai pasiūlys savo 
senąją rezoliuciją iš dviejų punktų. Bet mūsų komercinė 
spauda jau pasmerkė net ir mintį apie 'tokios rezoliucijos 
iškėlimą. Todėl veikiausia vėl bus panaudota mūsų 
spaudimo taktika ant mūsų kapitalistinių talkininkų,, ir 
vėl arabai 'turės nusiraminti su savo planais.

Nedaryk kitiems to, 
tų norėtum, idant jie tau 
dąrytų. — Jų ąkonis ir pa
pročiui gAli pasirodyt skir
tingi nuo taviškių.

George Bernąrd Shaw 
‘ . *

Skelbimai Darko Grožį 
4 ' * )

Anglų’• rašytojui G.JK? 
Chestertonu! lankantis 
merikoje, keli eųtuziąstiški 
newyorkieciai nusivedė jį 
pamatyt Broadway ir 
Times Square vakaro laike.

Tyliąi apžvelgęs milijo
nus įvairiaspalvių elektros 
šviesų, Chestertonas pasi
suko į .draugus ir pastebė
jo:

JtKaip gražus , čia būtų 
vaizdas tam, kuris nemoka 
skaityti!”

Jokio žmogaus kreditas 
nėra taip geras, kaip jo pi
nigai. E. W. Howe

Jeigu nori patirt, kaip 
greit laikas eina, išduok 
kam nors vekselį ant devy
niasdešimt dienų.

R. B. Thomas
Surinko J, Bal’kus

streikas

tavo

baigti, gelt 
ėję. Jie sa
itas nėra jų

c y||,l^MĮwįwfry*w*
Saus.-J an. 2, 19512 ps!.-iLaisvč(Lib^rty, Lith. Daily)

Prieš Kalėdas įvykęs geležinkelio tarnautojų 
sulaikė stotyse daugelį daiktų. Čia matome 
vienoje Washington© geležinkelio stotyje. Visa 
rinė stotis užverkta pilnais maišais. Tik 
Trumanui griežtai pareikalavus streiką 
žinkeliečiai sugrįžo į darbą streiko 
kp, kad jie dar sykį įsitikino, kad 
draugas.: - <
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(Tąsa) malynėn ir iki juostos išsimaudydavo
—Na, gražuolės, kuri mane pamils, tai 

dovanosiu šilko skarą ir aukso žiedą?.. 
Na, gražuoles, kuri? — atkartojo jis ir 
vieną gražuolę gnybtelėjo už krūties.

Moteris spiovė kryžiuočiui j veidą ir, 
sušukusi, — nesulauki mas, šunie! — 
puolė į degančią trobą.

Nei riteris Drankas, nei Hansas Zvi- 
bakas nelaukė tokio žemaičių užsispyri
mo. Jie patys nusigando savo žiaurumo. 
Ilgiau nebebuvo ko gaišti. Palikę de
gantį kaimą ir verkiančias moteris, su
šoko ant arklių ir pasileido tolimesnėn 
kelionėn. Kartu pasiėmė ir Kūlgailį. 
Pasodino jį ant arklio, .o kad jis nepa
bėgtų, iš abiejų šonų pristatė po knech
tą.

Kūlgailis nebesipriešino. Jis degė 
kerštu ir rodė jiems kelią arčiau prie 
Dubysos. Jis turėjo viltį pakelėj sutik

ėti žemaičių.būrių. O jei ir nieko nesu
nktų, tai tikėjosi ilgiau užtrukti, kad 
kas nors pastebėtų juos ir duotų žinią į 
Knystauto pilaitę.

dumble. Iš pradžių visi dar saugojo savo 
kurpaites, savo baltus apsiaustus, pari
šo kilpas ir, kad neaptaškytų, apdengė 
balnus, bet vėliau numojo ant visko ran
ka ir tik rūpinos išvesti savo arklius ir 
patys sveiki iš raisto išsikaparnoti.

—Kur tu mus užvedei, gyvate, aš tau 
galvą nuvošiu!—užpuolė Kūlgailį Han
sas Zvibakas ir griebėsi kardo, bet tuo 
metu jo arklys pašniokštėjo į akivarą ir 
jį patį įtraukė. '

—Tai tu, pagonie, tyčia taip su mu
mis padarei!—puolė jį ir riteris Dran
kas.
.—Narsusis riteri, juk aš- gi jums sa

kiau, kad čia bus klampu, ir aiškinau, 
kad sausiausias kelias tai per tiltus, bet 
jūs patys pasiripkotę šitą takelį.

—Kad Čia jokio takelio nebėr!—iršo 
Drankas. f

—Bet buvo, narsusis riteri, tu pats 
matei, (kad buvo,—ramiai aiškinosi Kūl
gailis, nes žinojo, kad čia jam negresia 
joks pavojus.

—O dar tol iki lauko?

Jungtinių ^Tautų spcciališkoji paliaubų komisija: ka
nadietis Bj Pearson, iranietis Nasrollah Entezanrt ir 
indusas Benegal Rau.

SKAITYK IR MOKYKIS

gakojai čiuožikal (genelis, 
įlydrometra), ‘ stovinčiame 
vandenyje dugnu šliaužioja 
vandeniniai skorpionai. Čia 
plaukioja ir vandenines bites 
(Notonecta glauca), kurios 
skaudžiai duria savo straubfe- 
liu'. Visos šios blakės plėšrios; 
jos puola smulkius gyvūnė
lius: vėžiukus, Vabzdžius. 
Daugumas blakių turi nema
lonų kvapų; taip dvokia tam 
tikrų liaukų sunkos (ginamoji 
priemonė).

Prie straublinių . vabzdžių 
priklauso ir amarai, arba 
“augalines utėlės”. Vieni jų 
turi permatomus, vienodai su
darytus sparnus, kiti — be
sparniai. Dažnai sparnus turi 
tik patinai ir kai kurios pate
lių kartos. Amarai , dažniau
siai deda neapvaisintūs kiauši
nėlius; apvaisinti kiaušinėliai 
paprastai dedami rudenį; šie 
kiaušinėliai- žiemoja. , Dažnai 
viena tos pačios rųšiės karta 
gyvena ant vieno augalo, o 
kita — ant kito. Vadinasi, 
daugelis amarų taisyklingai 
keičia savo maistą, t.y. auga
lus, kuriais jie minta, papras

tai amarai šufeEmetę ant auga
lų krūvelėmis, ištisais ęambū-l 
riais. čiulpdami augalo sultis, i 
jie labai silpnina augalą, o 1 
neretai ir visai jį pražudo. į 
Daugelis amarų — dideli au- ! 
galų priešai.

Laumžirgių būrys. Laumžir
giai dideli vabzdžiai su labai 
siauru ir ilgu kūnu ir ketu
riais ilgaią/permatomais spar
nais. Gyslos sparnuose sudaro 
tankų tinklą. Išsivysto be 
lėliukės stad ijos. Vika
rai gyvena vandenyje, kvė
puoja tam tikromis žiaunimis, 
vikšrinėmis trachėjomis. Vikš- / 
rai, kaip ir suaugę vabzdžiai, J 
— plėšrūs. Laumžirgiai pui
kiai skraido ir savo grobį gau
do skrisdami. Burnos dalys— i 
g r a u ž i a m o s i os.

KAUNAS, lapkr. 4 d.- ! 
Nuo Veliuonos iki Ragainės ( 
per šimtą kilometrų tęsiasi * 
“Nemuno žvejo” artelės žuvų 
gaudymo ruožas. Dau'giau 
kaip J 00 žvejų kovoja ' dėl 
metinio plano įvykdymo iki 
Spalio šventės. A. Jasiulis.

! ’ XVIII
Apsiriko Hansas Zvibakas, užtikrinęs 

riterį Dranką, kad per dieną kitą pa
sieks bajoro Knystauto pilaitę. Raite
lių būrys t jau trečią dieną klaidžiojo. 
Dubysos šlaitais, *o pilaitė vis dar buvo 
toli. Pakelėje užjodavo į kaimus, sutik-

* davo medžiotojų ir, patikrindami Kūl
gailį, visų klausdavo kelio. Kad nukryp
tų žmonių įtarimas, jie ir Kūlgailį ap
vilko kryžiuočių drabužiais. Būrys švel
niai ’elgėsi su žmonėmis ir už kelio nu
rodymą gausiai visus apmokėjo. Vi
siems sakėsi esą kunigaikščio Vytauto 

7 siųsti prižiūrėti, kad įsibrovę iš panemu
nės ordino kariuomenės būriai neplėštų 

. sodžių ir nereikalautų iš ūkininkų mais-
. tO' ir pašaro arkliams. Be to, teiravos 

Skirgailos būrių ir visokiais būdais dū
mė žmonėms akis. Už paįmtą maistą ir 

į pašarą mokėjo pinigais ir p’asižymėda- 
vo sau, kur kokiuose kaimuose ar vien
kiemiuose daug kokio turto.

. Pagaliau trečią dieną atrado miške ir 
Knystauto pilaitę. Bet pilaitė buvo už 
raisto, ir reikėjo per jį perjoti. Hansas 
Zvibakas dar pavasarį gerai įsidėjo gal
von slaptąjį per raistą kelią, ir greit jį 
surado, tačiau dabar pirmutinis tiltelis 
buvo suardytas. Galėjo būti nuimti ir 
kiti tilteliai, galėjo būti pristatyta įvai
rių sląstų, vilko duobių.

Būrys susilaikė.
-^Narsusis riteri, — pašnibždėjo į ri

terį Dranką jo būrininkas, Hansas Zvi
bakas,—o kad nusiųstumėm pirmyn bent 
dvejetą pėsčių žvalgų su šituo žemaičiu.

—Riteri, ten, kur reikia jau pulti, 
žvalgų nebesiunčiam'a. 0 kas bus, jei jie 
susitiks su sargyba arba pastebės juos 
nuo pilaitės, sienų? čia mus visus galės 
sugrūsti į lieknus’ arba miške išgaudyti, 
kaip slampas.x Be to, šitam šuniui aš ne
tikiu: ar ne tyčia jis mus tris dienas 
vedžiojo ir vargino po šlaitus, kad tu- 
retų laiko pasirengti pily.

■y* —Tai jojame visi.
.-*-0 jei mūsų jie jau laukia kur'nors 

pasislėpę? Kas tikras, riteri, kad, kolei 
mes klaidžiojome po miškus, jiems kas 
nors nepranešė? . . Broliai, mums gaišti 
nėr ko, žūt būt reikia :pereiti raistą ne
pastebėtiems. Palydovas sako žinąs to
kį“ takelį, bet esą klampu.

Kad klampu, <• tai nieko, bet tik ga- 
1. v Įima būtų nepastebėtiems prie pilaitės 

prisiartinti,-r-drąsinosi būrininkas.
Riteris Drankas pagalvojo ir, įsakęs 

p ■ . visiems laikytis tyliausiai, paliepė' palyr « 
dovui joti pirmam ir vesti būrį’ per rais
tą. Arkliams, kad neprunkštų ir ne- 
žvengtų, buvo uždėti antsnukiai.

Iš pradžių takelis dar buvo žymus ir 
raistas ne taip jau klampus, nors ar
klius reikėjo vestis už pavadžių. Bet juo 
toliau, juo labiau takelis pradėjo vin
giuoti, sukinėtis ir, privedęs prie liekno,

- pasibaigė. Kūlgailis liekną apjojo ir 
takelį vėl surado, bet raistas pasirodė 
toks klampus, kad arkliai ir be raitelių

K jki pilvo grimzdo dumble, ritosi pęr kel- 
’mus, per šiekštas ir drabstė, purvu. 
Kryžiuočiai keikėsi, graibė kojomis 
šiekštų, gailių šaknų ir šokinėjo nuo 
kimšo ant kimšo. Kartais kuris brolis, 
.nepataikęs ant kupsto, pateškėdavo inar-

—Dar kita tiek, narsusis riteri.
Drankas išsikeikė ir nesuprato, ar tas 

žemaitis rimtai kalba, ar tik juokiasi iš 
jo, vadindamas dar narsiuoju riteriu, 
tuo tarpu kai jis dabar labiau panašus 
į šlapią vištą, negu į narsųjį riterį.

—Ko stovi, eik ir rodyk kelią,—pra
švokštė . Hansas Zvibakas, laikydamas 
pusiausvyrą, ant kaskart grimztančio 
kupsto ir tempdamas už apinasrio savo 
žirgą.

—Pirmyn negalima, čia akivaras, — 
atsakė Kūlgailis.

—Tai vesk aplink.
—Aš iro vedu,—ir Kūlgailis, įsikabinęs 

savo arklio uodegos, nusivoliojo per kel
mus ir šiekštas. Jis tyčia ieškojo klam
pesnių vietų, bet rudenį raistas buvo 
taip išdžiūvęs ir užžėlęs gailiais- ir viks
vomis, kad arkliai grimzdo tik iki pilvo. 
Pagaliau įvedė ir į pačią marmalynę. 
Kryžiuočiai susirūpino ne tik dėl savo 
arklių, bet ir dėl savo gyvybės. Juo la
biau, kad artinosi vakaras, o naktį to
kiame raiste galėtų išsmaugti juos miš
ko dvasios. Voš tik Hansas Zvibakas 
pamanė apie ^piktąsias dvasias, kaip čia 
pat, užpakaly jo, pasigirdo siaubingas 
riksmas: *

—Broliai, krikščionys, gelbėkit! . . O 
heilige Maria, žūstu!

Broliai taip persigando, kad iš pra
džių kiekvienas pamanė, kad jie iš ne
tyčių užpulti, ir griebėsi ginklo, juo la
biau persigando,, kad, buvo įsakyta lai
kytis tyliai; tuo .metu “žūstantis” dar 
šiurpiau suriko:

—Gelbėkit, broliai, žegnokįt — pikta 
dvasia įsikabino!

Visiems net plaukai ant galvos pasi
šiaušė. Bėgti nuo piktos dvasios nebuvo 
kur. Slėptis—Taip pat. Vienintelis gin
klas — kryžius ir rožančius, bet ir pa
tients reikėjo kaip nors gelbėtis. Pasida
rė baisus sumišimas. Kiekvienas mugi- 
nos, stengės pašokti aukštyn/ iš karto 
ištraukti iš dumblo abi kojas ir neduoti 
įsikabinti piktajai dvasiai. Kai Kūlgai
lis atsigręžė atgal, jis pamatė tokį regi
nį, kaip kad pavasarį į varlių balą būtų 
netikėtai nusileidęs gandras: visi burbu- 

‘ liavo, murmuliavo, kapstėsi, mekeravo 
rankomis, kojomis ir visi stengėsi į visas 
šaŲs ropodami pabėgti. Riteris Dran
kas tik dabar atsiminė turįs savo kardo 
rankenoje šventų relikvijų ,o savo skyde 
šventos žemės nuo viešpaties grabo 
žiupsnelį. Šokdamas ant kupsto nuo 
kupsto, jis puolė ten, kur šiurpiai šau
kė pagalbos. Prišokęs pamatė baisų re
ginį: ginklanešys Oskaras Fuchsas lai
kėsi abiem rankom įsitvirtinęs savo ar
klio uodegos, o jį iš užpakalio traukė at- 

,gal į liekną įsikabinusi jo kelnių kažko
kia biauri, purvina raisto-būtybė.

—Atstok, dvasia piktoji!—suriko ri
teris Drankas ir, atkišęs skydą ir kry
žišką kalavijo rankeną, pradėjo (kalbėti 
“Tėve mūsų.” Bet piktoji dvasia atstoti 
nenorėjo ir, įsikabinusi į’kelnes, tvirtai 
laikė kryžiuotį/'

—/Riteri, broli, neduok krikščioniškai 
sielai be atgailos pražūt!—jau silpdamas 
suriko ginklanešys Oskaras Fuchsas.

* XBus daugiau),

32., Voragyvių klases atstovai.

Voragyvių klasė dalijama 
i kelis būrius.

Skorpionai. Skorpionų pil
velis baigiasi; aštriu lenktu gy
liu, turinčiu savyje nuodinių 
liaukų. Įgeldamas šiuo'gyliu, 
skorpionas nužudo grobį — 
vabzdžius ir kitus mažus gy
vius. Didelių skorpionų puo
dai kartais pavojingi net ir 
žmogaus gyvybei. TSRS skor
pionų pasitaiko tiktai pietuo
se (Kryme, Kaukaze, Viduri
nėje Azijoje). Jie pasirodo 
naktį, o dieną slepiasi po ak
menimis, uolų plyšiuose, po 
medžių žieve ir 1.1.

Vorai. Vorų būriui atsto
vauja mūsų jau nagrinėtasis 
voras kryžiuotis. Vorų gyve
namas labai įvairus. Vieni iš 
jų (kryžiuotis) grobiui gaudy
ti mezgasi, didėlius tinklus, iš
temptus tarp medžių ir kt. 
Kiti — apipina voratinkliais 
naųių kertes (naminis voras). 
Klajokliai vorai tinklinių ža
bangų nemezga, o grobį nu- 
tyko ir šoka ant jo iš pasalų. 
Vandeninis voras taisosi tink
linį varpą po vandeniu ir pri
pildo jį oro. šis varpas yra jo 
slėptuvė ir lizdas. Juodžemio 
srityje ir toliau į pietus pasi
taiko ^lidelis gauruotas voras 
tarantulajs. Jis gyvena urve
liuose; išraustuose dirvožemy
je statmenai. Jo> įkandimas 
ne mirtinas, bet, labai skau
dus. Vidurinėje Azijoje ir eu
ropinės TSRS pietryčiuose pa
sitaiko karakurtas — nedide
lis voras, kurio įkandimas , 
mirtinas net ir dideliems •'gy
vuliams.

svirplių. Pirmutinės kurklio 
kojos mažai panašios į vabz
džio kojas: jos virto kasimo 
įrankiu ir primena priekines 
kurmio kojas. Kurklys gyve
na giliuose urveliuose ir di
džiąją savo gyvenimo dalį 
praleidžia įsirausęs žemėje.

Tarp tiėsiasparnių vabz
džių nemaža yra žalingų že
mės ūkiui. Labiausiai žinomi 
skėriai, kurių ir suaugusių 
(skraidantieji skėriai), ir 
vikšrų (skėriai pėstininkai) 
kai kada atsiranda be galo 
daug. Tada jie padaro daug 
žalos, ypač mūsų pietryčiuo
se, šiauriniame Kaukaze, piet
vakarių Sibire ir Vidurinėje 
Azijoje.

Tiesiasparniams artimas 
yra tarakonų būrys. Prie 
šio būrio priklauso ir rudasis 
tarakonas, arba prūsokas.

Tiesiasparniai vabzdžiai yra 
vieni iš paprasčiausiai sudary
tų vabzdžių. Seniausios vabz
džių iškasenos dąugeliu. požy
mių yra artimos kaip tik tie
siasparniams.

Utelių ir vievesų būrys. Ir 
vievesos, ir utėlės — bespar
nės. Joms sparnai išnyko ry
šium šu parazitiniu jų gyveni
mu. Vievesos ir utėlės — tai 
smulkūs vabzdžiai, kurie visą 
savo gyvenimą išbūna ant ku
rio nors šiltakraujo gyvulio, 
kaip išviršiniai parazitai. Utė
lių burnos dalys -atrodo kaip 
trumpas vamzdelis, iš kurio 
gali būti iškišamas siurbiama
sis vamzdelis. Visiems yra ži
nomos gaivinęs ir drabužinės 
utėlės, kurios žmogų ne'tik

Erkės. Erkes — smulkučiai, įvargina, bet gali ir apkrėsti
kartais net mikroskopiškai ma
ži gyvūnėliai. Daugelis erkių < 
yra laikini arba 
gyvulių ir žm.bnių parazitai, 
o kai kurios užpuola augalus. 
Višiems žinoma šuninė erkė 
apninka ir žmogų. Mikrosko- 
pirfė niežų erke apsigyvena 
po oda ir sukelia nemalonią 
niežų ligą. Įvairių Yūšių aruo- 
dinės erkės prįdaro daug ža
los, gadindamos ir naikinda- 
,mos grūdus ir miltus.
Nepilno kitimo 
vabzdžių būriai.

Nepilno kitimo vabz- 
d ž i A m š yra b 'ū d i nga 
tai, kad jie neturi 
aiškios lėliu kės stadijos.

Tiėsiasparnių busy’s. Tiesia- 
sparnių būrio atstovu gali būti 
visiems žinomas žiogas. Jis 
turi graužiamąsias burnos day 
lis, šikšninius viršutinius spai^ 
nūs (pirmutinė sparnų pora) 
Ar minkštus apatinius sparnus 
(antroji sparnų pora). Spar
nai su tiesiomis beveik lygia
gretėmis gyslelėmis, nesuda
rančiomis tinklo (nuo to ir 
pavadinimas — tiesiaspar
niai). Kišdami neturi lėliukės 
stadijos.

Daugiau ar mažiau pana
šūs į žiogą ir kiti’ tiesiaspar
niai: skėriai, įvairios cikados, 
svirpliai. Priklausąs prie to 
paties būrio kurklys savo 
išore labai skiriasi nųą žiogo 
ir net nuo savo giminaičių

• i
\ s.

labai pavojingomis ligomis, 
kaip antai, dėmėtąja ir grįž-

nuolatiniai tam?ja šiltine-.Vievesos turi graužiamąsias 
burnos dalis. Jos gyvena ant 
paukščių (pavyzdžiui,, vištinė 
utėlė) ir žinduolių odos, mis- 
damos pūkais, plaukais, odos 
žvyneliais.

Straublinių būrys. Straubli- 
niai vabzdžiai dar kitaip va
dinami pusiau kietasparniais 
vabzdžiais. Vabzdžiai, kurie 
priskiriami prie šio būrio, la
bai įvairaus pavidalo, bet, jų 
visų burnos dalys sudaro na- 
riuotą straublį; jų kitimas ne
pilnas.

T i k r ų j ų p u s i a u kie- 
t a s p a r n i ų, arba b 1 a kių, 
pagrindinė viršutinių sparnų 
dalis standi, šikšninga,/ o galai 
minkšti. . Apatiniai, sparnai 
minkšti ir paslėpti po viršuti
niais. • Daug blakių neturi 
sparnų (patalinės blakės^. 
Daugumas blakių minta iš 
augalų, savo straubleliu čiulp- 
damos augalų sultis; tik ma
žumas blakių minta iš gyvu
lių. Pavyzdžiui, patalinė bla
kė minta dažniausiai žmogaus 
krauju" (parazitas), čiulpia jį. 
Daugelis augalinių blakių — 
pavojingi kultūrinių augalų 
priešai (kopūstinės , blakės, 
blakė “javinis vėžliukas”). 
Vandeninės blakės prisitaikiu
sios yra gyventi vandenyje ir 
vandens paviršiuje. Vandens 
paviršiumi mikliai čiuožia il-

Laisvės Bendrovės direktorių taryba dėkoja 
visiems vajininkams už gražų pasidarbavimą 
vajuje iki šiol, ir prašo visų tokiu pat tempti pa
dirbėti dar vieną menesį.

Laisvės Bendrovės direktorių taryba, išklau
siusi administracijos raportą apie vajų, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų, nutarė vajų pratęsti 
iki sausio 27 d. 1951 metų.

Laisvės Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų 
Pratęstas

Kai kuriose vietose pavėluotai susidarė vaji- 
ninkų grupės ir nespėjo dar pilnai apeiti savo 
teritorijos. O užėjus didžiosioms šventėms, va
jus gerokai susitrukdė. . Kita rimta priežastis 
vajaus susitrukdymo, tai sunki žiema centrali- 
nėse valstijose. Dėl tų priežasčių dar užsiliko 
daug vajininkų neaplankytų vietų ir todėl vajų 
ture j’ome pratęsti dar vienam mėnesiui.

> • f•* t
Dabar vajus tęsis iki Laisvės Bendrovės da 

liniukų suvažiavimo, iki sausio 27 d. 1951 m.

Sse sunkiose sąlygose dienraščiui yra nepa- 
i sunku verstis finansiniai. Todėl norime 
ačiausia pasiekti gerus žmones vajaus rei
kalu ir kuo geriausia jiems patarnauti apšvietos 

atžvilgiu. Nepaisant visokių kliūčių vajui, vis- 
tiek mūsų vajininkai gavo gražų skaičių naujų 
sakitytojų. Linkime vajininkams gero pasiseki 
m o ir prašome pasidarbuoti savo dienraščiui

Laisvės Benlrovės direk. pirm 
A. BALČIŪNAS..

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAI/HE

Knyga tik ką išėjo iŠ spaudos, gražiuose viršeliuo. 
se; turi 368' pūslhpiu^, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą. . •

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

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

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

Knygos* egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, ] 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
-LAISVE” -1

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. V

1
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įvyks ŠEŠTADIENĮ

Konvencija Prasidės 12 Valandą Dieną 
Vakarienė Bus 7-tą Valandą Vakare 
Vakarienei ir Šokiams Bilietas $2.50

Iš arti ir toli rengkites ir 
jai morale

Anksčiau būdavo sekmadieniais. Šiemet bus šeštadienį. Nes dabar šeštadieniais nedirbama, tad duodama 
proga dalininkams ir svečiams atvykti iš kitą miestą.

Šokiams Gros Visų Mylima 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

nes nereikes skubintis grįžti namo,

Gyvavimo 40 metą Sukakties
' ' * I

traukite į savo didžiąją iškilmę. Atžymėkime Laisves 40 metą sukaktį stipria 
materiale parama. Užtikrinkime jos gyvavimą dar ilgiems metams.

BUS GRAŽIOJE
■„■■■■■ ■ . ■ ;• ■ . ' — ' ' . 

V fTIHniHVI • ;A lt f>f III Pift f it LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC A VE. (kampas 1 LOth Street) RICHMOND HILL,
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ATERBURY, CONN
/ Aplankius ąenus 

lAisvės $kaitytqjus
ną dukterį. Jo žmona jau 
niai yra mirusi.

Jis mums sakė, kad be
turi

Jis yra pasibu- 
mažą šantę arba ‘
Jis ten daug gražių, 
padirba, .

so

li z-

j nų ipbterų, kurios tąįp geyai 
prižiūri gėles, kaip ji.

Ji yra išąuRlėjus didelę šeį- 
fcnią, kelias dukteris ir sūnus, 

• jau turi ir anūkų, vienas jau 
randasi Korėjoje, kariauja.

Laisvės vajus jau eina prie : siėmimo negali būti, 
pabaigos. Dalyvaujant jame, Inors veikti, 
man teko susitikti ir pasikal- davojęs 

sui gerai pagyvenusiais dirbtuvę, 
j skaitytojais, mūsų dėžučių

Jie krepšelių (kašikų). Iš sku- 
Iš 

ant 
žie- 

Man pačiai teko nusi
pirkti pas jį karpetuką, ku- 

! ris tinka pakloti ant. grindų 
bile kambaryje. Jis turi jų 
daug pagaminęs, ir kam rei
kia mažų karpetukų, tai gali 

i nuvažiuoti pas Joną Butkų ir 
nusipirkti.

bėti
Laisvės skaitytojais, 
draugąis ir draugėmis, 
daug visko pergyveno ir ma- durų padaro karpetukus. 
te blogo ir gero per savo ii- vilnonių 
2'4 gyvęniiną, ir, kalbant sujkarpetukų visokių gėlių 

, jais.’dąug ko gali pasimokyti dus.
ii ją.

žinios is LietuvosPittsburgh, Pa.
f / .................... —

Laimėjo algų pakėlimą

3,500 Pittsburgh Railways 
Co. ^darbininkų- laimėjo algų 
pakėlimą. Kompanija sutiko 
pakelti algas po 7 centus į 
valandą.* Algų pakėlimas skai
tysis nuo gegužės 1, 1950‘ m.

Taipgi kartu laimėta ir kiti 
keli reikalavimai, ypač kas 
liečia darbo sąlygų pagerini
mą. /•

Minima kompanija dabar 
Į yra persiorganizavusi ir išė
jusi iš taip vadinamo 121/2 
mietų bankrūto. Dabar ji vėl 
reikalauja State Public Util
ity komisionieriaus leisti kar
terius pakelti. Tai būtų jau 
ketvirtas karterių pakėlimas 
nuo 1947 metų. < įR-tis

DAILININKŲ PAĘBŲ 
APTARIMAS

VILNIUS, lapkr. 4 d. —Vil
niuje, Dailės muziejaus salėje 
įvyko Tarybų Lietuvos dešimt
mečiui pažymėti jubiliejinės 
dailės parodos aptarimas. 
LTSR Dailininkų sąjungos 
pirmininkas L. Vaineikytė pa
darė pranešimą ‘^Tarybinė 
dailė ir respublikos dailininkų v 
uždaviniai.”

Tapybos. darbus įvertino 
dailininkas V. Mackevičius.

Apie skulptūros darbus ir^. 
taikomosios dailės k
kalbėjo premijos laure^itas J. 
Mikėnas. Dailininkag V. Jur
kūnas įvertino grafikos dar- • 
bus. I

Diskusijose apie dailininkų • 
sukurtus darbus \ir tolesnius 

pasisakė 
nuidzįnavi-..

Vaitys, J.

Mes turime ir daugiau jau. 
gerai suaugusių Laisvės skai
tytojų. Vienas randasi . Oak
ville, Conn. Draugas J. Kon-

1 T' 
aplink namus dirbinėja, 
yra išauginęs didelę šei- 
6 sūnus, ir visi geri yy- 
Jo žmona jau seniai yra

, Y 1 V, Villi, A W V* į-y M • •*

nupina įauįas jau įurj metus I C« C« |Z 11

siūlų nusiuva

Kiekvienąis metais man 
tenka pasimatyti ir pasikal
bėti sU draugu Jonu Butkum, 
kuria į • gyvepa Bethlehem, 
Conn., ant savo ūkio pas sū- i 
nų. ♦ Jis yra Laisvės skaityto- * 
jas • per daugelį metų ir yra Į 
sulaukęs 78 metų amžiaus. ■ 
Jis laisvas žmogus, 
kė, < l%ad 
lietuvis 
apsivedė 
religinių 
laiku, apie 50 metų tam 
gal, • nelengva buvo tai 

'.ryti, nes laisvų lietuvių 
u buvo labai mažai.

dauguma buvo religiniai 
ir ląjsvus lietuvius visaip nie
kindavo.

4
» Jonas Butkus išauklėjo gra-1 
žią šejmą: kelis sūnus ir vie-i žiūri taip, kad mažai rasi jau- 
.......... .  ....... ...................................... f--------------------------- :---------------------------------

jis buvo pirmutinis I 
Waterbury j e, 1 
civiliniu šliūbu, 
ceremonijų. C)

dar 
Jis 
mą, 
ra i.
mirusi.

Taipgi buvom nuvažiavę pas
|W. J. Dūdus į Woodbury, ] £*ab”į 

a" 1 Conn. Jie yra Ldisvės skai-1 • ° 
. itytojai ir gyveni taip pat ant

<ul,ls Įūkio, bet pragyvenimo .iš ūkio
• beL;
1 tuo

at-
pa-
tuo
Di-

nedaro. 'Jis yra karpenteris 
ir turi mažą dirbtuvę, kur iš
dirba visokius šriubus.

Draugė Dūdienė man pasa
kojo apie jos motinėlę Good- 
winiene, kuri netoli nuo jos 
gyvena. Ji sulaukė jau 84 
metų ir vasaros laiku dar ga
li dirbti po daržus, prisodina 
daug gėlių ir visas gerai ap-

Kitas gyvena Naugatuck, 
Conn. Tai draugas J. Zalec- 
kas. Jis jau sulaukęs 78 me
tus apijaus ir dar atlieka 
kasdieninį darbą, dirbdamas 
mokykloje už dženitorių. Jis 
yra Laisvės skaitytojas ir dar- 

I b.ininkiško judėjimo rėmėjas.
i smagu yra susitikti jį ; 

•ir pasikalbėti su juo apie vi- į 
sokius dalykus. ' • 1

Aš nuo savęs linkiu šiems 
draugams dar daug metų gy
venti ir gėrėtis šiuo pasauliu, ! 
į kurį mes tik vieną kartą at- j 
ėjome gyventi.

Laisvės vajininkė
M. Svinkūnienė

• ' t • l , . . > .

Texas valstijos Panhandle dalyje 
užklupo toks baisus šaltiš, jog ę.jau 
atlaikyti! parodomas sušalę^ Veršiukas

: šiomis dienomis 
jog .jauni gyvuliai negalį

Girardville, Pa

US

Cicero, III

CfflCAGOS ŽINIOS
įspūdingas bpvo 
AŽVD Koncertas

1 aa
1 IŠ LDS 152 KUOPOS
" LDS 152 kuopos susirinki

mas įvyko gruodžio 3. Finan
sų raštininkas perskaitė 
laiškus iš Centro, kurie 
vietoj aptarti. • Kuopa

su kurtus darbus 
kūrybinius planu, 
dailininkai A. ž 
čius,. P. Rimša, J 
Vierioeinskią, M. J ulaka, V. 1 
Mikpevičius, B. Matuzevičius, 
A. Pivoriūnas ir luti.

kelis 
buvo 
turiMuzikos geras pritaikymas.

Spalvų, kostiumams, ąųderi-1 vieną' ligonį, draugą F. Ma-

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
: ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

pa- 
ap- 
kai

Prirengė
DR. JONAS J. KAšKIAUčIUSV

•y'^i knyga yra jtųns daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
tąria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
gjębus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.
Į lAusies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lio husilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrepkimas ir prisltrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
petš£jimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai Čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne- 

laifningų atitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus purodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios' pagalbos reikalui.

Knygą tyri 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
DR. JONAS J. KAšKIAUčIUS

knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apiei^Tai
gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

i Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
J Jr •' parašytas v •

j} DR. ANTANO PETRIKUS
■4M j
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerbi išstudijavęs, turėsi 

plątų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užšilai- 
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių. *

.Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja'
Parašė K. PETRIKIENĖ.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui ' ....
Knygą įš 320 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kltatautiškicms populiariems valgiams gaminti.
Yra leptelės, parodančios kiekius, mineralų ir vitaminų 

maisto - produktuose, taipgi kepimo-vjrįmo . ląiką. Išleido, 
Lietuvių’Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.
.!• / Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE

Iš gražaus “šurum-burum”

Gruodžio 20 d. mes nuvyko
me į Liuosybės svetainę 
tikslu dalyvauti veikalo “Ka
ro Aukos” pamokose, kuris 
bus suvaidintas Ciceroj, sausio 
28 d., Ciceros Mo’terų Choro 
ir Klubo pastangomis. Po pa
mokų moterys turėjo savo 
draugišką “šurum-burum”, 
pakvietė ir mus dalyvauti ta
me pažmonyje.

Vakaro vedėja pranešė, kad 
moterys, kurioms ‘ pripuola 
gimtadienis, atsistotų, nes jų 
pagerbimui bus . sudainuota 
“Happy Birthday.” Tuomi ir 
prasidėjo vaišės. Tai buvo ne 

| šiaip paprastos vaišės, bet 
tikras bankietas, gausus ska
nių valgių ir gėrimų.

Vakaro rengėjos 
dovanas, kurios bus

Sekmadienį,
Lietuvių Auditorijoj 
AžVD koncertas, kuris 
tas plataus aprašymo, 
miausia noriu pabrėžti

gruodžįo 17, 
buvo 
ver- 
Pir- 
štai

nimas.
Vaikų sustatymas į roles ir 

vietas, taipgi jiems rolių pri
taikymas. ■

Programa tęsėsi gan ilgai, 
bet publikos žingeidumas ne- 
atšipo iki pat pabaigos.

Vienoj pertraukoj kalbėjo 
Leonas Jonikas apie svarbą 
jaunučių žmonių organizavi
mo ir mokymo, apie palaiky
mą lietuvių kultūros Ameri
koje.

Pirmininkavo Al Malesh.
Va.

Unijos Reikalauja 
balso kainų klausimu

Prezidentai dviejų didžiųjų
mėsos industrijų apdirbimo

žeiką.
Kadangi šis suširinkimas 

buvo metinis, tai jame buvo 
renkama 1951 metams kuopos 
valdyba. Vienbalsiai išrinkta 
ta pati valdyba.

Draugai, kurie dar neužsi
mokėjote savo narinių moke^/ 
čių už 1950 metus, m.alonėlfite 
užsimokėti atėję tekamą 
kuopos susirinkimą,* kuris 
įvyks sausio 7, 1951 metais.

Grand Rapids, Mich

Šventiniai sostinės darbo 
žmogių susirinkimai

VILNIUS, 14- 2d. - Lie
tuvos TSR Mokslų akademijo
je įvyko JaoRsJų ųkądemįjos 
ir Tarybinių rašytojų sąjun
gos kolektyvų • susirinkimas, 
skirtas Spalio socialistinės re- ' 
vojiucijos XXXIII metinėms 
Pažymėti.

Pranešimą padarė Mokslų 
akademijos tikrasis narys 
prof. K.

Po to 
dėmi jos 
Matulis.

tikrasis 
Bieliukas.. 
kalbėjo Mokslų aka- 
prezidentas prof. J. ■

Chprp mokytoja Ona Pętru- 
| tiene šį sykį dąr geriau paro- 
■ de savo didelį talentą nevien 
mokinti vaikučius, bet ir su
organizuoti.

Programa buyp tikrai įspū
dinga.

Mokytojai gelbėjo Sofija 
Kent; ji pianu akompanavo, 
taipgi gerokai (gelbėjo Batutis, 
smuiku akompanuodamas.

Geriąųsja programos dalis 
buvo mokyklą. -7— lietuvių ir 
anglų: kalbomis. *

Nohs visi vaikuęiąi yra jau 
trečia karta, bet lietuviškai 
jie gražiai kalbėjo.

Čiopai nepaprastai gerai 
pasižymėjo Pepny'Batutis, 'ku-

parodė'u vaidino mokytojos rolę. 
___ . išdalip-jM'ąpę ir daug Rijų ji nustebi- 

|tos. Reikia pastebėti, kad ląį- Įao savo vąidini^u.
įmintaisiais buvo penki veika-1 Kitą clalįs ^pijįgramps, per
lo “Karo Aukos” lošėjai. "... —.. ....... . .................
labai sukėlė ūpą dalyvių tar
pe.

Buvo ir dar daugiau dova
nų, taip vadinajmo ‘ 
Bag,” kurias gavo moterys sa
vo tarpe. Vakarę vedėją pra
nešė, kad ir choro mokytojai | 
tenka dovana, bet 1 - t
mokytoja nedalyvavo, tai do- 
vahia paliko neįteikta.

Tai taip Ciceros progresy- 
vės moterys praleido vakarą 
kultūringoj ir smagioj nuotai
koj. Viešnios ir svečiai dėkin
gi už vaišes moterims.

Garbė Ciceros Moterų Cho
ro ir Klubo narerti, kad jos 
sutartinai darbuojasi pažan
gos dirvoje.

Ciceros Moterų Chorui ir 
Klubui vėlinama gerų pasek
mių. Du Chicagiečiai.

'■fas katant lėlių krautuvę; taipgi 
gerąį išėjo. Vykiausias roles 
turėjo Dianne Martin, Juodai- 
tytės duktė, ir Eugenia Dvar-

“Grab zQsRis. Abi gerai vaidjno.
Daugelis vaidyboj dalyva

vusių buvo mažyčiai vaikai, 
dauguma mergaičių,, bet es- 

kadangi‘h’adoj e-lgėsi laisvai, tarytum

Gary, Ind.
PROGRESYVIAI LAIMĖJO 

RINKIMUI

CIO plieno darbininkų uni-
Jos lokalo 1011 rinkimus lai
mėjo sudarytas ‘‘vienybės” 
kandidatų sąrašas.

Negras, plieno da^binįpkas, 
Hlosea Hįll, laimėjo vice 
prezidento vietą, kuri buvo 
palikite tųšęią, vice .preziden
tui išėjus karinėn tarnybon;

Taipgi laimėjo Riti keturi 
kandidatai į dirbtuvės tary
bą. Prakišo tie, kurie eina

jie tarp savęs žaistų.
Phyllis Kwain, rolėje pras

tos operinės primądonos, taip
gi visus nustebino. Karikatū
rą taip vykusiai1 išėjo, mergai
te taip gerai nudavė, kąd vi
sus stebino.

Visi vaikučiai gerai vaidi
no, bet ilgesnes roles turėjo 
įy geriausia pasižymėjo, prie 
.jau paminėtų mergaičių, dar 
šie:

A. Vitumskis, Biobby Mar
tin Jo-Anno Peters (Petru- 
tįenės dukrelė), Ronąld Pavi
enis, geras armonistas, Allan 
Malesh, Chąj’les Pątųtis, Nąn- 
cy Ainoris, Carol Mąlesh, Mi
chael Paulus, Chirley Serei- 
Kas- ’, j

Vei kaliu ką' žaitį ų \ Krautu
vė ipąrašė pati .moĮkytoja?Pe£- 
rųtienę. .r ‘ T ’

Vertą pažymėti iv šie. svar
būs teątrųį dalykai:

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolienės Bulotie

nės. Pirmą vardą pamiršau — Onu
tė ar Mariutė. Bus jau 35 metai, 
kaip mano broli Joną Bulotą UŽ<;‘ t 
mušė anglies kasyklose, Shamokin, . * 
Pa. Jo žmona pasiliko našlė. Rodo
si, kad jie turėjo frąšau
brolienę arba brolio ir brolienės 
dukrelę atsišaukti sekamu antrašu: 
Juozas Bulotas, 3067 Clinton St. ' 
N. E., Washington 18, D. C.

t >. . 24T-’Z55.*
............................- * •— ............ J...... . •

Senatorius ligoninėje

Senatorius Arthur Vąnden- 
bergas jau trys sakaitės ran- 

Daktarai sa
ko, kad jis negalės grįžti į 
Washington^ sąusio mėnesį,

unijų pasiuntė protestą Alan jas]- ligoninėje.
I /» •va I i zi -I'zl zl z\ nn 1 z\n Ir /\ v> z xfx'i ■ , -. . •Valentine, fdderalės ekonomi

jos, stabilizatoriui,» prieš ig-
norąvimą uni.jji. ątstovų dabar kai Kongresas susirinks.
einančioj konferencijoj Wa
shingtone dėl kainų kontrolės 
mėsos industrijoj-.

Jis susirgo kelios savaitės 
atgal, bet dabar, sakoma, pi

lna is” lengvoi, geryn. Jis ran- 
Ralph Helstein, prezidentas dasi ’ Butterworth ligoninėje.

A. Vandenbergas yra repu- 
ir Eearl W. Jimer- blikonų šulas. Jis padedą 

prezidentas, AEL Amai-1 prbz. Trųmanui pravesti ka- 
Cutters and rinę programą. Rep.

CIO United Packinghouse 
Workers, 
son, 1
gam ate d Meat
Butcher Workmen, bendroj 
telegramoj, adresuotoj Va
lentine, sakė:

“Mes reikalaujame dalyva
vimo toje 
svarstoma 
kad dirbėjų 
balsas būtų 
raginame, 
kontrolės

aukštumoje, kur 
kainų reikalas, 

ir sunaudotojų 
girdimas. Mes 

k a d galutinas 
klausimas nebūtų 

sprendžiamas pirm išklausy
mo darbininkų nuomonės.” 

Šiuodvi unijos atstovauja 
99% dąrbininkų mėsos apdir
bimo industrijoj. V.

I
Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHIS |
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS | 

Valandos: 2-4 ir 6-8.

Nedėliomis ir šventadieniais: 8 
nuo 10 iki 12 ryto. • 5 

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS. |

pra- 
pri- 
yra

GEROS ŽINIOS 
APIE

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 

džiųgsite sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NJUVIDA
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu jtrinimu 
į plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi
mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad j 
jūs galite gauti, kiekį šio puikiausio 

! prirengimo paprastai • pris‘iųsUaYni 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir 'įrašę' 

“ ’ -I
jo vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri-

Gyvenime yra dvi t rage- vardą ir antrašą žemiau nurodomo- 
ęĮįjos, Viena yra, kai neten- 
ka ątsiekti, ko. širdis trokš? I skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
ta.- Kita gi tragedija— kai'veiW dabar* iki jis gramas... '
atsieki, ko troškęs.

George Bernard Shaw

Meilė Franci joje tai yra 
komedija, Anglijoje tai — 
tragedija, Italijoje ,—daų- 
giaaktė opera, Vokietijoj 
gi — melodrama.

Marguerite Blessington

Motery Klubams ir veikėjy grupėms

kartu, su prezidentu Murray, j • R į 5Q J t
Tni ybnvnrln kori/ vili on n duVhl- Tr x .. . r*Tai parodo, kad/ plieno darbi
ninkai nepasitenkinę ' dabar
tine plieno darbininkų unijos 
centrajine vadovybe, kuri 
taikauja kompanijoms, ir 
voją prieš progresyvius.

Rep.

Literatuos Draugijos M'oterų Komisija pasinio jo iš
leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiaučiąus parašytą kūrinį 
rr-Kaip Būti Jaunam Net Senatvėje. Knygelė yra 64 puąT 
VA-,t 9

Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kozną 
gerbiamų dnkterp nurpdyjną, kurių jis per daugelį metų, 
žodžiu ir spąųcipįe, yrą sukrovęs visą lobyną, leidžiame

Address
City......

, (adv.)

<

J10-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N, Y.
kę.

1<(> brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
sęnstelejiįsieji privalo sąvę ųžgi|aiHyti, kad nesusmukus 

\pętpo slenkančių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai 
naudingu. Tokia brošiūra teks kožnam, laikytis sau kas- 

Reikįa būti mylėjusiam dieniniu patarėjų, idant n^iketų skųstis, visokiausiais 
genijališkų moteriškę, kad negalavimais, ;
supratus, kokia laime yra Užsakymu^ siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-1$ 
pamylėt ir apsivest kvailiurĄtlantic Ave.,. Richmond HillJLŪ,. N. Y...
. rand K •LLD Moterų Komisijos seRr. K; Petrildene.

t ė • a . * “* ’ i. .* * ■ • k , ' " s r

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

\ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN

■«'V" VvVVviFSrVW^VScVV *■
5 psl.-Laisvė ( Liberty, Lith>

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kręipRi- 
tės pyie manęs <UePQ $r 
naktį, greit suteiksime 
modernišką pataknąvimą. 
patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta ■ 
šermeninė. Mūsų patarna
vimų ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa-
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įsakė pasikėsintojo 
našlę paleisti iš . 
kalėjimo

T

Dabar galėsiu 
nebijoti bombą!

Moteriškę nužudęs 
būdamas girtu

Federalis komisijonierius 
McDonald įsakė prokurorui 
Saypol išleisti iš kalėjimo 
Mrs. Carmen Torresola, 22 
metų. Moteriškė 6uvo, areš
tuota ir laikoma kalėjime 51 
dieną. Ją suėmė po to, ka
da jos vyras pasikėsino ant 
prezidento Trumano ir tame 

» pasikėsinime tapo nušautas.
Kito pasikėsintojo žriiona 

Mrs. Collazo buvo paleista po 
$2,000 kaucijos gruodžio 7-tą.

Našlė iš karto buvo sulaiky
ta po $50,000 kaucijos, pas
kui, kilus protestams, kauciją 
numažino iki $2,000., Paleido 
dėl to, kad jai nesurado jokioj 
įkaltinimo. Pasirodo, pirma 
buvo suimta, paskiri ieškota 
kaltinimų.

Grąsina praša 
buto už draugingumų 
negrams kaimynams

IS

Le wittown projekto savi
ninkai atsisakė atnaujinti bu
to išnuomojimo sutartį Novick 
ir Ross šeimoms dėl to, kad 
jos savo vaikų pobuvėlin buvo 
pakvietusios ir negrų kaimynų 
vaikus. Pobūvėlį šeimos turė
jo savo kiemelyje. >

Visi padorūs tos apylinkės 
žmonės protestuoja. Yra už
vesta byla neleisti išvaryti if 
buto demokratines šeimas.

' New Yorke siūloma padary
ti geljriėse 7 slėptuves nuo 
atominių bombų. Jose tilptų 
net 100,000 asmenų, sako 
siūlytojai. Pridėjus gelmėse 
jau pastatytas subway stotis, 
visose vietose 
ma, sutilptų 
žmonių.

Liktų tiktai 
milijonai netelpančių.

Aš, žinoma, būtinai turiu 
ten įtūpti. Ir jeifeu mano ar
timas nespręs dalyko taip pat, 
kaip aš, aš tikraį ten įtūpsiu^. 
Tik reikia apsižiūrėti, kaip 
greičiausia ten galėsiu nuva
žiuoti. Pradėjau rokuoti, kiek 
užtruks nuvažiuoti į man ar
timiausią ir man teisėtai prik
lausysiančią slėptuvę prie 
DeKalb ir Myrtle Avės.;, 
Brooklyne. Oi, apie 40 minųtų 
vien važiavimd, o kpr daėji- 
mas stotini

Iš karto 
pagalvojau ir 
tie atskridinusieji 
bombų palauks, kol mės ten 
nuvažiuosime. Jeigu 
džentelmenai, jie turėtų 
prasti, jog be jų palaukime 
tos mūsų slėptuvės reiškia 
.mums tiek, kiek reiškia vai
kams pasakėčios apie 
kar

, , J 1bendrai, sako-
apie milijonas

apie septyni

nusigandau, bet 
aprimau. Gal 

mums tų

jie yra
su-

aukso
Saugusis Aš.

Filmos—Teatrai

aktorėsx Įtartasis buvusibs 
Yvonne Evelyn Hughes nužu
dyme Birger Nordkvist prisi
pažinęs, jog ją pasmaugęs bū
damas girtu.

Jiedu abir buvusiu įsigėru
siu. Jos vyrui išėjus į darbą 
taksiką vairuoti, jis pasilikęs 
su ja namie. Radijui grojant, 
ji šokusi. Jam parupę pas ją 
pasiieškoti visko, bet ji pasi
priešino. Jis jąi ant kaklo 
užnėręs savo nosinę. Ji pradė
jusi rėkti. Tuomet jis nutrau
kęs nuo'jds galvos gobtuvą ir 
sukišęs jai gerklėm Tik jai 
paliovus spurdėti, jis nusigan
dęs ir išbėgęs iš buto 
ibi esto'

Viršininkui pakėlė 
algą, 6eiliniai 
gavo linkėjimą

Bandys sumobilizuoti 
40,000 pagalbinės 
policijos

Pavargę išnešiodami 
laiškus, palengvino 
savo našta

Socialistu vadas p 
vokiečiu rekrutavimo planą^

ir is

I

- Busy fėrą pakėlė 
iki 10 centą

Majoro Impellitteri pasiir
ta komisija rekomendavo leis
ti privatiškoms kompanijoms 
pakelti fėrą ir miestinė'budže- 
to komisija tą pasiūlymą pri
ėmė. Pakeltas f eras įėjo ga
llon Naujų Metų dieną. '

Tas praktiškas mūsų val
džios pasakymas kompani
joms “Linksmų Naujų Metų” 
tais dviemis ekstra centais 
atneš joms apie 60 tūkstančių 
ekstra dolerių *per dieną. Apie 
trys milijonai žmonių kas die
ną tebevartoja tų privatiŠlęų 
linijų autobusus.

Filmos “The Miracle” 
drausmė atšaukta ’•*

< Praėjusį penktadienį vy
riausio miestinio teismo teisė
jas Greenberg svarstė f leidi
mų komisijonieriaus McCaf
frey uždėtą filmai “The Mi
racle” drausmę. IJomisijonie- 
rius buvo įspėjęs filmos rody
toją Paris Teatro savininką, 
kad jam sustabdys leidimą 
rodyti bile kurias filmas, jei
gu jisai nesustabdys “The Mi
racle.”

Kilo protestai. Klausimas 
atsidūrė teisme. Išklausęs abi 
puses teisėjas GreenbeYg sa
kė, kad komisijonierius nėra 
Įgalintas būti
Kad filmą buvo 
atitinkami valstijos 
ir ją leidę.

Komisijonieriaūs
pertrauką pirm

Teisėjas leido. Po 
advokatas prane- 
klijentas linkęs 

i patsai drausmę atšaukti. Tei
lsėjas pasiūlymą priėmė, teis

minio įsako neberašė.
Filmą rodoma (kreta kitų

diktatoriumi, 
peržiūrėję 
cenzoriai

advokatas

KRISLAI

Kovai prieš vaiky 
paralyžių prašo 
50 milijonų aukų

New Yorko Miesto Taryba 
savo posėdyje gruodžio 28-tą 
nutarė pakelti Miesto Plana
vimo Komisijos pirmininko 
John J. Bennett’o algą iki 20 
tūkstančių - dolerių metams. 
Lig šiol tokio pareigūno alga 
buvo $15,000i Bennettas tas 

‘pareigas pradeda eiti nuo 1- 
mos sausio.

Prieš kėlimą algos balsavo 
tiktai du kaunsilmanai, Stan
ley Isaacs ir Samuel Davis. 
Tiem dviem biskelį ūpą suga
dinus, vykdantysis tarybos 
pirmininkas .ghkrkpy . sakėsi 
linkėjąs, kad* ir eiliniai gautų 
algos priedo. , '

Miestui tarnaujančių eilėse 
dar randasi tokiu, kurie ne
gauna algos nei dviejų 
tančių dolerių, metams.

Tai prie- 
tūkstančiu t

įrengtas

. Civilinių gynybos viršinin
kas Arthur W. Wallander pa- 
^kelbė, jog planuojama mies
te suorganizuoti 40,000 pa
galbinės policijos, 
dams prie virš 20 
ręguliarės policijos.

Jos centras jau
teismų pastate, 100 Centre 
St., New Yorke. Vadu paskir
tas vykdantysis' vyriausias in
spektorius William M. Kent. 
O 83-se precinktuose kapito
nais statys parinktus iš tų sa
vanorių. Sugrupavus į 22 di
vizijas, kožną diviziją vado
vaus majoras ir kožnai apskri
čiai komanduoti skiria po pul
kininką. /

xBronxe areštuoti du jauni 
vyrai, Įtarti nesaugojime, žu
dyme siuntinių. Ir vienas ir ki
tas teisinosi, kad nešulys bu
vęs per - įlinkus, tad bandę 
palengvinti. Vienas kišęs laiš
kus Į pečių, bet jie nesudegė, 
juos atradęs pečiaus prižiūrė
tojas. O kitas kišęs Į sniegą. 
Abu buvę laikini, paimti tik 
šventėms.

Saugumo Taryba išvakarė
se Naujųjų Metų Įspėjo visus 
šventėmis saugoti savo galvą, 
nes, jeigu nesaugosite, šventa
dienio rytą galite atbusti su 
dviemis — arba ir visai 

j busite.
noat-

prieš

New Yorke ieškomas
Robert Harrison

tūks-

tūlas 
Robert Harrison, kuris ^ėl 
svieto akių, gatvėse pardAyi- 
nėdavęs maišiukus pynatų, 
bet tikrovėje užsiėmęs išimdi- 
nėjimu prostitučių iš kalėji
mo po kaucija. Išimdavęs ne 

- už $300 užsta-

Miesto Tarybai Įteiktas- pa
siūlymas, kad visi statysimieji 
miesto ribose virš 6 aukštų 
pastatai būtų aprūpinti me
chanizmu, kuris automatiškai 
prašalintų .ledą nuo šaligatvių 
ties namu. Nereikėtų praei
viams daužytis galvą, išsisuk
ti kojas. .

Lietus ir šaltis penktadienio 
rytą buvo labai apslidinęs 
gatves ir takus. Daug kas bus 
susitikęs Naujuosius Metus su 
palaužtomis kojomis.

Frankfurt, Vokietiją.
Vakarines Vokietijos so
cialistų vadas Kurt Schu
macher peikė anglų-ame
rikonų .planą dėl vokiečių 
armijos atgaivinimo. Jis 
reikalavo pirma daugiau 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų armijos atsiųsti “ap
saugai” nuo Sovietų, ir nu
rodė, kad dveji metai pra
eitų, iki galėtu būti rekru
tuota ir apginkluota vokie-. 
čių kariuomenė..

Kurt kritikavo ameriko
nus, kad jie planuoja vo
kiečius pirmojon ugnin pa
statyti būsimame kare prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis todėl 
pataria amerikonam, ang-’ 
lam ir francūzam' tuo tar-f 
pu taikytis su Sovietais.

Visašališkosios kovai 
vaikų paralyžių organizacijos 
— The National Foundation 
for Infantile Paralysis — vir
šininkas Basil O’Connor pra
neša Laisvei, jog 1951 metais j§ pagailos -— 
tos Įstaigos reikalams turės tą imdavęs $50 atlygir/imo. 
sukelti $50,000,000 aukomis. 
New Yorko miestui skirta su
rinkti penkis milijonus.

Dėl tos ligos epidemiško 
siautėjimo šiais metais (virš 
šimtas tūkstančių -pavojingai 
susirgusių), Įstaigos iždas tu
rėjo penkis milijonus dolerių 
nodatekliaus.

Kauncilmanas Isaacs Įspėjo 
miesto valdžią' sustabdyti at
leidinėjimą ant pensijos poli- 
cistų„ kurie šaukiami tardyti 
ar yra kaltinimų. To nepada
rius, sakė jis, visuomenė pa
skaitys valdžią “palaikant 
sukčius.”

Skrybėlių valytuvėje prie 
Lafayette St. Įvykusi eksplozi- 
jukė sužalojo dvi krautuves, 
daktaro kabinetą ir pastatytą 
auto, taipgi sutrukdė v^žiuotę.

SUSIRINKIMAI

LDS 1-mos kuopos metinis 
susirinkimai įVyks ąntrądienį, 
sausio 2-rą', 7:30 vai., L.A.P. 
Klubo Salėje, 280 JJnion Avė., 
Brooklyn.

Sekr. M. Stakovas

Valdinė .valstijos 
leido gaso firmai 
'esamąsias kainas 
džio 3Q-tos. Kainos 
tos “laikinai 
je 1949 m.

komisija 
palaikyti 

iki balan- 
buvo leis-

pakelti pradžio-

Žiemą ir kailiniai 
aukso verti

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, IOLL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks
prie ketvirtadieni, sausio 4, Liberty Au

ditorijoje, 110-06 Atlantic Avė.' Pra
džia 8 vai. vakare. Visi kvįcčiami 
dalyvauti. Bus išduoti metiniai ra
portai, tafpgi apsvarstytas mūsų

nema- f veikimo planas. — Valdyba.

Bile kas tikisi plėšikų 
pinigų. Bet lig šiol tartum ne
įprasta tebebuvo grobti per 
“vainą” kailinius, jeigu nega
lėdavo “nusipirkti
tant. Tačiaiv kinta laikai ir 
kailiniams:

Praėjusio 'ketvirtadienio ry
tą trys vyrukai įsigavo Karp 
Bros, raštinėn 11-me aukšte 
pastato, 350 Seventh 
New Yorke. Grasindami 
matais, jie surišo ten

Ave., 
auto- 
buvu-

— -------- ------------------7 *Z -T ’ ,

sius 5 vyrus, ir išdūmė lauk 
nešini $15,000 vertės brangių 
kailių. Buvę susigrobę dau
giau, bet dąlį grobio palikę 
koridoriuje.

SKELBKITES LAISVĖJE

Trumanaitei būsią mokama 
$4,000 už kiekviena daina

vimą per radiją
New York. Teatrinis 

laikraštis Variety rašo, jog 
NBC radijo kompanija da
ro kontraktą su prezidento 
Trumano dukteria M’arga- 

jreta; sakoma, žada jai mo
kėti po 4 tūkstančius dole
rių už kiekvieną dainavimą 
V>er radiją ar televiziją. 
Trumanaitė dainuotų sykį 
per savaitę, taip kad per 
metus (rautu bent 200 tūks- *■ *

| tančių dolerių.

Planuojama statyt ginklų 
darbininkams namus už 

bilioną dolerių
Washington. — Valdžia 

daro planus, pagal kuriu' 
bus statoma gyvenam-* 
namai darbininkams, 
ban tiems kariniuose fabri
kuose. Tokie namai padėtu 
smarkiau gamint ; ginklus 
ir amuniciją. Jiems statyti 
valdžia reikalaus, kad Kon
gresas paskirtų tūkstantį 
milionų dolerių.

Va-Bonn, Vokietija 
karinės Vokietijos premje
ras Adenauer ruošiasi atsa
kyti į rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos pa
kvietimų į derybas dėl Vo
kietijos suvienijimo.

Gruodžio 27-tą New Yorke 
šilima buvo nupuolusi iki 9 
laipsnių.

REAL ESTATE
Pąrsiduoda nėr

Orman & Michelson 
’ REAL ESTATE — INSURANCE I
Puikūs Namai Pardavimui 
Richmond Hill — 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 

i tušti. Automatiškai Šildomas, par
quet grindys. Du blokai nuo Ja
maica Avenue. • 

i

Woodhaven Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti 
Atskiras namas, stucco su mūri

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

Dėl daugiau informacijų 
kreipkite“ nas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Newyorkietis David. Brown 
apsidegino užsikarus jo čiuži
niui jam gulint lovoje. . ‘

SKELBKITES LAISVĖJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ OYDyTO/AS ‘ 

221 South 4th Stręet
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS'’ 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyry ir Moterų Ligos 

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

Kraujo jr šlapumo Tyrimas

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

New York City
' VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00—7:00.
Sekmad. 11:30 A. M. iki 1:80 P. M. ,

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

prašė leisti 
sprendimo.

j pertraukos, 
j še, kad jo

(Tasa nuo T-mo pusi.)
binės Lietuvos darbininkų

/žiuosią padirbėti prie didžių
jų projektų kitose Tarybinėse , .
Respublikose. Vaje, kiek šia dviejų.trumpų filmų) Pans 
būdos, alaso ir .triukšmo! Ne Teatre> New Y°rke' P° bend' 
tik Lietuvos, bet ir visos Tary-|ruoju sk«lbimu kaiP° “Ways 
bų Sąjungos visi komunistai Love, 
už tai pasmerkiami amžinon 
prkpultin.

\ __ O kai* rimtai, šaltai ir pro
tingai pagalvoji, tai prieini 
išvados, kad nieko baisaus 
neatsitiktų, jeigu šimtas Įritąs ' 
Lietuvos darbininkų

va

Kinijos valdžia nepakęs, 
kad anglai persekioja

Malajos kinus
Peking. —Kinijos -Liau-neatsitiktų, jeigu šimtas kitas; ° .... . ... .

_ Lietuvos darbininkų pava-1 ?les Respublikos valdinm- 
A šluotų keletą šimtų ar tūks- ^.s Reng Tze Min pei 1 a- 

tantį kitą-mylių, Tarybą Są- diją sakė: ,
jungos gilumon darbo paieš
koti. Mes kadaise atvažiavo
me net tris tūkstančius mylių 

Į darbo ieškoti, o nepražuvome.

Kinija nepakęs persekio
jimų, kuriais anglai spau
džia kinus Mala jos gyvento
jus.

VISUOMENĖS ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

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

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

šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9>1827. , 9
Rašydami laiškus malonėkite adresuoji: >

Dieni’aštis Laisve yra išleidęs dvi knygas žy- 
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BESVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.001 

Išleista 1948 metais 
. j ■

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsų apšvietus srity j.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu. A

R Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405- So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Yu

Telefonas
EVergreen 4-8969TELEVISION

m Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų t
492 Grand Street, ' . Brooklyn,*N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

REPUBLIC BAR & GRILL
- Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinktų

Likerio; vyno ar alaus

-\

Petras Kapiskas
PALAIKO

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

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, Ph. O.
Tel. EV. 7-6233

6 psl.-Laisye(Liberty, Lith. Daily) 7M*tr., Saus.-Jan. 1951

*:■ ■.

110-12 Atlantic Ave., Richmond liill, 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 atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo biląA

110-12 Atlantic Avę., 
Richmond Hill 19, N. Y

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

, 32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174




