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Šie žodžiai rašomi naujųjų 
metų išvakarėse, kai žmonės
ruošiasi iškilmingai pasitikti 

’naujuosius metus.
Sutikdami naujuosius metus, 

daugelis žmonių daro daug 
gerų pažadų, — pažadų, kad 
sekamais metais jie turį veng-
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ti tos*ąr kitos ydos, tos ar ki
tos silpnybės, kurių pilnas 
kiekvienas asmuo.

KARINIAMS TIKSLAMS
Dažnai tie pažadai nesti iš

laikomi, — už mėnesio kito 
jie tampa ‘^pamiršti,” tary
tum niekad jie nebūtų buvę 
padaryti.

Bet yra žmonių, kurie su
dėtų pažadų laikomi ir, aišku, 
tokie žmonės vetfi pagarbos.

Pažado vykdymas reiškia | 
žmogaus valios tvirtinimą, gi 
žmogaus valia jo gyvenime

Viso 42 bilionai dol. paskirta 
ginklavimuisi 1950 metais

Washington. — Jtfngtin. 
Valstijų Kongreso' Atstovų 
Rūmas 1951' m. sausio 1 d. 
urmu priėmė valdžios rei
kalavimą pridėti dar 20 bi-

Naujasis, 82-sis Kongre
sas pradeda veikti nuo sau
sio 3 vidudienio.

Naujajame Kongrese de
mokratai turi tik palyginti

reiškia labai daug.

Nors ši nuomonė skaitytoją 
panieks jau gerokai po sausio 
mėnesio 1 dienos, aš visvien 
manau, kad mes visi galėtu
me padaryti vieną bendrą pa
žadą: daugiau knygų skaityti, 
daugiau lavintis, šviestis.

Man rodosi, jog pastaruoju 
metu per mažai mūsų visuo
menė skaitė knygų; yra mūsų 
skaitytoj ų, p repu m erų o j anč i ų 
tik vieną dienraštį, ir to ne
begali ištisai perskaityti.

Tai yra yda, tai .apsileidi
mas.

lionų, 165 milionus dolerių 
ginklavimuisi" į 1950 metų 
sąskaitą. Tą priedą užgirs 
ir Senatas, kaip pranešta 
sausio 2 d. •

Tuo būdu viso bus gink
lavimuisi paaukota 42 bilio
nai dolerių, tai yra 42 tūks
tančiai milionų, per 12 mė
nesių iki 1951 m. liepos 1 d.

Senasis Kongreso Atsto
vų Rūmas . taipgi užgyrė 
sekamuosius Senato priim
tus bilius:

Paskirt 3 bilionus, 100
Šiandien joks darbininkas 

negali pasakyti, kad jam/per 
maža laiko, kad jis turįs dirb
ti fabrike ari kasyklose‘per il
gas valandas.

Teisipimasis “laiko neturė
jimu” yra pasilikęs iš sdnovės, 
kuomet .darbininkai dirbdavo 
po 12 valandų per dieną ir 
penkias ir pusę dienos per sa
vaitę.

Dabar gi kiekvienam aišku, 
jog padėtis kitokia.

Neužtenka tik skaityti, rei
kia mokėti, kaip skaityti. Rei
kia skaitomą raštą suprasti, 
suvirškinti, nes tik tuofnet 
skaitymas duos 'naudos.

Nežiūrint to, kad Laisvės 
spaustuvė praėjusiais metais 

" turėjo įvairių techninių kliū
čių, ji atspausdino net tris 
stambias knygas:

“Kelias į Laimę,” “Popie
žiai ir Lietuvių Tauta,” taip
gi “Prošvaistes.”

Visos trys stambios knygos.
Atspausdino ji ir vieną ge

rą brošiūrą: “Kaip būti jau
nam net ir senatvėje.”

Be to, mūsų spaustuvė 
. spausdina bertaininį žurnalą 
“Šviesą” ir LDS organą “Tie
są.” Spausdina daug visokių 
draugijoms konstitucijų, pro- 
gramų, plakatų .

' Kodėl aš čia tai primenu ?
Primenu tam, kad mūsų 

skaitytojai žinotų, jog mūsų 
persbnalas turi užtenkamai 
darbo. .

Greta Laisvės, visi kitokie 
darbai tenka paruošti spau
dai; kai kas‘tenka mums ir 
parašyti, jų korektūros skai
tyti, raides surinkti, atspaus
dinti ir išsiuntinėti.

Neseniai vienas dipukiškas 
žurnalistas klausė bešališko 
raidžių rinkėjo, kurio pavar
dės čia nenoriu ’minėti, kuri, 
jo nuomone, lietuviška spaus
tuvė Amerikoje yra tobuliau
sia ir geriausia?

Užklaustasis atsakė:
—Laisvės spaustuvė geriau

sia ir tobuliausia Amerikoje.
★

Aš manau," jog tasai rai- 
. džių rinkėjas teisus: mes turi- 

gerą spaustuvę, palyginti 
su kitomis lietuviškomis spaus

tuvėmis Amerikoje. Tačiau
ir tokią spaustuvę turint,
mums sunku išleisti dienraštis 
be aukų, be dovanų.

Kodėl taip? Ar jūs ma-

milionu doleriu “civiliniam 
apsigynimui”, ypač .staty
mui slėptuvių nuo priešo 
atom-bombų.

Įvest taksus už nepapras
tai didelius pelnus, taip kad 

| valdžia gautų $3,300,000,000 
daugiau pajamų per metus.

Leist geležinkelių darbi
ninkų unijoms derėtis su 
kompanijomis dėl uųijos 
pripažinimo.

Tai buvo paskutiniai' se
nojo 81-jo Kongreso Atsto
vų Rūmo nutarimai.

Per naujametines 
šventes žuvo 380

Chicago.— Nelaiminguo- 
I se atsitikimuose, bešven- 
čiant naujuosius metus, žu
vo 380 amerikiečių.

Automobilinėse nelaimėse 
užmušta 264 asmenys, o per 
gaisrus, plėšimus, šaudy
mus ir Įvairias linksmybes 
žuvo 116.

“Vakarai” tikisi net 
300,000 vokiečių armijos

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglai - amerikonai pradi
niai reikalavo sudaryt 150.- 
000 vakarinių vokiečių ar
miją talkon prieš Sovietų 
Sąjungą.

Dabar kalbama, kad gali
ma būtų gauti net 300 tūk
stančių vokiečių armijos, 
jeigu būtų suteigta vakari
nei Vokietijai platesnė sa
vivaldybė išleista jai turė
ti savo komandą.

Korespondentai praneša,^ 
kad amerikonai ir anglai 
norėtų duoti vokiečiam to
kį leidimą, bet Francijos 
valdžia dar bijo vokiečių 
komandos.

nedidelę daugumą prieš re- 
publikonus.

Pranešama, jog prezid. 
Trumanas kreipsis į nau
jąjį Kongresą, kad paskir
tų net 50 bilionų dolerių ka
rinėms lėšoms per 12 mėne
sių, pradedant nuo šių me
tų liepos 1 d.

Sovietu atsakymas į 
derybų pasiūlymą

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atsakė, kad ji su
tinka eiti į .Keturių Didžių
jų derybas, kurias pasiūlė 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Franci ja.

Sovietų vyriausybė pir
miau ,siūlė šių keturių vals
tybių derybas tik dėl vo
kiečių nuginklavimo ir vi
sos Vokietijos sujungimo į 
vieną demokratinę valdžią.

Amerika, Anglija ir 
Franci j a, atsakydamos So
vietams, siūlė svarstyti ne 
tik Vokietijos klausimą, bet- 
ir visus didžiuosius tarp
tautinius ginčus — dėl Ko
rėjos karo, Kinijos ir kt.

Dabartinio Sovietų atsa
kymo turinys d,ar viešai ne
paskelbtas. Amerikos val
džia nelabai patenkinta at
sakymu, bet manoma, jis 
galės tarnauti kaip pagrin
das Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministrų sueigai.

Vokiečių Saar sritis 
pajungta Francijai

VISI NJEPILIEČIAI TURI 
UŽSIREGISTRUOT IKI 
SAUSIO (JANUARY) 10 

j ■
! Per 10 pirmųjų šio sausio mėnesio dienų turi užsire- 
■ gistruoti visi neturintieji amerikinės pilietybės sveturgi- 
mrai, apart tų, kurie tik laikinai įleisti į Jungtines Vals
tijas. j i
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Registracijos blankos gaunamos pašto stotyse ir at
eivybės įstaigose. Užsiregistravimą taip pat galima pa
siųsti atvirlaiškiu, sekamai užadresuojant:

; Commissioner; of Immigration and Naturalization, 
19th and East Capitol Streets, N. E.,

! Washington 25, D. C.
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To the Commissioner of Immigration and Naturalization 
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KORĖJOS LIAUDININKAI 
NUSTŪMĖ AMERIKONUS 
23 MYUIAS ATGAL
Užėmė pozicijas už 12 mylių 
nuo Seoulo ir tęsia ofenšyvą

Žmonių mityba Sovietuose 
pagerėjo 50 procentų

London.—/Maskvos radi
jas sausio 1 d. pranešė, jog 
maisto dalykai Sovietų Są
jungoje taip ‘pagerėjo, kad 
1951 metais žmonės gaus 
50 procentų daugiau mėsos, 
sviesto, pieno ir kitų aukš
tos rūšies valgių, negu per
nai metais./'

Kolektyviniuose Sovietų 
ūkiuose 1951 metais bus 
daugiau gyvulių, negu 
Franci jo j, Anglijoj, Dani
joj, Holandijoj ir Norvegi
joj,,. sykiu jas* sudėjus.

Vartojimo dalykų gamy
ba Sovietų Sąjungoj po ka
ro pakilo 20 iki 60 procen
tų.

Visa Sovietų, pramonė 
195Q metais pagamino 70 
procentų daugiau dirbinių- 
produktų, negu paskuti
niais metais pirm karo. 
Darbo našumas pakilo’ įO 
procentu, z
"Padidėjo gamybos našu

mas ir naujosiose, liaudiš
kose demokratijose:

Lenkijoj fabrikinė gamy
ba 1950 m. pakilo 22 pro
centais, Čechoslovakijoj 15 
procentų ir puse, Vengrijoj 
21 procentu.

i

Bulgarijos ir Rumunijos 
pramonės našumas taipgi 
žymiai padidėjo.

Korėja,'saus. 2. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai prakirto 7 iki 8 
mylių gilumo spragas ame
rikonų ir jų talkininkų lini
jose vakariniame ir ryti
niame frontuose. Jankiai ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kai todėl pasitraukė atgal 
į naują apsigynimo liniją.

Korejiniai liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai vakari
niame fronte prasiveržė 23 
mylias , pirmyn į pietus nuo

Achesono ir Dewey’o 
‘smarkumo’ lenktynės

Washington. —Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson, sveikindamas a- 
merikiečius naujaisiais me- 

į ta,is, įspėjo, kad jie turės 
i “krauju, prakaitu ir ašaro
mis” kovoti prieš komuniz
mą pasaulyje.

——— /

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos gubernatorius Tomas 
De\Vey, prisiekdamas tre
čiajai gubernatorįnei tar
nybai, šaukė ’7 Afrikos 
žmones “dirbti" ir!dai<^mar
kiau dirbti, pasiaukoti ir 
dar labiau pasiaukoti, kad 
atmuštų užpuolimą iš Rusi
jos pusės.”

Dewey kartu ragino A- 
merikos valdžią pasiruošti 
atominiam karui.

(Dewey nori savo prieš- 
sovietin. “smarkumu” pra
lenkti prez. Trumaną ir A- 
chesoną.)

Vėliausios Žinios

note, kad mūsų algos per 
aukštos? * '

Ne!. Mūsų algos, aš ma
nau, yra ne aukštesnės (jei- 
dar ne žemesnės)' už viduti
nio amerikiečio darbininko al
gą.

Sunku dienraštis leisti dėl 
to, kad viskas labai pabrango, 
laikraščio prenumerata ta pa
ti, gi brangiau apmokamų 
skelbimų mes neturime.

Paryžius. — Francijos 
valdžia sausio 1 d. paskel
bė, kad Saar apskritis va
karinėje Vokietijoje tapo 
jau ^nepriklausoma valsty
bė”, kurią, taČiaus, globos 
Fr&ncija per 50 metų. Tuo 
laikotarpiu francūzai ypač 
naudos gausingąsias Saa- 
ro angliakasyklas.

Saar apskritis, 738 ket
virtainių mylių, turi 800,- 
000 vokiečių gyventojų. <

Tikras pavojus — tai karas, 
sako Indijos atstovė

Ij ... .....................

Washington. — Indijos 
ambasadorė Amerikai Vija- 
ya Lakšmi pareiškė, jog 
tikrasis pavojus Azijai yra 
ne komunizmas, bet naujas 
pasaulinis karas.

Vijaya kalbėjo NBC tele
vizijos programoje.

TYMAI KANADOJE
Toronto, Kanada.— Plin- 

tą tymai; Per šešias pasta
rąsias savaites 700 vaikų 
tymais susirgo ir keli mirė.

Korėja. — 'Amerikonai 
vakariniame fronte taip 
sparčiai traukėsi atgal, kad 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai neįstengė jų 
pasivyti.

Liaudininkai pasiekė vie
tas už 12 mylių į žiemius 
nuo Seoulo. Pranešama, kad 
amerikonai sudarė apsigy
nimo liniją už kelių mylių 
nuo to didmiesčio.:

Lake Success, N. Y. — 
Amerika > reikalaus, kad 
Jungtinės Tautos paskelbtų 
naująją Kiniją “užpuolike” 
Tuomet būtų siūloma baust 
ją- J

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
smerkia gen. MacArthurą 
už raginimą atkurti Japo-

Saugumo daryba suskaitė 
jau"400 žuvusių per nauja
metines šventes amerikie
čių.

BULGARIJOS ATSTOVAS 
ŠIAUR. KORĖJAI

Sofija.— Bulgarija pa
siuntė J. Petkovą kaip savo 
atstovą šiaurinei Korėjos 
Liaudies .Respublikai.

Vietnamo liaudininkai at
ėmė iš francūzų dar dvi 

tvirtoves
Saigon, Indo - Kiną. — 

Vietnamo liaudininkai atė
mė iš francūzų dar dvi tvir- 
toviškas pozicijas tarp 
Moncay ir Chauson ir nu
mušė francūzus kelias my
lias atgal. Liaudininkai taip 
pat atgriebė Binhlieu.

Visa Šiaurinė Korėja 
pleška gaisrais

Korėja. — Visos Šiauri
nės Korėjos miestai ir kai
mai liepsnoja kaip nuolati
nis gaisras, — sako Jim G: 
Lucas, amerikinių Scripps- 
Howard laikraščių kores
pondentas.— Amerikos lėk
tuvai degina ir sprogdina 
visas gyvenamąsias vietas, 
kad Korėjos liaudininkų ir 
kinu kariuomenė niekur 
negautų pastogės.

---------------T—
Varis uždraustas' šimtam 
civilinių dirbinių

Washington. — Neseniai 
pirmiau valdžia įsakė 20 
procentų numušti vario 
naudojimą paprastiem var
tojimo dirbiniams. O gruo
džio 30 d. valdžia išleido į-

38 tos paralelės, buvusio ru- 
bežiaus tarp šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos. Jie užėmė 
vietoves jau tik už 12 my
lių nuo Seoulo, Pietinės Ko* 
rėjos sostinės.

Liaudininkai ir kinai su
triuškino <visą Pirmąją Pie
tinės Korėjos tautininkų di
viziją w- tris pulkus, * kaip 
praneša Associated Press.

Viduriniai rytin i a m e 
fronte, ties čunčonu, liaudi
ninkai atmetė jankius ir jų. 
talkininkus 7 iki 1£ mylių 
atgal. Manomą, kad jie riio- 
jasi atkirsti amerikonus ry
tiniame ruožte nuo vakari
nio fronto.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, kad apie 300,000 
šiaurinių Korėjos liaudinin
kų ir kinų puola 200,000 
jankių, pietinių j Korėjos 
tautininkų ir anglų visajne 
150 mylių,ilgio fj^nte. ,<■ (

‘‘Nepaiso mirties”
Amerikonų oficieriai sa

kė, priešai atakuodami ne
paiso mirties, briaujasi per* 
spygliuotų vielų užtvarus ir 
užtaisytus minomis - spro
gimais laukus ir kalnus. 
Todėl jankiai turi trauktis.

700 lėktuvų pleškino 
liaudininkus

700 amerikinių ir angliš
kų lėktuvų be sustojimo 
sprogdino, degino ir apšau
dė šiaurinių korėjiečių <ir . 
kinų kariuomenę; ‘ kartu 
pleškino mokyklas, darži
nes ir gyvenamuosius na
melius, kaip teigia United 
Press korespondentas Ro
bert Vermillion. Sako, jan
kių ir anglų lėktuvai per 
dieną - naktį nužudė bei 
sužeidė 6,000 priešų.

Amerikonai, pirm pasi
traukiant, taipgi sudegino 
maisto sandėlius, kurių ne
paspėjo išsivežti.

nijos armiją.
Sykiu Pravda • tvirtina, 

kad MacArthuro žinyboje 
jau suorganizuota 75,000 
valstybinės japonų policijos, 
kuri kariniai , išhiuštruota 
ir galėtų veikti kaip armi
ja, s 

t .
Chicago. — • Naeionalė

London. — Anglijos ir 
Amerikos karo laivynai 
darys bendrus manevrus 
Viduržemio Jūroje.

Stockholm, Švedija.—Per 
kalinių riaušes Haernoe- 
sand kalėjime sužeista jo 
viršininkas, 12 sargų ir ka
linių.

sakymą,, kuris nuo kovo 1 d. 
jau visai užgina naudot va
rį ir misingį trims šimtams 
Įvairių civilinių dirbinių. 
Nes tai būtinai reikalingas 
karui metalas.

Ųžgyniipas paliečia namų 
įrengimus, šaldytuvus,, vi
sokius papuošalus, iškabas 
ir kt. Bet elektros vieloms

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang; saus. 1. 
Šiaurines Korėjos liaudinin
kų radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai visuose frontuo
se žygiavo pirmyn prieš a- 
merikonus ir Pietinės Ko
rėjos tautininkus. ‘

Liaudininkai atvadavo 
svarbius strateginius mies
tus Sinmaku, NamČon ir 
Kaesong, į pietus nuo 38-tos 
paralelės; išlaisvino dar ke
lias apskritis ir naikino a- 
merikonus, vydami juos at
gal.

Liaudininkai taipgi pa
grobė daug amerikinių 
ginklų ir’kitų karinių įren
gimų.

ir būtiniausioms elektri
niams įrengimams dar bus 
leidžiama varį naudoti.

ORAS. — šilčiau, apsi
niaukę ir gal bus lietaus.
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širdingai ačiū! Prašomę' pagal jūsų išgalę 
remti dienraštį aukomis.

Laisvės Administracija

■a..... į
džiaugiasi

South Bostono klerikalų 
“Darbininkas” džiaugiasi, 
kad generolas Eisenhowe* 
ris “grįžta baigti darbo/* 
Kaip žinia, gen. Eisnehow- 
eris yra paskirtas vyriau
siuoju komandierium ku
riamosios “bendros" armL 
jos Europoje.

bininko . rašytojas ti- (kickvh
žmones, jog jis dar §okj4 kartą buvo 
lėtais žinojęs,jog tre- kartojama lietuvių liaudies

monijos salejėi Apie tai 
Jakeiaitis rašo:

' ' ■' 'U *

Tų patį vakarą mes koncer
tavome Ldnittgrądo Filharmo
nijoje.

Su didėliu šyehtiniu pakili
mu praėjo vieši v Lįaudies 
Ansamblio pasirodymai, o 
taip pat vi»a eilė šventiniu 
koncertų. Šiltas “publikos suti
kimas ir karšti aplodismentai 
lydėjo kiėkviėpą atliekamą

kiri 
194' 
čiasis pasaulinis karas neiš- daina “šėriau, šėriau,” uralie- 
vengiamas. Girdi:, “Nuo- čių daina “Baltoji.ieva,” už
laidomis darbas nebuvo rainiečių —‘‘Susirinko dirban- 
baigtas, ir jį tenka iš naujo tieji,” lietuvių liaudies šokiai 
pradė ti." ' į “Oželis,” “Kubilas/’ “Džigū-

, , . nas,“ “Jonkelis,“ baltarusių
Visa tai parodo, jog kleri (-janka,“ rusų1 šokių siuita.

kalų rašytojas nori karo, Djdelio pasisekimo susilaukė 
laukia karo ir džiaugiasi lietuvių liaudies šokis “Gai- 
kiekvienu' judesiu, Vedamu dys.“ Karštais aplodismen- 

Naturalu kad de Gasperi nesi*- į Imk karo*! Jis sakosi dar tais žiūrovai pal,ydėdavo J.
1945 metais žinojęs, jog. švedo rapsodiją liaudies in- 
trečiasis pasaulinis karas strumentų orkestrui “Klonių

e Italijos kaleitia
9 Italijos klerikališki Valdovai jaučiasi prastai. Jie ma
no, kad jie tapo visiškai pamiršti. Mūsų komercinė spau
da ir visa propagandos mašina kasdien gieda tik apie 
Vokietiją ir Japoniją. Mes ne tik norime, bet ir reika
laujame, kad vokiečių ir japonų militarizmas iš naujo 
atsistotų ant kojų. Žadame duoti ir dolerių, kad jie 
ginkluotųsi ir stotų mums talkon prieš komunizmą.

Bet kaip su italais? Kodėl apie juos šiuo tarpu taip 
maždl teprisimenama? Natūralu, kad dė Gasperi nesi
jaučia gerai.

Iš Romos pranešimai kalba apie italų pasiruošimą 
Ir pasiryžimą iš naujo ginkluotis ir militarizuotis. Ji: 
tik laukią Jungtinių Valstybių pavelinimo, leidimo, su-

jįe neišvengiamas. Mes gi jam aidus” ir ansamblio skuduti- 
. pasakysime: jis nežinojo irJūnkus, 

tikimo ir padrąsinimo, ir, žinoma, dolerių. Iš savo pusės, Į n^žino, o tik norėjo ir nori,.

. ’ Dienraščio Laisvės vajus už naujus skai
tytojus ir atnaujinimą prenumeratų pratęs- 

■ tas iki 27 d. sausio, 1951 metų, tai yra iki 
Suvažiavimo. Nuoširdūs lietuviai vajaus lai
ku remia dienraštį ir aukomis. Iki pabaigai 
1950 mėtų sekamai miestai sukėlė aukų:

Auburn, Me. ...................... $46.50
Brooklyn, N. Y. e........ .  .346.00
Binghamton, N. Y.......................... 75.00
Baltimore, Md.......... '......................41.00
Brockton, Mass. ............................54.00
Bridgewater, Mass......................:..31.00
Bridgeport, Conn. . L ......... .11.00 
Chester, Pa. ...................21.00'
Chicago, 111..................................... 46.00
Cleveland, Ohio. . ........................   .6.00
Cliffside Park, N. J....................-..20.00
Camden, N, J. .............................. 147.00
Elizabeth, N. J. ...............75.00»
Easton, Pa. ......................... 45.00
Detroit, Mich. ’ . . .......................... 74.00
EYorida. ............   26.00
Great Neck, N. Y.....................  .25.00
Grand Rapids, Mich. .......... 11.00
Hartford, Conn.................................75.00
Haverhill, Mass.................. 11.00
Harrison Kearny, N. J............... 17.00
Hudson, Mass.................. ............... 11.00

i Hart, 'Mich. ....................................10.00
Hamilton, Canada............................12.00
Lawrence - Methuen,Mass. .... .27.00 >

sako pranešimas iš Romos, italai žada dėl apsiginklavi- ^ad karas vyktų.
\ J « x» k, xx x.x.LA’ Maciau ne visuomet klerp

nų pagaminti ginkltį Šiaurinio Atlanto Sąjungai. Taigi,; Į^alų noraipasitvirtino: jie 
biednai Italijai tokiu stirnų išmetimas dėl militarizmo a^ai norėjo.

\ I r o i »I o i w-a z-v v* t

lito išleisti $400,000,000 Jr už kitus keturis šimtus mill jo-

yra dideli# pasiaukojimas.
Pasiaukoja, žinoma, ne de Gasperi su savo klika, bet 

Italijos žmonės. Jiez bu# aplupami tam, kad Italija galė
tų sugrįžti į tą patį kelią, kuriuo ją prie tragedijos ir 
pražūties buvo privedęs Mussolinis. De Gasperi su savo 
klėrikališka klika ne daugiau ištesės, kiek ištesėjo Mus- 
soliriiš su savo juodmarškinių gauja.

Italijos valdovams neteks ilgai laukti iš Amerikos lei
dimo griebtis ginklavimosi. Mūsų vyriausybė juk pa
sižadėjus šelpti ir finansuoti visus, kas tik pažada gin
klo griebtis prfeš komunizmą, Italijos klerikalai skai
tosi ištikimiausiais anti-komunistiniais “milijonieriais.”

Po to:
Šiltai ansambliečius sutiko 

Maisto Pramones ministerijos 
Vnri "tfuirirhĮd^buotojai savo puikiai įren- Kaa mueiij tame klube< gvėhtinio kon- 

kaią laimėtų, bet jų 01 a ce^0 mef.u. erdvi Leningrado 
nuėjo vėjais. Filharmonijos salė vos pajė-

Kiek tai liečia treciąjį pa-* gg sutalpihti gaušią publiką, 
saulinį karą, — nieks nega*,Lapkričio 10 d, -ansamblio 
Ii užginčyti, kad jo nebus, koncertas buvo transliuoja- 
bet nieks negali pasakyti ir mas per Leningrado radiją, 
to, kad jis yra neišvengia-j dalyvaujant Radijo Komiteto 
mas. (darbuotojams ir svečiams.

Žmonių judėjimas už tai- j Pirmą kartą lietuvių liaudies 
kos išlaikymą vis didėja ir menas buvo 
didėja.
daugiausiai!

Tačiau ne visuomet kleri ŠYPSENOS Valininkų atydai
tgtame klube, šventinio kon
certo metu erdvi Leningrado 
Filharmonijos salė vos pajė-

! , “Mes nesitrauksime..”
Per “The Voice of America” mūsų Valstybės Depą rt- 

mentfts pranešė visam pasauliui, kad “mes geruoju bei 
savanoriškai nesitrauksime iš Korėjos/- Iš Korėjos mes 
turirilė, kitais Žodžiais tariant, būt išmesti, išvaryti ar
ba išmušti,>bTen mes siusime daugiau armijos ir ginklų, 
La4kygimės iki paskutinio kareivio!

Jei taip, tai karui galo nesimato. Konfliktas Korėjoje 
gali ilgai užsitęsti. Mes teh turime jėgų ilgam priešini
muisi. Nuostoliai bus milžiniški. Jau . dabar arti de
šimt tūkstančių amerikiečių tolimosios Korėjos laukuos 
se paklojo savo galvas, o keletas desėtkų tūkstančių 
neteko sveikatos. Mūšiai gi darosi dar žiauresni, dar 

: aštresni.

Neapgalvotas žygis
Prie kokio absurdo prieina mūsų valdovai, parodo jų 

Valiausias, neapgalvotas Žygis. Valstybės Departmen
tal įsakė plieno trustui nebesiuntinėti į Tarybų Sąjungą 
ir liaudiškosios demokratijos šalis savo organo “The 
Itori Age/* Šiame žurnale telpą daug technikinių infor
macijų, kurios, girdi, gali būti naudingos “mūsų prie
šams/’ • <♦<

Tik įsivaizduokime: Čia tas žurnalas platinamas šim
tais' tūksfaričių, tai argi jo negales minėtos šalys per sa
vo ambasadas ir atstovybes gauti, arba iš jo nusikopi
juoti tas informacijas? Kuo gi protauja tie mūsų va
dai, kurie įsakė panaikinti “The Iron Age" prenumera

vę tas j tuos kraštus? >

Amerikos komunistą konvencija
.Per praėjusias Šventes Jung&ių Valstybių Komunis- 

Partija atlaikė konventą, Informacijų -turime tik 
tiek, kiek pati partija viešai paskelbė/, apie, konvenciją. 
Konvencijos sesijos buvo uždaros, tai yra, jose galėjo 
dalyvauti tik išrinkti delegatai ir pakviesti svečiai. Ki
tokia konvencija negalėjo būti šiuose isterijos ir rau- 
donbaubizmo laikuose.
• Iš to, kas pranešta, sužinome, kad Amerikos komunis
tai žada visas savo jėgas paaukoti kovai prieš Amerikos 
imperializmą/ prieš naujo karo pavojų ir. už išlaikymą 
pasaulinės taikos. Tai kovai jie žada mobilizuoti Ameri
kos žmones visa savo energija.

n Audra be lietaus
Per keletą dienų visoje šalyje buvo rašoma ir kalba

ma, kad John Fostėr Dulles, republikonų šulas, pasakys 
smarkią prakalbą. Jis, girdi, iškritikuos savo kolegą 
Herbert Hoover j už pasiūlymą Amerikos apsiginklavi
mą sukoncentruoti ore, ant vandens ir aplinkui Aineri- 
kas. Hooveris teigė, kad kai per daug mes išsiblaškysi
me, kai per daug spėkų sukišime Europon ir Tolimuo
siuose Rytuose, pasidarysime silpni. Jis reikalavo, kad 
abi Amerikos būtų padarytos “Gibraltarais.”

Dulles kalbėjo praėjusį penktadienį. Nieko^ naujo jis 
| nepasakė. Jis dėstė ir gynė; prezidento Trumano ir se- 
k kpįrtm iatis Achesono 'veriamą politiką: < Jis sakė, 'kad 
L visur mes turime eiti, visur ginkluoti mūsų talkininkus

demonstruoja-
Na, o fei reišjfia mas Per televiziją. Nedidelė 

■Leningrado Televizijos Cent- 
iro studija negalėjo sutalpinti 

LIAUDIES ANSAMBLIS 'gausaus mūsųansamblį to- 
GASTROLĖSE dėl radijo režisieriai isdeste

koncertą į keturias dalis, —
Lietuvos Liaudies Ansam- dvi dalis užėmė choras, kitas 

blis dažnai vyksta į įvairias dvi — orkestras su- šokėjais, 
tarybines respublikas, į Tuo’ būdu, dalis kolektyvo 
įvairius miestus su koncer- koncertavo, 0 likusieji artistai 
tais. Neseniai jis lankėsi torfijo progos stebėti savo

Progresuoja
— Mano duktė smarkiai 

progresuoja savo balsu.
— Kąip daug, kokios, pa

sekmės?
— Jis dabar darosi daug 

tvirtesnis, pirmiau tegirdė
davo tiktai antram apart- 
mente, o dabar jau gauna
me pavydinčiai priekaiš
taujančių atsiliepimų net iš 
šalinio apartmentnamio.

Suprantame jūsų triūso\iki 25-tos turite užbaigti 
sunkumą ir visa širdžių ^-[v'ajaus darbą. 
jaučiame jums, draugai ir 
draugės, tame sunkiame 
darbe. Daug jus trukdo

Leningrade, Taline ir Ry-1 <’ra.ll?,.Us kitojesaieje per te- metų.
Liaudies Ansamblio leVizijof , “Platus. Truputį 

, neįprastai mūsų ausiai nus
kambėjo radijo pranešėjo žo- 

| džiai i “Draugai, radijo žiū- 
r/i*. * fr0Vfti! Pradedame../’ Tačiau 

Jspuazių. , ]eningradiečiai įpratę ne tik
tai klausytis radijo^ bet ir te
levizijos aparato ekrane žiū
rėti geriausius teatrų, meno 
kolektyvų spektaklius, popu
liarius kino filmus.

Laisvalaikiu .Liaudies An
samblio artistai apžiūrėjo 
šventiškai pasipuošusį miestą, 
istorines vietas, paminklus, 
aplankė rusų muziejų, Ermi
tažą. Nevoje stovintį kreiserį 
“Aurorą/’

Taline ir Rygoje, rašo Ja
keiaitis, Ansamblis turėjo 
tolygų pasisekimą.

g°je.
artistas, J. Jakeiaitis, para
šė apie šią išvvką savait
raščiui “Literatįra ir Me
nas”
Tarp kitko artistas Jakeiai
tis sako:

Traukinys palieka Gatčiną 
— paskutinę stotį prieš Le
ningradą ir sparčiai artėja 
prie miesto. Prd mūsų akis 
praslenka milžiniški gyvena
mųjų namų blokai, aukšti ga
myklų pastatai su žėrinčiais 
stiklo stogais, tiesios gatvės. 
Prieš keletą metų čia siautė 
karas. Fašistinis žvėris dras
kėsi prie Lenino miėsto vartų 
ir skaudžiai atkando dantis j 
jo gynėjų didvyriškumą. An
sambliečiai veltui stengėsi 
pamatyti buvusių mūšių ir 
blokados pėdsakus. Jų nebė
ra. Darbšti tarybinio darbo 
žmogaus ranka seniai užgyde 
karo žaizdas. Leningradas 
dar gražesnis ir monumenta
lesnis, negu buvo prieš karą1.-’

Ansamblis davė koncertą 
Smolno rūmų salėje, kur 
įvyko 1917^ metais II-sis 
Rusijos Tarybų suvažiavi
mas, nutaręs imti Valstybės 
galią į savo rankas. Čiš, 
Ansamblis puikiai pasirodė, 
šioje salėję pirmą kartą

Dideli bankierių pelnai 
Indo-Kinljoj

Ihdo-Kinijds bankas, 
rį* francūzai kontroliuoja, 
padarė pelno 9 bilionus 490 
milijonų frankų. Palyginus 
su 1945 m., pėlnai ‘pakilo 1,- 
000 procentų- / O darbinin
kams mokama apiė 20 cen-

ku-

Fafftiei’ių įeigos sumažėjo
1950 metais farmerių Jei

nuaidėjo lietuviška liaudies Į gos buvo mažesnės vienu 
daina. Ansamblis davė kon- procentu palyginus su 1949 
certą ir Leningrado Filhar- metų įeigomis. '
—- * *. ................. .. - — i „ ■ ■ ■ ■ —-- -

ir visur persiimti šu savo oponentais. Tik netiesioginiai 
jis pakritikavo Hooverj, kai pasakė, kad mus neišgelbė
tų susikoncentravimas vienoje kurioje srityje bei teri
torijoje. Niekas, girdi, neišeitų iš pavertimo Amerikų 
“Gibraltarais.”

John Foster Dulles, kaipo vienas iš žymiausių naujo 
karo kurstytojų, savo prakalboje pasakė, kad mes tu
rime ginkluotis if ginkluoti sąvb talkininkus taip, jog 
tuojau galėtumėme pereiti į užpuolimą, Į oferišyvą. Ki
taip pasakius, Dulles norėtų pradėti “prCVentyvį karą.”

Dullės prakalbos ignoruoti negalima. Apaft to, kad jis 
yra Vienas iš žymiausių republikonų partijos šulų, jis 
yi'a valstybės sekretoriaus Achesono padėjėju. Tūlais- 
atžvilgiais jo mintys yra svarbesnės Už sekretoriaus 
Achesono.

.XX;

Abu gabūs
—Tas . mūsų tendras turi 

stebėtiną balsą, jis gali iš
laikyti savo balso notą virš 
pusės minutės. ■> ■ ; *

—Tai menkniekis, aš iš
laikiau jo notas per pusę

Todėl prašome dabar pa
sidarbuoti skubiai ir baig
ti vajų paskirtu ‘ laiku. Už 
• <_ * / • • < *, *1 • 

nistracija, būsime dėkingi.
Beje, Laisvės gyvavimo 

40 metų, sukaktis turi būti

šiurkštus žiemos klimatas jySų kooperaciją su admi-
ir kai kuriose vietose gilus 
sniegas.

Tačiau žinome, kad jūsų 
valios, kaipo apšvietos pla
tinimo pionierių, i-* - •" npnalanš mintyje kiekvieno apšvietą 
nei* sniegas" nei'’šalčiai. Jūs branginančio žmogaus.i žmogaus.

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje, šiemet, reikia Suruoš
ti kokią nors žymesnę pra- 

paprašyti rnogą atžymėjimui tos gta- 
,tik vieno, būtent to, kad ti- žios sukakties. Prašome vą- 
krai baigtumėte vajų ga-(jininkų ir visų kolonijų 
vimui Laisvei naujų ' skaijVeikėjų- kreipti dėmeliu įg 
tytojų su sausio 27 d., su atžymėjimą Laisvės 40 me- . 
Laisvės Bendrovės suvažia- tų gyvavimo sukakties..

savo darbą tęsiate ir išveši
te jį iki galo.-

• Norime jūsų

krai baigtumėte

tytojų su sausio 27 d

Kas yra biblijoj?
—Tu nuolat lankai 

madienio mokyklą?—klau
sia kunigas t mažosios Ma
riutės.

—Taip, tamsta,— atsako 
M'ariutė.

---■Ir tu jau supranti, kas 
yra biblijoj?

—Oh, taip, tikrai 1—jaus
mingai atsako mergaitė.

—Gal būt papasakotum 
man, ką nors iš biblijos?

—žinoma, aš viską pasa-( 
akysiu, kas tik tenai yra.

—riš tikrųjų! Na, tai pa
sakyk; mano mažyte.

—Gražus sisterkos pa
veikslas,
Mariutė. — Mamos recep

tas , dėl čokoladinio pyrago. 
Buokšte mano plaukų, kur 
pirmą syk. nukirpo,, kai aš 
dar buvau kūdikis, ten yra. 
Užstato kortuke už tėvo 
laikrodį, ir dar keli, laimes

vimu. Jokių pratęsimų va- 
jjaus’ daugiau nebus. Vajaus 
‘rezultatus norime žinoti jį 

seR" suvažiavime.
Nelaikykite naujas ir at

naujintas prenumeratas ki- 
šeniuje. Kaip tik gaunate 
naują ar atnaujinate pre
numeratą, tuojau siųskite 
Laisvės Administracijai. O 
savaitėje nuo sausio 22-ros

Tik nepasiduokime ‘-suvė- 
linimo ydai. Pirmas šios 
sukakties atžymejimas yra 
Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas. Taigi su
važiavimo proga nepamirš
kime Laisvei dovanų^ Su
važiavimas ivyks sausio 
27 d.

Laisvės Administracija.

Vajus 
Pratęstas

skubiai atsakė

spėjėjos adresai randasi, bi-j 
blijoj, — pas Įtenkinančiai 
užbaigė mergaitė.

Pusė ant pūsės
Inspektorius: — MeS- pa- 

tėmijome jūsų reklamas, 
kur sakoma, kad jūs par
duodate iš kiškienos namie 
gamintą skilandį?

Pardavėjas: — Ne, tas 
nevisai taip, mes biskutį 
pridedame arklienos.

Inspektorius;-- Koks. tas 
biskutis, ar daug arklienos?

Pardavėjas: — Teisingai 
sakant, tai pusė ant pusės, 
— vienas zuikis ir vienas 
arklys.

Visai feišittgai
Mokytoja: "

vadinate tuos dantis, 
riuos mes paskiaūsia 
name?

’ Mbkiriys: 
dantys.

Pačių vajininkų prašymu, Laisves vajus ga
vimui naujų skaitytojų yra pratęstas Iki sausio 
27 d., 1951 m., iki Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavimo, w ; }

• i

Sunki žiema daugelyje valstijų, kai kurių 
kolonijų pavėlintas Įstojimas į vajų ir didžio
sios šventes buvo priežastimi vajaus pratęsimo.

Iki šiol vajininkai jau gavo gražų skaičių 
naujų skaitytojų. Vajų pratęsus, prašome vi
sų vajininkų darbuotis gavimui naujų skaity
tojų ir atttaiijinimui išsibaigusių prenumeratų.

Taipgi prašome visų skaitytojų pasidarbuoti \ 
gavimui naujų prenumeratų. Kurie gavote / 
pran 
būkite taip geri, tuojau atsinaujinkite.

Šiemet sukanka 40 metų, kai 
Laisve. Pasirūpinkime tinkamai 
gražią sukakti. Atžymėkime gavimu daug 
jų skaitytojų ir sėkmingu atsinaujinimu 
meratos.

prenumeratų. Kurie gavote / 
jūsų prenumerata pasibaigė, x

išleidžiama

g tlftti 
prenu

Kaip jūs 
ku- 

gau.-'

Prašome įsitČmyti, kad Laisves 
dalininkų suvažiavimas įvyksta š^ m. 
d. Pasirūpinkite asmeniniai ir nuo 
cijų pasveikinti suvažiavimą ir 
rasti Laisvę aukomis.

Laisvės Administracija

Dirbtiniai
2 psi.--Late v£( Liberty, Lith< Daily)

bendroves
. sausio 27
► organiza-
emti dien-

----------.tai, .Mtaiin n

Treč., Saus.-J an. 3, 1*61
■4. v ■&. JA■



11-28-50 —25—KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS MOTERŲ KAMPELIS
LLD Moterų Komiteto 
pranešimas

Kep-

(Tąsa)

Tuomet riteris Drankas su žodžiais 
“būk valia tavo” puolė piktąją dvasią 
kardu ir perkirto jai ranką, kuria ji lai
ke įkabinusi Oskarą Fuchsą. Viena ran
kos pusė pasiliko įsikabinusi į ginklane
šio kelnes, antra panėrė atgal į dumblą. 
Nelaimingasai išsivadavo. Ir tik dabar 
riteris Drankas ir kiti broliai pamatė, 
kad tai buvo ne, pikta dvasia ir ne ran
ka, o rankos drūtumo šiekštos šaka. Iš
sikeikęs ir žvilgsniu paniekinęs broliuką 
Oskarą, riteris Drankas paknopstomis 
sugrįžo- prie savo žirgo.

Jei Kūlgailio gyvybei nebūtų grėsęs 
keršto pavojus, tai jis žiūrėdamas, kaip 
maudosi ir voliojasi purvuose persigan
dę šarvuoti riteriai, būtų tik juokęsis ir 

i džiaugęsis, bet dabar ir jam nejauku 
buvo. Baigiant klampoti iš raisto, ke
lių raitelių arkliai taip pavargo, kad 
jau nebegalėjo ir kojų pavilkt; ir juos iš 
lieknų reikėjo už uodegų traukti; kiti 

# Išbuvo susižeidę į aštrias šiekštas savo ko
jas, apsidraskę papilves; ir tokius reikė- 

fi^jo palikti.
Oskaras Fuchsas-labiau buvo panašus 

į negyvėlį, negu į žmogų, ir jam reikėjo 
įr padėti.

Kai išklampojo ant sausumos, buvo net 
gėda vieniems į kitus pasižiūrėti: balti 

• jų apsiaustai buvo šlapi, rūda ir purvais 
apdrabstyti; visų buvo susitepę veidai, 
visiems tuojau reikėjo prausti, valytis ir 
džiovintis. Arklius, nuėmę nuo jų bai
lius ir mitukus, išmaudė upokšny, šiek 
tiek apsivalė, ir patys. Išsidžiovinti ne
buvo laiko. Broliai ir knechtai kaleno 
dantimis, zujo vietoje ir nerimavo. Bet 
ugnis kurti ir nusirengti buvo užginta. 
-Vienintelė jų buvo viltis tuojau paimti 
pilaitę ir joje prie ugniakurų išsidžiovin
ti ir pasilsėti. Bet toji jų svajonė buvo 
toli. Jei ligi šiol reikėjo bristi purvu, 

'^ardyti dumble, tai gal tuojau, sampro
tavo kiekvienas, gaus gintis, pulti, kopti 
ant sienų ir maudytis kraujuje.

;■ - Kad nereikėtų lieti kraujo, Hansas 
Zvibakas sumanė įeiti į pilaitę apgaule. 
Jis pasiėmė su savim dešimtį narsesnių 
brolių ir nujojo į pilaitę. Riterį Dranką 
su visu būriu paliko paraistėj ir įsakė 
laukti ženklo —< švilpuko. Išgirdus švil
puką, tuojau visiems pulti prie pilies 
vartų ir brautis į vidų.

. XIX

. —Mes prašome tik priimti mus nakti
gulto, duoti, mūsų arkliams pašaro, o 
mums kiek maisto ir nakvynę.

—O iš kur jūs keliaujate? x
—Mes riterio Griežės įsakyti saugo

me, kad iš panemunės nesibrautų į kraš
to gilumą mūsų ir sąjungininkų kariuo
menės būriai ir kad neskriaustų gyven
tojų.

—O kodėl jūs netrimitavote į ragą, 
kad jums nuleistumėm tiltus?

Čia Hansas Zvibakas suerzėjo, pada
vė vienam broliui paturėti savo arklį ir 
per šakotus pasausius prisigavo prie pat 
pilaitės sienų; grįžtelėjęs atgal jis pus
balsiu, bet taip, kad negirdėtų pasilikę

Spaudoje jąu buvo pra
nešta ,jog LLD Moterų Ko
mitetas ruošiasi išleisti ger
biamo Dr. J. J. Kaškiau- 
čiJus parašytą brošiūrą — 
Kaip Būti Jaunam Net ir 
Senatvėje.

Su malonumu tenka pa
informuoti, jOg brošiūra 
jau atspausdinta ir, šven
tėms pKašlmkųs,. pradėjome 
pildyti užsakymus. Džiugu 
taip pat, kad geras, kiekis

Į užsakymų brošiūros platini- 
| mui gauta- iš artimų ir toli- 
i mų kolonijų, kas . žymiai 
palengvins leidėjoms, pa
dengti atspausdinimo išlai
das. ' . d

Platinimui užsakymus ir 
toliau siųskite: LLD Mote
rų Komitetas, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. Kaina — 50 centų. 
Platintojai gaus nuolaidą.

Sekretorė K. Petrikienė.

MOTERYS ŽINIOSE
, I ;

vaikščioti lenta, kaip 
tu. Jos bute randasi 
vienos pėdos aukščio langu
čiai. Už butą moka $38. , 

.Mrs. Fannie Fornay su 6 
vaikais ir liguistu vyru gy
vena vieno' kambario bute, 
68 E. 119th St.

Mrs. El ice Wise su pen
kiais vaikais taipgi gyveno 
viename kambaryje, 1430 
Prospect Ave. v Vienas 19- 
kos metų amžiaus sūnus 
Ceylon įstojo į karinei jė
gas savanoriu dėl to, “kad 
neturėjo kur įgyventi,” sa
ko motina. O kitas, 8 me
tų sūnelis, susirgo nervų 
sutrikimu. Daktarai įsakę 
motina gauti geresnį butą, 
duoti vaikui nors šiokį tokį 
kampelį, ramybės. Ji turi 
gauti geresnį butą.)

Su tokiais ■ pat reikalais 
buvo atėjusios ir kitos šioje 
delegacijoje. N-te.

■ Buvo jau prietėmis. Hansas Zvib'a- 
. kas su broliais dar iš tolo užsidegė ži

bintuvus ir, garsiai kalbėdamies, pama
žėl artinosi prie pilaitės. Ant sienų vie- 
riam bokšte buvo nuleista vėliava, kas 

‘ reiškė, kad šeimininkų nėra namie. Pi
laitėje buvo taip tylu, kaip ir pirmą kar
tą, pavasarį, kai Z vi bakas dalyvavo ku
nigaikščio Vytauto būry palydovu; bet 
tada vėliava plevėsavo pakelta. Prijoję 
prie užtvaros, raiteliai sustojo. Į prie
kį išėjo Hansas Zvibakas ir pašaukė lie- 

į tuviškai:
—Žmonės, pilaitės sargai! Mes mato- 

jteie, kad malonių šeimininkų nėra namie, 
bet, jei gyvi, jei sveiki, prašome, išeikite 
kas nors ir pasirodykite, kalbėtis su ju- 

£ anis norimeI
H . * Pašaukęs jis nutilo ir, laikydamas ar

ti savo veido žibintuvą, laukė. Ilgai iš 
pilaitės niekas neatsiliepė ir niekas ne- 

.7 pasirodė ant sienų. Pagaliau, kai kry
žiuotis tą patį atkartojo,, tarp smailių 
dantytų ąžuolinių baslių šmėsterėjo šar
vuotas karys ir,* palypėjęs į kuorą, savo 
ruožtu paklaūsė:

—Kas jūs esate, geri žųionės: riteriai, 
pirkliai, pakeleiviai ir kieno pasiunti
niai?

—Aš esu ordino brolis Hansas Zviba
kas, riterio Griežės buvęs ginklanešys ir 
palydovas. Be to, su manimi yra ir vie
nas anglų riteris Drankas.

—O žodį turite?—paklausė nuo sienų.
—Žodžio mes neturime, jo rieklausėm

ir jo nereikalingi, nes mes žinojome, kad
malonių šentfininkų nėra namie, p todėl 
nesitikėjome ir į pilaitę užsukti.

——O kaip jūs suradote į pilaitę kelią?
—Aš dar šiais metais pavasarį viešė

jau jūsų pilyje, kaip jūsų viešpaties,' o 
mūsų didžiojo magistro bičiulio, kuni- 
gaikščio Vytauto, palydovas dr tarnas.

jo užpakaly kariai, pasakė:
—Su mumis yra du kryžiuočiai, ku

riems mes nenore join e parodyti kelio nei 
per Padubysio girią, nei per tiltus. Mes 
taip padarėm nenorėdami išduoti jūsų 
paslapties ir prisibijodami riterio Grie
žės.

Ant sienų pradėjo šnibždėtis.
—O jei negalite mūsų įsileisti, tai pra

šome išsiųsti maisto ir pašaro ir leisti 
mums čia pat prie ugniakurų pernakvo
ti ir apsidžiovinti; matote, kokie mes vi
si sušlapę ir purvini. Rytoj anksti rytą 
mes keliausime toliau.

—Palaukit truputį^ mes pasitarsime, 
—pasakė nuo sienų šarvuotas karys ir 
kažin kur nuėjo. .Tuo tarpu ant smailais 
basliais dantytų sienų pradėjo rodytis 
vis daugiau žmonių ir jau nebesislėpti. 
Šarka tuojau pažino Hansą Zvibaką ir 
pradėjo su juo kalbėtis.

Netrukus Subildėjo ąžuolinių vartų 
kabliai, sugirgždėjo užraktai, atstūmė 
atramas, ir plačiai atsidarė pilaitės du
rys.

—Prašom,—pakvietė vidury vartų at
sistojęs šarvuotas karžygys. j,

—Pagarbintas Jėzus Kristus, — pa
sveikino karį Hansas Zvibakas; »

—Ir’mes savus ir jūsų.»dievus garbi
name, — atsakė pilaitės karys. '

—Tai galima įjoti?
—Prašome!
Buvo jau tamsu. Hansas Zvibakas 

pamojo žibintuvu ir, pridėjęs prie lūpų 
iš vilko kaulo švilpuką, sušvilpė. Pasili
kusieji užpakaly dešimt raitelių pradėjo 
laužtis per šakotus pasausius ir nesku
bėdami platinti kelią.

—Na, greičiau jūs, negaiškite! — an
trą kartą pašaukė juos Hansas Zviba
kas, inostelėjo žibintuvu ir vėl sušvilpė 
vilko kaulo švilpuku. Svečiai lyg ko lau
kė ir tarpuvartėj pradėjo gesinti savo ži
bintus. Tamsoje šmėsterėjo, lyg kokios 
skraistės, sudundėjo žemė, ir prie pilai
tės sienų šuoliais prišoko didelis raitelių 
būrys. Pasidarė sumišimas. Vieni pilai
tės žmonių puolė prie vartų jų uždaryti, 
kiti jau kieme susikirto su užpuolikais 
kardais, bet buvo jau vėlu. Hansas Zvi
bakas tuojau nukovė vartininką, par
bloškė šarvuotą karį ir susiėmė' su ki
tais. Riteris Drankas, įsibrovęs vidun, 
kirto kiekvieną, kuris tik drįso nusileisti 
nuo pilaitės sienų arba pulti prie vartų. 
Vienu metu įsiveržė ir . visas užpuolikų 
būrys, ir po neilgos kovos pilaitė buvo 
paimta ir nuginkluoti visi jos gynėjai.

Didžiausia? kaltininkė, kad įsileido į 
pilaitę kryžiuočius, buvo ‘ pati bajoriene 
Knystautienė. Kai jai pranešė, kad kry
žiuočių tik vienuolika ir kad vienas jų 
Šarkai gerai pažįstamas, tas pats, kuris 
pavasarį, dankėsi su kunigaikščiu Vy
tautu, ir pasižymėjo medžioklėje, bajo
riene liepė įleisti. ^Susidomėjo riterio 
Griežės ginklanešiu ir Laimutė. Nuo to 
laiko, kai vyrai išjojo į Kauną ir Vil
nių, jokių žiniųVapie juos neturėjo. Pi
laitės viršininkas, bajoro Knystauto pa
liktas savo vietoje, senas Visimanfa ne
norėjo svečių įsileisti, bet kai bajorienė 
ir Laimutė pradėjo prašyti, kad pašauk
tų prie jų nors buvusį Griežės ginklane
šį, jis nusileido. Pilaitei jokio pavojaus • 
nesudarė vienas ar vie
nuolika vyrų, n o' r s j i e būtų 
ir užpuolikai, nes Visimanta turėjo įgu
los puskapį nebejaunų, kovose prityru
sių karių. Juo labiau nebijojo, kad rai
teliai po tokios kelionės atrodė labai iš
vargę ir labiau panašūs į pakeleivius, ne
gu į karius. '•.('■

(Bus daugiau^

Neamerikiniams nepavyko 
kaiifornietę įpainioti

Gruodžio 21-mą buvo pa
šaukta liudyti kongresi
niam neamerikinių veiks
mų komitetui žvmi kalifor- 
nietė Bernadette Dovle. 
Tai ta pati, kuri praėjusį 
rudenį rinkimuose gaVo 
virš 600,000 balsų kandida
tuodama į švietimo virši
ninką Kalifornijoje.

Tardyme komiteto nariai 
galėjo įsitikinti, dėl ko ji 
tiek daug gavo balsų. Re- 
publikonas Illinois kon- 
gresmanas, buvęs FBI 
agentas, Harold Veide, ir 
jam patarėjas Frank R. Ta- 
venner dėjo daug pastangų 
ją įpainioti ,bet jiems nesi
sekė. Drąsiai, šaltai ir ap
svarstytai ji atsakinėjo tą, 
kas jai buvo būtina atsaky
ti. Bet nesileido įtraukia
mą į šalutines kalbas. Ne
suteikė jiems progos kal
tinti. ją tuo, kuo jinai nėra 
prasikaltusi. !,

Nepaprastų esama mote
rų mūsų šalyje..
žymioji negrė darbininkų 
vadovė skiriama išsiųsti

Imigracijos ...valdininkas 
Joseph J. Mack, kuris tar
dė jauną darbininkų vado
vę Claudią Jones, įsakė ją 
išsiųsti j britų koloniją Tri
nidad.

Miss Jones iš ten buvo at
vežta mūsų šalin tebebūda
ma mažyte mergaičiuke. 
Kaipo gabi ir darbšti, ji 
nuo pat vaikystės pradėjo 
dalyvauti darbininkų judė
jime ir jame jau išbuvo 26 
metus. Anoje šalyje- jinai 
nebeturi nei vieno pažįsta
mo, nebeatmena ? nei savo 
gimtojo kaimo vardo. O 
čionai jinai prasikalto tuo- 
mi, kad ne čia gimė. Ir

J • , e * I

kalta, kad visur ir visuo
met gynė darbininkų reika
lus. . ,

/ 1 " ( ■ ’Jos bylą gal apeliuos 
aukštesnėn įstaigon.

Taip pat buyo tardyta 
kita žymi darbininkų kla
sės moteris Betty Gannett. 
Jos byla dar nebaigta. Kuoz- 
met tardytojas jos paklau
sė, kur ji norėtų išvažiuo
ti, jeigu nuspręstų ją de
portuoti, ji atsakė;/

‘‘‘Neturiu kitos šalies, ku
rion norėčiau išvažiuoti. 
Gyvenu Jungtinėse Valsti
jose visą gyvenimą. Čia 
yra mano šalis ir joje no
riu pasilikti.”
Moterų klubai užtarė 
komunistų teises ,

Kalifornijos Moterų Klu
bų Federacija, vidurinės 
klasės ’ ir ’ turtingesniųjų 
moterų vadovaujama orga
nizacija, priėmė komunis
tus užtariančią, rezoliuciją.

Vykdančiosios tarybos 
užgirtoji rezoliucija pareiš
kia, ‘ jog “komunistai yra 
piliečiai” ir kad jie, kaip 
ir visi, žmonės, turi būti iš
leidžiami iš kalėjimo po 
kaucija.
Moteris jiems išbūrė 
sėkmingus būsimus metus

Mrs. Helene Paul, astro
logas, Kalėdomis sakosi 
žiūrėjusi į žvaigždes ir ba
rusi didžiūnams laimę.

Anot jos, žvaigždės žadė
jusios laimingus, o jei ir ne 
visai laimingus, 
tai bent garsius 
mętus Trumanui ir Mąc- 
Arthurui, Stalinui, Višins
kiu! ir Gromykui, Frankui, 
Mao Tse-tung’ui, Bevinui.

Titui ' ir Francūzijos 
Schumanui jos žvaigždės 
lemiančios blogus metus.

Cambridge, Mass.
Iš atsibuvusio Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio 

suvažiavimo
Suvažiavimas įvyko gruo

džio 3 d., Cambridge Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
bo patalpose, 823 Main St.

Konferencija buvo smagi, 
gyva ir draugiška. Tik gai
la, kad mūsų sąryšio pirmi
ninkė drg. V. Taraškiene 
negalėjo su mumis daly
vauti, nes ji išvyko pasto
viai apsigyventi tolimoje 
saulėtoje Kalifornijoje.

Kasžin kodėl dd. worces
terietes jau kelintas Sykis 
nedalyvauja moterų suva-

jos už nedalyvumą praeity
je užsidės sau bausmę, at- 
važiuodariios į suvažiavimą . . 
atveš sąryšiui gražią dova
na.

Drg. Grybienei pirminin-, 
kaujant, suvažiavimo posė
dis ėjo gražiai, tvarkingai 
Ir buvo padaryta gražių 
tarimų. Tapo apdovanotas 
Gintaro Žemės Radio $25. 
Taipgi buvo skirta dovanos 
Laisvei, Vilniai, Liaudies 
Balsui ir kitiems svarbiems 
reikalams.

Drg. Yvonne Niaurienė, 
grožio kultūros žinovė, pa
sižadėjo duoti patarimų 
i(paskaitą^), kaip galima sa
ve pagražinti taip, kad at- 
rodytumėm jaunesnės, negu 
esariie.' Taipgi kuomet su
lauksime Dr.’ 'J. J. Kaškiau- > 
čiaus patarimų “Kaip Būti 
Jaunam Net1 ir Senatvėje,” 
jais irgi naudosimės. Nau- ’ 
dojantįs abiemis paskaitp- 
4nis, mūsų vakarai 'tikrki 
bus žingeidūs.

Kadangi šiandien pasau
lio vyriausiu obalsiu yra 
taika, tai visos dalyvės pa
sižadėjo dirbti ,dėl išlaiky
mo taikos.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip gauti daugiau jaunes
nių moterų į organizaciją. 
Tai svarbiausias mūsų oi*- 
ganizacijai šių dienų klau- . 
simas. Bet,mes savo suva
žiavime jį dalinai išrišome, 
išsirinkom jaunas darbščias 
moteris sekantiems metams 
viršininkėmis: organizato
re drg. Olgą Zarubienę, 
norwoodietę, o turto rašti
ninke drg. M. Vasiliauskai
tę, cambridgietę. * ‘ ‘1

žiavime? Nesakysiu, kad Dd. cambridgietės gražiai
, , , . I • ’ •__ i — _ _  _ _ *dd. worcesterietes paseno, 
ne. Ten yra gana gerų ir 
darbščių draugių ir aš ti
kiu, kad, kuomet moter, su
važiavimas sekančiais mey 
tais< įvyks Bostone, • jos. ne
galės pasiteisinti, jog suva
žiavimas įvyksta neparan
kioj vietoj. Esu tikra, kad

pasirodė šiame suvažiavi
me. Jos turėjo skaitlingą 
delegaciją. ' Ir pagamino \ 
delegatėms pietus/ Drau
gai klubiečiai davė nemo- | 

-karnai .svętainę. Tai tikrai- r 
malonūs ir draugiški žmo- * 
nes. Nuoširdi padėka jiems.

• Bostonietę.

Moterų Klubams ir veikėjų grupėms
Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš

leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiąučiaus parašytą kūrinį.. 
—Kaip Būti Jaunam Net Senatvėje. Knygelė yra 64 pus
lapių. Kaina 50 centų.

žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 
gerbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų, 
žodžiu ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
senstelėjusieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmukus 
net po slenkančių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai 
naudingu. Tokia brpšiūra teks kožnam laikytįs sau kas
dieniniu patarėju,'idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
negalavimais.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LLD Moterų Komisijos sekr. K. Pctrikiene.

Toms motinoms nebuvo
linksmų Kalėdų

šaukiantis linksmintis šū
kis’ karčiai atsimušdįnėjo į 
ausis 25 newyorkieciu. mo
tinų, nuvykusių pas. New 
Yorko - miestinį butams 
tėikti autoritetą prašyti sa
vo šeimai buto. Jos ten 
lankėsi ketviradienį pirm 
Kalėdų. Pasimatymo iš
laukė tris valandas, girdė
damos, kaip iš tolimesniųjų 
įstaigos kambarių aidėjo 
smagūs linkėjimai ir kai 
kada sužvangėjo stikleliai.

Po ilgo laukimo, atėjo 
pas jas vienas tarnautojas. 
Joms pasakė, kad dėl vyk
domų atsisveikinimų ato
stogoms jo štabas sumažė
jo, nebegalės jbms pagelbė
ti tą dieną. Pažadėjo jas 
susitikti sausio 4-tą. Moti
nos pažadėjo tos dienos 
laukti ir sugrįžti.

Žadinys — sapne radinys, 
sako, žmonės. ’O joms rei
kalas didelis .. Toje 25 ne
grių ir. baltųjų motinų gru-

:pėje radosi tokių, kurioms 
graso prašalinimas iš turi
mojo buto Naujų Metų iš
vakarėse. Kitos neturi-bu
to, gyvena kokioje bloje, iš 
kurios nori ištrūkti į tin
kamus namus, parsivesti iš 
svetur vaikus.

Štai, kokių problemų jos 
pasipasakojo:

“As su dviemis vaikais 
miegu ir gyvenu vienoje lo
voje, nes mes tiktai tiek te
turime vietos,” skundėsi 
Mrs. Lorraine Brown, gy
venanti 747 Ei. 168th St. O 
kiti du jos vaikai gyvena 
pas ^raugus. ■

Mrs. Arlene Coleman su 
penkiais vaikais gyvena 
vieno' kambario bute, į ku
rį reikia lipti penkeriais 
ląiptais, 165 E. 129th St. 

•- Mrs? Dalton Davis su 15 
mėnesių kūdikiu gyvena 
skiepe, 1881 Boston Road. 
Į tą skiepą dažnai atplūsta 
iŠ rynų vanduo ir ji turi

Jei dar neturite, tai tuojau Įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIUf

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

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

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite! f1' . \

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
’ i »

110-12 Atlantic Aye. Richmond Hill 19, N. Y.
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Šiemet Dienraščio Laisvės Bendrovės

Įvyks ŠEŠTADIENĮ

BUS GRAŽIOJE

Iš arti ir t< 
i ai morale

rengKites u 
• materiale

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

Šokiams Gros Visų Mylima 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Vientik Šokiams įžanga 60c.

Konvencija Prasidės 12 Valandą Dieną 
Vakariene Bus 7-tą Valandą Vakare 
Vakarienei ir Šokiams Bilietas S2.50

Gyvavimo 40 metų Sukakties
*

Anksčiau būdavo sekmadieniais. Šiemet bus šeštadienį. Nes dabar šeštadieniais nedirbama, tad duodama 
proga dalininkams ir svečiams atvykti iš kitą miestą, nes nereikes skubintis grįžti namo. :

■■■iiffl/n . .... Wgl *!'*■"

Wilf-*8“

LIBERTY
110-06 ATLANTIC AVĖ. (kamp

tOMTORIŪM 
llOth Street) RICHMOND HILL, N. Y

AW



Cleveland, OhioŽmones reikalauja pasitraukti iš Korėjos CHICAGOS ŽINIOS
Iš LKM Choro Darbuotes

būtų

pasi-

X* Visa Amerika tapo nu
stebinta, kai sužinojo, kad 
iš Siaurinės Korėjos išga
benti Amerikos kariai, tiek 
daug prikentėję,* buvo ne 

\ namo parvežti, bet per Pu* 
sano uostą iškelti Pietinėn 
Korėjon. • Jie vėl bus siųsti 
J frontą tęsti karą. Jų tė-

tuojau Būtų peržiūrėta visai 
mūsų užsieninė politika. Ji 
mus veda į naują pasaulinį 
kara .

Iš kantrybės išėjo ir bu
vęs Amerikos vidaus reika
lų sekretorius Harold Ick
es. Jis rašo liberališkam 
žurnale “‘New Republic” ir

vai ir motinos,, broliai ir se- siūlo, kad pats Kongresas 
pravestų platų ištyrimą 
mūsų ; politikos Korėjoje. 
Jis reikalauja, kad gen. į

serys laukė sugrįžtant.
k • Su judėjimu už taiką kas- • 

dien garsėja Amerikos i 
žmonių reikalavimas, kad1 
Amerika pasitrauktų iš Ko-< 
rėjos.' Apart daugybės ki
tų balsų už pasitraukimą, : 
pridėjo savo įtakingą balsą j 
it "katalikų savaitraštis ! 
^Commonweal.” Laikraštis pradžios buvo priešingi. KL 
sako: Užteko ten kariaut; ti, kurie iš karto interven-1 
ir kraują liet. Palikime Ko- cijai pritarė, pakeitė savo:

. fėjos žmonėms į 
; : spręsti savo ateitį.

O žymusis žydų ve i 
Rabinas Abba Hillel Silver 
buvęs Amerikos Zionistų rėjos. Jie pamatė, kad ka-

MacArthuras tuojau 
atšauktas iš Korėjos .

Vieni reikalauja 
traukimo iš Korėjos todėl, 
kad jie tai intervencijai į 
Korėjos civilinį karą iš pat

patiems į nuomonę, kai gen. MacAr-;
' thuro ofensyvas nepavyko1

• A • 1 * * 1 — • 1

Amerikos delegatai Briuselio konferencijoje i gen. 
GrUefither, armijos, sekretorius Pace ir generolas Co
li iris< Jie ten pareikalavo, kad generolas (ĘįBėnbbwer 
būtų paskirtas vyriausiu Vakarinės Europos Armijos 
komandieriumi. ,

Gruodžio 19 d., įvyko- kan- 
kliečių trumpos pamokos. 
ChOro mokytojas pranešė, kad 

! turėsime dėl pavasario sezo
no mokintis operetę Valcų 
Sapnas, \
.Choro pirm. Geo, Kwain, 

pranešė, kad po pamokų bus
pasilinksminimas.

Visi nariai1 prisidėjo prie 
į pares, sunešė dovanas ir kie- 
! k vienas jų gavo. Buvusieji pa
rėję buvo patenkinti. Be kan- 
kliečių, dalyvavo choro meti
nio parengimo gaspadinės ir 
kiti darbininkai. Vaišinimu 
visi buvo užganėdinti.

P. Mažukas.

ikėjas ir Amerikos armija turėjo 1
Silver,. pasitraukti iš Šiaurinės Ko-

Susivienijimo prezidentas, į ro laimėti nebus galima, H*111 €11 UTĮ*11
pasmerkė prezidento Tru- kad tęsimas karo yra nepa- V II y k ' c o. ...... ,<l. .

ttnano intervenciją į Korėją teisinamas aukojimas Ame- r • - •
ir reikalauja, kad karas Į rikos jaunų vyrų. Am. LldllVOlC

Jnūtu užbaigtas. Jis sako, i —— -------------- i ' 1

Mokslas, mokslininkai ir /

V ir reikalauja, kad 
Jnūtiį užbaigtas. „ _ 
"ad į tą avantiūrą 
vyriausybę Įstūmė 
republikonų kritikos.

Lietuvoje
I i ___

Washington. — Amerikos' • . ii-i-
...... < • t j4 Mokslas, mokslininkai irvaldininkai ragina ir Indi-> 

ją nieko naudingo nepar-' 
nas Silver reikalauja, kad duot Kinijai.

mūsų 
baimė 
Rabi-

a T

Ija. Iš \karvės per dieną gau
nama vos po 5—6 litrus pie
no. šiuose kolūkiuose vis dar 
nesutvarkyta 
dukcijos įskaita. Jeigu rajone

Mažiau Pieno Vaikams . »
Pieno apdirbėjai ■ Chicagos 

plote mario, kad pieno kainos 
turės būti pakeltos, nežiū
rint, kad valdžia imasi stabi- 

i 
Įlizaviftio’ kainų. Jie Sako, pie- 
iniški produktai pabrangsta ir 
1 pienas nuo to nepabėgs.
■ Pradžioje lapkričio buvo 
! pakelta kainos ant pieno ir 
! pieniškų produktų. Praeitą 
savaitę 3 c. pakelta varškės 
svarui.

Su kiekvienu pabrangimu 
I pieno, juo mažiau tenka skur-1 
'džiu vaikučiam.

r

v

>7

i'

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAšKIAUčIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kėdei: jii pa
taria; ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap

globus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas'odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, 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.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

• Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
' ' , parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai Išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

f . Virėja
Parašė K. PETRIKIENE. ’ 

Svarbūs pamokinimai valgiu gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lielti- 

yiškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir Vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-vifirno laiką. Išleido 
f Lietuvių Literatūros /Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hili 19, N. Y,

j gyvulininkystės klausimai 
Lietuvoje

Labai didelės pastangos de 
damos Lietuvoje pakelti gyvu- 
linkystės ūkį. I tąs pastangas 
traukiamas mokslas ir moks- 

, lininkai. Geriausių rezultatų 
' pasiekimui panaudojamas vi- 
j soks vėliausias žinojimas. Vii 
niaus Tiesa rašo apie neseniai 

, įvykusią vieną mokslinę kon- 
! ferencija gyvuli ninkystės
klausimais. Korespondentas ri . . ..... . _. . . v do ir kiti kolūkiai.aso: j

---- ------ Teisingas, darbo
Šiomis dienomis įvyko Ža- organizavimas / 

J garės rajono “Pergalės” kolū
kyje Lietuvos žemės ūkio aka- 

| demijos organizuota mokslinė 
konferencija visūomeninės gy
vulininkystės . išvystymo klaun 
šimams aptarti. Konferencijo
je dalyvavo žemės ūkio aka
demijos dėstytojai Petraitis, 

iKūkenys, Navasaitis, Žagarės 
■rajono kolūkių gyvulių augin
tojai bei žemės ūkio specia
listai.
Plano pravedimas

Apie visuomeninės gyvuli
ninkystės trimečio plano vyk
dymų rajono kolūkiuose pra-1 
nešimą padarė LKP Žagarės 
rajono komiteto žemės ūkio 
skyriaus vedėjas.

Pranešėjas pabrėžė, jog ei
lė rajono kolūkių sėkmingai 
vysto visuomeninę gyvulinin
kystę. “Pergalės”, 1 “Tarybinio 
artojo,” “Spartuolio” “Raudo
nosios žvaigždės,” “Piktui- 
Čių” ir eilė kitų kolūkių jau 
įvykdė ir viršijo trimečio pla
no užduotis komplektuojant 
fermas. Baigia vykdyti trime
čio planą “Raudonosios Vėlia
vos” ir “Pabalių” kolūkiai.
Gyvulių produktyvumo 
pakėlimas ,

Kolūkiečiai, kovodami 
gyvulininkystės išvystymą, 
lia ir gyvulių produktyvumą. 
“Pergalės” kolūkio melžėja 
Bartkutė primelžė pernai dau
giau kaip po 2,500 litrų pieno 
iš kiekvienos , jai pritvirtintų 
10 karvių. Karvė “Dūme” da
vė 8,000, o “Cinga” — 7,900 
litrų pieno. Gerūs darbo to-, 
dilelius , pasiekė kiaulininke 
Adomaitytė ir eilė kitų kolū
kių gyvulių augintojų.
Didelis progresas

Kolūkiečiai vieningai siekia 
įvykdyti visas priemones, ku
rias nuirOdė LTSR Ministrų 
Tarybos nutarimas dėl gyvu
lininkystės mėnęsio., Siloso ga
mybos / planas rajono kol
ūkiuose viršytas. Per spalio 
mėnesį kolūkiuose naujai su
kurta įiė fermų. Dabar visi 

 

rajono kolūkiai jau turi po 4 

 

fermas. JieYns papildyti kol
ūkiai nupirko 56 'galvijus, 
203 kiaules, 39 avis ir 1,348 
paukščius. Tąčiau rajone yra 
ir atsiliekančių kolūkių. “Ve
gerių/ ‘žvalgaičių' kolūkiuose 
labai žema gyvulių produkcL

darbo bei pi|o-. Suklupo po skurdo našta
“ ‘ j William Cook, '60 metų,

jau įvykdytas avių ir paukš- rastas nusišovęs savo kamba- 
čių išvystymo planas, tai vis ryje Clarendon Beach ho'tely- 
dar trūksta l 
lių. Galvijų planas įvykdytas paliktam 
85 procentais, kiaulių — 93,5 
procento.

Vystant visuomeninę gyvu
lininkystę ypač atsilieka 
nybės,” Vinco Kudirkos

U Z 
ke-

AFL klerkai užgyrė naują 
sutartį, kurie dirba Chicagos 
plote senštorįuose ir nepfigul- 
mingose maisto krautuvėse, 
pranešė Peter Janopaulos, di
rektorius organizacijos.
■' Jietn algos pakeliamos nuo 
$1.50 iki $3.50 savaitėje.

Teismas paskyrė likvidatorių

Apskrities Teisėjas Corne
lius J. Harrington' paskyrė Jt 
Edward Day, Illinois direkto
rių apdraudos, kaipo likvida
torių'del United Statęs Mu
tual Insurance Co. Nuospren
dis pamatuotas ant raporto 
patiekto Master of Chancfery 
Harold E. Sullivan. ;

Sullivan sakė, kad kompa
nija neįstengią • išmokėti savo 
skolų'ir turi $235,000 nepri
tekliaus. Rbbdrt C. Eardley, 
pirmas pagelbįninkas genera
vo prokuroro, kuris atstovavo 
apdraudos direktorių, pareiš
kė teismui, jog bus dedamos 
pastangos, kad būtų išmokėta, 
visi pareikalavimai iš kompa
nijos. Tas gal reikš net užve
dimą bylos prieš apdraudos 
certifikatų savininkus, kad ir 
jie dalį pareikalavimų atmo
kėtų.

Receivership bylą, kuri yra 
užvesta prieš Carl A. Barrett, 
prezidentą Illinois Automobi
le Club ir buvusį prezidentą 
United States Mutual', teisė
jas Harrington nukėlė iki sau
sio 23 d. Barrett yra kaltina-

galvijų ir kiau- je, 831 Wilson Ave. Raštelyje mas naudojęs Ill. Auto Klubo 
.Merry i pinigus savo ypatiškiems rei

kalams ir už tai turės atsaky
ti kriminališkam teisme .sau
sio 15 d. V.

Visi nepiliečiai Privalo 
Tuoj aus Registruotis

Sulyg vietinio Imigracijos ir 
Natūralizacijos skytiAus virši
ninko Floyd E. Ault praneši
mu, apie 50,000 Clevelande ir 
priemiesčiuose gyvenančių he- 
piHeČių sveturgimių, sulyg 
naujai išleistu' vidaus saugu
mo (McCarran) įstatymu, pri
valo užsiregistruoti tarpe sau
sio-Jan. l-mos ir 10-tos,

Užsiregistravimo formas, 
lakštus yra galima gauti kaip 
ceiitraliniame pašte, taip ir vi
sose pašto šakose, kurių yra 
po.visą Clevelandą ir jo prie
miesčiuose.' Tą registracijos 
forma yra galima Jšpildyti 
ant vietos pašte ir ją ten pa
likti arba parsinešęs namuose 
išpildyti. Tik išpildytą formą 
negalima siųsti paštu, reikid 
ją nunešti' atgal ir priduoti 
ypatiškai, kad viršininkas ga
lėtų patikrinti, ar viskas įra
šyta, kas reikia. Taipgi yra 
sakoma, kad registracijos 
lakštą reikia pridaboti kad 
nesusiglamžytų, iki priduosi 
atgal.

Ant lakšto reikia parašyti 
savo vardą, kokiu dabar va
dinies, savo antrašą, ir vardą, 
kokiu kada esi kur kitur Užsi
registravęs, sulyg Alien Re
gistracijos, 1940 m. įstatymu. , 
Taipgi reikia atžymėti dieną 
ir vietą, kurioje esi gimęs. 
NeUžsiregistravusiUs iki sau
sio 10-tai grąsina pabaudomis.

Vie- 
var-

pasirašęs
Christmas” žymėjo, kad likęs 
beturtis, bedarbis ir be' drau
gų nematąs kitos išeities.

Jo draugas sakė policijai, 
Cook netekęs užsiėmimo bu
vęs labai nusiminęs.

j C. U. Streikas baigėsi
i Chicagos Universiteto 

žemės ūkio hkhdemijos gy- tarnautojų
! vulininkystės katedros vedė- Susitarta tarpe 
jas doc. J. Petraitis konferen-, 321, Building 
Cijos dalyviams papasakojo

ap- 
streikas baigėsi. 

AEL lokalo 
Service Emp- 

unijųloyes ir kitų dviejų
apie teisingą darbo organiza- plumberių ir, elektros iš vie- 

įvimą gyvulininkystės fermose.
Jis plačiai supažindino konfe-

nos pusės ir Universiteto pa
reigūnų iš antros. Jie reikala- 

ųencijos dalyvius su Karajevo įVo 15c. vai. pakėlimo algos, 
tarybinio ūkio darbuotojų pa-■--------------- ------------------

J tyrimu, su
{augintojos '
gyvulių augintoj ų-pinnūnų 
darbo metodais.

žemės ūkio akademijos vyr. 
dėstytojas Z. Navasaitis pada
rė pranešimą apie pašarų 'pa
ruošimą ir sunaudojimą kolū
kyje. Jis plačiai -išaiškino, 
kaip reikia paruošti pašarus 
ir šertį gyvulius.

žemės ūkio akademijos vyr.
dėstytojas D. Kukenys papa- Gruzdžiuose. Keliant'gyvulių 

produktyvumą daug padeda
1 ir veterinarijos technikas

garsiosios kiaulių | rius kviečių iš ha 40 ha plote. 
Liuskovos ir kitų Uz aukštą derlių Vaitiekūnui 

suteiktas Socialistinio Darbo 
i Didvyrio vardas.
Dirba ir mokosi

Kolūkio gyvulių augintojai., 
siekia aukšto gyvulių produk
tyvumo. Kolūkyje veikia rate
lis, kur gyvulininkystes dar
buotojai gilina savo žinias. 
Galvijų fermos vedėja Džiu- 

jgytė baigė 3 mėnesių kursus

šakojo konferencijos <
viams, kaip reikia paruošti
tvartus gyvulių žiemojimui ir sttackas.

kovoti su 
užkrečiamomis li-

kaip žiemos metu 
įvairiomis 
go mis.
“Pergalės”

Platų ir 
apie “Pergalės 
.tnėjimus gyvulininkystes sri
tyje padare kolūkio pirminin
kas J. Viliūnas.

Kolūkinė - santvarka atvėrė 
platų kelią gyvulininkystei 
vystyti. Daug padeda šioje 
srityje tarybinė valstybė. Vien 
tik pernai kolūkis gavo iš val
stybės 25,000 rublių paskolą 
gyvulininkystės reikalams. Ko
lūkyje dažnai atsilanko žemės 
ūkio specialistai, kurie padė
jo kolūkiečiams įsisavinti pir
mūnų patyrimą, jų naudoja
mus darbo rųetodus. Dėka to 
kolūkio fermose likviduotas 
motininių gyvulių bergždū- 
frias, išsaugomas visas prie
auglis, kyla gyvulių 
tyvūmas.
Pašarų klausimas

Pradėjus plėsti 
kartu stiprinama ir pašarų ba
zė. Dar 1948 motais kolūkyje 
pradėta įvesti žalieninė sėjo
maina. Tas padėjo ne tik pa
pildyti pašarų bazę, bet pa
kelti laukų derlyiguiilą. Jeigu 
1948 metais brigadininkas 
Petrauskas gavo po 19-20 
centnerių kviečių, tai 1949 
(metais brigadininkas Kl. Vai
tiekūnas gavo po 29 cėntne-

ūkio laimčjimąi 
išsamų pranešimą

Gera priežiūra
Besimokydami kolūkiečiai 

vis labiau įsitikina, jog didelę 
reikšmę gyvulių produktyvu
mui pakelti turi jų priežiūra

kolūkio lai- ir šėrimas. Todėl kolūkyje gę-

produk-

fermas,

rai pasiruošta gyvulių žiemo
jimui. Kiekvienai karvei pa
ruošta po 2 tonos stambaus 
pašaro ir didelis kiekis 
sultingo, pašaro. Siloso paga
minta 4 kartus daugiau, negu 
numatytu, plane. Kolūkis gau
na daug išspaudų.

Gyvulininkystės išvystymaš 
pakelė kolūkio gerovę. Jeigu 
užpernai už darbadienį kolū
kiečiai gavo po-6,8 kg. grūdų, 
tai peniai, išplėtus fermas, 
jau po 7 kg. šiemet daug pa
jamų gauta iš gyvulininkystės. 
Tai užtikrina dar gausesnį 
darbadienį. '
Gero fdarbo įvertinimas

Už gyvulininkystės išvysty
mo plahų Viršijimą kolūkis 
gavo Visasąjunginę premiją— 
sunkvežimį ir LTSR Ministrų, 
Tarybos pereinamąją Raudo
nąją vėliavą. Už ^šių metų I 
pusmečio gyvulininkystės iš
vystymo užduočių įvykdymą 
paskirta vėl nauja premija— 
sunkvežimis.

Konferencijoje pasisakę da
lyviai iŠkėkį eilę 'darbo trū
kumų. organizuojant fermas 
ir nurodė priemones jiems 
pašalinti.

Nauji pasiekimai
KUPIŠKIS, lapkr. 4 d. — 

Valstybiniame malūne atlik
tas kapitalinis remontas. Re
monto. darbuose pasižymėjo 
vyr. .mechanikas J. Masionis, 
darbininkai P. Naudžiūnas, P. 
Kropienis ir kt.

Malimo planai nuolat vir
šijami. Pagerėjo gamjnių ko
kybė. Malūno vėdykla jau vir- 
šijo metinį gamybos planą. 
Nuolat auga darbininkų dar
bo

Pirštų nuospaudų eksper
tai sako, * kad net visiškai 
panašių dvynukų nuospau
dos skiriasi.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolienės Bulotie

nės. Pirmą vardą pamiršau — Onu- 
ar Mariutė. Bus jau 35 mėtai, 

kaip mano broli Joną Bulotą už
mušė anglies kasyklose, Shamokin, 
Pa. Jo žmoną pasiliko našlė. Rodei
si, kad 4ie turėjo dukrelę. Prašąu 
brolienę arba brolio ir broliėrtės 
dukrelę 
Juozas 
N. E.,

atsišaukti sekamu antrašu: 
Bulotas, .3067 CHhtoni St. 
Washington 18, D. C. i ' * 

249-253.

Pajieškau apsivedimui moteriškės 
I nuo 45 iki 50 metų amžiaus. Neturi 
Į būti fanatiškai tikinti. Esu aukštto 
išsilavinimo technikas, |uriu pasto- 

' vų darbą. Amžiaus esu 50 metų, 
tinę (/Won to i n T5 tn ękjiL j nesu blaivininkas, su gražia kom-nus gyventojų. 1S to SKai ,panija iašiuką.kitą išgeriu. Norė- 

ciaus katalikų yra tik 5,000. | čiau ir draugės, kuri ne už grieką 
Bedievių - ateistų priskaL I skaito stikliuką išragautl, reikalui 

, oo aaa esant. Prašau rašyti:tomą 23,000. Į k y., 110-12 Aaltnic Avė.,
-------------------------------------------------Richmond Hill, N. Y.

( 2- 6)
i ■ ■■ ..db—

našumas. A. Binkis.

Norvegijos gyventojai
Norvegija turi 3 milijo- ■ vų darbą.

tomą 23,000.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Litėratūros Dratigijoš 20 Į 
kp. Moterų Skyriaus susirinkimas Į 
įvyks penktadieni, 5 d. sausio, 19511 
m., pas Bakasienę, 41 Glenwood 
Ave., Binghamton, N.‘ Y. Visas na-! 
rias prašorhė atsilankyti, neš yra I 
daug svarbių reikalų. Išrinksime ir1 
valdybą 1951 metams. — M. K.

(2-3)

HAHftlSON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas1 įvyks' 

pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai. į 
sausio 7 d. toj pačioj vietoj, 17 Ann; 
St. Maldžiu atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia. Šis susirinkimas pripuola' 
pirtnas po naujų metų, tai turėsit 
išrinkti naują valdybą. Taipgi gir
dėsim Komisijos raportą iš naujų' 
metų vakarėlio. — Kviečia Valdy-; 
bū. ' 2-3) I

Matthew A 
BUYUS 

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. i

MArket 2-6172

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį' greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti

5 psl.-j-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Saus.-Jan. 3, 1951
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NewYorto^^g^Zimoi
Laikas jau trumpas duonos kąsnį

492

pas

nenorime už

raportai, iš ku- 
kad klubietės 

per

Laisvės vajus gavimui nau
jų skaitytojų pratęstas iki 
sausio-Jan. 27 d., iki Liet. K^_, 
operatyv. Spaudos bendrovės 
suvažiavimo. .

buvo pagerinimai

Florence Abdin, gyvenusi 
452 St. Nicholas Ave., New 
Yorke, kaltinama mirtinai su- 
badyme Williamo White.

Laisvės bankietas šiemet |- 
vyks šeštadienį todėl, kad no
rime jame turėti daiigiau sve
čių iš kitų miestų. Bus sausio- 
Jan. 27 d.

Nesuklyskite! Šiemet Lais
vės bankietas bus ne sekma
dienį. Yra perkeltas į šešta
dienį. Bus sausio-Jan. 27 d. 
Laikas įsigyti bankieto bilietą.

Ar žinote, kad Laisvės me
tinis bankietas šiemet Įvyks 
šeštadienį ?

Pirma būdavo
niais. Šiemet yra

sausio

muzika, tai 
kad šokiai

Gražuolė Nancy Olson 
su Bing Crosby vaidina 
vadovaujančias - roles 
linksmoje muzikališkoje 
filmoje “Mr. Music,” 
šventėmis pradėtoje ro
dyti New Yorito Para
mount Teatre.

bet žiūri 
Koki tik 

uždarbio, 
atsiekėme vieningu ir progre
syviu vadovavimu savo unijos. 

Dipukų Frentas.

vau daug atydos į 
valdybos rinkimus.

sekmadie- 
pak'eista į 

Jan.

ir agitacija, 
balsuoti. Tie

;; ŠEŠTADIENI, 
27 d.

Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Jau ilgiau tęsti nebegalime, 
turime tuojau įsigyti LDS 1- 
mos kuopos vakarienės tikie- 
tus, nes vakarienė - bankie
tas įvyks Šio šeštadienio vaka
re, Piliečių Klube, 280 Union 
Avenue, Brooklyne. Kadangi' 
yra dedamos visos pastangos 
pagaminti'tiek maisto, kad vi
siems užtektų be perviršiaus 
ir be trūkumo, tai žinojimas, 
kiek turėsime svečių, yra la
bai svarbu/bankieto gasp^li- 
nėms ir visiems rengėjams. 
Aiskuy trūkumas valgio būt 
skriauda bile svečiui, o berei- 

perviršis būt 
organizacijai, 

Į ko niėkas nepageitlauja.
Bankieto tikietus galima 

[ gauti pas daugelį LDS 1-mos 
kuopos narių, bet parankiau
sia, tai pas Petrą Kapiską, jo 

| užeigoje, 32 Ten Eyck St., 
Brooklyne, bile dieną ir bile 

■laiku. Jeigu ypatiškai nepa
kanku pas jį užeiti, tai gali
ma jam. patelefonuoti, kiek ti
kietų kas nori, o jis mielu no
ru reikalavimą išpildys, tiek 

, tikietų palaikys, už kuriuos 
bankiete užsimokėsite. Jo te- 
lefonas: EVergreen 4-8174.

Taipgi galima gauti bankie
to tikietų ir pas Igną Sutkų,

ai 
c 

Atsišaukimas į stygų 
mylėtojus

Ką aš patyriau kriaučių 
lokalo vald. rinkimuose

Gruodžio 21, 1950 m., klu- 
bietės susirinko į Kultūrinį 
Centrą apie 8 vai. vakaro. 
Pirmininkė atidarė susirinki
mą, sekretorė perskaitė pro
tokolą. -

Paskui sekė 
rių pasirodė, 
daug ko gero nuveikė 
195Q .metus, žadėjo dar dau
giau veikti 1951 metais: reng
ti paskaitas, prelekcijas, Va
karėlius ir visokias sueigas.

Prisirašė prie klubo jaunai 
gabi narė. Jinai kalingas valgio
bus mūsų parengimuose, žada į . * ’
dirbti dar daugiau su klubie* 
temis.

Buvo rinkimai valdybos 
Apsvarstyta, kad klubo valdy
ba susideda iŠ gana gabių na
rių, tai palikta ta pati ir to
liau.

Kas man patinka, tai kad 
klubietės lanko susirinkimus 
gana skaitlingai. Po susirinki- i 
mo jos pabaliavoja. Turiu pa
sakyti, f kad jos geria vyno, ar
batos, valgo pyragų, pyragai 
čių, saldainių. Pasikalba! drau 
giškai. Argi reikia |

• sueigos ? Dar ir vyrai ateina į ( 
svečius, matydami, kad links
mai gali laiką^ praleisti su klu- 
bietėmis.

Patartina draugėms, katros 
dar nepriklausote įh’ie mote
rų klubo, ateiti ir prisirašyti. 
Nesigailėsit. Bet kad dalyvau
si! su klubietėmis, būsit daug 
jaunesnės, nes smagiai laiką 
praleisit.

Susirinkimai ^visuomet Įvyks
ta trečią ketvirtadienį mėne
sio,’ Liberty Auditorijos pa
talpose, Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill, N.Y.

Susirinkime .buvusi.

užeigoje Bar & Grill, 
Grand St., Brooklyne.

Tikietai gaunami ir 
Aleka Velička, Lituanikos
restaurante, Union Ave. ir 
Stagg St., B’lyn.

Kuriems paranku LDS Cent
ras, galima • tikietų gauti ir 
Centre, ten nu vykstant, arba 
patelefonuojant ,Jonui Siur- 
bai, sekretoriui: Virginia 9- 
3692.

Vakarais galima telefonui- 
t i ir šių žodžių rašytojui, taip
gi tikietai bus rezervuoti: 
LAurelton 7-1432, \f

Bankietas bus šaunus visais 
atžvilgiais, nėra ko kalbėti, 
nes rengėjai deda visas pa
stangas, kad jame but visi pa
tenkinti, kaip seni, taip ir jau
ni. Kadangi bus 
bus ir šokiai; o
bus, tai čia vieta ir jaunimui, 
kurie čia pilnai bus patenkin
ti, kaip ir senieji. Taigi, visi 
įsigykime šio bankieto tikie- 
tus ir jame būkime šio šešta
dienio vakare.

Dėl savo labo, kiekvienam 
LDS 1-mos kuopos nariui prie
dermė būti savo kuopos ban- 
kiete.

A. Gilmanas.

Laikas pasimatyti 
su daktaru

Dėl ko dažomas 
mūšy maistas?

greit 
Tačiau 
daktarų

prisišaukia 
pradėjus 
draftuoti 
kažin ar 
daktarą

apdir-

Autobuso streikas 
neįvyks, bet ir 
kontrakto dar neturi

Susirgusysis jaučiasi laimin
gu, jeigu 
daktarą, 
daugiau
militariškai tarnybai 
bepavyks prisišaukti 
sergant. Juo sunkiau. bus pri
sišaukti prelekcijonąs, gauti 
patarimus kaip išsilaikyti svei
ku.

Klausytis prelekcijos, staty
ti klausimus turės progos 
kiekvienas, kuris atvyks pasi
klausyti daktaro Petro Gustai
čio teiksimos prelekcijos šį 
sekmadienį, sausio 7-tą, Liber
ty Auditorijos patalpose, At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Įėjimas 
mas. Pradžia 4 vai.
Moterų Apšvietos Klubas 
kviečia visus pasinaudoti 
proga.

Kosmetiškas maisto 
bimas.yra tema referato, kurį 
girdės LLD 1-mos kuopos na
riai Šiame susirinkime. Aiš
kins, kaip chemikalAis dažo, 
minkština ir prezervuoja 
maistą. Kam tai įdomu, kvie
čiami atvykti, kad ir 
iriai.

ne na-

Dėliai sudarymo Rietuvių 
Liaudies Stygų Orkestro atsi
šaukiu prie visų New Yorko ir 
New Jersey apylinkės i mano 
buvusių mokinių. Prie visų,, 
kurie šiek tiek nusimano apie 
muziku. Prie visų * muzikos 
mylėtojų, kurie norėtų iš
mokti skambinti styginiais
instrumentais, ypatingai prie 
jaunų mergaičių. Prie suaugu
sių vyrų ir moterų, kurie galė
tų skambinti ant didžiulių ba
sų. Mergaitės ir berniukai nuo 
8 metų amžiaus.

Taip pat atsikreipiu į orga
nizacijas, kurios įdomauja j 
šiuo sumanymu.

Mano instrumentų skaičius 
pad&ugėjo, galiu aprūpinti 
instrumentais nors didžiausią 
orkestrą. Meldžiu atsišaukti.
Atvažiuokit arba rašykit. Ad- i 
resas: 90-15 Rockaway Blvd.. 
Ozone Park, N. Y., į buvusią 
Jurgio Tolimo fotografijų stu
diją, netoli nuo Liberty Audi
torium. •

Važiuojant 8th Ave. sub- kari
way iki Rock a w a y Avė. i 

' (Brooklyne) prie langelio pa
siimkite transferą ir lipkit 
viršun į Fulton Line, Lefferts 
traukinį. Važiuojant. Canarsie 
traukiniu išlipti Atlantic Avė. į 
stotyje ii; ton imkit Fulton. Ii- • 
ne, Lefferts traukinį. IšlipkitĮ 
ant Boyri Avė. arba Rockaway I 
Blvd.

Pirmas susirinkimas 
sekmadienį sausio 7 d. 
po pietų.

Juozas Budrevičius.

MIRĖ

PriVatiškų autobusų linijų 
streiko, kaip atrodė Naujųjų 
Metų dieną, bus buvę išveng
ta. Visos linijos, apart Third 
Ave., bwvo pažadėjusios pa
kelti algas. Ar unijai pažadė
tieji priedai patenkins darbi
ninkus^ kuomet pateiks unijis- 
tams 1 
tai po mitingų 
darbininkai reiškė nepasiten
kinimą.

Third Ave., linijų • streiką • 
unijos viršininkai taipgi buvo: Naujųjų Metų mes laukėme 
pažadėję, atidėti' nuo sausio Į Kultūriniame Centre būryje 
1-mos iki 15-tos. Tačiau neuž-'.gerų draugų ir prietelių. Ska- 
tikrino, kad nekils spontaniš-^ niai pavalgėme ir smagiaj pa
kų/ išstojimų. Unijistamp Įgri
so tų priedų laukti. Pakilusios 
ant visko kainos nelaukia.

. Nuo tų, kurių pasiūlymus 
viršininkai sutiko priimti, tiki
si gautr po 11 centų priedo už 
valandą.

nemoka- 
Rengia 

ir 
šia

nubalsuoti, paaiškės tik- CrflX:;.; nacitilniTIA 
, mitingų. Triboro Coach VI dZldl pdbHlKUHIt

Naujuosius Metus

sivaišinome. Prie mūsų stalo 
turėjome porą darbščių pa- 
žangiėčių net iš New Jersey.

Viską suvedus į daiktą, pa
sirodo, kad' nuo mūsų stalo 
dar liko $11.26. Su mielu1 noru 
tuos dolerius paaukojame 
Centro užlaikymui. Ačiū vi- 

buvo 
. B.

Liet. Koofteratyvės Spaudos siems,, kurie su mumis 
■ ir kartu vaišinosi.bendrovės dalininkų suvažia-

vintas ir Laisvės bankietas
šiemėt Įvyks ŠEŠTADIENĮ,] šuneliui nusprendus iš
sausio - Jan. 27 d.

Gilbert Kremer, 39 m., mi
re iškritęs ar iššokęs, iš Man
hattan General Hospital 7-to 
aukšto. SKELBKITeS laisvėje

Pranešimas

i New 
Jersey į New Yorką ateiti 
pėsčiam, Lincoln Tuneliu tra- 
fikas buvo sustabdytas per 6 
minutes. s

i pranešame, 'jog Lietuvių Ko-operatyves 
Spaudos Bendroves dalininkų konvencija įvyks šeš
tadienį, sausio (January) 27 *d., 1951 m., Liberty 
Auditorium, 110-0p Atlantic Ave., Richmond Hill,

/ : ?
Vis^i dalininkai malonėkite ' dalyvauti, ' išklausyti 

Ko-operatyvo direktorių ir viršininkų raporto ir 
prisidėti su savo iniciatyva dėl Ko-operatyvo gerovės 
ateičiai. Konvencija prasidės 12 vai. dieną.

GEORGE BERNOTAS, K T. sekretorius.

MMMnwmMMM

Per ilgus metus nekreipda- kąsnį. Mes, seniaui dirbantieji 
lokalo, dirbtuvėse už
Juose seniai žinome, kad darbdaviai 

daug lermuodavo. Norint už-.nežiūri darbininko, 
grobti lokale galiai grupelė j sau didesnio pelno, 
visokiais “gudravimais” ne
leisdavo narių valiai pasireikš
ti. v '

< Mane užinteresavo šie rin
kimai, Įvykusioji gruodžio 13- 
tą d. Užinteresavo jie ir mūsų 
naujakurius arba, kaip dau
guma juos vadina, dipukus. 
Pirm rinkimų prasidėjo dirb
tuvėje kalbos 
kad eit/umėm 
mano frontai dipukai pradėjo 
manęs, kaipo senesnio unijis- 
to, klausinėti, kaip bus bal
suojama, viešai ar slaptai. 
Jiems atsakiau!, jog nutarė ba
lotais balsuoti. Reiškia, balsa- 
vjmas bus slaptas, galėsite pa
sirinkti, už ką norėsite bal
suoti. $ z

Tie mano broliai nudžiugo, 
sako: “Eisim ir mes balsuoti. 
Mes buvom pašaukti į sueigą, 
kur mums pasakė už ką bal
suoti. Bet mes 
tuos balsuoti.” 

Klausiau, kur 
eiga? Jie man 
bažnytinėj 
buvę sakyta, kad 
suos ir kad jeigu 
su otų už tariamųjų 

j skitą, ne už įsakytus toje su
eigoje kandidatus, bus pra- 
1 nešta darbdaviams, neteksite 
!

daybo. O dabar, kai balsavi- 
■ mai bus slapti, galim ir mes
eiti balsuoti. Nereiks ranką

1UO laiAJVl, V4ZU JVC*

mes balsavom ii- nebus baimės 
dėl darbo.

Balsavau ir aš, nes ir man 
apsvarstytas mūsų j nebuvo baimės slaptuose bal- 

Va,dyba. , gavimuose balsuoti taip, kaip

New Yorko gaisragesiai 
Naujų Metų 

{vakarą tiktai vieną kartą te- 
j buvo be reikalo iššaukti. “Ki-» 
ba protingumo epidemija mū
sų žmones ištiko,” sako jie.

SKELBKITĖS LAISVOJE

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, HILI

J

buvo ta su- 
atsakė, kad 

svetainėj. Jiems 
viešai bal- 
kuris bal- 

kairiųjų

LDS 13 kuopos susirinkimas Įvyta. iškghls laikyti, nežinos, už kąįvyks ! ]
2 vai. I ketvirtadienį, sausio 4, Liberty Au- 

I ditorijoje, T10-06 Atlantic Avė. Pra- 
! džia 8 vai. vakare. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bus išduoti metiniai ra-i 
portaų taipgi 

■’ veikimo planas.

Maskva smerkia Atlanto | 
kraštų konferenciją

Maskva.- — Čionaitiniai 
laikrąščiai karčiai smerkia 
pastarąja. Amerikos, Angli
jos ir dešimties kitų At
lanto kraštu konferenciją 
Brusselyje, kur jie nutarė 
atgaivinti vokiečių armiją 
ir pasmarkinti pasiruoši
mus karui prieš Sovietų 1 
Sąjungą.

Sovietų spau’da šaukia 
pasaulio liaudį padvigubint 
ir patrigubint 'kovą apries 
karą. * !

-----------------------------t:------

Dr. A. Petriką.
DANTŲ GtnrroJAį1; **

221 South 4th Street •
BROOKLYN, N. Y. <

Tėl. EVergreen 7-6868
Valandos: 1

Man atrodo, kad tie visokį 
naujakuriams diktuotojai tu
rėtų liautis bauginti naujaku
rius netekimu darbo. Turėtų 
jiems pasakyti tiesą, kad uni
ja kovoja už didesnį duonos

Catherine Daniels, 3 mene-; 
siu, mirė gruodžio 27-tą. Pa
laidota 29-tą, Mt. Olivet ka
pinėse. Pašarvota buvo Wi
lliam Murphy & Sons šerme
ninėje, Brooklyne. Liko nuliū
dę tėvai Bertha (Fultoniutė) 
ir Ralph Daniels, sesutė Patri- 
eja, taipgi dėdės ir tetos. •

die-
Pil.

Įvyks sausio (Jan.) 
ną, 7:30 vakaro, L. 
Klubo salėje, 280 Union Avė 
Brooklyne. Pirmiausia 
svarstys organizacinius 
lūs; referatas paskui.

8

nariai 
rėika- 

N.

Suimtas Queens kalėjimo 
sargas. Kaltina, kad jis kali
niams pardavinėjęs narkoti
kus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

GAUKIT T.AISVBt SKAITYTOJA
trečio, dabar 

šildomas, par- 
blokai nuo Ja-

Penktadieniais uždaryta

ATMINČIAI LIAUD1ĘS POETO 
STASIO JASILIONIO >

Dienraštis 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 $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsą apšvietos 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.

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

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N: Y

J

Dviem Šeimom

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

REAL ESTATE
Parsiduoda nėr

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui 
P’chmęnd Hill — Dviem žebrom 

Prie pat Fiorest Parko
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. 
Keturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduo.jas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant

i tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven

Aba Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

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

Dėl daugiau informacijų 
Kreipkitės nas

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

, Telefdnai
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists. 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisūnijusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS:

Kasd ien 10:00—1:0O—7:00. 
Sekmad. 11:30 A. M. iki 1:30 P. M.

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

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

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283 y

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas t 4 ,

’IGNAS. SUTKUS , - .
• » i

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, si^lig 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
t

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y..

Telefonas: EVergreen, 4-8174

Telefonas
EVergreen 4-8969 ..

Petras Kapiskas
PALAIKO ‘

BAR & GRILL

£
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