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Nr. 3
Kiekvienas miestietis išsiil

gusiai laukia dviejų dalykų: 
atostogų ir švenčių. Bet ar ne 
kiekvienas, iš mūsų per atosto
gas ir šventes daugiau pa
vargstame? Ypatingai nuken
čia galva ir pilvas. Vieni per- 
sivalgo, kiti persigeria. Dau
giausia laimi “ex-lax,” “cas
tor oil” ir “aspirin” žmonės.

Tik vienas kitas iš mūsų 
• yra išmokęs, taip sakant, su 

protu pasilsėti, pavalgyti ir iš- 
. sigerti. Vidutinis pilietis sako: 

“Geriau trumpiau, bet sma
giau.” O faktas yra, kad jis 

; gyvena ir trumpiau ir nesma
giau.

Užteks tų filosofijų. Už 
dienos kitos jau būsime atsi- 
kvėpę ir atsigriebę nuo pra
ėjusių švenčių. Pradėkime 

^1951 metus taip, kaip pride- 
Wra susipratusioms, pažangiems 

žmonėms. Pasiryžk i me dar
buotis daugiau ir daugiau, ne
gu pernai.

★
Reikia storai pabrėžti, kad 

praėjusieji metai buvo gan 
sunkūs tiek mūsų organizaci
joms, tiek spaudai. Priežasčių 
buvo daug ir įvairių. Kai ku
rių jų įmes negalėjome nei 
numatyti, nei nugalėti. Bet 
pati svarbiausia — mes patys, 
mūsų apsileidimas ir neveik
lumas.

Jei tos tiesos gerai galvon 
nejsidėsime, tai šiemet dar 
daugiau bėdų turėsime. Apsi
leidimas ir nepaisymas yra 
didžiausias pažangos priešas.

-^Paimkime mūsų didžiausią 
™ svarbiausią organizaciją — 
Lietuvių Literatūros Draugiją. 
Viename mieste turime dvi ar 
tris kuopas. žiūrėk, viena 
kuopa stovi puikiai. Ji pernai 
dar paaugo keletu naujų na
rių. Bet štai kita kuopa ten 
pat pašonėje kokiu tuzinu 
narių ’ jau turi mažiau. Kas 
čia kaltas?

Patys spręskite.

Sausio . 27 dieną turėsime 
spaudos bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą. Jsitėmykite, kad 
šiemet suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, o ne sekmadienį. 
Manoma, kad šeštadienį pa
rankiau^ nes ant rytojaus nie
kam nereikės skubintis į dar
bą. Kiekvienas galės ilgiau 
pabūti po suvažiavimo vaka
riniam parengime.

Visi dėkime visas pastan
gas, kad šis suvažiavimas ir 
šis parengimas būtų sėkmin
gi.

Vienas labai gudrus radijo 
' Komentatorius pastatė klausi
amą šitaip: Visas klausimas 

yra tame, kur mes kariausi
me: savo žemėje, ar kitų?

Jis mano, kad jis elgiasi 
labai protingai, kai jis nebe
duoda jokio Amerikos* žmo
nėms pasirinkimo tarpe karo 
ir taikos.

Bet karo galima išvengti. 
Karo reikia išvengti. Naujas 
pasaulinis karas reikštų sunai
kinimą visiems, nepaisant, kur 
jis prasidėtų. Tik paskutinis 
kvailys gali įsivaizduoti, kad 
mes siautėsįme kitų žemėse, 
o mūsų žemės niekas neišdrįs 
paliesti.

Vienas dalykas dabar jau 
.turėtų būti visiems aiškus: 
\Azijos žmonės nebe ilgai ken
tės svetimą jūngą. Kaip ir ko- 

jie subruzdo, dabar jau 
nebe svarbu. Svarbu, kad jie 

jMn’ežtai, užsispyrusiai reika- 
y Jauja sau* tautinės laisvės ir 

nepriklausomybės.

Mes galime nepripažinti 
✓Kinijos, galime su penkiais 

' Mintais milijonų jos gyvento
ju' -

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji. *

PLANUOJAAMERIKA
ATSKIRI TAIKOS
SUTARTĮ SU JAPONIJA

SUSIRINKO NAUJASIS JUNGT 
VALSTIJŲ KONGRESAS

'Perša atkurt japonų armiją; 
John Dulles išlėkė Japonijon

persą 
kitu 

atski-

i Lake Success, N. Y. — 
[Jungtinės Valstijos planuo
ja neužilgo daryt atskirą 
taikos sutartį su Japonija, 
leist japonam atgaivint sa- 

: v o armiją ir gamin t ginklus 
I ir amuniciją.
į
j ■ Pranešama, kad John F. 
j Dulles, republikonas prez. 
| Trumano patarėjas, jau iš
skrido Japonijon derėtis a- 
pie taikos sutartį ir japonų 

j armijos atkūrimą.
Amerika taipgi 

Anglijai ir dvylikai 
<kraštų daryti tokias 
i ras taikos sutartis su
i nija, apeinant Sovietų Są
jungą .
MacArthur ragina atkurt 

Japonijos armija
i

Todėl ‘ir generolas Mac- 
Arthur, sveikindamas japo- 

I nūs nau jaisiais metais, siū- 
i lė taip pertaisyti Japonijos 
konstituciją, kad jinai galė
tų atkurt savo armiją.'Mac- 
Arthur sakė, japonų armija 
padėtų atmušt vadinamus 
“tarptautinio komunizmo 
grūmojimus.”

I s
Sovietų pareiškimas

Jokūbas Malikas, Sovietų 
delegatas Jungtinėse Tau
tose, pereitą lapkritį įspėjo 
Ameriką nedaryt atskiros 

Į sutarties, leidžiančios Japo
nijai atsiginkluoti.

lo dalyvaut Keturių Didžių
jų konferencijoj dėl taikos 
sutarties su Japonija.

O Amerika atmeta nau
jąją Kiniją ir laiko Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
Formozos saloje ketvirti#
“didžiuoju” dėl derybų su j 
Japonija.

Amerikos atsakymas
Jungtinės Valstijos perei- SIŪLO DIDŽIŲJŲ ŠALIŲ

Washington. — Sausio 3 
vidudienį susirinko nauja
sis, 82-sis Jungtinių Valsti
jų Kongresas. Republikonai 

i jame turi kur kas skaitlin- 
i gesnę atstovybę, negu sena
jame Kongrese.

Naujajame Kongrese yra 
49 demokratai senatoriai ir 
47 republikonai, o Kongre
so atstovų Rūme 235 demo
kratai ir 199 republikonai. 
Bet didokas skaičius demo
kratų iš pietinių valstijų 
dažnai dedasi su republiko- 
nais prieš trūmaniškus de

mokratus.
Senajame Kongrese buvo 

263 demokratai kongresma- 
nai, 171 republikonas ir vie
nas darbietis.

Senojo Kongreso darbai
Tarp . 81-j o Kongreso

veiksmų buvo šie:
McCarrano įstatymo išlei

dimas prieš komunistus ir 
kitus progresyvius, taksų 
pakėlimas, senatvės ap- 
draudos įstatymo praplėti
mas ir milžiniškas kariniu 
išlaidų padidinimas.

NAUJA SOVIETŲ NOTA

AMERIKONAI TRAUKIASI 
ATGAL VISU FRONTU 
PIETINĖJE KORĖJOJE
Korėjos liaudininkai jau arti 
Seoulo; tautininkai pabėgo

tą ketvirtadienį šaltai atsa
kė, jog, nepaisant sovietinio 
veto, ši šalis ir jos bendrai 
darys taikos sutarti su Ja
ponija.^

Kas dar žada susitart 
su Japonija

Naujametinis pranešimas 
(Tąsa ant 3 puslapio)

Dar apie nepiliečių 
1 

registravimąsi

DERYBAS DĖL SANTAIKOS
Washington. — Sovietų 

Sąjunga pastarojoje savo 
notoje Jungtinėms Valsti
joms, Anglijai ir Francijai 
sutinka tartis su šiomis tri
mis šalimis dėl susitaikymo 
opiaisiais tarptautiniais 
klausimais.

Sovietų vyriausybė pir- 
mojon vieton deda klausimą 
dėl Vokietijos nuginklavi
mo, bet sutinka tartis ir

Neturintieji pilnos ame- Azijos klausiniais, kur, su
nkinės pilietybės ateiviai įprantama/-tūrėtų dalyvauti 
privalo užsiregistruot ne 
vėliau kaip iki šio mėnesio 
10 d., pagal McCarrano į- 
statymą.

Pirmųjų pilietinių popie
rių turėjimas nepaliu.osufrj^ 
nuo registravimosi.

Registracijos
gaunamos pašto stotyse ir
Imigracijos raštinėse. Blan* tų kraštų užsieninių minis- 

Sovietai nurodė, jog To- kas galima išpildyti ir į- trų pavaduotojai ir apsvar- 
limųjų Rytų Komisija yra j teikti pašte. Taipgi leidžia- styti programą dėl būsimos 
uždraudus atsteigt karines

I japonų jėgas. Be to, pagal 
i Potsdamo konferencijos nu- 
i tarimą, Keturi Didieji — 
! Jungtinės Valstijos, Sovie- 
i tų Sąjunga, Anglija ir Ki- 
I nija — turi sykiu daryt 
bendrą taikos sutartį su Ja
ponija.

Malikas leido suprast,

derybose ir Kinijos Liau
dies Respublika.

Sovietinė nota, tarp kit
ko, sako:

Keturių didžiųjų konfe
rencija turętų:būti laikoma 

Paryžiuje arba{Londone
Maskvoje, o ne New Yorko 

blanko^ apylinkėje.
Pirma galėtų susirinkti

ma jas išpildyt namie ir formalės konferencijos, 
pasiųsti šitokiu adresu:
Commissioner of Immigra

tion and Naturalization, 
19th and East Capitol 

Streets, N. E

Amerika, Anglija ir 
Franci j a neteisingai tvirti
na, būk dauguma vokiečių 
priešinga sovietiniams pla
nams dėl Vokietijos nugin-

Anglai, amerikonai ir 
francūzai jau nuo pirmiau 
organizuoja vokiečių armi
ją vakarinėje Vokietijoje, 
tik bando šį faktą paslėpti, 
vadindami tą armiją “poli
cija.”

Dabar gi Jungtinės Vals
tijos, Anglija ir Francija 
veda derybas su vakarinės 
Vokietijos premjeru Ade- 
naueriu apie sudarymą vo
kiečių armijos divizijų su 
tankais ir sunkiąja artile
rija.

Tų kraštų valdžios netei
singai pasakoja, būk jiem 
reikią apsisaugoti nuo pa
vojaus, iš Sovįetų pusės, nes 
Mifekąs? negra&no tiem kraš^ 
tam ir negrasina.

Taipgi neteisingai pasa
kojama. būk Sovietų Sąjun
ga ginkluoja rytinę Vokie
tiją. Tai tik plikas išmislas, 
kuriuo amerikonai, angiai 
ir francūzai bando pateisin
ti vokiečių armijos atgaivi
nimą vakarinėje Vokietijo
je.

Korėja, saus. 3. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai vaka
riniame fronte užėmė Ui- 
džongbu miestą ir pasiekė 
vietas tik už 5 bei 6 mylių 
į žiemius nuo Seoulo, Pieti
nės Korėjos sostinės. Liau
dininkų patrankų šūviai jau 
girdėt pačįame Seoule.

Pietinės Korėjos tauti
ninkų prezidento - diktato
riaus Syngmano Rhee val
džia sumišime pabėgo iš 
Seoulo toliau į pietus.

Viduriniame fronte kerė
jimai liaudininkai atėmė iš 
jankių Čuncon miestą, o ry
tinio pajūrio fronte jie ir 
kinai privertė amerikonus

frontu užėmė pozicijas jau 
apie 30 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės, buvusio 
rubežiaus tarp' Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir amerikonų globoja
mos Pietinės Korėjos.

Kuomet šiauriniai Korė
jos liaudininkai ir jų bend
radarbiai kinai pramušė 
kelių mylių gilumo spragą 
tarp anglų ir amerikonų va
kariniame fronte, tai jan
kiai su savo talkininkais ir 
ėmė trauktis atgal ištisoje • 
140 mylių linijoje, skersai 
visos Korėjos.

Amerikonai vengė, kad 
jų neapsuptų liaudininkai, 
kurie taipgi įvarė gilius ky-

pasitraukt 27 mylias atgal, liūs į amerikinę liniją vi-
Taigi liaudininkai . visu

McCloy ragina atkurt 
vokiečių armiją

Bonn, Vokietija. — John 
McCloy, aukštasis Ameri
kos komisionierius Vokieti
jai, vėl slaptai kuždėjosi su 
vakarinės Vokietijos prem
jeru Konradu Ądenąueriu. 
McCloy įkalbin^j^’T^tinai 
atgąivint vokiečių armiją, 
kaip talkininką Atlanto 
kraštų armijoms prieš So
vietų Sąjungą. Jis už tai 
žadėjo vakarinei Vokietijai 
visokių lengvatų.

25,000 Chrysler auto. > 
darbininkų neteksią darbo

kad Sovietų Sąjunga vetuos gimimo laiką, tautybę ir
(atmes) amerikinį sutarties 
siūlymą, užginantį japonų 
armijos atgaivinimą.

Sovietinis Maliko pareiš
kimas pabrėžė, jog Kinijos 
Liaudies Respublika priva-

Francijos valdžia užgynė 
5 sovietinius laikraščius

Paryžius. —■’ Francijos 
valdžia ' uždraudė skleisti 
bei pardavinėti 5 sovie
tinius laikraščius: Sovietų 
Literatūra, Sovietinė Mote
ris, Ogoniok, Krokodil ir 
Naujasis Laikas.

Krokodil yra satiros žur
nalas, o Naujasis Laikas — 
įtakingas politinis žurnalas.

ORAS. — Apsiniaukę, 
nešalta, tarpais lietus.

jų jokio biznio neturėti ir ne
siskaityti, bet svetimos armi
jos ir įtakos turės išsikrausty
ti iš visų jos teritorijų.

Gaila, kad tos paprasčiau
sios, aiškiausios tiesos nesu
pranta bei nemato mūsų val
dovai. - •

Washington. — Jungtin. 
*r Fran- 

non demokratinėn vai- Iciją tarsis, kaip išvien at
isakyti į tą Sovietų notą.

Washington 25’d C ,klavimo ir sujungimo vie-i Valstijos, Anglija ir 

Blankose reikalaujama džion. 
pažymėti vardą pavardę, 

adresą*, gimimo 
laiką, tautybę ir 
pirmesniojo užsiregistravi
mo numerį (pagal 1940 me- 
tų įstatymą).

Už nesiregistravimą grę- 
sia bausmė iki 30 dieūų ka
lėjimo ir $100.

McCarrano įstatymas rei
kalauja, kad nepiliečiai kas 
metai užsiregistruotų per\ 
10 pirmųjų sausio dienų.

Kongresas nesutiko didint 
karinę Trumano galią

Washington. — Prezid. 
Trumanas reTkalavo, kad 
Kongresas duotų jam galią 
pertvarkyti įvairias val
džios įstaigas, kuomet šąlis 
atsiduria “pavojingoje pa
dėtyje.”

Senasis 81-sis Kongresas 
paskutiniame savo posėdyje 
atmetė tą prezidento reika
lavimą, bet leido Trumanui 
pataisyt karinių darbų kon
traktus taip, kad būtų už
tikrintas kontfaktoriams ■ 
“tinkamas pelnas.” .

Rimti Jungt. Tautų Įžymūs anglai smerkia 
nuostoliai” Korėjoje atom-bombu naudojimą
a

Seoul, Korėja. — New 
Yorko Times koresponden
tas Greg McGregor rašo:

‘‘Jungtinių 'Tautų” ka
riuomenė nukentėjo “rimtų 
nuostolių”' Seoulo srityje, 
sako amerikonų kuopų bei 
pulkų vadaų

Manom.., kad priešai 
(šia niai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai) turėjo dau
giau nuostolių, lyginant su 
kritusiais bei sužeistais 
Jungt. Tautų kareiviais, 
bet imant proporcibnaliai, 
pagal armijų skaitlingumą, 
tai mažesnis nuošimtis prie
šų nukentėjo, negu ameri
konų ir jų talkininkų.

Buenos Aires, Argentina.
— Per Kalėdas čiū buvo 97 
laipsniai karščio.

Maskva. — Mirė prof. 
Lev Berg, 75 metų amžiaus, 
žymusis sovietinis geogra
fas.

London. — šešiolika pa
garsėjusių Anglijos* akto
rių, muzikos kompozitorių, 
dailininkų ir rašytojų atsi
šaukė į anglų valdžią, kad 
priešintųsi atom - bombų 
naudojimui kare. Jų pareiš
kimą prieš atomines bom
bas išspausdino įtakingasis 
anglų dienraštis London 
Times.

Pareiškimą pasirašė įžy
mieji muzikos kompozito
riai, orkestrų vadai:- Ar
nold Bax, Adrian / Boult, 
Benjamin Britten; aktoriai 
Roger Livesey, Lewis Cas
son ir Dame Sybil Thorn
dike; rašytojai E. M, > Fos
ter ir Compton Mackenzie; 
poetas Laurence Housman, 
85 metų amžiaus; skulpto
rius Henry Moore; akade
mikas piešėjas Augustus 
John ir kt. 1 *

Naujoji Zelandija. Su
dužus valčiai, nuskendo 15 
iki 20 žmonių. u . *

Detroit.— Chryslerio au
tomobilių korporacijos vir
šininkai pranašauja, kad 
turės paleisti apie 25 tūks
tančius darbininkų. Sako, 
valdžia taip aprėžė plieną 
ir kitas medžiagas automo
biliams, kad jų statymas 
bus sumažintas 20 procen
tų. ‘

Jau pereitą savaitę buvo 
paleista daugiau kaip 15,- 
000 Fordo, General Motors 
ir kitų auto, kompanijų 
darbininkų dėl medžiagų 
stokos.

KM kurie gaus darbą ka
rinėje ^pramonėje, bet ne vi
si.

dūriniame ir rytin. frontuo
se.

Fronto pranešimai teigia, 
kad amerikonų padėtis pa- ' 
sidarė “kritiška”.

Pirmiau buvo pasakoja- > 
ma, kad kinai ir šiauriniai 
korėjiečiai, nepaisydami^“ 
mirties, urmu briaujasi per 
pakastų 
laukus 
tvoras, 
žūvą.

Naujesni pranešimai ro
do ką kita. Šiaurinių liaudi
ninkų ir kinų patrankos, 
leisdamos šovinius vieną už 
kito, išsprogdina daugumą 
minų ir praskina kelią savo 
pėstininkams. Priekinės jų 
eilės nešasi šiaudų* kūlius ir 
gula ant spygliuotų vielų; 
šiaudai apsaugo gulančius 
nuo susižeidimo dygliomis 
tvoromis; o per sugulusius 
ant tų tvorų pereina kiti 
pėstininkai.

United Press praneša, 
jog Korėjos liaudipinkai 
supliekė ir ištaškė ištisus 
pulkus pietinių tautininkų, 
Amerikos talkininkų, vaka
riniame fronte, ir apsupo 
bent vieną jankių armijos 
junginį.

Tūkstantis 
lėktuvų atakavo liaudinin
kus ir padarė jiem didelių 
nuostolių.

minų - sprogirtių 
ir spygliuotų vielų 
Todėl daugybė jų

amerikinių

Pyongyang, saus. 2. — 
Šiaurin. Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai daro veiklius žy
gius visame fronte prieš a- 
merikonus ir jų talkinin
kus.

Vėliausios žinios
Korėja. — Koresponden

tai sako, šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir kinai “su
daužė” amerikftnų ir jų tal
kininkų linijas už 7 mylių į 
žiemius nuo Seoulo. Dar ne
žinia, kur jankiai sudarys i * Hong Kong. — čionaiti- 
naują apsigynimo liniją.

London. — Anglija per
veda generolo Eisenhowe- 
rio komandai tris anglų ar
mijos divizijas vakarinėje 
Vokietijoje.

Connellsville, Pa. — Mi
rė 122 metų' amžiaus negrė 
Katherine , Meade, buvusi 
verge.

Vietnamo liaudininkai 
vis veja francūzus atgal

nė anglų spauda praneša, 
jog Vietnamo liaudininkai, 
matyt, greit privers fran
cūzus pasitraukt ir iš Mon- 
cay-Sianan uosto srities, In- 
do-Kinoje.
w Paryžius. — Francijos 
premjeras Rene Pleven ren
giasi lėkti Amerikon, pra- > 
syti daugiau karines pagal
bos. ....

I
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Naikinimas Korėjoje
The N. Y. Times korespondentas Lindesay Parrot pra

neša iš Korėjos, kad ten mūsų ginkluotos jėgos pradėjo 
“nudegintos žemės” politiką. Deginami visi pastatai, vi
si namai, naikinama viskas, kas tik galėtų patekti 
“priešui”. * Vadinas, ten, iš kur mūsų armijos priverstos 
pasitraukti, nieko nebepaliekama.

Ar toks-“žemės apnuoginimas” pagelbės laimėti karą? 
Labai abejotina. Bet kad tokia politika toliau atstums 
nuo Amerikos Korėjos ir visos Azijos žmones, tai aišku.
Karas amžinai nesitęs. Žmonės visi nebus sunaikinti. Mi- į 
lijonai išliks gyvų ir turės gyventi. Jie žinos, kas jų na
mus ir viską sunaikino.

Kas kiek laimėjo?
Praėjusieji metai buvo didelių laimėjimų metai, sako 

komercinė spauda. Organizuoti darbininkai laimėjo du 
bilijonu dolerių formoje pakeltų algų. Bet taip pat su-; 
žinome, kad tuos pakėlimus visiškai nušlavė pakilusios 1 
kainos ir pakelti taksai. Tasai laimėjimas nieko nedavė, 
kas liečia kasdienį Amerikos darbininkų gyvenimą.

Kas Ką Rašo ir Sako

ieškojimų
social iz- 

tiktai

kuris

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

kaip 2.5 karto palyginti su 
1949 metais.

Respublikoje įkurtos 36 . 
naujos MTS, o traktorių 
parkas visose respublikos 
MTS padidėjo 2 kartus pa
lyginti su 1949 metais.

Jie gerai žino, jog Ameri
kos visuomenė nenori karo, 
bet nori taikos. Hooveris 
gerai supranta, jog mūsų 
krašto įsikišimas į Korėją 
neturi Amerikos žmonėse 
pritarimo. Jis žino ir tai, 
jog ginkluojant Vakarų 
Europą, siunčiant ten mū-! 
su kariuomenę, ] 
kins žmonių buitį čia pat;; rio imeste. 
žmonės tai politikai neprita- j metų vyras, turėjau baltą 
ria ir nepritars. Štai, kodėl1 kūną, bet pia nudegiau ir 
Hooveris ir kelia obalsį: iš-! 
traukti iš Korėjos mūsų ka-| 
riuomenę, nesiųsti Europon 
mūsų kariuomenės. c

Pagaliau Hooveris juk 
nėra žabalas, — jis gerai i 
žino, jog A m e r i -J 
k o s nieks neužpuls ir: nosį, 
negali užpulti, jei ir nore-: ^ia gydytojas mane iš- 
tų. Mūsų kraštui saugumas: B’ ^sd i no. Sakė, kad man

ODOS VĖŽIAI
Mielas daktarai, man gre

sia pavojus, tai ant greitų
jų noriu dar ir jūsų pasi
klaust.

Jau keli metai, kaip aš 
labai sun- apsigyvenau Floridoj, pajų- , .♦-----------Ęsu suvįr£ 00

KAROLIO MARKSO 
ANŪKAS, LONGUET

Dienrašty j Vilny j skaito
me:

Paryžiaus priemiestyje, kaip 
tai jau buvo pranešta pas 
mus, neseniai mirė Karolio 
Markso anūkas daktaras Ed
gar Longuetas. Jo gyvenimas 
yra būdingas kelias socialis
to, kuris po ilgų 
surado, kad tikrieji
mo vykdytojai yra 
marksistai-leninistai.

Daktaras Longuetas, 
mirė turėdamas 71 metus am
žiaus, nuo pat jaunystės buvo 
socialistas. Iki 1937-tų metų 
jis buvo kairus socialistas ir 
priklausė prie Francūzijos, So
cialistų Partijos (SFIO).. Bet 
kuomet jis pamatė, kaip su 
“neutralumu” Blumo socialis
tai žudo Ispanijos respubli
ką, jis pagaliau trenkė socia
listų duris ir perėjo komu
nistų stovyklom Su jais jis
liko iki paskutinės dienos, per,S1, 
sunkias dienas rezistencinia-Q 
me judėjime nacinės okupaci- 
jos laikais ir pokarinėje 
F rancūzijoje.

yra užtikrintas. Tai ko 
mums kištis į kitus kraš
tus, į tokį kraštą, ;
me, kaip Korėja, kuri nėra 
mums nieko blogo padariu-

parudau, būdamas vis pus
nuogis ant saulės.

Nuo saulės, jau kuris lai
kas, man susidarė rūdos dė
mės. Kai kurios net tru
putį pakilo ir pašiuro, ant 
rankų, ant pečių ir paliai

vystosi odos vėžiai, nuo 
saulės. Patarė operaciją, 

sakysi- A1‘gi tai galėtų būt?

NUOMONĖS APIE
Bet tikruoju laimėtoju 1950 metais buvo stambusis ka- HOOVERĮ 

pit alas. Niekados pirmiau Amerikos kapitalistai neturė-
jo tokio dolerinio derliaus, kokį jie turėjo pernai. Korpo- jaį 
racijų pelnas, taksus atmokėjus, pasiekė 23 bilijonus ir pre

Po tos kalbos, kurią

Jis turėjo progos
Mokytoja pasakoja moki- 

jniams: — Isaac’as New- 
iton’as sėdėjo po obels me

an- džiu ir tėmijo į viršų. Obuo- 
ašto'lys, puldamas žemyn, pa-

Herbert Hoo- ; taikė jam tiesiog ant gal- 
ver, pasirodė spaudoje viso- Vos, ir iš to jis atrado-nu- 
kiu balsu. Vieni ji giria, ki-'statė gravitacijos taisykles, 
ti smerkia, kritikuoja. Vie-! Ar tai nebuvo puiku?
ni toje kalboje mato tai, ki-' Taip, tikriausiai. O jei 
įį__ * ką kita Į jis butų sėdėjęs mokykloje

Prezidentas Trumanas knygų, kaip mes kad 
apskelbė Hooverį izoliaci-' sėdžiame, tai jis nieko ne- 

1 • ’ j butų atradęs, — atsiliepe
L 1 taipgi Pl°nu balseliu mokinys iš 
r^iiaefninku hj paskutinės sėdynės.

Kam tie pinigai teko? Jie nuėjo į Marshall Plano šalis.'grasina republikonų parti-

racijų pelnas, taksus atmokėjus, pasiekė bilijonus ir prezidentas 
penkis šimtus milijonų dolerių. Gerokai daugiau, negu 
1949 metais.

Ruošimasis karui kapitalistų klasei puikiai apsimoka.

Trys bilijonai šaltajam karui
Praėjusiais metais mūsų vyriausybė paaukojo $2,978,- 

000,000 įvairiems šaltojo karo reikalams. Davė ir dova
nojo: Be to, to paties šaltojo karo vedimui buvo pasko- [ninku. 
Tinta $341,000,000. Ta suma tikimasi atgauti, bet labai! Kunigų Draugas 
abejotina. ‘ i ji vadina

Reikia nepamiršti, kad prieš tris metus Marshall Planas 
buvo sugalvotas tam, kad” padėjus Vakarų Europos ša
lims ekonominiai atsisteigti, idant nereikėtų jas “milita- 
riniai globoti” ir išleisti bilijonus dolerių. Bet dabar pa
sirodo, kad kaip tik tas pačias šalis mes turime apgink
luoti, kąd tas Marshall Planas neišgaruotų. Per tuos tris 
metus Amerikai Marshall Planas kaštavo vienuolika bi
lijonų Solerių. Dabar apie kita tiek bus išleista tų pačių 
kraštų apginklavimui.

Bet ir to dar neužteks. Mūsų vyriausybė yra nusita- 
*rusį pasiųsti keleto divizijų armiją Europon. Ta armija 
bus dalimi Vakarų Europos Armijos, kuriai'vyriausiu 
komandieriumi tapo paskirtas generolas Eisenhoweris.

Armijos siuntimo klausimu eina diskusijos, šiaurinio 
Atlanto Sutartyje nieko nėra pasakyta, kad taikos metu 
Amerika turi siųsti, Europon armiją ir ją užlaikyti. Su
tartyje kalbama tik apie suteikimą Vakarų Europai mi- 
litarinės pagalbos tokiam atsitikime, jeigu jinai būtų ke- 
no nors užpulta. Bet tą “nesusipratimą”, sako, bus gali
ma lengvai apeiti: Prezidentas Trumanas pasiųs armiją 
Europon ir tik paskui apie tai praneš Kongresui. O ką 
Kongresas darys? Turės užgirti jau įvykusį faktą. •

Patyrimų jau turime su Korėja. Ten irgi niekas ne
paskelbė kflro ir niekas neatsiklausė Kongreso. Prezi
dentas Trumanas pasiuntė ginkluotas jėgas ir tik paskui 
Kongresui apie tai raportavo.

42 bilijonai dolerių tik pradžia
Kalbant apie milžiniškas dolerių sumas, nereikia pa

miršti mūsų “naminių” militarinių išlaidų. Iki šiol Kong
resas jau yra paskyręs 42 bilijonus dolerių karo ir apsi
ginklavimo reikalams. Nereikia manyti, jog tiek ir už
teks. Tie keturiasdešimt du bilijonai dolerių, pasirodo, 
bus tik pradžia išlaidų tiems reikalams. Iš tos sumos bus 
galima tiktai padengti iki šiolei padarytas Korėjos karo 
išlaidas,. įsisteigti barakų dėl naujųjų rekrūtų ir pradėti 
pasigaminti įvairiausių karo įrankių.

Šie metai žada būti dar brangesni Amerikos žmonėms. 
Prezidentas Trumanas ir sekretorius Acheson žada dar 
daugiau reikalauti šiemet pinigų karo ir militarizmo rei
kalams.

■ Iš tolimojo Tibeto
Jš Tibeto sostinės Lhasa pabėgo “karaliuj” Dalai La

ma.-Sakoma, kad jis skubinasi prie pat Kinijos tube- 
žiaus ir gal už dienos kitos nebesuras sau vietos visam 
krašte. Indijos valdžia “pataria” Dalai Lamai, laikytis 
Tibete taip ilgai, kaip galima. Bet tas šešiolikos metų 
“dievas-karalius” nenori rizikuoti savo kailį ir turtus.

Kas svarbu tame pranešime, tai kad Tibeto sostinėje 
užviešpatavusios “pro-komunistinės” spėkos.' Jos laukia 
Kinijos armijos atžygiuojant. Jei tas tiesa, tai pasirody
tų,1 kad Tibeto žmonės patys išvijo savo “karalių” ir ph- 
sisakė už Tibeto sujungimą su Kinija. Tibetas visuomet 
buvo skaitomas Kinijos kraštu. Tik kai Kinijoje įsikūrė 
prieš metus laiko demokratinė liaudies Respublika, Tibe- 
UYTea’kciorfieriai nutaikė'Tibetą atskirti" nuo Kinijos.

i

Jis žino '
Vienas manęlrapypkis, 

| silankęs į mokyklą ir kreip
iamasis į mokinius,' klau
sia: — Iš ko pagamintas 

[tinklas žuvims gaudyti?
— Iš daugelio skylučių,

jai, kad ji, girdi, 1952 me
tais dėl izoliacininkų nieko 
nelaimės rinkimuose.

L. Prūseika Vilnyj apie' 
Hooverio kalbą šitaip sako:.

Hooveris negali nesiskaity-1 _ _____ ___ __ _____

ti su tuo viską nustelbiančiu šniūruku viena su kita su- 
faktu, kad žmonija trokšta raišiotų, — šypsodamas at- 
taikos. Todėl jis ir bando pa- sakė gabusis niekad nesu
sidaryti sau ir savo partijai į klupstantis vaikutis, 
politinio kapitalo. Bet būtų^ 
(lidelė klaida sakyti, kad Hoo-\ 
verto siūloma strategija visa-' „v..**,
me kame skiriasi nuo trumą- sąrašą valgykloje, prieina 
niškės. Jis griežtai stoja priešu veiteris.
taiką su Kinija ir jos pripa- ( — Ar tu turi varlės ko- 
žinimą. Jis nekalba apie pilną' jas? — klausia jis.
taiką su Socialistinėmis dali
mis. šiuo atveju jo strategija 
susisiekia su 
šono strategija, 
nori susiaurint 
zicijas, bet tuo 
pimu jis sako, 
viena savo alkūne turi atsi
remti Britanija, o kita alkū
ne Japonija ir Formoza!

Teisingai pasakyta. Gu
dresnieji republikonai ban
do taikstytis prie žmonių.

Trumano-Ache-
Berods, jis

Amerikos po- 
pačiu atsikvė- 
kad Amerika

at-

Naujoms žemės ūkio ma
šinoms aptarnauti paruoš
ta daugiau kaip 5,000 me
chanizatorių.

Toliau plečiama kolūki
nių gyvenviečių 'statyba. * 
Jau pastatyta 275 trobesiai 
visuomeninėms fermoms.

Daugiau kaip 75 sustam
binti kolūkiai pradėjo gy
venviečių stat^ą pagal ti
pinius projektus.

ATSAKYMAS
Labai gali būt. Ir 

kam gydytojas gerą davė 
patarimą.

Saulės spinduliai yra ge
ras daiktas, bet niekad ne
reikia perdėt. Ypač baltao
džiai, mėlynakiai 
plaukiai turi 
saulės, 
jautri 
niams spinduliams, 
nudega 
skaudžiai ir p a v o j i ngai. 
Ypač negerai, jei iš karto 
nepratusią odą perilgai 
švitini saule. Oda nesuspė
ja ant greitųjų apsiginti 
nuo aktininių spindulių, 
pigmento užuodanga nesu
spėja uždengt gilesnių au-

Svei-

i, švįesia- 
pasisaugot 

Baltutė oda labai 
saulės ultravioleti- 

greit 
ir dažnai — net

Kad ir neperilgai būtum 
iš pradžių saulėj, bet, jei 
vis dažnai tenka būt ore, 
saulėkaitoj, tai spinduliai 
įjaudina odą. Kur yra in
tapai, karpos ar įgimti ko
kie šlakai, tai juos irgi ga
li įveikti saulė ir paversti 
vėžiais.

Odos specialistai pareiš
kia, kad Floridoj tris ar ke
turis kartus dažniau atsi
randa odos vėžiai, negu 
valstijose toliau į šiaurę. Ir 
odos vėžiai turi čia palinki
mo būt daugmeningi, kaip;
kad ir Sveikam gali būt. i 7Z TNuolatinis odos Gilinimas L K1°‘ukl1u??e. P^0 dal- 
saule žalingas odai, ypač^ 10 P1^11111! ,r cerp!"'ų’ 
jautriai, baltutei odai. Įkurios Jau Pa?amino 440-‘ 
Juodbruviai geriau atsilai
ko prieš saulę. Negrams 
retai kada atsiranda odos 
vėžys. •

Odos vėžį gali padaryt ne 
tik karšti saulės spinduliai, 
bet ir kitokie odos erzinto- i 
jai, kaip derva (smala), de
gutas, aliejai, nafta, parafi
nas, tarpatinas ’ (turpent
ine), gazolinas ,dažai, arše
nikas, cementas.

Darbininkai, kuriems pri
sieina dirbt ore, saulėj -arba 
kurie žaidžia saulėkaitoj ir 
užsiima sportu, privalo ap
saugot odą kokiuo rūbu..

Odos vėžių gydymas — 
operacija. Reikia juos nuo
dugniai išimt, dargi pas
kui tas vietas pašvitint 
Rentgeno spinduliais arba 
paveikt radiumu .

Odos vėžiai nėra tokie
dinių. Iš to ir įvyksta odos greiti, kaip vidiniai vėžiai, 
ąpdegimai. bet ir.su jais juokų nėra.

______  —.— -------------------------- L_-------------------------
bet ir.su jais juokų nėra.

Lietuvos kolektyvinio žemės ūkio pergalė

Valgykloje v. . . . .
Jam studijuojant maisto kauciukimų kultui ų.

— Ne, tai mano ramatiz-' s.

000 plytų ir 4,500 čerpių. 
Taip pat pagaminta 130 
tonų statybinių kalkių.

Šiuo metu statoma kolū
kiuose dar 60 plytinių ir 
čerpinių.

Kolūkiniai kadrai apgin-A_ 
kluojami priešakinio agro
technikos mokslo žiniomis, > 
supažindinami su darbo or- x 
ganizavimų kolūkiuose. 
Įvairiuose kursuose paruoš
ta 962 kolūkių pirmininkai, 
1,300 gyvulininkystės fer-

lininkystės darbuotojau 1,- 
775 sąskaitininkai ir 2,231 
laukininkystės darbuotojas.

Koresp.

įvykdymo pirma laiko.
12 tarybinių ūkių iš kiek- nes priimti, 

vienos melžiamos karvės

Vilnius, lapkričio 5 .d. -7-
1950 metai — naujų so

cialistinio žemės ūkio, per
galių metai. Naujieji kolū- šiais metais jau 1 
kiai kovojo dėl pasėlių plo- veik po 4,000 kg pieno, 
tų išplėtimo, derlingumo Į 
pakėlimo. Šiemet išaugo 
technikinių kultūrų plotai. 
Vis daugiau yra auginamai 

...................Ke
liant laukų derlingumą, ko
lūkiniam kaimui didelę pa
ramą suteikė broliškosios 
respublikos, atsiuntusios di
delius kiekius mineralinių

Trys Priežastys
Rašytojas Mark' Twain 

kartą paryčiu užėjo pas 
vieną draugišką kaimyną. 
Kaimynas pakvietė jį sykiu 
papusryčiauti ir paklausė, 
ar išgertų “burnelę” pirm 
valgant. Twainas atsakėųrF,- 
kad jam tai būt malonu)! 
bet—dėliai trijų priežasčių • 
— dabar negalįs tos malo~

“O kas tai per priežas-
gavo be- tys?” klausė kaimynas.

—o—
Kolūkiniam kaimui 

[didesnę pagalbą teikia res
publikos mėchanizatoriai. 
Traktorinių darbų apimtis 
šiais metais išaugo daugiau

vis

“Pirmoji priežastis”, at
sakė rašytojas, “aš esu 
blaivininkas; antroji — aš 
negeriu pirm pusryčių; 
trečioji gi — aš šįryt jau * 
ketvertą ‘drinksų’ išlen
kiau.”

jai mas suteikia man tokį vaik-1trąšų. Į. laukus siais metais 
sciojimą.

Ne visuomet
Kostumeris: — Ar 

manai, kad vyras su ilgais 
plaukais atrodo išmintin
gesnių?

Barberis: — Ne tada, kai' 
jo žmona suranda ilgą plau
ką ant jo žipono, tuomet jis 
atrodo labai paikšu.

tu 1

$

Apsigynimo Mobilizacijos direktorius General Elec
tric kompanijos prezidentas Charles E. Wilson kalbasi 
su Apsigynimo Sekretoriumi George C.' Marshallu.

Oi

mineralinių trąšų buvo be
riama 50% daugiau, negu 
pernai.

—°— . |
Toliau didėja visuomeni

nių gyvulių skaičius kolū
kiuose. Vien tik spalio mė
nesį įsteigta daugiau kaip 
1,500 visuomeninių gyvu
lininkystės fermų.

—o— |
Nuolat kyla gyvulių pro-' 

duktyvumas kolūkių fermo
se. Eilė kolūkių’ ■ ne tik 
įvykdė trimečio planą gy
vulininkystei išvystyti, bet 
viršijo gyvulių produkty
vumo rodiklius, nustatytus 
trimečio planu. Žagarės ra
jono 1 “Pergalės” kolūkis 

j šiais metais jau gavo po 2,- 
i 500 kg pieno iš kiekvienos 
karvės. Šiaulių rajono “Sta
lino keliu” ir kituose kolū
kiuose šiais metais gauta iš 
kiekvienos motininės kiau
lės po 23 paršelius.

—o—
Respublikos tarybiniai 

ūkiai, paniekę nemažų lai
mėjimų laukininkystėje, 
sėkmingai vykdo gyvulinin
kystės išvystymo ‘ uždavi
nius. ' Tarybiniai ūkiai jau 
pasiekė šiems metams nu
statytas gyvulininkystės iš
vystymo užduotis ir dabar 
kovoja dėl trimečio plano

Vajus 
Pratęstas

Pačių vajininkų prašymu, Laisves vajus ga
vimui naujų skaitytojų yra pratęstas iki sausio 
27 d., 1951 m., iki Laisves bendroves dalininkų 
suvažiavimo.

Sunki žiema daugelyje valstijų, kai kurių 
kolonijų pavėlintas Įstojimas j vajų ir didžio
sios šventės 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 atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų.

Taipgi prašome visų skaitytojų pasidarbuoti 
gavimui naujų prenumeratų. Kurie gavote 
pranešimą, kad *jūsų prenumerata pasibaigė, 
būkite taip geri, tuojau atsinaujinkite.

šiemet sukanka 40 metų, kai išleidžiama 
Laisvė. Pasirūpinkime tinkamai atžymėti tą* 
gražių sukaktį. Atžymėkime gavimu daug nau
jų skaitytojų ir sėkmingu atsinaujinimu prenu
meratos.

Prašome įsitėmyti, kad Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas įvyksta š. m. sausio 27 
d. Pasirūpinkite asmeniniai ir nuo organiza
cijų pasveikinti suvažiavimą ir paremti dien
raštį Laisvę aukomis, i

Laisves Administracija.

nyiRyn.i'ij. rriįbi     I r ■ wmrwi ■ ■ ■ Sįiiit nn II I

2 psI.--Laisvė(Liberty, Lit.h, Daily) Ketv., $au«.~Jan. 4t 1951

> ■

ir.su
ir.su


,1 ■„■■■y. -11 < -r.-

A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Dabar senis Visimanta gulėjo pilaitės 

požemyje surištomis rankomis ir kojo
mis, sunkiai sužeistas kardu į petį ir iš 
apmaudo kramtė sau ūsus ir barzdą. 
Prie požemio durų inkštė nepribaigtas 
jo mylimas šuo. Už sienos girdėjosi, 
kaip ūkčiojo tardomi pilaitės žmonės.

Bendroje suirutėje kryžiuočiai nepa- 
Latfebėjo, kaip dingo jų palydovas Kūlgai- 

lis. Pabėgo jis pėsčias, palikęs pilaitėje 
arklį. Kryžiuočiams buvo labai svarbu 
žinoti, ar jis paspruko vienas, ar dar 
kas iš pilaitės žmonių, tai dabar ir sku
biai tardė.

Prie bajoro Knystauto pirkios, kurioje 
dabar gyveno pati bajorienė su dukte
ria ir keletu tarnaičių, kryžiuočiai pri
statė stiprią sargybą.

Rytojaus dieną iš už raistų ir miškų 
patekėjusi skaisti saulutė 
bajoro Knystauto. pilaitės 
ninkaujant kryžiuočius.

pamatė ant 
sienų šeimi-

Vytautas suTuo tarpu kunigaikštis 
žemaičiais, kryžiuočiai su savo sąjungi- 

, ninkais, svetimšaliais riteriais ir Livoni
jos ordino magistras jau buvo pasiekę 
Kauną, bet žymesnių susirėmimų su 
Skirsgailos kariuomene vis dar nebuvo.

.Kalavijininkų ordino magistras, susi
tikęs su Vytautu, nusiskundė, kad jį, 
nors esąs jo draugas ir kviestas talki
ninkas, tarp Dubysos ir Nevėžio užpul- 

• dinėję iš miškų žemaičiai. Jis jau da
bar p’asigendąš savo kariuomenės. būrių. 
Skundėsi Vytautui ir kryžiuočių maršal
ka, stebėjosi žemaičių neištikimybe ir 
svetimšaliai riteriai. Vytautas reiškė 

‘ jiems pasigailėjimo ir sakė, kad grei
čiausiai. tuos per giliai į žemaičius įsi
brovusius jų būrius bus pasmaugę ne 
žmonės, o miškų dvasios! Be to, ir Vy
tautas nusiskundė jiems, kad sąjungi
ninkų “dievai” apgrobę daug jo kaimų, 

^pužudę daug nekaltų ramių gyventojų, 
^tokiu būdų sukėlę miško dvasių kerštą.

Artinantis prie senojo Kauno, staiga 
atjojo zovada keli raiteliai žvalgai ir pra
nešė, kad artimame miške užtikę lietuvių 
kariuomenę.

—O ar daug jų?—paklausė Anglijos 
grafas Derbi ir davė savo kariuomenei 
ženklą pasirengti mūšiui.

—Tikrai negaliu pasakyti, viešpatie, 
nes nei vėliavų, nei pulkų suskaityti ne
galima; už kiekvieno medžio slepiasi šau- 
lys, — atsakė uždusęs raitelis.

—O gal ten susispietė miško dvasios 
ar pagonių dievukai? Nemėginai jų 
peržegnoti?—abejodamas klausė didžiai 
dievobaimingas Saksonijos hercogas.

—Mėginau, viešpatie, ir žegnojau, ir 
švento Jurgio vėliava mosavau—sėdi už 
medžių kamienų ir gan, o į lauką ir ne
mano rodytis.

Anglai greit išsirikiavo ir, suglaudę 
savo eiles, patraukė į mišką ęrieš nema
tomą priešą. Priešaky, per kalaviją vie
nas nuo kito atstumo, jojo patys nar- 

' šieji riteriai, blizgą savo šarvais ir pla
čiais ilgais kardais. Užpakaly jų—gin- 

^Sklanešiai, o paskui jau traukė geležinė 
^pėstininkų grandinė. Grafas Derbi, ly
dimas keleto narsių riterių, skraidė ant 
savo greito žirgo nuo vieno sparno prie 
kito, žegnojo iš tolo mišką ir laikė atsta
tęs savo skydą, kuriame buvo užtaisyti 
šventų relikvijų trupinėliai ir Kristaus 
grabo gabaliukas. Lietuviai nesirodė ir 
iš miško nepuolė, o kai anglų riteriai 
prisiartino, paleido į juos debesį strėlių. 
Geležinės anglų eilės nė krust. Strėlės 
vienos atšoko nuo. metalinių riterių šar
vų, kitos sulūžo; iš taip toli tik retam 
kuriam pataikė per antburnį į veidą ar į 
geležimi tepridengtą vietą. Įsitikinę, 
kad reikalą turi ne’ su miško dvasiomis, 
o su žmonėmis, anglai įsidrąsino ir nuo- 
gs^s kardais įpuolė į mišką. Bet čia iš 
karto jų geležinės eilės sudrebėjo. Daug 
kas raitelių, perverti iečių, nu
virto nuo balnų, kitų suklupo sužeisti 
arkliai. Ir tik dabar pamatė riteriai, 
kad priešų yra daug. Jie, kaip skruzdės, 
krutėjo miške, bėgo muo vieno medžio 

rkamieno' ir slėpėsi už kito. Vieni jų, re
gėjos, bėgo tolyn, kiti grįžo atgal; svai
dė ietis, leido iš lankų strėles ir vėl bė- 

ir niekaip raiteliai negalėjo jų pa- 
įtiekti nei kardais, nei kirviais. Miško 

’ urnas, nukautų arklių ir žmonių* la

vonai, sužeistųjų vaitojimas visai suardė 
jų geležines eiles. Tuo tarpu lietuviai 
pėsti ir raiti ant savo mažučių arkliukų 
čia puolė, čia bėgo, čia vėl grįžo ir vis 
viliojo priešą giliau į girią. Grafas Der
bi, pamatęs, kad jau daug jo raitelių ir 
pėstininkų nukauta ir sužeista, suriko 
“vardan dievo” ir puolė su savo riteriais 
į pačią lietuvių tirštumą. Bet toji tirš
tuma vienu metu praskydo, ir riteriai 
nebeturėjo ko kapoti, o į juos jau ir iš 
šonų pradėjo mėtyti mažutes plonutes 
ietis. •

Kai anglams atvyko pagalbos ir kai 
Ragainės komtūras su savo knechtais 
norėjo užeiti lietuviams iš šono, jie pa
kliuvo į tokią makalynę, kad vos išsivo
liojo. Lietuviai šaudė juos iš lankų pa
sirinkdami, kaip varnas. Prancūzų ri
teriai, pamėginę pulti priešą iš kitos pu
sės, pateko į kitus spąstus: daugelį jų 
ištaškė griūdami iš anksto lietuvių pa
plauti medžiai. Smarki kova truko visą 
dieną. Tik į vakarą sujungtos sąjungi
ninkų jėgos išspaudė lietuvius iš miško, 
bet atvirame lauke jie nesikovė ir pasi
traukė.
J Kai po mūšio surankiojo iš miško nu
kautus ir sužeistus savus ir priešus, tai. 
ne tik prastieji kareiviai, bet ir patys ri
teriai paliko tos nuomonės, kad lietu
viams miškuose kariauti padeda jų die
vai ir miško dvasios.

Kryžiuočiai jau žinojo lietuvių palin
kimą kautis miškuose ,todėl jie ir šį kar
tą buvo atsargūs ir nukentėjo mažiau
siai. Už tat svetimšaliams šis susitiki
mas iš karto atėmė norą veržtis į mūšį 
pirmutiniams.

Vytautas su savo pulkais ir lauke, ir 
girioje kovojo vienodu narsumu. Kai 
tarp Trakų ir Kauno įvyko didelis mūšis 
su Skirgaila, visi svetimšaliai pamatė, 
kad su lietuviais ir žemaičiais nėra jau 
taip lengva kautis, kaip kad jiems buvo 
pripasakota iš anksto, ir kad, jei tokią 
kariuomenę apginkluotum sarvūis, nau-: 
jais ginklais, tai vienas ordinas prieš 
juos neatsilaikytų. Todėl ir kryžiuočiai, 
ir jungtinė svetimšalių riterių kariuo
menė traukė iki pat Vilniaus nebeįsileis- 
dama į didesnį mūšį. Kad ir buvo mažes
nių su lietuviais susirėmimų, tai tik 
laukuose.

VISI NEPILIEČIAI TURI 
UŽSIREGISTRUOT IKI 
SAUSIO (JANUARY) 10

Amerika planuoja atskirą 
taikos sutartį su Japonija

Per 10 pirmųjų šio sausio mėnesio dienų turi užsire
gistruoti visi neturintieji amerikinės pilietybės sveturgi- 
miai, apart tų, kurie tik laikinai įleisti Į Jungtines Vals
tijas.

Užsiregistravimo reikalauja McCarrano įstatymas, 
kuris skiria iki 3.0 dienų kalėjimo ir $100 piniginės bau
dos už to reikalavimo nevykdymą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
iš Jungtinių Tautų centro 
lėmė, kad, apart Amerikos, 
dar sekami kraštai per pus
metį padarys atskiras su
tartis su Japonija, leisdami 
atgaivint japonų kariuome
nę:

Anglija, Francija, Aust-
Visi nepiliečiai, taigi ir dipukai, privalo parašyti sa- jralija, Burma, Kanada, In- 

vo vardus - pavardes ir dabartinius adresus ir.pasiųsti dija, Pakistanas, Holandija, 
Ateivybės ir Įpilietinimų komisionieriui Washingtone.

Registracijos blankos gaunamos'pašto stotyse ir at
eivybės įstaigose. Užsiregistravimą taip pat galima 
siųsti atvirlaiškiu, sekamai užadresuojant:
Commissioner of Immigration and Naturalization,

19th and East Capitol Streets, N. E., 
Washington 25, D. C.

Antroje atvirlaiškio pusėje turi būti parašyta:
To the Commissioner of Immigration and Naturalization

In accordance with the provisions of Section 24 of
Public Law, 81st Congress, I hereby notify you of my ( ukyu salų, 
current address:

Name ••....••.....................................
Address .. •......... •.........•...................
City.......................................State . • •
Alien Registration No..................

pa-

SKAITYK IR MOKYKIS

i Naujoji Zelandija, Filipinai 
ir Čiango kinų tautininkų 
tebevaldoma Formozos sa
la.
Kas bus daroma su atimto
mis iš Japonijos žemėmis
Amerikos ir jos bendrų 

siūlomos sutartys reikalaus 
štai ko:

Japonija turi atsisakyti 
nuo Formozos, Bonin ir Ry-

Bonin ir Ryukyu salos 
turi būti perimtos į Jungti-' 
nių Tautų žinybą, bet ir to
je žinyboje Amerika priva
lo šias salas valdyti.

Pietinė Sachalino salos 
pusė ir Kurilų salos, paves
tos Sovietams per Kairo ir 
Potsdamo konferencijas,

tuo tarpu pasiliks sovieti
nėje valdyboje, bet kai, ga
lų gale, ir Sovietų Sąjunga 
darytų sutartį su Japonija 
(po amerikinio bloko atski
rų sutarčių), tad Japonija 
galėtų reikalaut, kad Sovie
tai sugrąžintų jai tas salas.

Toki tai yra Amerikos ir 
politinių jos draugų planai 
dėl atskirų taikos sutarčių 
su Japonija.
Amerikinės bazės Japonijoj

Pirmiau kartotinai buvo, 
pranešta, jog Amerika, pa
gal atskirą sutartį su Ja
ponija, pasilaikys ten kari
nes bazes - stovyklas savo 
armijai, laivynui, ir oro jė
goms. '

Dabar, viešai neskelbia
ma, kad! Jųngtin. Valstijos 
reikalauja tų. karinių' sto
vyklų. Bet dalykai taip su
taisyti, jog “pati japonų 
valdžia prašys palaikyti 
Jungtinių Valstijų kariuo
menę Japonijoj,” kaip tei
gia New Yorko Times ko
respondentas Thomas J. 
Hamilton.

arba

zvynaspar- 
labai • būdingą

XXI
1390 metų rugsėjo mėnesio ketvirtą 

dieną anksti rytą, dar nepatekėjus sau
lei, kunigaikštis Vytautas, Anglijos gra
fas Derbi, Saksonijos hercogas, mark
grafas Fridrichas su savo palydovais ir 
dar keli aukštos kilmės riteriai padarė 
vingį ir, šuoliais užjoję ant Trijų Kry
žių kalno, nustebo: apačioje, po jų kojų, 
apriesta upėmis ir kalnais, matėsi Vil
niaus tvirtovė, kuri susidėjo iš keturių 
pilių. Apie tvirtovę iš vienos pusės, kaip 
gyvatė, rangėsi, vyniojosi ir šniokštė 
Vilnelė, o iš kitos—tyliai sruveno plati 
Neris. Jų skaistūs vandenys plovė pilių 
sienas. Dvi pilys, žemiau pastatytos, bu
vo akmeninės ir atrodė naujos ir labai 
tvirtos. Kitos dvi stovėjo ant kalnų ir 
buvo apvestos mediniais sustiprinimais. 
Ypač pasakiškai atrodė viršutine pilis, 
kuri vainikavo kalno viršūnę ir, apaugu
si dideliais medžiais, atrodė it užburta.

Apie tvirtovės sienas ir Paneriu knibž
dėjo mediniai namukai. Trys naujos baž
nytėlės savo varpinėrpis stiepėsi į dangų 
ir žibėjo paauksuotais kryžiais. Jos, ta
rytum, norėjo pažvelgti ir pamatyti, kas 
dedasi tvirtovėje ir ten toliau už miesto. 
Paneriu vingiavo siauros, kreivos gatve
lės ir, išvedusios iš miesto, bėgo siaurais 
keliais į miškais apaugusias kalvas, į 
laukus ir tarpukalnes.

Ne tik pats Vilniaus miestas, kurio gy
ventojai jau-suskubo susigabenti į pilis, 
atrodė, kaip išmiręs, bet ir pačioje tvir
tovėje iš karto negalima buvo įžiūrėti jo
kio judėjimo. Iš tikrųjų, viskas atrodė, 
kaip sapne, kaip užkerėta.

Ilgai svetimšaliai didikai žiūrėjo ir ne
galėjo atsigėrėti. Tokio vaizdo — tokios 
miškų, kalnų ir upių harmonijos, 'aprie
tusios tvirtovę, pilis ir miestą, jiems ne
teko matyti.

—Kokia puiki ir nuostabi tvirtovė!— 
pagaliau prabilo Anglijos grafas Derbi 
ir žvilgterėjo iš šono į susimąsčiusį Vy
tautą.

(Bus daugiau)

40. Žvynasparnių 
drugių, būrys.

Drugiai, arba 
niai, sudaro
vabzdžių grupę, pasižyminčią 
eile sandaro ypatingumų. Pa
vyzdžius gali būti paprastas J 
kopūstinis baltukas. Jo spar
neliai apdengti žvyneliais, nuo 
kuriu spalvos priklauso ir 
sparnelių margumas. Burnos 
dalys — čiulpiamos: turi ilgą 
Įvijai lenktą straublelį. Išties
damas straublelį, kopūstinis 
drugys įkiša jį į žiedą. Kai 
kurie drugiai gali tai padary-|dar jaunomis sėklelėmis, 
ti net nenutūpę ant žiedo, bet i vaisėdžio vikšrų mes 
plasnodami viršum jo. Drugiai daugybę sukirmijusių ir 
minta dažniausiai saldžiu žie-į kritusių obuolių. Laukuose vi- 

į dų nektaru; imčiau-sultimis, te- joklyje ir* kitoše piktžolėse 
kančiomis iš sužeistų ar nesvei- gyvena nedidelio naktinio 

drugio — žiemkenčių pelėd- 
galvio vikšras. Nuo piktžolių 
vikšras pereina į žiemkenčius 
javus ir pridaro jiems daug 
žalos.

Visi laukams ir daržams ža
lingi vabzdžiai vystosi ant 
kurių nors laukinių augalų. 
Pavyzdžiui, kopūstinis dru
gys, kopūstinis amaras gyve- 

šeimos na ant laukiniųęjkryžiažiedžių 
drugiai turi silpnai išvystytas Į (laukinė ropė, svėrė ir kt.).

Tai jų natūralus maisto auga
las. Daržuose arba padaržė
se, tarp piktžolių, visuomet 
būna ir laukinių kryžiažie- 
džių. Jie teikia pastovią prie
glaudą kopūstiniam drugiui. 
Nuo jų jis persikelia ant ko
pūstų.

Pievinio drugio vikšrų kai 
kuriais metais tiek privysta, 

ir todėl yra pavojingi klėtyse kad sunaikina žolę, ir visus 
supiltiems grūdams. į žolinius augalus laukuose ta-

Į vairius buožiaūsius (ūselių rytum dalgiu nupiauna. Pas- 
galai sustorėję, turi buoželę), i kutiniaisiais metais šis vikš- 
arba dieninius, drugius lengva'ras kai kuriose vietose labai 
pažinti iš buožinių ūselių. Jų ikenkia 
sparnai dideli ir platūs. Prie 
jų priklauso patys gražieji 
mūsų drugiai: apolonaš (di
delis, sparnai balti su raudo
nais ir juodais taškeliais), 
machaonaš (geltonas su juo
domis juostelėmis, , užpakali
niai sparnai ištysę į uodegė
lę)/, įvairūs daugiaspalviai 
drugiai — aksominis, rusvai 
juodas su baltu apvadu šeirys 
(Antiopa), “povo akelė,” pa
prastasis dilgėlinis (Venessa 
urticae), baltukai. i

Verpikai yra naktiniai dru
giai. Naktinių drugių ūseliai 
(ypač patinėlių) paprastai 
plunksnuoti- arba dantyti, o 
sparneliai suglaudžiami ant 
nugaros slogeliu, “nameliu.” 
Verpikų vikšrai, prieš pavirs
dami lėliuke, verpia savotišką 
apvyturą, 
lėliuke. Iš verpikų yra nema
ža miško kenkėjų; 
priklauso: neporinis verpikas, 
ąžuolinis ir žyginis verpikai, 
vienuolis verpikas. Sodus ga
dina nariuotasis verpikas ir 
auksuodegis. ' 

I Į dieninius'1 drugius yra pa* 
f

našūs įvairūs sprindžiai: jie 
taip pat plačiai išskečia savo 
plačius sparnus, bet jų nesu- 
glaudžia stogeliu, ir ju ūseliai 
be buoželių. Iš sprindžių yra 
daug kenkėjų. Kai kuriu iš 
jų patelės beveik besparnės.

Daugelis drugiu yra kultū
riniu augalu kenkėjai, žino- turui 
ma, augalams kenkia ne pa- jiems sausų šakelių arba mė
tys drugiai, bet jų vikšrai, ku
rie minta augalais ir yra labai 
ėdrūs. Taip antai, drugio vais- 
ėdžio vikšras gyvena obuolio 
viduryje ir minta paprastai

Dėl 
turime

nu-

tikrų įmonių — šilkverpių pe
ryklų.

šilkverpio vikšras išsivysto 
per 30—40 dienų; per tą lai
ką vikšras keturis kartus še- 
riasi. Vikšrai laikomi tam tik
rose lentynose, ant kurių de
dama jiems ir maisto. Apvy- 

susisukti padedama

kų medžių. Jie yra pilnojo ki
timo ’ vabzdžiai. Vikšras ski
riasi nuo kitų vabzdžių vikšrų 
j tuo, kad, be krūtines kojų, 
■turi dar pilvelyje netikrąsias 
| kojeles, panašias į mėsinius 
siurbtukus. Vikšrai minta au
galiniu maistu, dažniausiai 
lapais, rečiau mediena, vai
siais, sėklomis.

Kai kurie kandžių

burnos dalis, šios šeimos atsto
vu gali būti visiems žinoma 
kailinė kandis, kurips vikšras, 
misdamas vilnomis, gadina 
kailinius ir vilnonius daiktus. 
Patsai kandies drugys nieko 
neėda ir gyvena tik tomis rie
balų atsargomis, kurias yra 
paveldėjęs iš vikšro. Grūdines 
kandies vikšrai minta grūdais

kuriame ir virsta

prie jų

cukriniams runke
liams. Kopūstinio drugio vikš
rai gadina kopūstus, ropes, 
ridikus, kartais visai sunaikin
dami jų lapus. Kai kurių ver- 
pikų kartais privySta tiek 
daug, kad jų vikšrai visiškai 
apnuogina medžius, ir miškas 
vasaros viduryje stovi plikas, 
kaip vėlybą rudenį.

Prie žvynasparnių. būrio 
priklauso ir vienas iš nedauge
lio žmogaus prijaukintų vabz
džių, būtent šilkverpis.

Šilkverpis, šilkverpio gimti
nė —'■ Kinija. Ten jau prieš 
keturis su puse tūkstančio me
tų žmonės vertėsi šilko gamy
ba. šilkaverpio vikšras daro 
sau apvyturą iš šilkinio siūlo. 
Dėl šito šilko ir veisiami šilk
verpiai.

Šilkverpio vikšrai paprastai 
minta šilkmedžio (Morus) la
pais. Tasai medis gerai auga 
pietuose; šiaurėje jo maža 
tepasitaiko. Todėl ir šilko ga
myba paplitusi šiltuose kraš
tuose.

Paprastai šilko gajfnintojai 
patys šilkverpių ne veisia, 
šiam drugiui > veisti yra tam

džio drožlių gabaliukų,
Drugys, išlįsdamas iš apvy

turo, p'adarb jame skylę. Toks 
apvyturąs šilkui gaminti nebe
tinka. Norint panaudoti apvy
turus, šilko gamybai, lėliukės 
nužudomos aukštoje tempera
tūroje dar prieš drugiui išlen
dant. Paskui apvyturai ^suren
kami, džiovinami. Iš 1 kg ap
vyturu galima gauti ligi 90 g 
šilko žaliavos.

Karo bonų pardavimas 
žemas

Nežiūrint dedamų didelių 
pastangų Įkalbėti, kad rei
kia remti karo pastangas, 
karo bonų pardavinėjimas 
nepasiekia reikiamo lygio. 
W50 metais valdžia turėjo 
užmokėti už iškeistus karo 
bonus daugiau, negu įplau
kė pinigų už parduotus'bo
nus.

Reikalauja didesnių algų
New Yorko,apavų siuvė

jai reikalauja pakelti algas 
30 procentų ir grąžiųti tuos 
25 procentus numažintos al- 

, gps, ■. ką CIO • apavų 
viršininkai 1949 metais su
tiko. ;

Motery Klubams ir veikėjų grupėms
Literatūros Draugijos M*oterų Komisija pasimojo iš

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

Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožnį 
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 metii krūva, o vis būti sau ir draugijai 
naudingu. Tokia brošiūra teks kožnam laikytis 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. Petrikienė.
. " ■ .............A

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

keliąs
I LAIME

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

Pažinkite Mykolo s Kilpos, veikalo herojaus, išgy
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:
“T A T 0 AT tą ”

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

3 p»l.‘-Laiive(Liberty,, Lith. Daily) ~Ketv., Saus.-Jan. 1951
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Šiemet Dienraščio Laisvės Bendrovės

jiF

I

Bus Pradžia Atžymėįimo Laisvės
Gyvavimo 40 metų Sukakties

Įvyks ŠEŠTADIENĮ
. ___itr''"^---3?-’’Y*y.'Z.~ _ .. ’•

Sausio January 27 tą d
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.

Konvencija Prasidės 12 Valandą Dieną 
Vakarienė Bus 7-tą Valandą Vakare 

t. • t

Vakarienei ir Šokiams Bilietas Š2.50

Šokiams Gros Visų Mylima 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Vientik Šokiams Įžanga 60c.

.IBERTY AUDITORIUM
RICHMOND HILL, N. Y

* »

Iš arti ir toli rengkitės ir traukite į savo didžiąją iškilmę. Atžymėkime Laisves 40 metą sukaktį stipria 
jai morale ir materiale parama. Užtikrinkime jos gyvavimą dar ilgiems metams. .



Laidojant Dr? Jolianną 
Baltrušaitienę

K. Petrikienė

So. Boston, Mass. Baltimore, Md. KANADOS ŽINIOStienės visuomeninis darbas 
buvo giliai vertinamas ne 
vien tiktai pažangiųjų lie
tuvių eilėse. 1946 m. Alleg
heny County Medical Socie
ty ją apdovanojo specialiais 
honorarais už jos 50 metų 
medicinoje ir visuomeni
nius darbus.

Apart daugelio kitų, Bal
trušaitienės darbų pamink
las liekasi Pittsburgh© Uni
versiteto Mokslų Katedroje 
Lietuviškas Kambarys, ku
rio įrengimo velionė buvo 
sumanytoja ir daug rūpes
čio pridėjo, pakol pasimoji- 
mas likosi realybe.

Kambarys nedidelis, tau
tiniais motyvais išdekoruo- 
tas; priešakinės sienos pa
lubėje žymiai įbrėžta kelių -1 • . • I 1 1 • .1 •

Gruodžio 26 d. būrys ar
timų velionės šeimos narių 
ir draugų išlydėjome amži
nam poilsiui motiną, drau
gę ir visuomenininkę. Pa
lydovų būryje ir aš turėjau 
laimę atiduoti paskutinę pa
garbą lietuvių išeivijos 
švietėjai - mokytojai.
; Sulig velionės sūnaus Ed
vardo paaiškinimo, Dr. Jo
hanna Baltrušaitienė buvo 
jau trečios kartos Ameri
koje augusi lietuvaitė. Jos 
motina ir močiutė gyveno 
New Yorke, kur vasario 26, moterys negalėjo tokios dis- lietuvių tautos budintojų

Women’s Medic. College of 
Baltimore, MW. Jeigu dar 
šiandien įvairiose mokslų, 
profesijų bei užsiėmimų ša
kose moterimą tenka grum
tis tiktai todėl, kad jos yra 
moterys, lengvai galim įsi
vaizduoti penketą dešėtkų 
metų atgal daktarės profe
siją! tuomet Amerikoje 
tiktai dviejose kolegijose, 
Baltimorėj ir Philadelphi- 
joje, medicinos mokslui bu
vo priimama moterys stu
dentės. Platesnio akiregio

Atminčiai draugės
Paulinos Antanuk

Sausio 4 d., 1951 metais,
sukanka 10 metų nuo mirties 
mūsų brangios drauges, nenu-

-i-

! Iš LLD 25 kp. veikimo

Gruodžio 11 d. įvyko LLD 
25 kuopos susirinkimas. Na

trių atsilankė vidutiniškai. 
I Finansų sekretorius A. že- 
<maitis raportavo, kad kuopa'mo 
'turi 54 narius, užsimokėjusius 
už 1950 metus.

Apsvarsčius bėgamus reika
lus, buvo perrinkta kuopos 
! valdyba 1951 metams. Išsky- 
j rus finansų sekret. drg. A. 
.žemaitį, kuris atsisakė ant Valūną) ir informuoja, 
toliau sekretoriauti ir atsisakė 
nuo Laisvės agento pareigų, 
visi seni valdybos nariai pasi
liko savo vietose, būtent: pir
mininkas J. Deltuva, protoko
lų rast. P. Paserskis, iždinin
kas K. Jutškauskas. Finansų 
sekr. rinkimas palikta sekan
čiam susirinkimui.
agentu apsiėmė būti Bal- Iždi^ikas pareiškia,

pradeda bučiuoti jai rankas, 
veidus. O kada jis, įsismagi- » 
nęs, čiupo bučiuoti ponią į 
lūpas, iždininkas atidaro du
ris ir pamato, čia ir prasidėjo 
visos didžiosios bėdos. »

Iždininkas pagrūmoja pa
siuntimu pranešimo jo žmo- , , 
nai, kas labai išgązdino kont- 
rolį. Policija, teismas, žmona 
ii* kiti nemalonumai visai pri
veikė kontrolį ir tas pasirasė, 
kad su iždu viskas tvarkoj, 
ir išėjo beveik verkdamas.

Nors scena neatitiko reika
lavimams, bet vaidinimas iš
ėjo puikiai. Visi turėjome ska
naus juoko. Tie, kurie nebuvo, 
tikrai praleido puikią progą.

Reporteris.

Kontrolis gražiai 
“nusikontroliavo” /

TORONTO. — Gruodžio 16 
d. Toronto lietuvių dramos 
mėgėjai perstatė vieno veiks- 

1—i komediją “Kontrolis.” 
Veikalas neilgas, bet “ska-! 
nūs.” Vaidino J. Linartas, E. 
Laurusevičienė, J. Valūnas ir 
J. Dabkūnienė.

Kontrolis (J. Linartas) at
eina pas banko iždininką (J. 

kad 
ižde trūksta 10,000 litų. Iždi
ninkas bando gerintis, teisin
tis, bet kontrolis visai nesukal
bamas. Jis baugina iždininką, 
kad jis bus atiduotas teismui 
ir pasodintas kalėjiman, jei
gu jis neatsiteis. Ką jam da
ryti ? Bet pašįrodė, kad ir čia 
buvo išeitis.

ilstančios kovotojos ir nuošir
džiausios darbo1 žmonių reika
lų rėmėjos Paulinos Antanuk.

Kuomet 1940 ’metais Lietu
va tapo išlaisvnita iš po Sme
tonos fašistinio jungo, drg. 
Paulina, jau' bū daina smarkiai 

pareiškė:
Dabar ir numirti bus leng- 

viau.
Nors Lietuva turėjo pergy

venti baisiausias. 2-Jo Pasauli
nio Karo kančias, dėl kurių 
tau, drg. Paulina, neteko siel
vartauti, bet tavo ■ troškimas, i 
tavo įsitikinimai tavęs nesu- 
vylė. šiandien tavo brangioji 
tėvynė Lietuva vėl stato nau
ją, laisvą ir laimingą gyveni
mą, dėl kurio tu) taip pasi
šventusiai kovojai.

Ilsėkis drg. Paulina 
nai. Mes dedam ant tavo kapo 
vainiką, supintą iš tavo dar- 

ibų. . >

Planuoja kainų kontrole
Ottawa. — čia yra mano

ma, kad bus reikalinga kont
roliuoti kainas ir Kanadoje, 
jeigu kainų kontrolė bus vyk
doma Jungtinėse Valstijose, 
kaip kad yra planuojama.

Bet Kanadoje kainų kont
rolės nebus, kol parlamentas 
neapsvarstys vasario sesijoj.

i kriminacijos amžiais tole- vardai,, ...... | kriminacijos amžiais tole- vardai, kurių vienas yra
Baltrušaitienė gra- |ruoti; Dr. Johanna Baltru-i Vincas Kudirka, kuris, ma-.

1873 m., gimė Johanna.
Dr. ]

Laisvės

Žiai vartojo lietuviu kalbą, šaitienė buvo viena iš dau-1 tvdamas savo tautos kultu- Paspausta
. v v . .. . -...IV . . "Bahar ir niinwgi jos giminės, jau šeštoji gelio pasiryžusių padaryti Į rjnį atsilikimą 

karta, veikiausiai tik prisi- moters 
mins, kad jų protėviai buvo ne vien tiktai naudingą, bet 
lietuviai.

Dr. Johanną Baltrušai
tienę pirmu kartu teko su
tikti, rodosi, Ii914 m. ir nuo 
‘to laiko, mes nebuvome vie
na antrai svetimomis; ypač 
pįfkutinis dešimtmetis mus 
artimai visuomeniniais dar
bais suliejo. Mūsų pirmasis 
susitikimas darė gilų įspū
dį: malonaus būdo, gražiai 
išaugus it lietuviška liepa, 
pasiekus aukštą mokslą mo
teris, organizacijos draugų 
būrelyje kalbasi, su visais 
kaip sau lygiais žmonėmis, 
klausinėja anų nuomonės 
ateities planams, apie svei
katą, šeimas ir apie dauge
lį kitų reikalų. Kasgi nepa
mylėtų tokios asmenybės?

Dr. Johanna Baltrušaitie
nė mokslą baigė 1896 m.

vietą žmonijoje

ir garbingą. Moterys pačios 
turi atbusti ir pasistatyt 
save lygiais žmonėmis. Tai 
buvo sufragizmo laikai, ku-j 
riuos kai kas jau pamiršo, j

Lietuviška išeivija Ame
rikoje, kaip ir daugelis ki
tų tautų darbo žmonių, 
skendo prietaruose - neži- 
nystėje. Dr. Baltrušaitienė, 
tai matydama, negalėjo ki-^ 
taip mintyti, kaip tik: svei
kame kūne turi būt ir svei
kas protas. Velionė nepasi
tenkino vien tik ligoniui 
recepto išrašymu, ji sakė 
prakalbas, rašė spaudoje, 
mokė susirinkimuose, liepė 
pažint gyvenimą giliau, o 
tuomet atsiras pagrindinis 
supratimas priežasties dau
gelio nelaimių.

Dr. Johannos Baltrušai-

, kreipėsi į 
studentiją:

“Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleiski! 
Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, 
dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo:

'nė sėsi, nė pjausi.”
Dr. Johanna Baltrušai

tienė išgirdo Kudirkos bal
są, ir paliko ainiams savo 
garbingo, brandaus gyveni
mo gražų atminimą.

amži-

LLD 2-ros Kuopos 
Moterų Skyrius

sys, kuris tam darbui 
nėtinai praktikos.

Šiuomi primenu 
draugam ir draugėm, 
ateinantis kuopos susirinkimas 
įvyks 8 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje. Labai 
pageidautina, kad visi, ku- 
rie(mj sveikata ir aplinkybės 
leidžia, pasistengtumėte susi
rinkime dalyvauti. Pradėkime 
Naujus Metus su nauju' pasi
ryžimu ir nauja energija, lies 
gera pradžia duoda geras pa
sekmes darbui. O pradžia bus 
gera, jeigu bent pora desėtkų 
pirmam,e susirinkime užsimo
kėsime metines duokles.

Dar kartą primenu, nepa
mirškite aštuntos dienos 
šio. V.

Vilniaus universiteto aktų 
salėje į iškilmingą posėdį Spa
lio XXXIII metinėms pažy
mėti susirinko universiteto, 
profesoriai, dėstytojai, stu
dentija.

Pranešimą apie Spalio so
cialistinės revoliucijos XXX-• 
III metines padarė
mokslų fakulteto dekanas do- ateityje tikimasi padidinti švenčių, vietinė 
centas Domaševičius.

turi ga-

visiems 
kad

sau-

Filmų gamyba Lenkijoje
Lenkijoje kol kas paga

minama tik apie 10 didelių 
___ filmų per metus, bet Wan- švenčiu laiku daug nelaimią 

Teises da Jakubowska ‘ sako, kad

Miami, Fla.

skaičių iki 30.

Delei staigios mirties

Juozo Bendoravičiaus
( Bender )

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, 
Amilijai, sūnui Robertui ir jo žmonai Reginai, taipgi 
visiems velionio giminėms ir draugams.

Juozas Bendoravičius mirė 1950 m. gruodžio men., t, 
sulaukęs apie 60 metų amžiaus, buvo pašarvotas Ro 
man Funeral Home šermeninėje'ir š. m. sausio 2 d 
iškilmingai palaidotas Oakland kapinėse Philadel 
phiioje

Ši nuoširdi vieša išraiška nutarta padaryti užkan
dyje, grįžus iš kapinių. ,

Sekami dalyviai prisidėjo su pinigine dovana išraiškos 
paskelbimui: B. A. Ramanauskas $10; Merkiai ir Smjtai 
— po $5; J. Sugintas — $3; P. Šlajus, Misiukonienė ir 
.Mettis — po $2; po $1; P. Degutis, S. Urbon, P. Valen
tienė, A. Kutrienė, P. Baranauskas, šaulinskienė, A. 
Meškauskienė, A. G., Kovalchuk, Paukštienė, Abraitienė, 
Senas Vincas, Sveikackas, Vikonis, Klimas, Brs. Burnett, 
N. Griciūnas, Pusvaikis, J. Gružauskas, Ch. B., St. Mar
kūnas, Louis Kroll, J. Vaitkus.

Prie jų įteikė dovaną velionio našlė, Amilija Bendo- 
ravičiene, sūnus Robert ir marti Regina — $20.00. Viso 
susidarė 173.00.

, kad 
jis turf “slaptą knygą’’, ku
rios kontrolis dar netikrinęs. 
Jis įkalba kontrolių! palaukti, 
jis atnešiąs tą knygą. Tuo 
tarpu, kad jam nebūtų nuo
bodu, jis pašaukia savo žmo
ną (E. Laurusevičienę) ir pra
šo susipažinti. Savo tarnaitę 
(J. Dapkūnienę) paslepia už į 
užuolaidos, kad ji sektų, kas j 
čia bus. ■

Kontrolis nebe jaunas žmo- ] 
gus, bet graži iždininko žmo-! 
na išjudina jį ir; prisivilioja. ■ 
Nusiskundžia, kad vyras neiš 
tikimas, kad

Laike Kalėdų dviejų dienų 
i spauda pa

duoda, kad buvo daug visokių 
Inelaimių, nes šimtai auto ma
šinų buvo girtų vairuotojų, 
kurie švaistėsi, kaip patrakę , 
nepaisydami nei raudonų ži
burių, nei kitokių vieškelių 
patvarkymų.

Vienas jaunas 
v o užmuštas ir 

(žeistų. Policija 
vairuotojų įkvėpt “drunkome- 
ter” aparatą. Iš jų buvo 58 

Į girtutėliai.
Policija raportuoja, kad 

buvo rekardinės nelaimių 
šventės, nes šimtai girtuoklių 
buvo nesučiupti.

Teisėjai su policija baudžia 
] pinigais, dabokle ir atėmimu 
ivairavimo laisnių.
i Geriausias apsisaugojimas 
—nevažinėt be reikalo nak
tim, laike bile kokių švenčių.

vaikinas bu- 
daugybė su
davė dėl- 60

Šalnos padarė daug žalos
Pastaruoju laiku, ir vėl šal

nos palietė mūsų saulėtą Flo
ridą. Ir vėl ūkininkams prida
rė blėdės dėl kelių tūkstančių 
akrų, nes šalnos pakando 
daug daržovių, ypač šalbabo- 
nų, pamidorų ir skvašų.

Dienom temperatūra pakyla 
iki 78 laipsnių, tačiau iš po 
nakties šalnų pakąstos daržo
vės mažai atsitaiso, n

prisieina

24 mylios.

Gražus kraštas
Iš Miami Springs, kur man 

pastaruoju laiku' 
dirbti ir gyventi, iki Holly
wood, u Fla., yra
Gruodžio 25 d., laike Kalėdų 
šventės, mes ten nuvažiavę 
ant byčiaus radome tūkstan
čius žmonių besimaudančius ir 
gulinčių ant smilčių prieš sau
lutę. Temperatūra rodė dau
giau kaip 80 laipsnių.

Miesčiukas Hollywood ir 
byčius atrodo labai gražūs, 
kaip pasakiškas rojus - bėg
lios, palmės gėlės ir kitoki ža
lumynai.

Kaip nerokuok, Florida yra 
pusiau tropiškas kraštas. 
Kad ir liečia kiek pora uraga- 
nų-vėtrų ir naktim, per tąm 
trumpą laiką viena kita šalna, 
bet tai niekis, palyginus su 
šiaurinių valstijų orais, snie
gais, šalčiais, audrom) ir vė
jais.

Mes iki tiek pamylėjome 
saulėtą Floridą, ypač žiemos 
laiku, atrodo čia priseis ant

Pranešimas

T

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

atsišaukti sekamu antrašu: 
Bulotas, 3067 Clinton St. 
Washington 18, D. C.

249-253.

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kflopos susidinkimas 

įvyks pirmadienį, 8 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 

ji pasirengusi Endicott St. Visos narės malonėkite
atsiduoti pirmam geram vyrui dalyvauti, nes turime daug svarbių 
n tt. Kontiohs visai įkaista n įr §kanių užkandžių. —
------------------------------------------ ' ą. W. (3-4)

4,000 metų atgal Liet. Kooperatyve# Spaudos
Radedino klonyje Irake bendrovės dalininkųsuvažia- 

(Mesopotamijoj) buvo ras
tos akmenines plokštelės su 
senoviškais šumeriškais už
rašais. Tie užrašai rodo, 
kad 4,000 metų atgal 'ten 
gyvenę šumerai buvo taip 
aukštai civilizuoti, kad be
veik viskas, kas mums da
bar žinoma matematikoje, 
tai yra aritmetikoje, alge
broje ir geometrijoje, jiems 
buvo žinoma.

vimas ir Laisve* bapkietas 
; šiemet ' Įvyks ŠEŠTADIENĮ, 
sausio - Jan. 27 d.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolienės Bulotie

nės. Pirmą vardą pamiršau — Onu
tė ar Mariutė. Bus jau 35 metai, 
kaip mano brolį Joną Bulotą už
mušė anglies kasyklose, Shamokin, 
Pa. Jo žmona pasiliko našlė. Rodo
si, kad jie turėjo dukrelę. Prašau 
brolienę arbįt' brolio ir brolienės 
dukrelę 
Juozas 
N. E.,Nesuklyskite! Šiemet Lais

vės bankietas bus ne sekma- i 
dieni. Yra perkeltas į šešta- 1 Pajieškau apsivedimui moteriškės 
j. . n • ¥ j nuo iki 50 metų amžiaus. Neturidienį. Bus sausio-Jan. 27 d. būti fanatiškai tikinti. Esu aukštto 
Laikas įsigyti bankieto bilietą. | išsilavinimo technikas, turiu pasto- 

i vų darbą. Amžiaus, esu 50 metų,
.visados gyventi. Rašant šiuos ! 
žodžius, užstojo tikra vasara 
kaip dieną, taip ir naktį.

V.J. Stankus.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 20 
kp. Moterų Skyriaus susirinkimas] 
įvyks penktadienį, 5 d. sausio, 1951' 
m., pas Bakasienę, 41 Glenwood 
Ave., Binghamton, N. Y. Visas na-I 
rias prašome atsilankyti, nes yra' 
daug svarbių reikalų. Išrinksime ir' 
valdybą 1951 metams. — M. K.

(2-3)

nesu blaivininkas, su vgražia kom
panija lašiuką-kitą išgeriu. Norė
čiau ir draugės, kuri ne už grieką 
skaito stikliuką išragauti, reikalui 

'esant. Prašau rašyti:
K. Y., 110-12 Aaltnic Avė., 

Richmond Hill, N. Y.
( 2- «)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks' 

pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai., 
sausio 7 d. toj pačioj vietoj, 17 Ann 
St. Maldžiu atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia. Šis susirinkimas pripuola 
pirmas po naujų metų, tai turėsit 
išrinkti naują valdybą. Taipgi gir
dėsim Komisijos raportą iš naujų' 
metų vakarėlio. — Kviečia Valdy-1 
ba. 2-3) I

— Kviečia Valdy- į 
2-3) I

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN

5 psl.-Laisvė(Liberty, Lath. Daily) Ketv., Sau?.-Jan. 4,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką palarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

U13\Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa-

Tel. Poplar 4110
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NewWto^<M02fe2lnloi Pasiruoškite daktarui
klausinius!

Help Wanted Agcy Tel, Plaža 7-2890

HELP WANTED—FEMALE

Tarp lietuviu
Prieš savaitę, skaudi au

tomobilio nelaimė pakirto 
Antaną Krasnicką (Igno 
ir Izabelės Sutkų žen
tą). Pietų laiku Krasnic- 
kas, Gudeliūnas su žmona ir 
jo brolis važiavo Grand Stry- 
tu; Williamsburge. Krasnicko 
mašinai skersuojant Union 
Avė., koks tai vari jotas smar
kiai atlėkė Union Avė. ir tren
kė į Antano Krasnicko auto
mobilį. Visi važiavusieji Kras
nicko mašinoje buvo pritrenk
ti iki nustojimo sąmonės.

Krasnickui sutrenkė galvą, 
petį ir koją per kelį. Jo vienA 
akis užtinusi, pamėlynavusi ir 
kaktos oda perkirsta. Jis jau 
vaikšto, bet petį ir koją vis 
dar skauda. Mrs. Gudeliūnie- 
nei rankos kaulas Įlaužtas ir 
visi mašinoje buvusieji smar
kiai sutrenkti ir sužeisti, 
buvo nuvežti į ligoninę.

I LDS 1 kuopos bankietui 
tikietų dar gausite

LDS l-mos kuopos bankie- 
tui, įvyksiančiam šio šeštadie
nio vakarą, sausio (Jan.) 6-tą, 
tikietų dar bus galima gauti 
ir prie durų; Susirinkusi ban- 
kieto komisija praėjusio ant
radienio vakarą nusprendė 
atidėti 40 tikietų neturėju
siems progos iš anksto įsigyti.

Įvyks L.A. Pil. Klube, 
Union Avė., Brooklyne.

Vakarienę duos 7
Tikisi gražaus 

Parduota iš anksto 
skaičius tikietų, tad
svečių, gerų valgių ir 
gėrimų, muzika šokiams.

va].

280

bankicto.
gerokas 

bus daug 
gana

LKM pradėjo pamokas
popie- 
Lietu- 
moki-

Dr. Petras Gustaitis paža
dėjo atsakinėti visokiausius 
sveikatos klausimus šį sekma
dienį, sausio
prelekcijos Liberty A u d i tor i- Į 
joje. Ta proga geriausia pasi
naudosime 
iš anksto.

Majoras prisiekdino 
po savo dar 7 valdininkus

Darbininkė abelnam namų 
bu i, pagelbėti prie vaikų; pat 
Paliudijimai; kontrose. Guolis vie
toje. Gera alga. AT. 9-5642.

Laukiant Naujųjų Metų, jų 
sulaukus, tradiciniai yra pri
imta palinkėti laimingų metų, 
Amerikos Darbo Partija New 
Yorke savo linkėjimuose pa
siūlė gerovės programą. To
kia programa galėtų šiuos me
tus padaryti laimingus, sako 
partija. Ji pasiūlė:

i Kad gubernatorius Dewey 
pustabdytų valdinės Public 

‘Service leistą pakėlimą tele- 
|fono kainų. Jeigu nesustab- 

turėjo operaciją. Po operaci-■ dys, sausio 6-tą turėsime mo
kėti po 10 centų už vieną pa
šaukimą viešose stotelėse.Į 

j Partija taipgi parašė Vals- 
itijos Seimelio nariams prašy- 

Wm. Skuodis pardavė ūkį imą, pratęsti rendų kontrolę, 
Ilgametis Brooklyn© gyven- ‘ neleisti prašalinti iš buto, pa- 

tojas Wm. Skuodis turėjo nu- didinti Valstijinę Rendų Ko- 
sipirkęs nedidelę farmą. Pa- mĮsija, jon įleidžiant po narį 
farmeravęs vieną vasarą, ūkį nuo organizuotų darbininkų ir 
pardavė. Sako, iš mažos far- nuo rendininkų. Dabar viską 
mos, mažai naudos. Matyt,, kontroliuoja vienas, visai toli- 
jam ūkininkauti patinka, 
da ■ pirkti didesnę farmą.

Darbininkų partija sveikino 
liaudį su programa 1951 m.

j gūsio j i

Praėjusio šeštadienio 
tį (pirm Naujų Metų) 
vių Kalbos Mokyklėlės 
niai susirinko pamokų po per
traukos šventėms. Įvyko kal- 
bos-rašybos ir liaudies šokių 
fcamokos. šokių moko gabi 
jauna mokytoja, pati gera šo
kėja Ruth Bell.

Ateinantį šeštadienį, sausio 
6-tą, greta kalbos ir šokių pa
mokų, įvyks ir prisiruošimas 
suvaidinti veikaliuką. Tam 
skyriui vadovauja jau žino
masis su suaugusiųjų mėgėjų 
teatru daug darbavęsis Jonas

Visi

Andrius Jenkeliūnas iš New 
'Milford, N. J., smarkiai serga. 
Prieš apie nietus laiko jisai

.jos jo sveikata pradėjo blogė
ti. Gydosi ligoninėse ir namie 
tačiau greito progreso gerėji-! 
mui sveikatos nesimato.

Svečiai

ža-^mas darbininkams ir rendau- 
įninkams asmuo.

Seimelio dar prašė atšaukti 
Feinberg įstatą, aukštesnių al
gų, mokytojams, $500,000,000 

i paskyrų statybai mokyklų, 
Law-j uždrausti diskriminuoti visuo- 
]įtetų) menės pinigais palaikomuose 
brolį ar prigelbstimuose 
abu j namuose, sustabdyti

Povilas Liupševičius, iš 
rence, Mass., Naujųjų 
proga viešėjo pas savo 
Newąrke. Sekmadienį 
broliai aplankė Kultūrinį | persekiojimą tautinių
Centrą ir Laisvės spaustuvę ir'mų.
abu paaukojo Laisvei po $2.1 Taipgi reikalavo teisės jau-

palaikyti 
visokį 
mažu-

Įvyks ši šeštadienį.

SAUSIO 6 JANUARY

Bilietas $3.00r asmeniui.

Pranešimas

i*

Rengia L.D.S. 1-ma Kuopa

Liet Amerikos Pil. Kliubo Salėje
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

. ■

■ ■ ■

Pradžia 7-tą valandą vakare

BANKETAS

Bus labai gera vakarienė ir apetitui paskatin
ti bus stiprių gėrimų. Taipgi bu2 ir gera fnužika 
šokiams. Būkite visi, pasilinksminkite ir parem
kite savo organizaciją. • ' • : į 1 :

Rengėjai.

Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos Bendroves dalininkų konvencija įvyks šeš
tadienį, sausio (January) 27 
Auditorium, 110-06 Atlantic

d., 1951 m., Liberty 
Ave., Richmond Hill,

Visi dalininkai malonėkite
Ko-operatyvo direktorių ir 
prisidėti su savo iniciatyva dėl Ko-operatyvo gerovės 
ateičiai. Konvencija prasidės 12 vai. diena.

GEORGE BERNOTAS, D. T. s4?etorius.

dalyvauti, išklausyti 
viršininkų raporto ir

Vaikai, jaunuoliai ir suau- 
i, kučrie įdomaujasi mo- 

nuoliams balsuoti sulaukus 18 įkyklėlės veikla, kviečiami 
metų ir panaikinti visuotiną- ateiti. Dabar dar ne per vėlu 
verstiną mokymą militariškų- 
karinių veiksmų.

Kiti ALP pateikti Naujai
siais Metais reikalavimai žmo
nių gerovei yra sekami:

Palengvinti gavimą nedar
bo apdraudos ir darbininkų ! 
kompensacijos.

Pakelti valdiniams 
ninkams algas.
' Prilyginti moterų algas al

goms vyrų tuose pat darbuose 
ir griežčiau prižiūrėti, kad 
vaikai nebūtų verčiami dirbti.

Padidinti valstijos davinį 
visuomenės gerovei ir šeimoms 
pašalpos davinį.

Nekelti taksų ant pirkinių, 
bot leisti miestui daugiau sko
lintis ir daugiau takšnoti mies
to reikalams, uždedant dides
nius taksus ant' korporačijų, 
palikimų ir prekybos.

Taipgi pasiūlė įgyvendinti 
rinkimą, o ne skyrimą valdi
nės Public Service Komisijos. 
Rinkta komisija, sako darbi
ninkų partija, “ištikrųjų sau
gotų vartotojus” nuo nereika
lingo kėlimo telefono, gaso, 
elektros ir transportacijos kai* 

43 ų. i

Reikšminga programa. Ji 
būtų daug reikšmingesnė, jei
gu partija galėtų už tuos pa
siūlymus darbuotis ■ seimelio 
viduje. Nelaimei, darbo žmo
nės dar nebuvo pakankamai 
susipratę išrinkti sei.melin sa
vo atstovus, jie išrinko stam
biojo biznio atstovus. Tie vai-

darbi-

prisidėti ir naudingai praleis
ti šeštadienių popiečius. Kiek
vienas gali dalyvauti bile ku
rio vieno pasirinkto skyriaus 
veikloje, arba gali dalyvauti 

! visuose.
I Pamokos vykdomos sekama 

‘l tvarka: lygiai 3 vai. kalbos-ra- 
šybos pamoka, 4-tą šokiai, 
5-tą vaidybos, eilių sakymo 
tt. R.

prelekcijos, 
į girdėsime dainų ir muzikos. 
Tą dalį programos suteiks 
muzikė Brone Sukackienė-ša- 
linaite ir dainininkė Suzanna 
Kazokytė.

O rengėjos šio popiečio, 
Moterų Apšvietos Klubas, at
silankiusius pavaišins arbata 
ir lengvais užkandžiais. Tad 
visų atsilankančių laukia nau
dingas ir smagus pobūvis. 
Įžanga nemokama. Prasidės 
lygiai 4 vai. po pietų.

Auditorija randasi 
kampo Atlantic Avė. ir 

j St., Richmond Hill, už
Į blokų nuo BTM Jamaica lini- 
!jos 111th St. stoties. Atlantic- 
22 ir Q-37 busai priveža prie 
pat salės.

prie 
noth 
poros

ir

G re a tu e c k i e t,i s M ore au 
mans užvedė teisme 
atimti nuo atsiskyrusios 
uos jų vaikus, žmona,

kai-

r in
cl ar-

Namų darbininkė; guolis vietoje; 
nereikės virti. Yra skalbimui ir 
prosijimui mašinos; gera šeima; 
linksma aplinka. Gera alga. Night
ingale 8-3997.

Mergina prie grožio darbo, paty
rusi abelnam darbui operatorę. Nuo
latinis darbas, gera alga ir komi- 
šinas. Skambinkite Bayside 9-1962.

Abelnam darbui darbininkė; pa
gelbėti prie virimo; mylinti vaikus; 
guolis nuosavame kambaryje. Links
ma aplinka. Vien tik patyrusi lai 
kreipiasi. Vėliausius paliudijimus. 
Roslyn 3-0271 arba Plaza 7-2896.

(3-5)

Namų darbininkė, patyrusi; paliu
dijimai. Pagelbėti su kūdikiu. Guolis 
vietoje; gera alga. TR. 3-1690.

Miestiniu važiuotės 
linijų darbininkai 
stato reikalavimus

T r a n s p o r t i n i n k ų unija 
kė miestinei Board of Trans
portation reikalavimą pridėti 
algos. Ir reikalauja 40 valan
dų savaitės.

Miesto 40,000 transportinin
kų vis dar tebedirba 4 8 va
landas ar daugiau, kuomet 
daug miesto industrijų jau se
niai tedirba 40 ai- mažiau va-

įtei-

dančiųjų grupių atstovai dar
bininkų pasiūlymų klauso tik
tai tiek, kiek darbininkai savo 
veikla įrodo, kad dėl nepa- 
klausymo šiemet, ateinančiuo
se rinkimuose jie atsidurs sei
melio išlaukyje, kad jų vie
tas seimelyje užims darbinin
kų atstovai. D-tis.

SKELBKITĖS LATSVeJE

ATMINČIAI LIAUDIES POETO
STASIO JASIIJONIO

Dienraštis Laisve yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BEŠVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir tuiekite 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 Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y

Yeo- 
bylą 
žmo- 
ncw-

lyorkietė, esanti priešinga or- 
įganizuotai religijai.

I skelbkites laisvėje 
' GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

SUSIRINKIMAI
Į RICHMOND, HILL, N. Y.
i

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, sausio 4, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic Avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bus išduoti metiniai ra- 

'portai, taipgi apsvarstytas mūsų 
veikimo planas. — Valdyba.

Naujų Metų dieną majoras 
susirašę klausimus Imępellitteri prisiekdino 

naujus valdininkus.
Vyriausiuoju tų paskirtinių 

buvo buvęs teisėjas Bennett, 
dabar paskirtas Miesto Plana
vimo komisijos pirmininku 
aštuoneriems metams, 
$20,000 metinės algos.

Majoro raštinei vyriausia 
stenografe paskirta Eva Giu- 
setti, su $5,150 metinės algos.

Harry D. Kingsbury, buvęs 
Miesto Tarybos prezidento 
sekretorių, su $9,000 algos, 
dabar gaus 12 tūkstančių 
po d e putas majoras.

Harry Brickman, laike 
kimų atsisakęs miestinio
bo tikslu darbuotis už Impelli- 
tterį, tapo deputu miesto iždi
ninku. Jam mokės po $10,500 
algos.

Robert V. Santangelo ir Sa
muel J. Ohringer paskirti tei
sėjais iki sekamų rinkimų, į- 
vyksiančių šiemet. Jų alga yra 
po $13,000 metams. Ir iš nau
jo prisiekdintas James Mc
Nulty. Jis buvo Irmpellitteriui 
šofėrįu ir tebepasiliks šoferiu. 
Bet Impellitteris pirmiau buvo 

i miesto tarybos prezidentu, o 
i dabar yra majoru, tai dėl to 
I senam tarnui reikėjo atlikti 
! naują formalumą.

Visi paskirtiniai rėmė Impe- 
llitterį rinkimuose.

REAL ESTATE
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui 
PMimond llili — Dviem fteimnm 

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, pusė blo
ko nuo Forest Park.< Lotas 32x100. 
Kęturi kambariai ant pirmo aukšto 
renduojas už $65. Keturi kiti kam- 

į bariai ant antro aukšto ir du ištai- 
1 syti kambariai ant 
! tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
W^^dhavon

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

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

Dėl daugiau informacijų 
kreipkite* nas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

trečio, dabar 
šildomas, par- 

blokai nuo Ja-

Dviem Šeimom

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, vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
-'už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868 

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

* r 11 HTl jr 

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

.....................................■"■■■■i..... ....... x

Namų darbininkė, gera moteriškėj 
pilnai priežiūrai 4 U m. mergaitės. 
Mažas apartmentas; guolis vietoje. 
Dirbanti pora. Paliudijimai. Priimi 
sime ir D. P. kalbanti biskutf an
gliškai. Linksma aplinka. MU. 3-5773. *

(3-4)

Motinai pagclbininkė prie trijų vai
kučių, mažas apartmentas. Guolis 
vietoje ar kitur. Linksma aplinką. 
Gera alga. SO. 8-7107. Po 8 v. A;

Geri Darbai Namų Darbininkai^ 
ABELNAS DARBAS

PRIŽIŪRĖTI VAIKUS. $40.
Virėjos-Kambarių tarnaitės ir Pa
tarnautojos. Geri darbai. 4 Poros;' 
$350. Taipgi reikalingi ir darbinin
kai Restaurante. Kreipkitės dabar.

BUGARIN EMPLOYMENT 
AGENCY 

Laisniuoti ir Apdrausti 
145 W. 45th ST. PLAZA 7-3588,

BUSINESS OPPORTUNITY
Parsiduoda AUTOMATIŠKA SKAL
BYKLA; 3 mėnesių senumo biznis. 
16 mašinų; 2 džiovina; 1 extractor. 
SH. 8-1346.

Pradėjo verbuoti 
miesto savanorius

Civilinių gynybos viršinin
kas - koordinatorius Graver 
Whalen paskelbė esąs reRa* 
lingas 5,000 savanorių vado
vauti 339-niems centrams. 
Per tuos centrus tnorį suver- 
buoti 500,000 savanorių viso
kioms civilinių'gynybos parei
goms. 1

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS:

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti* sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen

6 psL—Laisve (Liberty, Lith. Daily)




