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82-rasis Kongresas.
Dėl karo Korėjoje.
Ar skaitote?
LDS 1-moji kuopa.

Rašo R. MIZARA

Susirinko 82-rasis Jungtiniu 
Valstiją Kongresas.

Nors Kongrese republiko
nai savo žmonių turi mažu
mą, tačiau jie tikisi šį Kongre
są valdyti su pietinių valstijų 
kongresmanų ir senatorių tal
ka. *

81-masis Kongresas pasižy- | 
mėjo tuo, kad praeido reakci- i 
nį, McCarrano įstatymą, įker
tantį smūgius Teisių Biliui.

Daugybė žymių amerikie-' 
čių dabar reikalauja, kad 82- 

#rasis Kongresas tą įstatymą ’ 
atšauktų, atmestų.

Atsim ink i me: t ą j i įstaty m ą 
vetavo, smerkdamas, prezi
dentas Trumanas, tačiau Kon-; 
gresas visvien jį priėmė.

Už McCarrano Įstatymą 
balsavo toks demokratų šti- Jai 
Jas, kaip Illinojaus i_____

/ yfus Lucas, vėliau balsuotojų 
atmestas.

Jei šis Kongresas McCarra-1 
no bilių atmes, jis atliks mūsų j 
kraštui gražų pasitarnavimą.

Atrodo, jog bus taip: jei | 
tik didelis Amerikos žmonių 
skaičius griežtai reikalaus, 
tai McCarrano įstatymas 
bus atmestas.

Su kuo tik susitinki, išgirsi 
klausimą:

—Ką jūs manote apie Ko
rėją? Kuo ten viskas baigsis?

Aš labai abejoju, ar daug 
yra pasaulyj žmonių, pajė
giančių į tą klausimą teisin
gai atsakyti.

Jeigu suklumpa tokie gar
sūs vyrai, kaip generolas Mac- 
Arthuras, tai ką gi mes, eili
niai žmoneljai, galime pasa- 

fTjet vienas įdomus reiškinys 
tenka priminti ryšium su Ko
rėjos karu : jis labai nepopu-

Andai, vykdamas į Phila- 
delphiją Juozo Bendoravi- 
čiaus laidoti, traukinyj kalbė
jausi net su penkiais ižmonė- 
mis: dviem* vyrais irMrimis 
moteriškėmis.

Nors mes kits kito nepaži
nome, tačiau visų bendra nuo
monė buvo: Kąrėjos karas 
reikia baigti, ištraukiant iš 
ten visus amerikinius karius.

Skaitytojai nieko nesako 
apie šiuo metu Laisvėje tęsi
niais telpančią A. Vienuolip- 
Žukausko istorinę apysaką 
“Kryžkelės.”

Ar jūs ją skaitote? Ar ji: 
jums patinka? Ką jūs bend
rai manote apie Vienuolio- ; 
Žukausko raštus?

Prisipažinsiu: man šis 
nuolio-žukausko veikalas 
tinka. Jis suteikia daug 
mĮu faktų iš lietuvių 

^retbrijos. Jis gražiai

Vie- 
pa- 
įdo- 

i tautos 
gražiai parašy

tas, sklandžiai, lengvai skai
tosi.

Na, o ką jūs gerbiamasis 
skaitytojau, galvojate? •

Nesidrovėkite parašyti savo 
minties.

20priešįsikūrė

vi-daugnuveikė 
darbų.

LDS 1-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-moji kuopa šian
dien turi arti 300 narių.

į Ši kuopa 
metų.

ši kuopa 
suomeninių

Sekamą šeštadienį 
moji kuopa kviečia jus ateiti 
į josios puikų bankieta, įvyk
siantis Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose Brooklyne.

Kuopos pirmininkas Alekas 
Velička užtikrino, jog kiek
vienas, atėjęs b a n k i e t an, 
džiaugsis, o be to jis ar ji tuo 
būdu parems 1-mąją kuopą.

Teko sužinoti iš čikagiškių 
draugų, kad ten staigiai ir 

• sunkiai susirgo Vincas Andru-
I

Linkiu jam greit pasveikti!

ACHESON NEPRITARIA 4 DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJAI. ML SANTAIKOS
Pataria Anglijai ir F r anci jai 

i atmesti Sovietų pasiūlymą
Washington.— Amerikos

i valstybės sekretorius Dean
1 Acheson kalbėjosi su Ang
lijos ir Francijos ambasa-

I doriais. Neoficialiai prane-
j šama, kad jis patarė Angli- 

’_i iy Franci jai atmesti 
senato-1 naująjį Sovietų pasiūlymą

1 dėl derybų Vokietijos klau-
i simais.,

Acheson sakė korespon-
1 dentams, Amerika nepaten- 

oi i kinta sovietiniu pasiūlymu 
iu suruošti Jungtinių Valstijų, 

Anglijos, Francijos ir So- 
iv vietų Sąjungos konferenci

ją, kuri turėtų pirmiausiai 
svarstyt Vokietijos nugink
lavimą.c

Sovietai taipgi sutiko 
svarstyti Azijos klausimus, 
jeigu į derybas būtų priim-, 
ta Kinijos Liaudies Res- I 
publika.

Achesonas pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga dar turės 
“paaiškint” savo pasiūlymą 
£irma, negu Amerika su
tiks eiti į Keturių Didžiųjų 
konferenciją.

Korespondentai pastebė- I “teisingosios dalybos, 
jo, kad Anglijoje ir Fran- į 
cijoje yra daug pritarimo 
deryboms su Sovietais dėl

Protestai Anglijoj prieš 
nacių armijos atkūrimą 
vakarinėje Vokietijoje

žy-London. — Anglijos 
dų Karin. Veteranų Sąjun
ga ir Jokūbo Sūnų Draugi
ja savo konferencijose pri
ėmė rezoliucijas, protestuo
jant, kad Anglijos valdžia 
stengiasi atgaivint vokiečių 
armiją vakarinėje Vokieti
joje. Jų 
smerkia 
buvusius

i naujajai vokiečių armijai.

Coventry, Anglija.— Šio 
i miesto Darbo Unijų Taryba 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją prieš planuojamą vo
kiečių armijos atginklavi- 
mą. “Tai pasibaisėtinas ir 
neapsakomai liūdnas pla
nas”, sako rezoliucija.

protestai ypač 
intenciją naudot 
nacių oficierius

Vartotojai reikalauja 
kainų kontrolės

New York. — šio miesto 
Vartotojų Taryba pasiuntė 
prez. Trumanui''telegramą, 
reikalaujant, kad tuojau į- 
vestų kainų kontrolę.

Telegrama nurodo, kaip 
pelnagrobiai vis drąsiau ke
lia kainas maisto ir kitų 
kasdienio gyvenimo reik
menų.

London. — ši žiema An
glijoj nepaprastai šalta, o 
apsišildymui trūksta ang-

“Prošvaistes” jau. siuntinė
jamos tiems, kurie jas buvo 
užsisakę.

Įsigykite, kurie nebuvote jų 
užsisakę; kaina $1.50.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Vėliausios Žinios

pasaulinės santaikos.
Achesonas atsakė, jog de

rybas užgiria tik anglų ir 
francūzų laikraščiai, bet jų 
valdžios dar neatsiliepė.

Ketvirtadienio praneši
mai iš Washingtono todėl 
teigė, kad Atlanto kraštai 
amerikinėje vadovybėje vis 
be paliovos ginkluosis, ne
paisant sovietinio pasiūly
mo.

Tuo tarpu Jungtinės Val
stijos daro didžiausio spau
dimo vakarinės Vokietijos 
valdžiai, kad atgaivintų vo
kiečių armiją kovai prieš 
Sovietų Sąjungą.

Trumano priešininkai 
ima viršų Kongrese

Washington. — Nauja
lis Kongreso Atstovų Rū
mas 244 balsais prieš 179 
nutarė taip pakeisti savo 
taisykles, kad galėtų su- 
klampint prez. Trumano 
siūlymus dėl vadinamos n

Trumaniški • demokratai; 
senajame Kongrese buvo į- 
vedę šitokią taisyklę: Jei
gu taisyklinis kongresmanų 
komitetas sulaiko bet kokį 
valdžios sumanymą, tai su
manymas gali būti po tri
jų savaičių ištrauktas iš ko
miteto ir perduotas pačiam 
Kongreso Atstovų Rūmui 
spręsti.

Taisyklių komiteto dau
guma yra priešingi Truma
nui demokratai ir republi- 
koriai. ’ O dabartinis kong
resmanų nutarimas sugrą
žina šiam komitetui tokią 
galią užgniaužt bet kokius 
valdžios pasiūlymus, kad 
pats Kongreso Atstovų Rū
mas negautų jų svarstyti.

Taip nubalsavo 152 re
publikonai ir 92 pietiniai 
demokratai (diksikratar) 
prieš 1316 trumaniškus de
mokratus, 42 republikonus 
ir vieną “nepriklausomin- 
gąjį”. . •

Šis nutarimas parodo, jog 
naujajame Kongrese vy
raus republikonąi išvien su 
priešingais Trumanui pieti
niais demokratais.

Naciai skiriami teisėjais 
vakarinėje Vokietijoje

Bonn, Vokietija...— Va
karinės, Vokietijos valdžia 
pastaruoju laiku paskyrė 
du tuzinus buvusių nacių 
kaip aukštųjų teismų tei
sėjų, taigi beveik pusę visų 
naujųjų teisėjų. Bet nė vie
nas žydas nepaskirtas į tei
smų įstaigas.

Penki socialistai valdinės 
komisijos nariai dėl teisėjų 
parinkimo užprotestavo 
prieš nacių skyrimą teisė
jais, o atmetimą žydų.

London. — Mirė vėžio li
gos specialistas ,dr. George 
Cheattie, 85 metų amžiaus.

Washington. — Prezid. 
Trumanas įspėjo, kad “rei
kės” dar daug aukščiau pa
kelti taksus.

London. — Pranešama, 
kad Anglijos imperijos 
kraštų konferencija svars
to, kaip galima būtų page
rinti santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Konferencijoj dalyvauja 
premjerai A Anglijos, Kana
dos, Australijos, Indijos ir 
kitų savivaldinių imperijos 
kraštu, v

London. — Maskvos ra
dijas kaltino Amerikos ir 
Anglijos imperialistus, kad 
jie bruka savo šnipus ir 
kenkėjus - sabotažninkus į 
Albanijos Liaudies Respub
lika.

Sovietinis radijas tvirti
no, 1 kad anglai-amerikonai 
taip pat naudoja Tito jugo
slavus, fašistinius graikus, 
italus ir vokiečius kaip sa
vo agentus prieš Albaniją.

Lima, Peri^. — Betiesiant 
naują ’geležinkelio liniją, 
netikėtai sprogo naudoja
mas dinamitas; užmušė 72 
darbininkus ir sužeidė 80. '

Lake Success^ N. Y.—So-

Anksčiausias Teismas palaiko mirties 
bausmę septyniem nusmerktiem negram

Washington.— Aukščiau-' 
sias Jungtinių Valstijų teis
mas jau antru kartu atme
tė apeliaciją septynių Mar
tinsville’s negrų, kuritios 
Virginijos valstijos teismas 
nusmerkė mirt elektros kė
dėje, esą, už baltos moteriš
kės “išprievartavimą”.

Leidžia išskirt negrus 
parkuose

Aukščiausias Teismas 
taipgi antrą kartą atsisakė 
svarstyt skundą, kad vieti
nis Baltimorės įstatymas 
užgina negrams miesto par
kuose lošti golfą, tennisą ir 
krepšinį tose pačiose aikš
tėse parkuose, kur baltieji 
lošia.

i ■ . " ’

N. Y. republikonai tariasi 
rendas pakelti 15 procentų

Ęepu'hAlbany, N.
likonai New Yorko valsti
jos seimelio vadai planuoja 
išleist įstatymą, kuris įga
lintų 15 procentų pakelti 
gyvenamųjų namų rendas 
šioje valstijoje. Pranešama, 
kad ir gubernatorius De
wey tam nesipriešina.

New Yorko miesto Ren- 
dauninkų Taryba rengiasi 
masiniai traukt į valstijos 
sostinę Albany, reikalauda
ma numušti rendas iki 1947 
metų laipsnio.

Albany, N. Y.— Republi- 
konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Tomas De
wey “striokavo”, kad Ame
rikai gręsiąs užpuolimas, ir 
peikė Trumano valdžią už 
“per menką” I karinį pasi
ruošimą.

vietų delegatas Jokūbas 
Malik, kalbėdamas politi
niame Jungt. Tautų seimo 
komitete, kaltino ameriko
nus, kad ir “jie žudo civili
nius korėjiečius.”

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas War
ren A. Austin pareiškė po
litiniame Jungt. Tautų ko
mitete, kad amerikonai ir 
toliau kariaus Korėjoje, 
jeigu šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir kinai nepasi
duos tokiam Jungt. Tautų 
seimo pasiūlymui:

Korejiniai liaudininkai ir 
jų bendrai kinai, iš vienos 
pusės, ir amerikonai su sa
vo talkininkais, iš antros 
pusės, privalo laikinai su
stabdyti mūšius. Tada bus 
vedamos derybos, dalyvau
jant ir naujajai Kinijai, dėl 
karo baigimo Kūrėjoje.

Austinas griežtai atmetė 
Kinijos Liaudies Respubli
kos reikalavimą, sakantį:

Amerika turi 
ginkluotas savo 
Formozos salos, 
respublika turi būti priim
ta į Jungtines Tautas pir
ma, negu Kinija sutiks at
šaukti savanorius kinus 
kareivius iš Korėjos.

ištraukt 
jėgas iš 

o Kinijos

Skundas reikalavo panai
kinti tą miestinį įstatymą 
kaip priešingą Jungtinių 
Valstijų konstitucijai.
Negrų studentų priėmimas 

į baltųjų kolegijas
Aukščiausias Teismas į- 

sakė Louisianos Valstijos 
Universitetui priimt negrą 
studentą ir patvirtino pir- 
mesnius savo sprendimus 
dėl negrų priėmimo į Te
xas ir Oklahomos Valstijų 
universitetus.

, Teismas patvarkė, kad 
jeigu kur nėra “lygiai ge- i 
rų” negrams atskirų kole- | 
gijų, tai jie turi būti pri-| 
imami į baltųjų kolegijas. I

Mojasi uždraust Daily 
Workerio pardavinėjimą

Albany, N. Y. — Laik
raščių pardavinėjimo sto
čių (standų) sąjunga iš 
New Yorko kreipėsi per sa
vo advokatus į valstijos gu- 
bernator. Tomo Dewey’o 
valdžia, kad uždraustu vie- 
šai pardavinėt komunistinį 
laikraštį Daily Wofkeri. 
Kartu jie ragina panaikint 
valstijinį Daily Wbrkerio

Daily Workerio adminis
tracija įteikė prašymą auk
ščiausiam valstijos teismui, 
kad užgintų tuos pasimoji- 
mus, siekiančius sustabdyti 
to laikraščio pardavinėji
mą.

- „ Duesseldorf, Vokietija.— 
Ruošiasi streikuot pusė mi- 
liono vokiečių geležies ir 
plieno darbininkų vakarinė
je Vokietijoje.

Metai 41-mieji, Dienraščio 33-tieji.

AMERIKONAI PRIVERSTI
PASITRAUKT IS SEOULO
Stengiasi išvengt Apsupimo ir 
ištrūkt laivais per Inčon uostą

liaudininkai
Korėja, saus. 4. — šiau

rinės Korėjos 
ir jų padėjėjai kinai štur
mavo ir užėmė Seoulą, Pie- 
tainės Korėjos sostinę, pus
antro miliorto gyventojų 
miestą.

Apie 80,000 amerikonų ir 
anglų kariuomenės buvo 
priversti pasitraukt iš Se
oulo. Pirm pasitraukiant, 
jie plačiai gaisrais užkūrė 
miestą. •

(Fotografiniai paveikslai 
amerikiniuose laikraščiuose 
saus. 3 ir 4 d. rodo, kaip a- 
merikonai urmu degina net 
kaimus Seoulo apskrityje.)

Smunka Jugoslavijos 
ūkis ir pramonė

iš 
la-

Sofija. — Laikraščiai 
Jugoslavijos liudija, kad 
bai šlubuoja atsilikęs jos 
penkmečio planas pramonei 
ir ūkiui pakelti. 70 procen
tų metalo liejyklų dirbinių 
per daug prasti. Vien Sni
der o vsko liejyklon kasdien 
neateina darban apie 400 
darbininkų.

Jugoslavijos valdovas Ti
to bando almužniškomis 
“paskolomis” . iš • Amerikos 
taisyti krinkantį savo ūkįtaisyti krinkantį savo 
ir pramonę.

Texas žemės savininkai 
priešinasi kariuomenės 
stovyklai — bijo A-bombos

Brownwood, Texas. —Su
sirinkę žemės savininkai 
šioje apylinkėje užprotesta
vo prieš valdžios planą at- 
steigti Camp Bowie stovyk
lą armijai lavinti. Jie sako, 
stovykla užtrauktų atomi
nes priešų bombas.

Per Antrąjį pasaulinį ka- 
j ra toje stovykloje buvo 
; muštruojama 200,000 ka- 
' riuomenės. •

Trečdalis Pragos pajamų 
skiriama apšvietai

Praga. — Trečdalis visų 
Čechoslovakijos sostinės 
Pragos pajamų yra skiria
ma mokykloms, dailei ir 
tikroviniams mokslams.

Tarp kitko, bus padidin
tas ir gimnazijų skaičius 
suaugusiems.

Liaudies respublikų įstaty
mai prieš karo kurstytojus

Praga. — čechoslovaki
jos seimai išleido įstatymą, 
uždrausdamas kurstyti ką
rą.

Pirmiau toki įstatymai 
buvo išleisti Vengrijoj, Ru
munijoj ir rytinėje Demok
ratinėje Vokiečių Respubli
koje. K /

Buenos Aires. —Karščiai 
Argentinoje pakilo iki 116 
laipsnių.

Mexico City. — Per kalė
dines šventes čia sušalo 15 
žmonių.
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Amerikonai skubi pasiektu 
laivus

i ' ’
Pasišalinę iš Seoulo ame

rikonai skubiai traukiasi 
tolyn atgal į pietų vakarus, 
linkui Inčono uosto. Ten jų 

į laukia būrys amerikinių ir 
i angliškų laivų, kuriais jan
kiai ir anglai tikisi ištrūkti 
nuo gręsiančio apsupimo.

Amerikos karo laivai 
smarkiai bombarduoja besi
vejančius kinus ii* Korėjos 
liaudininkus. Laivų ir lėk
tuvų ugnis taipgi pridengia 
bėgančius uostan ameriko
nus. Upstas yra 20 mylių į 
vakarus nuo Seoulo.

Liaudininkai, be kitko, 
užėmė geriausią Korėjoje 
lėktuvų stotį Kimpo, 15 my
liu i šiaurvakarius nuo Se-' 
oulo.

Anglų žinių agentūrk 
Reuters sako:

— Kinų ir Korėjos liau
dininkų kertami smūgiai 
Seoulo srityje baisiai ‘'nu
stebino amerikonus.”

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai per keturias 
pastarąsias dienas atmetė 
amerikonus iki 38 mylių at
gal į pietus nuo 38-tos pa
ralelės, buvusios sienos 
tarp šiaurinės Korėjos ir 
Pietinės - tautininkų Korė
jos.

Gręsia kiti apsupimai
Viduriniame fronte šiau

riniai korėjiečiai ir kinai 
užėmė Kapyong ir čunčon 
miestus ir artėja prie Von- 
džu, geležinkelio ir vieške
lių ’mazgo, apie 50 mylių į 
pietų vakarus nuo Seoulo. 
Jie stengiasi užkirsti ame
rikonams pabėgimą į Pu
san uostą, pietiniame Korė
jos pussalio gale.

Rytiniame fronte Korė
jos liaudininkai prasigrūmė 
apie 20 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės.

I
i

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, saus. 3. —- 
Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija, glau
džiai bendradarbiaudama 
su kinais savanoriais, nai
kina priešus ir toliau išvys
to ofensyvo žygius visame 
fronte.

liaudi-

Nauji amerikonų 
nuostoliai Korėjoj

Washington. — Karinė 
vyriausybė sausio 3 d. pa
skelbė, jog Korėjos kare a- 
merikonai nukentėjo šito
kius naujus nuostolius:

Dar 99 užmušta, 205 su
žeista ir 155 be žinios din
go.

Valdiniai pranešimai apie 
karinius nuostolius pavė
luoja bent vieną savaitę.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šalčiau.
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JUOZĄ BENDORAVIČIŲ PALAIDOJUS
neilgai; prašau Senų Vinco, 
kad jis tartų keletą žodžių.

Jis primena, jog Juozas 
Bendoravičius čia gulės ne 
vienas tarp svetimųjų: šw- 
se kapinėse jau ilsisi visa 
eilė, mirusiųjų mūsų drau
gų ir draugių veikėjų; kai 
kurių sumini jis vardus.

Grįžtame atgal užkan- 
Draugai Smitas,

Štai ir dabar jis man sa- 
ko:
— Per Kalėdų šventes ap

lankiau visą eilę žmonių, 
su jais kalbėjausi mūsų 
spaudos reikalais.

Ir draugas Smitas įtei
kia gniūžtę pinigų ir žmo
nių adresų, prašydamas j 
perduoti visa tai adminis-j

Įvardžiu),, apie mūsų spau- tracijai. džiams.
reikalą ją Mes visi trys praleidžia- Senas Vincas,. Merkis ir šių 

* - |me net keletą valandų besi-] žodžių rašytojas dar paša- 
Juozas Bendora-įkalbėdami apie visokiausius į ko trumputes kalbeles apie

Amilija Valiinskaite, dabar- joje,, Jis nemažai yra para
tife Bendorąvičiene. 
du užaugino, vieną

(žiupsnelis įspūdžių)
I.

Naujų Metų popietis. Žmo
nės visur šventiškai nusi 
teikę. Pennsylvanijos gele
žinkelio stotis 
pina publikos, 
vyksta namo, 
savo miestus, 
nę didmiesty.

Traukinys, 
kau į Philade’lphiją, taipgi 
kupinas linksmų žmonių,— 
stoka sėdimųjų vietų; dau
gelis stovi. Visa tai prime-1 Jitinis ir kultūrinis ^centras. u^mį’esįį jr Į<aį jįs dirbo

bŪSti xx^xxx£ vica.x^^x xx^cxS

Y p .valandas, Juozas nebuvo į- 
sitraukęs į tiesiogines orga-t 
nizacines pareigas, bet jis

Juor-šęs Laisvei korespondenci- 
sūnų,, jų ir straipsnių. Dar tik

į’ Robertą, kiwis jau yra ve- praėjusią visarą mūsų laik-
dęs ir su savo žmona Regi- raštyj. tilpo jo vienas įdo- 
ųa augina jau ketverių me-.mus straipsųis (po slapy- 
tų sūnelį taipgi Robertą. į _

Šitiek galima, pateikti dą, jos rolę ir 
biografinių žinių apie Juo-1 išlaikyti., 
zą Bendoravičių. 1

II. . |
1943 metais Philadelphi- 

ja Amerikos lietuviams dar- 
bininkams buvo svarbus po- kaį janJ teko sitraukti į 

- x . ---- . , .’’ užmiestį ir kai jis ulxb^
na karo laikotarpį, kai kra- ten buvo Lietuvių sunjai fįzįnį darbą per ilgas
što transportacijos priemo- Socialistų Sąjungos '
nės buvo pajungtos dau-^o; tuomet ten ėjo LSS or 

iau kariniams reikalams, jganas uKova”

Niūjorke ku-
Vieni par- 

kiti grįžta į 
pasilinksmi-

kuriuo vy-

Japonijos militarizma prikėlimo pavojus
Pasirodo, kad mūsų vyriausybė ne tik Vokietiją nori 

iš naujcrapginkluoti. Panaši problema atsirado ir Japo.-. 
nįjoje. Sveikindamas j?iponus su Naujais Metais, gene
rolas MacArthur prisiminė, kad Japonijai reikės gink
luotos jėgos “apsigynimui”. Tuo jis davė suprasti, kad 
greitoje ateityje prasidės Japonijos apginklavimas.

Iš Tokyo praneša, kad šiam generolo MacArthuro pa
siūlymui didelio, entuziastingo pritarimo tarpe japonų 
nesimato. Tik mažytė reakcionierių klika norėtų Japo
nijos militarizmo prisikėlimo. Plačioji liaudis nebenori i 
vėl patekti po militaristų jungu ir būti jų įrankiu impe
rialistinėse avantiūrose.

Be to, japonų militarizmo atkūrimas sudaro Timčiausį, 
pavojų kitoms Azijos tautoms. Japonijos militarizmas 
juk buvo pasiėmęs Form,ozą, Korėją ir. ilgai terorizavo 
Kiniją. Australija irgi nesijaučia saugiai. Australija 
jau pareiškė savo susirūpinimą gen. MacArthuro kalbo
mis apie Japonijos apginklavimą. Ji mato savo laisvei 
naują pavojų. « .

Bet, žinoma, tie susirūpinimai ir protestai nieko negel- vyties genų vainikų, 
bės, jeigu mūsų vyriausybė rimtai pradės Japoniją iš 
naujo apginkluoti. Mažai tepaveiks ir Japonijos žmonių 
neprielankumas. Japonija yra okupuota šalis, valdoma 
gen. MacArthuro. Japonijos valdančioji klika, su impe
ratoriumi Hirohito pryšakyje, tik laukia naujos progos

što transportacijos priemo- Socialistų Sąjungos

giau Kariniams reiKaiam.s.
Už poros valandų aš jau,vo. spaustuvę; 

esu Romano laidotuvių šer-jyeikė Choras;, 
meninėje-koplyčioje Phila-. jauni vyrai

sa

1 žodžiu, < 
vičius buvo pirmaeilinis, 
ištikimas ir energingas vei- 
kėjas.

Tik paskutiniuoju laiku.

tuomet
... ..... .  ~ _____  ____ ir merginos 

'dėlphijoj. Urmą kartą, man I vaidino scenoje visokius 
-čia tenka būti: tai didelė, veikalus;, tuomet ten daž- 

taipgi kupina nai
žmonių. Bet šių veiduose konferencijps, ] _
jau ne džiaugsmą, o liūdesį]Tai buvo linksmi laikai, 
matai. Jie čia gi suėjo atsi-; Pažangusis' darbininkų 
sveikinti su savo ilgamečiu judėjimas tuomet PhiladeU 
draugu, Juozu Bendoravi- phijoje sukosį tik aplink 
čium (Bender) ten toli, pa- socialistinį (vėliau komu- 
čiame šermeninės gale gu- nistinį) judėjimą, 
linčiu karste tarp dau-

Pasi- nuopelnas buvo, tame, kad 
tinka našlė, Amilija Bendo- jis, vos tik atvykęs į Phila- 
ravičienė, taipgi sūnus Ro-]delphiją, tuojau ryžosi pa
bertas. įtapti organizuotu darbiniu-

Juozas Bendoravičius gi-i ku, lavintis politiniai, švies
ulė prieš arti 60 metų, bet stis, pažinti Markso moks- 

apsiginklavimui. Ne Japonijos paprastųjų žmonių balsas, I Ps l?i>ies mirti atrodė ciąug 4. .
bet tos valdančiosios klikos ir gen. MacArthuro susita- [jaunesnis,_ apie 50 me-( ’an pasawja Senas Vm-
rimas nulems ateitį.. tlU atrodė sveikas ir gaidas: _

Šiame atsitikime svarbiausias vaidmuo priklauso Ame- vus- m'i’ė 1950 m. gruo-. 
rlkos žmonęms. Ar Amerikos žmonės leis savo vyriau- /“.V1* 11111 f
sybei atkurti Japonijos militarizma ir laukti naujo Pearl.egevillejc, netoli Philadel-| jaunas, 
Harbor incidento? !PhiW kur jis su žmona, raudom

isūimrn ir marčia rx „ 
| siuojųjaiku gyveno. Jis mi-d<etų užsisakyti Kovą, kaip 
'rė staiga7; krito nuo širdies jis galėtų būti organizuotu 

Komercinė spauda ir radijo komentatoriai kasdien ra- smūgio. socialistu..,.__ I rpUo vaiJęį11,u bUV0 J/U0_

ir turėjo 
tuomet ten j-dažnai parėmė musų spau-.

^enl dą medžiagiškai, kiek leido 
jam sąlygos. ■ i

Tiek galima kukliai pa
sakyti apie Juozą Bendora
vičių, kaip, veikėją.

Ir su kuriais mūsų drau
gais ir draugėmis teko man 
kalbėtis, o kalbėjausi ten su 
daugeliu, visų* nuomonės 
supuola su čia išreikštomis.

III.
Labai gaila, kad ir kitų 

mūsų senesniųjų veikėjų 
sveikata šiuo metu pašlijo.
Senas judėjimo veteranas, 

A. «L Bekampis, skundžia
si : nuo praėjusio, rudens, 
kai jį liga buvo sunkiai už
gulusi,, jis ir dabar nesijau
čia pilnai normalus; ranka, 
tiesa, atkiuto, bet girdėsena 
susilpnėjo.

, Ilgametis veikėjas 
Merkis, skundžiasi, jog 
žin kas negera esą jo 
garoje.

Pranaitis taipgi .bėdavo-!
j^. . •

Mūsų bendradarbis ir 
veikėjas A. J. Smitas, ku
riam, beje, jau sukako 65 
metai, bet kuris atrodo 
daug jaunesnis, kadaise per’ 
ilgą laiką nesijautė norma- 

—7k — ----------------------------------- -- ---------------------------------r------------------------------ ----------------------—— —--------------------,x . . t| . .. . tll<d, nemažai lėšavo jam
Jįs sako, kad “talkininkai pranešė procentais didesnius ūną, — praleido^jį sunkiai1 Kadaise jis buvo veiklus,' j t()— pet muo metu' ,

• nuostolius, negu jų priešai.” įdirbdamas nrie visokiu dar- vienas vadovaujančių vei-suotas, bet saulele nuolat
D.aug geriau žinoti visą tiesą apie nuostolius. Ameri

kos žmonės turi teisę žinoti.

Karo nuostoliai

apšti vieta, 
žmonių. Bet

vykdavo 
šių veiduose konferencijps,

prakalbos, 
mitingai.

Juozo Bendoravičiaus

vwo. muc. ’ — Vieną kartą 1913 me
džio men. 28 d.; mirė Col-] tais ateina į Kovos leidyklą 

, pilnas energijos, 
audonais skruostais vaiki- 

jsūAum ir marčia paskiau- nas ir klausia, kaip jis ga-
ka-
nu-

reikalus - reikalėlius. (mūsų spaudos reikalus, 
Pats Smitas, beje, kadai- apie darbus, kuriuos kadai

se yra gyvenęs ir veikęs se dirbo Juozas, kurie da- 
Argentinoje; apie jį senieji bar reikės dirbti likusiems. 
Argentinos lietuviai ir da-1 
bar turi gražiausius 
minimus.

Vienintelis Smitu
Viktoras, šiuo metu yra 
Jungtinių Valstijų armijo
je; paskiausis jo tėvams 
laiškas atėjo iš Tokio.

Skirstomės kas sau. 
prisi-! Draugai Merkiai paveža 

mane iki geležinkelio stor 
sūnus, ties.

Stovėdamas viršutinėje 
platformoje, belaukdamas 
traukinio, galvoju, —- gal
voju apie Philadelphiją,% 
apie josios veikėjus, apie 
mūsų darbą, •— didelį 'dar
bą, svarbų darbą ir darbuo
tojus. Ir galvodamas įsiti
kinu, kad visi draugai ir 
draugės daugiau veiks, ne
gu veikė, kad jokia senatvė 
jų nuo darbo. nesuląikyĄs 
kad darban stos ir tie,, ku
rie pavargę ar dėl kuri^ 
kitų priežasčių pasitraukę 
iš mūsų eilių. Nes gadynė, 
kurioje gyvename, yra to
kia svarbi ir taip reikalin
ga darbuotojų!...

*
Per šventes laidotuvių 

velionio biografinius bruo-j direktorius Romanas turė- 
žus, jo atliktus!darbus, o ir.jo automobilio nelaimę ir 
tai, kokios mi|žinij^ws, ko- įap0 sužeistas; jis guli lo- 

permainos Voje, tad ryšium su Juozo 
pasaulyj įvyko po to, kai laidotuvėmis 'pareigas gra- 
Juozas Bendoravičius pata- ^iai atliko jo pavaduotojai, 
po klasiniai sąmoningu dar-i—ypatingai jo maloni žmo- 
bininku, pradėjo galvoti irĮna> Mrs. Roman, 
veikti visuomeniškai... i _______ :.

Karstas iškilmingai neša- Plytos kolūkio statyboms 
mas į automobilį, o paskui: ---------
jį — palydovai: žmona, sū-1 Kulių apylinkės 
nūs, giminės, drąugai.

Iš vakaro šermenyse, aiš
ku,. dalyvavo ir Lyros Chor 
ro narių. Na, ir tie, kurie! 
buvo, vadovaujant Rožytei, 
sugiedojo prie Juozo'kars
to “Neverkit pas kapą" — 
žodžiai Juliaus Janonio, 
muzika Miko Petrausko. 
Gilų įspūdį paliko klausy
tojuose šis lyriečių as!

Antradienio /fytmetį at

 

eina nemaloniausia valan

 

da man: kalbėlį prie miru

 

siojo draugo kaj-sto.

Kalbu . ..' Dėįtau ne tik

kios istorines

> Juozas gimė Meškučių]1
yi*a menki. Girdi, priešų žūsta dešimt sykių tiek, kiek kaime, Marijampolės aps-zas Bendoravičius.
mūsų. [krityj, neturtinga valstiečio Nuo. to laika Bendoravi-

Bet štai dabar The N. Y. Times korespondentas Greg i šeimoje. 1913 metais atvy- cius ir buvo visą savo gy- 
McGregor rašo iš Seoul ir nedrąsiai prasitaria, kad mū-iko jis į Philadelphiją ir čiaį Vonimą organizuotame lie- 
šiuose prie Seoul Amerikos nuostoliai buvo labai dideli.' praleido visą savo gyveni-(tuvių darbininkų judėjime.1 

‘ [ l, — praleido^jį sunkiai1 - j— ■
įdirbdamas prie visokių dar- vienas vadovaujančių ve!- ^ sveikata žymjai sustiprč- MCV
bų; kadaise, dviem atvejais, kej.ų. Daug jis yra dirbęs į0 dgka tam kad .•= ia kyscioja pro debesėlių kam- 
bande įsikurti smulkiame kultūriniame darbe, ypatin- stroniai dabina " ,

Ibiznyj, bet nevyko. Mirė gai vaidyboje;, dar daugiau
i jis dirbo politiniame darbe, dovaną

mina Aųnerikos žmones, kad musų nuostoliai Korėjoje

Demokratų Partijoje
Jau susirinko 82-rasis Kongresas. Jame republikonai - 

bus daug skaitlingesni, negu buvo 81-jam Kongrese. At
rodo, kad ir pačioje demokratų partijoje trumaniniai de-; 
mokratai pralaimėjo pietiniams reakcionieriams labai 
svarbias pozicijas. : 
riu tapo išrinktas pietinių reakcionierių remiamas kan-! 
didatas senatorius M’Farland. Trumaniečiai norėjo iš-! 
rinkti senatorių Joseph C. O’Mahoney, bet pralaimėjo. 
Prieš juos susivienijo pietinių ir vakarinių valstijų de
mokratai ir 35 balsais prieš 19 pastatė savo žmogų.

PLUNGĖ, lapkr. 4 d. —
. . _ i “Pergalės?

,. . . , , , . u - • į kolūkio plytinės !įpl$ktywų
Viso važiuoja apie 20 au-, vadovaujamas - Balsevičia® 

tomobilių, pilnų žmonių. j prisiėmė padidintus socialiste 
Gražiųjų Oakland ka-lniu$ įsipareigojimus. Tesėda- 

pinių kampely, po uždanga-'™’ savo pažadus, plytinės dar
iu, laukia duobė . . .

Dangus truputėlį debe-
bininkai jau pagamino ir iš
džiovino 70,000 plytą,.

Pastatyta nauja lauko tipo.
-plytų degimo krosnis. Lenkty- ' 

v._ . niaudami plytinės, pirmūnai
i pus, tarytum žiūrėdama į Anužis ir'P. Jonauskas k£s- 

Įteikdamas Laisvei $5itai’, kas čia dedasL Oras.-lien įvykdo po pusantros iš- 
• Vaitkus * malonus, sniego dar nera/dirbio normos. Nuo jų neatsi

tikai kur žolelė tebežaliuoja. ■ lieka E. Tamolė, * P. Rimeikis
Čia vėl tenka kalbėti, bet ir A. Davidavičius.

įbiznyj, bet nevyko. Mirė gai vaidyboje; dar daugiau 
darbininku - karpenteriu. i jis dirbo politiniame darbe, > dovaną, Juozas

1914 metais susituokė su taipgi Lįteratūros Draugi-'man sake: 
; — Jau nedirbu treti me
tai — sveikatą 
bet, va, dovana 
čiui; žinau, kad 
sunku verstis. ' 

Mūsų Senasis 
pasiekęs 70-tą ją 
metelių, šiuo metu 
geriau nei prieš keletą me-, 
tų ir dar pilnas energijos.

Sakiau draugams:
— Saugokite save sveika

tą, be kurios nieko nebus. 
Bet tai nereiškia, kad svei-j 
katą saugo jaut žmogus tu-: 
ri liautis veikęs. ReikalinJ

Prašome visų skubaus
|o pietiniams reaKCionieriams iaoai| i- •
Štai demokratų kokusb Senate lydė-įClCIIM?SlO

Literatūros Draugijos nariams ir veikėjams . I
Jau įžengėme į 1951 metus. Svarbu, kad juos pradėtu- 

mėme rimtai ir išmintingai. Svarbu, kad mūsų Draugi-
Atstovų Bute demokratų lyderiu tapo išrinktas at- jos organizaciniai reikalai pradžioje metų atsistotų ant 

stovas Johnson iš Texas, atviras ir aiškus trumaniečių tvirtų kojų. Kaip kasmet, taip, šiemet pats svarbiausias 
priešas. Todėl" reikia tikėtis, kad šiame Kongrese dar la- (organizacinis klausimas tai greitas narinių duoklių pa
biru sustiprės bendrasis reakcinių republikonų ir pieti- simokėjimas. 
nių demokratų frontas. Tuo reikalu ir rašome šį paraginimą. Žinome, kad be

veik visi Lietuvių Literatūros Draugijos nariai yra pa-

neleidžia;' 
dįenraš- ] 

jums ten

Vincas, i 
dešimtį 
atrodo i

Vajus
Pratęstas

Pačių vajininku prašymu, Laisvės vajus ga
vimui naujų skaitytojų yra pratęstas iki sausio 
27 d., 1951 m., iki Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavimo.

Keturių Didžiųjų susirinkimas
%

Pagaliau, spaudą paskelbė Tarybų Sąjungos botą. Joje 
Sovietai pakartoja, kad svarbiausias klausimas prieš vi
są žmoniją tebėra klausimas Vokietijos demilitarizacijos, 
|ai yra, galutinis sunaikinimas visų Vokietijos militariz- 
mOApagrindų ir nebeleidimas jam iš naujo atsikurti. Jie 
nepriesingi pasitarimui kitais klausimais, liečiančiais 
Vokietiją, jeigu to nori Amerika, Anglija ir Francūzija. 
Jie priima pasiūlymą, kad pirmiausia susirinktų tų ke- 

- turiu valstybių įgaliotiniai pagaminimui dar.botvarkio 
dėl Užsieninių reikalų ministrų konferencijos. Jie siūlo, 
kad toks susirinkimas įvyktų ne New Yorke, bet Mask
voje, Londone, arba Paryžiuje, nes tos vietos daugumai 

parankesnės.
Bet tai dar nereiškia, kad Keturių Didžiųjų konferen

cija jau tikrai įvyks. Iš Londono ir Paryžiaus praneša, 
’ kad Anglijos ir Francūzijos vyriausybės gana prielan- 

; kiai žiūri į Sovietų notą ir nori, kad ministrų konferen
cija įvyktų. Tačiau kitaip žiūri Washingtonas. Iš mūsų 
sostinės eina gandai, kad į Sovietų notą labai skeptiškai 
žiūri mūsų vyriausybė ir labai mažai vilties teturi bet 
kokiam susitarimui tarpe Rytų ir Vakarų.

-- Mūsų komercinė spauda ragina mūsų vyriausybę eiti 
pirmyn su planu apginkluoti Vakarų Europą ir atkurti 
Vokietijos armiją. Aišku, kad nei Anglija, nei Francū
zija neišstos prieš Amerikos nusistatymą.

Bet jeigu ir įvyktų konferencija, ji nieko neduotų,,

žangiosios spaudos skaitytojai. Todėl visus naiius ge- g3,§ poilsis* reikia perdaug] 
riausia ir lengviausia pasiekti per spaudą. Perskaitę šįlfį^įgkąį nepersidirbti; ten-’
paraginimą, nenumokite ranka, bet'tuojau atlikite savo 
organizacinę pareigą: be jokio, delsimo primokėkite na
rines duokles. Jeigu kuris negalite prįbųti į kuop.os susi
rinkimą, duokles priduokite per savo kuopos vieną kurį 
viršininką ^rįa šiaip narį, kuris bus susirinki$ė arba 
susisieks su kuopos viršininkais.

Mūsų Draugijoje, kur duoklė yra metinė, greitas, 
pradžioje metų duoklių pasimokėjimas nulemia viską,. 
Narinė duoklė palyginti visiškai maža: tik du doleriai 
per metus. Kiekvienas narys gali ištesėti. ( r Q _

Labai karštai raginame kuopų viršininkus ir veikėjus! ^ena ųuo-1918 metų. Spė
tu© jau rimčiausiai susirūpinti duoklių rinkimu, Kię.k-'kąd jis geriau pažįsta 
vieną prašome įsitraukti į darbą. Ypatingai didžiosiose PhiĮaųelphijos -lietuvius nei 
kuopose reikia didelės talkos. Nepąlikite viso darbo tik kuris kitas mūsų veikėjų, 
vienam kuopos sekretoriui arba iždinįųkui. r palaiko .pažintis

Garbė būti pirmutiniams. Garbė kuopai, būti garbės |ąsmenm.Kai, ^psuankyaamas 
sąraše. ...

Pasitikime, kad šis paraginimas susilauks greito ir 
plataus atsiliepimo iš visų narių ir veikėjų. Lauksime 
duoklių už šiuos metus iš vįsų kuopų!

Ceotralinis Komitetas.

tuojau rimčiausiai susirūpinti duoklių rinkimu

ka apsižiūrėti, ką valgai, 
bet negalime nei minutei 
pamiršti judėjimo.

Ką gi kitą kas nors galė
tų dąugiau patarti?

. • jy. • 
Draugai Smitai vežasi 

pas save nakvynei.
] Smitas* Philadelphijoj gy-

Kię.kZ' -Ps g^iau pažįsta

Sunki žiema daugelyje valstijų, ( kai kurių 
kolonijų pavėlintas Įstojimas į vajų ir didžio
sios šventės buvo priežastimi vajaus pratęsimą.

Iki šiol vajininkai jau gavo gražų skaičių 
naujų skaitytojų. Vajų pratęsus, prašome vi
sų vajininku darbuotis gavimui naujų skaity
tojų ir atnaujinimui išsibaigusių prenumeratą.

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

r . , . #
šiemet sukanka 40 metų, kai išleidžiama 

Laisvė. Pasirūpinkime tinkamai atžymėti tą 
gražią sukaktį. Atžymėkime gavimu daug uaų-' 
jų skaitytojų ir sėkmingu atsinaujinimu prenu
meratos.

jeigu j,op bus mūsų vyriausybės einamą, su beviltiškumu, 
ir jeigu nebus pakeistas jos nusistatymas atkurti Vokie
tijos ginkluotas jėgas. Tą reikia atsiminti, sekant dery
bas dėl Keturių Didžiųjų susirinkimo?

pas daugelį žmonių į na
mus.' Ilgai' buvęs Laisvės 
vajininku, Smitas atminti
nai žino, daugybės žmonių 
adresus; turėdamas auto
mobilį, jis neleidžia jam už 
dyką stovėti garadžiuje: 
pįifiųąi progai pasitaikius, 
sėdasi ir vyksta pas žmo
nes.

Prašome įsitemyti, kad Laisvės bendravęs 
dalininkų suvažiavimas įvyksta š. m. sausio 27 
d. Pasirūpinkite asmeniniai ir nuo organiza
cijų pasveikinti suvažiavimą ir paremti dięn- 
raštį Laisvę aukomis.

Laisvės Administraciją.
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Kalnas, kurio žmogus dar neužkariavo
Everesto kalnas yra auk

ščiausias pasaulyje, jo vir
šūnė randasi 29,141 pėdos 
aukštyje virš jūros lygio. 
Tai aukščiausia viršūnė 
Himalajų kalnyne, kuris tę
siasi ant Tibeto (Kinijos) 
ir Nepalo rubežiaus.

Jau keli šimtmečiai kaip 
žmonės stengėsi užlipti ant 
tos aukščiausios viršūnės. 
Iki šios dienos niekas jos 
dar nepasiekė.

Tiesa, 1924-tais metais 
du anglai laipiotojai, Mallo
ry ir Irvine, pasiekė punktą 
28,000 pėdų aukštyje, ir iš 
ten telegrafavo, kad jie pa
sileidžia aukštyn. Jie pra
nyko viršūnės miglose, ir 
apie juos niekad daugiau 

r. ifoebuvo girdėta. Gal jie ir 
pasiekė viršūnę, gal ne. Tas 

j ležinoma. Bet vienas daly
kas žinomas: joks laipioto
jas, kuris sugrįžo, nepasie
kė viršūnės.

Vienu metu šveicaras lai
piotojas, kuris baAdė pa
siekti Everesto viršūnę, bet 
jis, kaip ir kiti, nepasiekė, 
po to rašė:

“Lengva kalbėti apie auk
što kalno viršūnę, bet sun
ku ją įsivaizduoti ./tiems, 
kurie ten nebuvo. Ąr ėjote 
kada nors tokioje pūgoje ir 
audroje ,kur vėjas jus par- 
verčia ant kiekvieno antro 
žingsnio, kur vėjo pasiutiš
kas švilpimas nesustoja nei 
vienai valandėlei, kur snie
gas yra toks smulkus ir aš- 
įpus, kaip sutrintas meta
ms, kur žmogus nematai 
nei du žingsnius prieš sa
ve, kur niekad nežinai ar 
koja neslys ant stiklo slidu- 
mo ledo, kuris klastingai 
pridengtas sniego sluoks
niu?

“Himalajuose, net daug 
• žemiau Everesto viršūnės, 

tokios sąlygos viešpatauja 
beveik kiekvieną metų die
ną ir naktį Skirtumo tarp 
žiemos ir vasaros beveik 
nėra. Prie to prisideda di
džiausia sunkenybė: oro , 
skystumas. Pulsas pradeda 
greitai mušti. Iš dantų kar
tais sunkiasi kraujas. Kvė
puodamas jauti, kad lyg o- 
ro neužtektų. Tokioje aukš
tumoje orlaivyje lakūnai 
užsideda deguonies kaukes. 
Bet kalnų laipiotojas to ne
gali padaryti, nes jis ir be 
kaukės spsunkintas daugy
be dalykų, kuriuos privalo 

savimi vilkti. Kalnų lai
piojimas gali skambėti kaip 
malonus ir romantiškas už
siėmimas pašaliečiams, ku
rie to niekad nebandė, bet 
aš jus užtikrinu, kad sun
kesnio dalyko nėra pašau- 

t lyje-”,
Taip laipiojimą į aukštusį _

r kalnus aprašė vienas šv£i- 
naraa lainint.niaa. Danteliscaras laipiotojas. Daugelis 
kitų laipiotojų aprašė savo 
bandymus pasiekti Everes-
to viršūnę. Nė vienam jų 
tas žygis nepasisekė.

Iš šiaurės Ar Pietų?
Iki šiol visi laipiotojai, 

kurie bandė pasiekti Eve
resto viršūnę, tai bandė pa
daryti iš šiaurinio šlaito, iš •r z
Tibeto pusės. Neseniai ame
rikiečių laipiotojų ekspedi
cija bandė pasiekti Everes- 

iš Pietų, iš Nepalo pusės, 
lėnu metu jiems atrodė, 
ad viršūnę pasiekti iš tos 
tįsės buš lengviau. Bet jie 

iko. Jie grįžo su nuo- 
kad pasiekti Nepalo

keliu Everestą dar sunkiau 
negu per Tibetą.

Amerikiečių ekspedicijai 
vadovavo New Yorko Os
car R. Houston. Ilgai jo 
ekspedicija radosi Nepale, 
kur iš tolo studijavo Eve- dalykus, kurie skamba la- 
restą. Ant kiek galima buvo 
spręsti, priėjimas pietiniu 
šlaitu atrodė lengvesnis ne
gu šiauriniu. Šlaitas atrodė 
ne toks status,, ir nors tas 
reiškė, kad kelionė bus il
gesnė, tas taipgi reiškė, kad 
ji bus ne tokia sunki.

Budistų Vienolyne
> 13,000 pėdų aukštumoje 
ekspedicija surado didelį 
budistų vienuolyną. Keliau
tojai buvo labai draugiškai 
sutikti. Net viena moteris, 
tūla laipiotoja E. S. Cowels, 
kuri buvo vienintelė mote
ris ekspedicijoje, vienuolių 
buvo draugiškai priimta, 
nors bendrai moterys į to
kius vienuolynus neįleidžia
mos.

Vienuoliai juokėsi, kuo
met jankiai jiems per ver
tėjus paaiškino, kad jie 
rengiasi pasiekti Everesto 
viršūnę. “Tas jokiu būdu 
negalima”^ sakė vienuoliai. 
Kaip jankiai vėliau paty
rė, tiesa buvo vienuolių.

Dalis ekspedicijos pasili
ko vienuolyne, ir keli jau
nesni laipiotojai pasileido į 
tolimesnę kelionę, link vir
šūnės. Nuo vienuolyno 13,- 
000 pėdų aukštumoje iki 
viršūnės juos dar skyrė net 
16,000 pėdų. Jie pasiekė tik
tai 19,000 pėdų aukštumą, 
tai yra apie 10,000 pėdų že
miau viršūnės.

Bet ir tas aukštis buvo 
pirmas toks pasiektas pie
tiniame šlaite. Ten jie piešė 
naujus žemėlapius, darė fo
tografijas, nes joks keliau
tojas - tyrinėtojas dar ten 
anksčiau nebuvo. Jie atra
do, kad tokioje aukštumoje 
(kas jau yra 3,000 pėdų

tektų į rinką, tai nupultų 
jų kaina.

Tokiu būdu maistas ame
rikiečiams buvo brangina- (^e?u"

Imas, o valgiu perviršiai ’ • . -
viai, barti kalnų kiškiai, siunčiami Vokieti jon ir ki- klausimas.

ir ne^ i tur užsienin

aukščiau Monblano Švei
carijoje) dar gyvena gy-

sniego leopardai, 
paukščiai.

Bet jie surado ir kitus

bai liūdnai kalnų laipioto
jams: jie surado, kad apie 
toje aukštumoje šlaitas 
staiga pasidaro beveik sta
tus, pilnas plyšių ir. ledo 
šmotų, kad ten lipti jokiu 
būdu neįmanoma. Taigi 
laipiotojams dabar žinoma, 
kad nors iš tolo pietinis 
šlaitas atrodo lengvesnis už 
šiaurinį, faktinai jis dar 
sunkesnis. Tai skamba kaip 
liūdna žinia laipiotojams, 
nes dabar jie vėl turės 
kreipti savo pastangas į 
šiaurinį Tibeto šlaitą, o ten 
jau buvo tiek nepasisekimų, 
kad menkai kas nori laipio
jimą pakartoti.

Anykštėnas

Valdiškoji brangenybes 
filosofija

Washingtono valdžia yra 
sumokėjus farmeriams 700 
milionų dolerių, supirkine- 
dama iš jų “perviršius” 
kiaušinių, sviesto, pieno, 
grūdų, vilnų, bulvių. Val
džia mokėjo vadinamą vi
dutinę kainą už tuos pro
duktus ir krovė juos į savo 
sandėlius. Washing ono po
litikieriai bijojo, kad jeigu 
“per daug” tų valgių pa-

1 on šilai dažnai be reikalo išlupami
vėlius) ar palikti? Tai rim- 

. Bet randa- 
I iur užsienin bei dalinami ižmonių, kurie laiko ton- 
! naminėm la-bdarybėm. ! sijus nereikalingais . ir di- 

Kai pastaruoju laiku | džiuojasi, 
sviesto kaina siekė 80 cen- ----- ----
tų svarui, tai valdžia iš ,sa7 . ------ y*- --------
vo sandėlių pardavė Itali- liaukos giliai gomuryje, iš 
jai 5 milionus ,500 tūkstan-; abiejų pusių ryjamosios 
čių svarų sviesto tiktai po gerklės. Jie pastoja žalin- 
15 centų už svarą. Farme-'g°ms bakterijoms kelią į 
riams valdžia sumokėjo po£er^V tonsHų leidžia- 
60 centu už švara 'to svies-.mos sultys naikina tas bak- c- C. j • •

to. O Ispanijos fašistams ■ merijas.
amerikinė valdžia pardavi- ,JeiSu suskausta tonsilai,
nėjo bulves po centą už bu- dar nereiškia, kad jie 

v butų visai sugedę. Nerei- 
Nuo karo pradžios Kore-P^a tuojau išpjovimui juos 

joje įvairių valgių kainos j npšti. Tūkstančiai apsirgu- 
tapo pakeltos keliais iki 20 tonsilų yra pagydoma.

■ . Yra tam tikras procentas
produktų ir atsilikusiu daktarų, ku
li teisino' ?ie ragina skubiai tonsilus

, kad “daviau iš
imt tonsilus.” Tai klaida. 

Tonsilai yra nedidelės

Jeigu suskausta tonsilai,

šelį. butų visai sugedę. Nerei-

Pabudus nešokti 
tuojaus is lovos

procentų. Dabar valdinin
kai šneka apie ;
stoką ,tuom dalinai teisina’ 
jų pabrangimą ir prisime
na, kad gal reikės užšaldy
ti išpūstas kainas, kartu 
užsaldant ir algas, nors 
daugumos darbininkų algos 
per ta laikotarpi nepakilo.

Tokia tai valdiškoji “lais
vojo verslo” išmintis...

MASKVA. — Sovietinio 
Sibiro valstietė Elenai 
Skomkina nauiuju metų1 
dienoje pagimdė nenkis kū
dikius . Keturi tebėra gyvi.

Maskva. — ,Kataliku ku
nigas John L.,Brassąrd Ka
lėdose atlaikė’mišias ame
rikinės ambasądos rūmuo
se.

mokslininkai Apie galimybes gauti 
iš uraniumo naudingą varomąją jėgą iš

Daugelis vyrų, atsikėlę iš 
ryto,r būna erzūs ir, kaip! aarbui- 
paprastai sakoma, “surū
gę.” ' * .............
terų su geresniu ūpu išlipa 
iš lovos. Jos, bendrai imant, 
apie valandą ilgiau miega, 
negu vyrai, kaip rodo ne
seniai padarytas apklausi
nėjimas. Tai gal bus viena 
priežastis, kodėl rytmetinis 
moterų ūpas smagesnis.

Kitas dalykas, tai pabu
dę vyrai per greitai šoka 
iš lovos. Moterys gi mėgs- ir vieną neutroną. ' Proto- 
ta dar truputį pasivoliot,1 nas yra atominė dalelė su 
pasiraivyt lovoje, pasėdėt teigiamąja (pliusine) elek- 
ir pažiovaut. Tatai patar-įtra, o neutronas neparodo 
tina ir vyrams.

Budininkas laikrodis taip
gi yra nervų erzintojas, jei
gu, jam suzvimbus, žmogus 
tuojau pašoka, stabdo 
zvimbimą ir pradeda reng
tis. r'"

Jau seniai žinoma, kad 
atbudus dar žmogus nėra 
pilnai pabudęs — jo kūnas, 
nervai ir smegenys tebėra 
dalinai apmigę arba apsnū
dę nėr tam tikra laika.

Net prieš tris tūkstan
čius metų rašytoje psalmė
je skaitome sveiką patari
mą: “Kelkitės pasėdėję” 
(lotyniškai: “Surgite post- 
quam. sederitis”). J. C. K.

Sovietų mokslininkai tikisi 
išvystyt hydrogeno atomų jėgą

Amerikiniai 
tikisi išvystyt
ir plutoniumo atominę jėgą hydrogeno atomų sujungi- 
mašinoms varyti. Iš urani- mo į heliumo atomus rašo 
ūmo ir plutoniumo kol kas naujoji laida Sovietinės En- 
daroma tik atom-bombos.

Bet Amerikos atomistai, 
stengdamiesi p a g a m inti 
daug kartų smarkesnę hy-i. .. n ,
d r o g e n i nę (vandenilio) las 1 padaryti įvykdomu 
bombą, tvirtina, kad hydro- Prajyikoj dalyku. _ 
geno atomų negalima būsią 
pakinkyti jokiam kitam |

ciklopedijos. Sako, kas ka
pitalistinei santvarkai at
rodo negalima ,tatai komu
nistinės visuomenės moks-

Yra tam tikras procentas

išimti.
Vienas Philadelphijos 

lietuvis turėjo nesmagų 
krankštimą ir nuėjo pas 
paprastą gydytoją. — Aha, 
gvdytofjas sako,—tavo ton
silai sugedę; reikia juos iš
pjauti.

Žmogus abejodamas nu
eina pas geresnį daktarą ir 

'prisimena apie tonsilus.
Daktaras, naudodamas 

padidinamąjį stiklą ir elek
trine lempute, išžiūrinėja 
tonsilus, apčiupineia, pa
spaudo juos, neranda jokio 
sutinimo nei uždegimo, ir 
sako: — Tovo tonsilai visai 
sveiki ir diržingi. Krankšti- 

lim’as pareina, turbūt, 
nuo uždegimo aukštutinėje 
nosies dalyje.

Žmogus posiavde viduji
niu nosies nleveliu uždpp’i- 
ma, ir pranyko krankšti- • ■— - Į*T|
m n s.

Jau 35 metai non to įniko 
nraėio. ir 
in m vis aerai 
t.phnfn rri nu ia.

PnsiknlhpiiiR 
moją, atrasime 
si tikimu, kur buvo patarta

pašalint iš tikrųjų sveikus 
tonsilus.
Kada vengtinas, o kada 
patartinas tonsilų išėmimas

—Yra daug priežasčių, 
kad tonsilai turi būti palai
komi, — rašo įžymus ame
rikietis daktaras Edwin P. 
Jordan. — Ypač pavojinga 
juos išpjaut, kuomet žmo
gus serga plaučių džiova, 
įvairiomis kraujo ligomis 
ar cukralige (diabetes). O 
priežastys, dėl kurių tonsi
lai išimami, dažnai nėra to
kios aiškios.

Dr. Jordan tęsia:
—Jeigu dažnai kartojasi 

skaudus tonsilų uždegimas; 
jeigu per jų sutinimą pasi
daro sunku nuryti maistą, 
kvėpuoti ar kalbėti, tai 
kia tonsilus išimti.

Jeigu vidujinė ausis 
sikrėtus kokia įkyria 
arba jeigu įmatoma,
chroniškas tonsilų uždegi-

mas savo pūliais gadina 
inkstus, tai tonsilai privalo 
būti pašalinti. Bet visuo
met turi būti patirta ir su
rasta svarbi tam priežastis.

Tik jeigu yra labai gera 
galimybė pagerinti sveika
tą, tiktai tuomet patartina 
tonsilus pašalinti, bet ne 
lupti juos be atodairos, 
akių plotu. N. M.

rei-

ap- 
liga 
kad

Kodėl reikėtų palaikyti 
šviesą namie naktį

ACTH IR GYVATĖS 
ĮGYLIMAS

Naujasis vaistas ACTH, 
gaminamas iš gyvulių po- 
smegeninių liaukų, yra vei
kli gyduolė nuo sąnarių už
degimo (arthritis) ir reu
matizmo, bet tas 
gali būti gyduolė i 
nuodingų gyvačių įgylimo, 
kaip teigia dr. Harley E. 
Cluxton, Armouro Labora-. 
torijų direktorius Chicagoj.

ACTH’u jau išgydyta vie
na moteris nuo gyvatės 
nuodų ,o kita nuo nuodingo 
voro (black widow) įkandi
mo. Abiejų moterų sąna
riai jau buvo sutinę pirma,

duolės į kraują .

vaistas
ir nuo

seni oi i tonsilai 
nejuntamai

su nnžista- 
dniio’inn ot-

“Phonevizijos” judžiai

S.ovietų mokslininkai, ta 
Didesnis skaičius mo-'ęiau, lemia, kad galima bū

tų ateityje gauti naudingą 
varomąją jėgą, sujungiant 
dviguboj o hydrogeno (deu
terium) atomus į stambes
nius heliumo atomus.

Paprastojo hydrogeno 
branduolyje yra tik vienas 
protonas ir daugiau nieko. 
Dviguboje hydrogeno bran
duolys turi vieną protoną

nei teigiamosios nei nei
giamosios ( min u s i n ė s ) 
elektros.

Helium branduolys ‘ susi
deda iš dviejų protonų ir 
dviejų neutronų.

Paprastosios atominės 
bombos jėga susidaro iš 
atomų branduolių skilimo, 
o hvdrogeninės bombos 
smarkumas būtų iš dvigu
bėjo ar trigubo jo (tritium) 
hydrogeno susijungimo į 
sunkesnio elemento ato
mus. Susijungimas dau
giau medžiagos paverstų 
gryna sprogstamąja, degi
nančiąja jėga, negu skili
mas. i

Sovietinė Enciklopedija 
kartu vadina bergždžių A- 
merikos .pasitikėjimą, kad 
atom-bombos “laimūs” ka-

NUGAIŠO GARSIOJI 
CHICAGOS BEŽDŽIONE

Chicago. — Naujųjų 
metų dienoję čia Lincoln 
parko žvėrinčiuje pastipo 
garsioji beždžionė gorila, 
22 metų amžiaus. Ta gori
la vardu “Bushman” buvo 
6 pėdų ir 2 colių aukščio; 
svėrė 550 svarų . Ji per ju
damuosius paveikslus buvo 
žinoma visiem pasaulio 
kraštam.

“Bushmaną” numarino 
širdies raumenų nusilpi
mas (myocarditis). Nuo 
tokios ligos miršta ir daug 
žmonių .

Ši gorila buvo pagauta 
francūzų kolonijoje Vakarų 
Afrikoje 1928 m. ir nupirk
ta už $3,500.

Prieš tokį “sutvėrimą” 
negalėtų atsilaįkyt ir devy^ 
ni neginkluoti vyrai.

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija aštriai smerkė Ame
riką už 
kraštam 
vokiečių

įbrukimą Atlanto 
plapp atgaivint 

armiją. ......

f Viena televizijos kompani
ja pradėjo Chicagoj rodyti 
reguliarius judamuosius1 
paveikslus per telefoną. 
Jau keli šimtai namų užsi
sakė tą vadinamą “phone- 
viziją.”

Kompanija prijungia sa
vo vielas prie televizijos 
imtuvo. Užsiprenumeravęs 
phoneviziją įmeta j savo 
mašiną dolerį metaliniais 
pinigais, ir už tai gali ma
tyt tris judamuosius pa
veikslus per dieną. Kom
panija duoda jam tam ti
krą prietaisą, kurį naudo
jant aiškiai matomi judžiai.

Jeigu kas be to prietaiso 
mėgina “vogtinai” matyti 
phonevizi.j(išžudžius, tai jie 
visaip kraiposi, mirga ir šo
kinėja taip, kad akis gadi
na, ir sunku suprasti, kas 
jodoma.

Nepaisant tokio sumaišy
mo, vaikai vis tiek “vagia” 
judamuosius phonevizijos 
paveikslus.

Paryžius. — Franci jos 
seimo politinis komitetas 
užgyrė komunistų pasiūly
mą nesiųsti ambasadoriaus 
pas Franko fašistų valdžią 
Ispanijoj.

Amerikiečių Nacionalė 
Apsisaugojimų Taryba 
(National Safety Council) 
patarįa laikyt naktį užžieb
tas, tinkamais gaubtuvė
liais pridengtas lemputes 
kambariuose' ir' naminėse 
maudyklose, ypači kur yną 
vaikų ir senų žmonių. Nes 
per griuvimus tamsoje 
įvyksta daug susižeidimų ir 
net mirtinų nelaimių .

Policija patarįa bent vje* 
name ' 
šviesą, 
namų arba miegą. Poįiėijąj 
surado, jog šviesa nakties.. - ' -..wKM

-dare <ek^oš,; jį 
jeigu būtų- išsprogdinu , 
turi milionai atomirtių bom- 
bų.

Tatai apskaičiavo • prof. 
L. Don Leet, Harvardo 
Universiteto seismbgrafi- 
nės stoties direktorius. 
Seismografas yra instru
mentas, nurodantis žemės 
drebėjimus ir jų smarku
mą.

Didžiausias žemės drebė
jimas pernai įvyko Himala
jų kalnuose paliai Kinijos- 
Burmos-Indijos sieną.

Penkių vaikų tėvas numa
rintas elektros kėdėje

MICHIGAN CITY, Ind.— 
Mirčia elektros kėdėje tapo 
nubaustas penkių vaikų tė
vą s Franklin Click » už vtaL 
kad nužudė Phyllis Conne? 
17 metų metgąitę.

Žemes drebejimy jėga,

laiku atgrasina daugumą 
plėšikų.

“GYVYBES HORMONAS”

Harvardo Universiteto 
profesorius Carroll Milton 
Williams ir bendradarbiai, 
tyrinėdami vabzdžius ir jų 
atmainas nuo kiaušinėlio 
iki pilno išsivystymo, sura
do naują liauką, kuri lei
džia kūnan vadinamą “gy
vybės syvą”-hormoną. šis 
hormonas ,sakoma, tvarko 
augimą, nervus ir smegenų 
veiklą.

Apie tą prof.’ Williamso
atradimą buvo raportuota Clevelande; ir vadovaujan

tieji mokslininkai už 'tai su
teikė Williamsui tūkstančio 
doleriu dovana

U- 
ad

Amerikiečiu 
Mokslu 

s>a v a i u,

suvažiavimui
Susivienijimo del 
Pažangos pereitą

Amerikos darbo unijų lyderiai lankėsi pas prezidentą 
Trumaną ir ragino jj neleisti kainomis kilti be jokios 
kontrolės. Iš kairės i dešinę: United Automobile 
Workers1 prezidentas Walter P. Reuther, CIO pre
zidentas 
Green. 
Workers 
Workers

Philip Murray ir AFL prezidentas William 
Užpakalinėje eilėje: Amalgamated Clothing 

prezidentas Jaicob Potofsky, Electrical 
(CIO) prezidentas Tracy ir CIO sekretorius- 

iždininkas James Carey.
5

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penk., Saus.-Jan. 5, 1951
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41. Vabalų, arba 
kietasparnių/ būrys.

(Tąsa)
Vytautas jam nieko neatsake.
Patylėjęs grafas pridėjo:
—Per maža mes atsivežėm taranų to

kioms pilims griauti.
Tuo tarpu, kai kiti riteriai didikai 

linksmai nusiteikę žiūrinėjo pilis ir gė
rėjos Vilniaus apylinkėmis, kunigaikštis 
stovėjo rūstus, susimąstęs ir, tarytum, 
klausėsi, apie ką ten šniokštė įpykusi 
Vilnelė ir ką kalbėjo plaudamos Kreivo
sios pilies sienas Neries bangos.

Daugiausia dėmesio kunigaikštis krei
pė į Kreivąją pilį ir raukdamas kaktą ri
jo ją akimis.

—Tegyvuoja! Gyvuok! Gyvuok! — 
atnešė vėjelis iš apačios į Trijų Kryžių 
kalno viršūnę neįžiūrimų žmonių šūkavi
mą.

Kai riteriai gerai įsižiūrėjo, pamatė 
vienos pilies kieme tūkstančius krutan
čių šalmų, įžiūrėjo ir pačius žmones, kai 
tie, matyt, išklausę savo viršininko kal
bos, pradėjo šūkauti ir skirstytis į savo 
vietas.^

Kai prasisklaidė ūkas, pamatė riteriai 
.ir kitose pilyse didelį žmonių judėjimą; 
įžiūrėjo ant tvirtovės sienų ir armotas, 
kurios žiopsojo į lauką ir lyg ieškojo sau 
aukų. Sąjungininkai supo miestą iš vi
sų pusių.

• Visomis tarpukalnėmis, šlaitais, Pane
riu ir per kalnus traukė į Vilnių šarvuo
tų karžygių voros ir giedojo šventas 
giesmes; kiti kėlėsi per Nerį. Ryto ūka
nose plevėsavo jų vėliavos, iš šalmų šmė- 
seliavo lanksčių plunksnų pluoštai ir 
krutėjo tikras iečių ir ragotinių miškas.

—Žiūrėkite, žiūrėkite,—mūsiškiai jau 
tvirtovę puola, — susirūpino trumpare
gis Saksonijos hercogas ir parodė Vytau
tui ir visam didikų būriui į Užvingio 
mišką,, iš kurio išjojo raitelių vora ir 
šuoliais pasuko prie Lukiškių pilies.

r—Tai ne mūsiškiai, tai pilies įgulos < 
dalis. Žiūrėkite, jįe tuojau mus puls,— 
tarė nepakrutėjęs Vytautas ir vėl žiūrė
jo į tvirtovę ir lyg ką skaičiavo.

Tuo metu užgriuvo Paneriu ordino 
maršalka su savo kariuomene ir prancū
zų riteriais. Riteriai lietuvių nepažino 
ir pamanė, kad tai koks nors Vytauto 
būrys. Kryžiuočiai, pamatę raitelius, 
norėjo jiems pastoti kelią į pilį, bet, ko
lei pasisklaistė, kolei išsirikiavo kovai, 
lietuviai juos puolė pirmieji ir keletą jų 
paklojo. Ties bažnytėle apskaldė Bur- 
gundų riterius, kurie,^nelaukę tokio grei
to puolimo, nė nepasipriešino. Sučiupę 
belaisvių ir atėmę keletą vežimų maisto 
ir pašaro, greit užsidarė pilyje.

Visą tai matęs Vytautas nekrustelė
jo, tuo tarpu.kiti didikai vieni papeikė 
savuosius, kiti pagyrė lietuvius.

Kolei atėjo daugiau maršalkos kariuo
menės, nukauti riteriai ir jų arkliai gu
lėjo išsimėtę Paneriu, ir nuo Trijų Kry
žių kalno viršūnės atrodė, lyg ten kas 
važiuodamas šieno maišų primėtė.

v ■ —šviesiausias kunigaikšti, — pra
šnibždėjo iš užpakalio priėjęs prie Vy
tauto bajoras Knystautas, — kolei rite
riai išsirikiuos, kolei susistatys, o mums 
ar nepulti netikėtai Lukiškių.
: Vytautas negreit jam atsakė. Jis il
gai pažiūrėjo į Lukiškių pilies sienas, 
matavo akimis Kreivąją ir tarė:

—Jūs pirma pamėginkit su savo vy
rais padegti Kreivąją, ir laužkitės į pi
lį iš Panerių ir iš Užvingio.

—Kokios jėgos pasiimti? — paklausė 
bajoras Knystautas.

—Pasiimk nedaug ir pasiūlyk jiems 
pasiduoti, o kai prasidės gaisras, pulk 
visomis savo jėgomis.

Knystautas kilstelėjo aukštyn ranką, 
atidavė kunigaikščiui pagarbą, atidavė 
pagarbą aukštos kilmės riteriams, užšo
ko ant žirgo ir'su savo žmonėmis nujojo 
nuo kalno, kur Užvingy buvo sustoję jo 
pulkai.

Vytautas ir riteriai dairėsi nuo kalno 
ir laukė ordino maršalkos bendrai pasi
tarti. Bet prietaringas ordino maršalka, 
nusiminęs dėl nedidelio, bet vis dėlto ne
garbingo nepasisekimo, delsė atvykti. 
Tas mažas nepasisekimas nepranašavo 
nieko gera ir ateity ir blogai paveikė ka
riuomenės nuotaiką; ypač paveikė pran
cūzų ir burgundų riterius, kurie nežinojo

. Sėtuvių kovos būdų.
Gėda jiems buvo ir už savo draugus, 

kurie taip menkai ir negarbingai padėjo?

savo galvas savųjų ir visų keturių pilių 
įgulos akivaizdoje.

Maršalka liepė greičiau palaidoti nu
kautuosius ir atlaikyti lietuvių paliktose 
bažnytėlėse už jų vėles pamaldas.

Pagaliau iš už miškų patekėjusi saulu
tė nušvietė ant Trijų Kryžių kalno rite
rių didikų būrį. Ir tuo tarpu, kai visi 
Panerio ir Trijų Kryžių kalnai spindėjo 
žibėjo tekančios rudens saulės aukso 
šviesoje, visos keturios pilys dar tebebu
vo kalnų šešėlyje. Kyląs iš Neries ir 
Vilnelės ūkas vystė jas slėpiningomis 
miglomis ir darė žavesnes.

Kai pasikėlė į kalną ordino maršalka, 
prasidėjo karo taryba. Maršalka buvo 
piktas, nepatenkintas ir vėl skundėsi 
Vytautui, kad neištikimi žemaičiai pa
keliui apgrobę jo gurguoles, iš pasalų iš- 
žudę kelis raitelių būrius ir kad, apskri
tai, krikščionys taip nekariaują.

Karo taryba greit pasidalijo vietomis, 
sustatė puolimo planą ir, vyresniųjų 
įsakymu, būrių ir vėliavų vadai nusi- 
skubėjo nuo kalno į savo dalis.

Bet pilių puolimą dar negreit pradėjo, 
nes ilgai laukė atvežant taranų, armotų 
ir kitokių griautuvų.

Vieni miesto gyventojų buvo palikę 
savo namus ir su visa manta ir turtais 
susikraustę į pilis, kiti pabėgę į miškus 
ir raistus, tai dabar po miestą kaip 
skruzdės knibždėjo palaidi kariai ir ieš
kojo, be neras sau ko pasigrobti. Kai 
jie perdaug prisiartindavo prie pilies 
sienų, į juos leisdavo iš lankų strėles, 
mėtydavo ietis, o į tirštesnius būrius iš
šaudavo ir iš armotos. Iš viršutinės pi
lies paleido į Trijų Kryžių kalno viršū
nę keletą šūvių, kur stovėjo didikai: vie- 
nes geležinis sviedinys perlėkė per aukš
tai, kitas per žemai, o trečias—įsirausė 
žemėsna kalno apačioje. Didikai neišsi
skirstė.

Patekėjus saulutei, tarytum, atbudo 
iš miego visos keturios pilys. Atgijo ir 
pats Vilniaus miestas. Viršutinėje pily 
“degė” prieš saulę kunigaikščio rūmų 
languose stiklai, rūko ant visų sienų vi
rinama derva, garavo vanduo, žibėjo gy
nėjų šalmai, šarvai, o retkarčiais girdė- 
davos ir žmonių balsai. O ten, apačioje, 
šniokštė, vingiavo Vilnelė ir tyliai tarė 
jai Neris.

Apie Kreivąją zujo raiteliai, pėstinin
kai ir girdėjos, kaip jie plūdos su užsi
dariusiais.

—Ei, tu, žemaiti- kukuti, ko spoksai, 
ar varną pamatei?—šaukė nuo pilies sie
nų sargybinis užsižiopsojusį žemaitį.

—O ar tu žmogus? O aš maniau, kad 
varna, tai ir užsižiopsojau, kaip į varną, 
—atsikirto žemaitis.

—Menkas gi tu šaulys ,kad neatskiri 
žmogaus nuo varnos. Gal varnas tik ir 
šaudai?

—O tu ar pataikysi man į pasturgalį? 
A? Pamėgink,—ir žemaitis pasitursino.

—Prieik arčiau, pamėginsiu.
—Cha-cha-cha-cha, — sukliko juoktis 

apačioje, — prieik arčiau! Jis pirma 
pačiupinės, o paskui jau ietį svies! Na, 
ir šaulys!.. Cha-cha...

—O tu, varnalėša, iš kur gavai tokį 
šalmą? Ar Panery radai?—šūkavo ki
tas žemaitis.

-—Nuo tavo galvos nu vožiau.
—O kad mano galva ant pečių.
—Pažiūrėk geriau, ar tik ne puodas.
—Tai jūs savo galvas lenkams parda

vėt, o patys sau puodus užsidėjote, — 
juokavo Vytauto pulko bajorėlis.

—O jūs su visu kuo parsidavė! kry
žiuočiams, ir savo pačias ordinui užsta- 
tėte,—kirtosi nuo pilies sienų.

—Mes savo pačias namie palikome, o 
čia gyvensime su jūsų.

Vieno namuko rūsy /ado kareiviai už
kastą alaus statinę. Statinę išrito gat
vėn, numušė lankus ir pradėjo] vaišintis.

Kareiviai brovėsi prie statinės,, kišo 
šalmus, rieškučias ar kas ką sugriebęs. 
Apie namuką susirinko minia, pasidarė 
spūstis. Kiti, pamatę minią ir įžiūrėję, 
kad ten kažkas darosi, dar labiau pra
dėjo spaustis, ir visa gatvelė užtvino 
žmonėmis. Tai pastebėjo nuo pilies sie
nų ir pabubėjo \iš armotos. Sviedinys 
perlėkė per minią ir, pataikęs į stogą, 
pramušė jį kiaurai. Žemaičių jaunuo
liai, dar negirdėję armotų, žiūrėjo į sie

nas net išsižioję.
trr^aagjai l(BūS 3aUgiau)j

Kietasparnių pavyzdžiu 
gali būti visiems žinomas 
karkvabalis.

Karkvabalis, kaip ir daugu
mas vabalų, turi labai stan
džius viršutinius sparnus (ant- 
sparnius) ir jais, kaip stoge
liu, uždengia iš viršaus apati
nius minkštus sparnus ir pil
velį. Daugelis vabalų apatinių 

! sparnų visai netuiri; kitų vaba- 
ilų, priešingai, labai trumpi 
! viršutiniai sparnai, o iš po jų 
(kyšo apatiniai sparnai. Vaba
lų būrio yra labai daug įvai
rių rūšių.

Daugelis vabalų — pavo
jingi laukų, sodų, daržų ir 
miškų kenkėjai. Pavyzdžiui, 
paprastasis karkvabalis ken
kia medžiams: ėda pavasarį 
jaunus lapus, o jo vikšrai ga
dina jaunų medžių šaknis. 
Javiniai vabalai ėda varpas 
ir minta jaunais dar minkš
tais grūdais. Po žieve ii’ viršu
tiniuose medienos sluogsniuo- 
se rausiasi kirmvarpų ir dau
gelio kitų medžio graužikų 
vikšrai. Visi šie vikšrai medį 
išvargina ir nusilpnina. Be to, 
išgrauždami medienoje takus, 
jie padaro medį, nebetinkamą 
statybos reikalams.

Įvairūs vabalai-lapų grauži
kai minta irgi augalais. Iš šių 
vabalų mums gerai žinomi 
mažyčiai šokinėjantieji vaba
lėliai žemblusės, arba kopūs- 
tinės sprangūs, kurios gadina 
kopūstus, ropes, ridikus, rap
są (aliejinius griežčius). Ilga
snapių vabalų, arba drambliu
kų,, priešakinė galvos dalis iš- 
tysusi į ilgą! straublelį. Tai vis 
augalais mintą vabalai, kurių 
daugelis labai kenkia auga
lams; pavyzdžiui, runkelinis 
ilgasnapis padaro daug žalos 
cukrinių runkelių plantaci
joms.

Gyvulių mėšlu minta dau
gelis įvairių mėšlavabalių ir 
jų vikšrų. Dvėseliena minta 
vabalai-duobkasiai ir mait- 
ėdžiai. Mėšlavabaliai ir duob
kasiai naudingi; jie savos rū
šies sanitarai. Vandenyje gy
vena plėšrūs vabalai — dusios 
ir augalais mintančios deguti- 

į nes antelės (Hydrophilus) ; 
’ vandens paviršiumi vikriai 
čiuožia blizgantieji “dievo 
jauteliai” (Gyzinus). Po ak
menimis, samanose, nukritu
siuose lapuose dieną slapstosi 
daugybė žigų —plėšriųjų nak
tinių vabalų.

Boružės (“dievo karvytės”) 
—visiems žinomi maži vabalė
liai, kurie šliaužioja po auga
lus, ieškodami amarų. Misda- 
,mos amaru, boružės (ir jų 
vikšrai) yra naudingos: jos 
naikina pavojingus augalų 
kenkėjus, šiaurinėje .Ameriko
je kai kurių rūšių boružės ty
čia renkamos ir suleidžiamos 
į sodus amarams naikinti, šių 
vabalėlių esama tokių gerų 
augalų gynėjų, kad dabar šis 
apsaugos būdas pradedamas 
vartoti ir kitose šalyse. Šitoks 
kovos būdas su žalingais 
vabzdžiais vadinamas “biolo
gine kova.”

Blusų būrys. Vabalų būriui 
labai artimas blusų būrys, 
prie kurio priklauso, sakysim, 
paprastoji blusa. Blusa spar
nų neturi; jie jai išnyko, be
gyvenant parazitiniu gyveni
mu. Jos kūnas iš šonų suplo
tas, burnos dalys duriamos- 
čiulpiamos: viršutiniai žandai 
turi siaurų, smulkių dantytų 
pijūklelių pavidalą. Kitimas 
pilnas. Blusų vikšrai minta 
gyvulinės kilmės pūvančio
mis medžiagomis ir net pačių 
blusų išrhatomis. Suaugusi 
blusa gyvena kaip parazitas: 
be to, dažnai tam tikra blusų 
rūšis gyvena tiktai ant tam 
tikros rūšies žinduolių. Tuo 
būdu daugelis atskirų gyvu
lių rūšių turi “savo” blusų.
42. Dvisparnių būrys.

Kambarinė musė turi dvi
sparnių arba musių būriui bū
dingų požymių. Ji turi tik 
vieną porą sparnų : apatinių 
sparnų pora pavirto į vadina
muosius zirztuvus, panašius į 
ploną lazdelę su buožele gale.

Musių burnpjs .dalyj įvairiai

sudarytos, bet visada pritaiky
tos čiulpti. Kitimas pilnas. 
Vikšrai turi bekojų “kirmė
laičių” pavidalą, galvelė daž
nai neatskirta nuo kūno. Mu
sių ir jų vikšrų gyvenimas la
bai įvairus.

Gylių vikšrai vystosi naguo- 
čiams gyvuliams po oda ir 
skrandyje. Mažutės geseninės 
muselės vikšrai gyvena varpi
nių javų stiebuose ir pridaro 
žalos rugiams ir kviečiams. 
Kopūstinės musės vikšrai min
ta kopūstų daigų šaknelėmis. 
Gražių žiedinių musių vikšrai 
gyvena atvirai ant augalų ir 
minta amaru (plėšrūs). Mėš
linių ir maitėdžių musių vikš
rai, kaip ir paprastos kamba
rinės musės vikšrai, vystosi 
gyvulių mėšle, maitoje, lavo
nuose, pūvančiose atmatose.

Suaugusių musių mitimas 
būna įvairus. Gyliai nieko ne- į 
ėda, sparvos, šunmusės ir kai 
kurios kitos čiulpia žiedų nek
tarą. Plėšriosios musės gaudo 
įvairius vabzdžius ir juos iš
čiulpia. Uddų patelės čiulpia 
šiltakraujų gyvulių kraują, 
uodų patinai arba nieko ne
ėda, arba minta tik žiedų 
nektaru, o uodų vikšrai išsi
vysto stovinčiame vandenyje.

Yra musių parazitų, ir dėl 
to kai kurioms iš jų pranyko 
sparnai, pavyzdžiu’ gali būti 
besparnės mažytės avinės mu
selės (gyvenančios ant avių) 
ir “bičių utėlė” — smulkutė 
muselė, gyvenanti ant bičių.

Daugelis dvisparnių žmogui 
padaro daug žalos: gadina 
kultūrinius augalus, kenkia 
naminiams gyvuliams, platina 
tas ar kitas ligas.

Gyliai labai žalingi gyvulių 
ūkiui. Jų vikšrai vystosi 
avims, galvijams ir kupriams 
po oda, arba arklių skrandy
je. Jie ne vien tik išvargina 
gyvulį. Daugelio gylių vikšrai 
išlenda iš savo šeimininko kū
no (jos virsta lėliukėmis že
mėje) pro odą. Oda pasidaro 
skylėta ir dažnai jau niekam 
nebetinka.

Sparvos prikankina arklius 
ir raguočius savo įgėlimais. 
Pastebėta, kad dėl sparvų ir 
kitų musių karvės duoda pie
no dukart mažiau ^negu galė
tų duoti.

Daugelį ligų platina tik 
dvisparniai. Maliariniai uodai 
platina įvairių rūšių maliari
ją. šunmusės išnešioja praga
ro raupus. Kambarinė musė 
išnešioja ne tik įvairių ligų 
(džiovos, vidurių šiltinės, di
zenterijos, choleros^ ir kt.) 
sukėlėjus, bet ir askaridžių 
kiaušinėlius.

ŠYPSENOS
Užuomarša

— Ponas Kukutis ir vėl 
paliko savo lietsargį; aš" 
manau, kad jis paliktų ir 
savo galvą, jei ji nebūtų 
prijungta prie jo kaklo..

— Atrodo, kad tai tikra 
tiesa; girdėjau jį vakar kal
bant, jog jis važiuos į Kolo
radą dėl savo plaučių.

Jis patyręs
Moteriškė (pereivai): — 

Kodėl tu nedirbi? Sunkus 
darbas neužmušė nei vieno.

Pereiva: — Jūs klystate, 
poniute, aš praradau dvi 
žmonas dėl sunkių darbų.

Geras argumentas
' Gvaizdikienė: — Ar tu 

manai, kad aš šią seną fut- 
rą iš tų voveraičių kailiuku 
nešiosiu visą savo amžių?

Gvaizdikas: — Kodėl gi 
ne, brangioji,, voveraitės 
taipgi visą savo amžių juos 
nešiojo.

I. U.

Metodistai melsis už taiką
Visi metodistų bažnyčios 

pastoriai gavo iš centrali- 
nės tarybos laiškus su' pa
raginimu melstis už taiką. 
Prie metodistų parapijų 
priklauso devyni milijonai

Tai štai ir garsusis Scone akmuo, kuri kažin kas šio
mis dienomis pavogė iš Westminster Abbey ir dėl ku
rio visa Anglijos spauda ir policija šėlsta iš piktumo. 
Akmuo sveria 336 svarus. Per paskutinius septynius 
šimtus metų Anglijos karaliai turi ant jo stovėti, kai 
būna apkarūnavojami. Kadangi prieš septynius šim- ' ųkl 
tos metų, kai Škotija buvo nepriklausoma šalis, šis ak
muo jai priklausė ir ant jo Škotijos karaliai būdavo yjLt 
karūnavojami, tai spėjama, kad ši akmenį bus “pasi- * 

savinę” Škotijos karštieji patriotai.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodiuus, ap- 
slobus. 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
Paraše

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.

Virėja
Parašė K. PETRIKIENfi. L

Svarbūs . pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškįems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų

, Išleidomaisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką.
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Ridtmond Hill 19, N. Y.

^ Bib-fLaisvėCLibe^tyj Lith. Qaiiy) įeak., $aų8.-Jąn< 5^1951
-., .'vy



ggiv,1 , U I |,IMT ......... ■".■...»■!»! ,.|l

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

ft

Roseland, UI. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RŪKYMAS GADINA 
KRAUJO INDUS

Gerb. gydytojau, ką man 
patartum, senam rūkoriui? 
Esu vyras 57 metų. Rūkau, 
nuo jaunystės. Ir man pra
deda užeidinėti sunkumas 
ant krūtinės, lyg trūksta 
oro. Ir širdis kartais pa- 
skauda, kartais greit su
tvinksi. Dirbu nesunkiai, 
prie siuvimo. Šiaip dar bū
čiau nieko, bet prisibijau 
su ta širdžia. Ir man ko
jom vis šalta.

ATSAKYMAS \
Na, drauguti, gamta 

Sveikam jau daro perser
gėjimus. Vely jos paklau
sytum, kol dar nepervėiu. 
Paskiau gali būti ir dar 
blogiau.

Rūkymas ir bet koks ta
bokos. vartojimas netikusiai 
veikia visą organizmą, ga
dina ir širdį ir kraujo in- 
•dus.
* Tabokos dūmai turi labai 
} .markaus ir pavojingo nuo
do —Xnikotino. Turi ir ki
tokių yalingų chemikalų, 
kaip derva (tar), anglies 
viendeginis, anglies dvide
ginis (carbon, monoxide, c. 
dioxide) ir dar kitokie ne
tikę garai. Visa tai po tru
putį persisėda per kvėpavi 
mo plėveles į kraują ir nuo
dija visus kūno audinius.

Ar papirosai, ar cigarai, 
ar pypkė — sveikatos ne
taiso, bet gadina nuolatai ir 
sistemingai . Ir daug parei
na nuo tabokos rūšies. Yra 
papirosų, kur nikotino yra 
mažiau (denicotinized cig
arettes), tai jie mažiau ir 
žalos daro, bet vis viena 
įk/o. Geriau ir tokių ne
rūkyk Jeigu Sveikas ant 
tiek perimtas to rūkymo, 
kad iš karto sustot negali, 
tai pradėk rūkyt tuos silp
nuosius papirosus . Ir

rūkyk mažyn ir retyn, kol 
galų gale visai atprasi ir 
būsi geras vyras, pagarbos 
vertas.

Imkime kraujotaką, tą 
patį pagrindinį sveikatos 
veiksnį. Rūkymo nuodai, 
nikotinas ir kiti mišrieji 
nuodingi garai, kai/ įsisavi
na į organizmą, pereina į 
kraujo srovęf< Tie rtuodai 
jaudina kraujogyslių, arte
rijų vidines plėveles, ir dėl 
to kraujogysl.es ima susi- 
gnybti ir siauryn eina. Ky
la kraujospūdis, širdžiai 
sunkiau pasidaro kraują 

i varinėt. Net ir pačios šir- 
• dies arterijos — vainikines 
arterijos — nuo tabokos ei
na siauryn, ir iš to eina 
silpnyn širdies raumuo.

Siaurėja kraujogyslės ir 
kojų, pirštų ir kitų kūno 
dalių . Todėl ir šalta jau
čiasi kojom. Įvyksta ir dar 
blogiau. Į kojų pirštus pa- 

' laipsniui įsitaiso gangrena, 
kuri kyla viršun, ir prisiei
na nupiaut kojas .

Visų tų rūkymo ir tabo
kos blogumų čia negi iš
skaičiuosi. Jų daug ir jie 
įvairūs. Na, vyreli, tai lai
kykis. Atgaila čia nieko 
nepadės. Mesk, brolau, rū
kymą ir duokš ranką!
Šventiniai darbo žmonių 
susirinkimai

ŠIAULIAI, lapkr. 5 d. — 
I Su dideliu pakilimu vyksta 
miesto darbo žmonių susirin
kimai, skirti Spalio socialisti
nes revoliucijos XXXIII meti
nėms pažymėti. ‘

Iškilmingi susirinkimai įvy
ko “Elnio” kombinate. Į šven
tinį posėdį po darbo susirinko 

i kombinato darbininkai, inži- 
i nierinis-technikinis persona
las ir tarnautojai.

Šventiniai darbo žmonių su
sirinkimai taip pat įvyko 
“Rudės” medžio apdirbimo 
kombinate ir eilėje kitų įmo- 

bei įstaigų.vis : nių

Motery Klubams ir veikėjų grupėms
Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš

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

į 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. 'Kokia 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. Pctrikiene, 
L ................ ' ~

' Jei dar neturite, tai, tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAI/Hf

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

_venimą.
Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy

venimus Lietuvoje ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 

padėti į šalį, kol užbaigsite!
Duokite ši^ knygą savo draugui bei kaimynui pa- 

- siskaityti, taf bus jam gražiausia dovana.
Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
rie norite ją gauti, pasiskubinkite.
Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

a t a t a \r -rs »

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

-r—, f
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Šis kapitalistas sako; “Aš nesijudinsiu iš lovos, kol 
nebus uždėta griežta kontrolė ant Amerikos darbinin

kų algų.” Jis nenori nė klausyti apie įvedimą 
kainų kontrolės.

CHICAGOS ŽINIOS
Iš abelnos darbuotės 
taikos reikalais

Gruodžio 6 d. LDS 53-čios I
I kuopos susirinki,me pakėlus 
klausimą, kad Chicagoj iš 
darbo unijų, Progresyvių Par
tijos, bažnyčių ir mažumų 
grupių susidarė komitetas ko
vai už taikos išlaikymą, kuo
pa ir nariai sudėjo $23.65.

Gruodžio 10 d. LKM Cho- 
Įro koncerte pakalbinus pavie- 
j nius ir jie tam reikalui suau- 
I kavo $11.25.

Vėliau aukavo po penkinę: 
A. Janutavičius ir J. Pocius; 
J. Gelgaudas $3 ir po dol. 
Geo. Kovai su A. Grincevi- 
čium.

LDS 53 kuopos nariai išpla
tino 500 atvirukių, adresuoja
mų prez. Trumanui, Peace 
by Christmas. Kitos lietu
vių organizacijos taipgi išpla
tino tų ir kitokių atvirukių 
Peace by Christmas virš 1,- 
000.

O bendras komitetas per 
tris šeštadienius mieste išda
lino tavirukių ir lapelių arti 
70,000. Dabar rengiamasi prie 
didžiulio taikos mitingo.
Sausio 12-tą taikos 
demonstracija

Chicagos Coliseume, L5th 
st. and Wabash avė., sausio 
12-tą įvyks i didžiulė Taikos 
Demonstracija, kurią rengia 
Chicago Welcoming Commit
tee for the Delegates to the 
World Peace Congress.

Visų pažangių žmonių rei
kalas ne tiktai dalyvauti tai
kos demontracijoj, bet steng
tis, kad jūsų draugai ir kai
mynai tep taipgi būtų.

Tikictus galite įsigyti: Cice
ro j pas J. Stulgaitį; Roselan- 
de — A. Maziliauską; Brid- 
geporte — “Vilnies” raštinė
je.

Kadangi mes mylime savo 
šalį, tad ir turime darbuotis 
jos gerui, kad trečio atominio 
karo išvengus; kad mūsų pri
augančioji karta nematytų to
kios tragedijos, kokia dabar 
eina Korėjoje ir kitose Azijos 
dalyse.

Bet už tai visų mūsų parei
ga darbuotis ir raginti, savo 
šalies pareigūnus, kad jie tar- 
tusi su Azijos pasiliuosavu- 
siomis tautomis, kaipo lygūs 
su lygiomis išvengimui pasau
linės katastrofos, kuri grąsi- 
na sunaikinimu žmonijai.

Sausio 12-tą mitinge kalbės 
delegatai, dalyvavusieji Il-ram 
Pasauliniam Taikos Kongrese 
Varšavoj. Tad stengkimės or
ganizuoti būrius iš kiekvienos 
lietuvių kolonij.os masiniai da
lyvauti Taikos Demonstraci
joj —r didžiuliam Chicagos 
Coliseume!

L LM Komiu už Tailfa. .
r . .... ...___ _

Odos-kailių darbininkų 
konvencija

Čia atsibuvusi Vidurvakari- 
nių Kailių ir Odos Darbininkų 
Unijos 5-toji konvencija, ku
rioje dalyvavo virš 150 dele 
gatų, vienbalsiai pasmerkė 
Trumano “national emergen
cy,” kaipo tikslų mierį užšal
dymui algų, o kainos lai kyla, 
kaip kilę aukštyn.

Konferencija svarstė, kaip 
sėkmingai atmušti CIO deši
niųjų puolimus.jų lokalų, pa
kėlimą algų nuo 10 iki 18 
nuoš., pagerinimą esamų su
tarčių su darbdaviais ir suor
ganizavimą 20,000 darbinin
kų, odos-kailių darbininkų vi-' 
durvakaruose, kurie yra neor
ganizuoti.

Taikos rezoliucijoj sakoma: 
“Visame plačiame pasaulyje 
Žmonės reikalauja baigimo 
karo pei\ žmonišką tarimąsi 
dėl taikos ir tas reikalavimas 
patapo vyriausiu klausimu ir 
reikalavimu visų sveiku pro-( 
tu ir sąžiningų žmonių.” Re
zoliucija buvo priimta vien
balsiai.

“Mes pareiškiame, kad mū
sų pirmoji atsakomybe mūsų 
šeimom ir mūsų šaliai, tai ko
va už taiką,” rezoliucijoj pa
žymima.

Pabaigoje rezoliucijos ragi
nama tuojau baigti konfliktą 
Korėjoj.

Taipgi kitoj rezoliucijoj pa
sižadama kovot už atšaukimą 
McCarran ir Taft-Hartley Ak
tų. Kailiasiuvys.

★
Chicagos Medikalėj Mokyk

loj iš virš 1,900 studentų pen
kiose* klasėse tesiranda 12 
negrų studentų. Pasirodo, čia 
naudojama žiauri diskrimina
cija prieš tamsios spalvos 
žmones.

Šiuos faktus iškėlė aikštėn 
nesenai išleistas raportas AI
MS, Association of Internes 
and Medical Students.

Algos nepasiveja 
kainų kilimo

Pabaigoj lapkričio ir pra
džioje gruodžio darbininkų 
abelna savaitinė alga buvo 
$65.12 Illinois manufaktūros 
išdirbystėse, sulyg . vėliausio 
buletino 111. Darbo Skyriaus.

Vienoj industrijoj, kur dar
bininkai nukentėjo sumažėji
mu įeigųutai angliakasiai nuo 
ląpkričio mėnesio. Jų algos 
sfovi apačioj visų darbininkų 
Illinois, nes jų abelnas uždar
bis tesiekia $44.85 savaitėj.

Mėnesy didelio kainų paki
limo nuo spalio 1-mbs iki lap
kričio” 1-mos algų peržvalga 
parodo visos valstijos plotme, 
lįąd darbininkų 'algos tepakilo 
mažiau 2 c; valandai. V.,

i Melrose Park, III.
i -

Apmirusi kolonija

Buvo laikai, kada Melrose 
Park lietuvių kolonija buvo 
pagarsėjusi veikimu ir tuo
met tarpe lietuvių buvo drau
giškumas; organizacijų tarpe 
glaudesnis jausmas. Dabarti
niais laikais mūsų kolonija li
kosi kaip negyva raidė.

Bet iš dalies yra tam ir 
priežasčių. Vietinės organiza
cijos susilpnėjo, kitos visai 
nustojo gyvavę, o kurios ran
dasi gyvos, pas jų narius yra 
pusėtinai apsileidimo. Kita 
priežastis: čia .mums kliudo 

i neturėjimas lietuvių svetainės, 
[tai taip, kaip neturėjimas tik
ro lietuviško jausmo ir arti- 
miško vieni kitų susirišimo.

LDS 88-tos kuopos veikimas
Čia noriu1 keliais žodžiais 

pakalbėti apie mūsų 1950 m. 
kuopos veikimą. Tiesa, turė
jome priešmetinį susirinkimą, 
į kurį, visai mažai narių susi
rinko. Vos galėjom užtvirtin
ti tą pačią kuopos valdybą 
1951 m.

Iš raportų pasirodo, kad 
mūsų kuopos veikimo kaip ir 
nebuvo; naujų narių gauti vi
sai nesiimta. Tiesa, buvo su
rengtas piknikas bendrai su 
kitom dviem organizacijom. 
Pasekmes buvo neblogos, nors 
fašistuojąnti elementai sten
gėsi pakenkti. Bet jų pastan
gas rudis ant uodegos nusine
šė.

Tiek turiu pasakyti, kad
suagituoti vietos fašistėlių ke
li dipukai nudraskė nurodan
čias iškabas į pikniko vietą ir 
Jkelias bonkutes sodės sudau
žė. Bet tai tiek apie tai.

Mūsų LDS 88-tai kuopa tu
ri arti 30 narių. Dviejų nu
stojome, mirtis juos išplėšė iš 
mūsų tarpo, kaip tai: A. Sta- 
revičių, veiklų narį, ir P. 
Snarskį. 1950 m. nelaimin
giausi buvo mūsų kuopai LDS 
II-joj Apskrity j.

Sergančių mūsų kuopoje 
randasi 3 nariai: Petras Kiū
rąs jau ilgas laikas, kai ser
ga; J. Dagis taipgi jau dveji 
metai, ir dabar susirgo d-gė 
Starevičienė.

J. Rudžinską buvo pagrie
bus liga, jis turėjo uždegimą 
plaučių. Mūsų kuopos pirmi
ninkas J. Grigas turėjo ope
raciją ir S. Poška neperge
riausiai jaučiasi.

D. Rimšą dažnai kankina 
artritas. Rep.

Binghamton.. N. Y.
LDS 6-tos kuopos 
puošni vakariene

Vietos LDS 6-ta kuopa 
gruodžio 16 d., Lietuvių sve
tainėje, turėjo puošnią vaka
rienę. Svečių dalyvavo gana 
skaitlingai. Labai buvo gai
la, kad drg. V. Andrulis per 
anksti pas mus lankėsi. Jei
gu būtų pataikęs vakarienės 
metu, tai būtų buvę jam ir 
mums daugiau naudos.

Literatūros Draugija turėjo 
kūčių vakarienę. Po vakarie
nės buvo koncertinė progra
ma, kurią . išpildė TWO sky
rius.

SLA 50-ta kuopa turėjo pa
rengimą laukti Naujų Metų.

Endicott Johnson 
darbininkąms dovanos

Endicott Johnson čeverykų 
darbininkai gavo po $150 
Kalėdom dovanų. Čia dirba 
apie 20,000 darbininkų.

Kompanijos prezidentas sa
kė, kad dovana lyginasi 7 c. 
valandai pakėlimui, algos.

Senas Draugas
—!__________

Jauno skulptoriaus 
šventine dovana

VILNIUS, lapkr.* 5 d. — 
Jaunas vilnietis skulptorius A. 
Nesavas baigė kurti 3,5 met
ro auikšcio J. V. Stalino stovy- 
lą. Ši,omis dienomis Meno ta
ryba prie. “Dailės” kombinato 
priėmė šį jaunojo skulptoriaus, 
darbą.

Linksma žinia aidiečiams

Po sėkmingo Aido Ch'oro 40 
metų jubiliejaus, kur buvo vy
kusiai perstatyta operetė 
“Klastinga Marietta,” aidie- 
čiiąi buvo gerame ūpe. Bet 
po perstatymo mokytoja D. 
Yuden pridavė rezignaciją. 
Rezignacija - tačiau nebuvo 
priimta. Ji prašyta ir toliau 
mokinti chorą.

Daratėlė Yuden pagalvojus 
pasakė: “Per tiek metų su- 
sidraugavan su Aido Choru ir 
nenorėčiau, kad choras pa
kriktų dėl negavimo moky
tojos. Todėl nuo Naujų Metų 
vėl grįšiu mokinti Aido Cho
rą tomis pačiomis sąlygomis. 
Tik norėčiau, kad visi aidie- 
čiai pamokose būtų laiku, o 
ne taip, kaip kas nori.”

Tai labai linksma žinia ai
diečiams, kad mūsų mylima 
(mokytoja Daratėlė Yuden vėl 
bus su mumis. Taigi, po Nau
jų Metų vėl Aido Choro dai
nų pamokos bus kiekvieną 
penktadienio vakarą, 8 vai., 
L. K. svetainėje, 10413 S. 
Michigan Ave.

Atsiveskite ir naujų daini
ninkų. , Dan Yla.

LLD 79-tos kp. susirinkimas

20 d. gruodžio įvyko mūsų 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, kuris buvo neskaitlingas 
iš priežasties švenčių ir suvė
luoto pranešimo “Vilnyj.”

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad nepasimokėjusių 
narių už šiuos metus duoklių 
yra apie 20. Taipgi, kad vie
nų jau nėra Roselande, o ki
ti nusenę.

Valdybos rinkimas paliktas 
metiniam susirinkime, sausio 
17-tą.

“Vilnies” vajaus komisija 
raportavo, kad F. J. Podžiū- 
nas ir A. Maziliauskas dar
buojasi gerai, bet kiti tai dar 
nei neišsijudino darban.
• Ignas

TRUPINIAI
v

. . Diplomatine kova
50 metų atgal caristinės 

Rusijos ambasadorius Pa
ryžiuje kunigaikštis Or- 
lovskis turėjo su savo prie
šu dvikovą, kurioje priešas 
buvo užmuštas. Tada Or-
lovskis buvo perkeltas į Vo- csarE* 
kietiją ir ten jis susikirto | -
su kunigaikščiu Zagrevskiu 
ir jį nužudė.

Vžrašyklt Laisvę Savo Draugui

I • CHARLES J. ROMAN

Nepatenkintas karu 
Korėjoje

Beaumont, Texas, išeinąs 
laikraštis “Enterprise” aš-,j 
triai kritikuoja Jungtinių 
Valstijų valdžios politiką! 
Korėjoje. Sako, kaipgi A-! 
merika gali apginti pašau-! 
lį nuo komunizmo, jeigu ( 
negali nieko padaryti Ko
rėjoje? Tai esąs donkišo- 
tiškas avantūristiį pasimo- 
jimas.

Šventiriiams koncertams į 
Leningrądą

Iš Vilniaus į Leningradą iš
vyko Lietuvos TSR Valstybi
nis liaudies dainų ir šokiją an
samblis. Jis pakviestas su- 
rengti Leriipo mieste eilę šven
tinių koncertų Spalio revoliu
cijos XXXIH metinių dieno
mis. Lietuviškų dainų ir šokių 
vakarai įvyks Leningrado fil
harmonijoje ir įvairiuose mies
to kultūros namuose. Grįžda
mas ansamblis koncertuos Es
tijoje ir Latvijoje. V. Grigait.

Kūriniai, atliekami 
pirmą kartą

VILNIUS, lapkr. 5 d. — 
Vilniaus rądij.o programoje 
buvo pirmą kartą atlikti nauji 
Tarybų Lietuvos kompozitorių, 
kūriniai, skirti kovai už tąjką.

Radijo komiteto simfoninis 
orkestras ir choras, diriguoja
mas A. Kleničkio, atliko kom
pozitoriaus J. Karoso kūrinį 
“Poemą apie taiką.” Po to. 
buvo atlikta kompozitoriaus 
K. Galkausko pakili daina 
“Odė didžiajam taikos vėlia
vininkui.”

Koncertą visai šaliai re
transliavo Maskvos radijas.

SKELBKITĖS laisvėje 
_____ ___ \ ■ •

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

LLD 155 kuopos susidinkimas 
įvyks pirmadienį, 8 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Visos narės malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų. Po susirinkimo turėsime 
arbatos ir skanių užkandžių. . 
A. W. (3-4)

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau savo brolienės Bulptie- * 

nes. Pirmą vardą pamiršau — Onu
tė ar Mariutė. Rus jau 35 rųetat 
kaip mano brolį Joną Bulotą už
mušė anglies kasyklose, Shamokin, 
Pa. Jo žmona pasiliko našlė. Rodo
si, kad jie turėjo dukrelę. Prašau 
brplįenę a?ba brolio ir brolienėj 
dukrelę atsišaukti sekamu antrašu: 
Juozas Bulotas, 3067 Clinton St. 
N. E., Washington 18, D. C.

249-253.

Pajieškau apsivedimui moteriškės 
nuo 45 iki 50 metų amžiaus. Netyri 
būti fanatiškai tikinti. Esu aukštto 
išsilavinimo technikas, turiu pastot 
vų darbą. Amžiaus esu 50 metų, 
nesu bląi.vininkas, su grąžia kom? 
panija lašiuką-kitą išgeriu. Norė
čiau ir draugės, kuri ne už grieką 
skaito stikliuką išragauti, reikalui

. 110-12 Aaltnic Avė.,
Richmond Hill, N. Y.

( 2- i6)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermenįnė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
PAtenklntL

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa, 

Tel. Poplar 4110

kraujogysl.es


NewWto^te^zferZI nk»
sass Partiniai balsuotojai

LDS 1 kuopos nariai 
prašomi būti talkoje 
savo bankietui

Kviesdami į bankietą visus 
mėgstančius gerai pasivaišinti 
ir linksmai pabuvoti, norime 
priminti ir visiems kuopie- 
čiams, kad mes turėtume būti 
pirmiausieji dalyvauti patys ir 
kvietėjais kitų.

Tikietų dar galite parduoti. 
Ateinančius bankietan prašo
me komisijai raportuoti, kiek 
tikietų jau’ esate pardavę, 
kad žinotume, kiek dar galėsi- 
jne parduoti prie durų. Ban- 
kietas įvyks sausio 6-tos vaka
rą, Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė.

Valdyba ir komisija.

Du jauni miestiečių 
svečiai žuvo gaisre

Atvykę svečiuosna pas savo 
turtingus prietelius, Frances 
Downing iš Tarrytown ir Ro- 
'bert Owens iš Texas mirė na
mo gaisre- šaunių rezidencijų 
sekcijoje, Ward Hill, 
Island.

Jų šeimininkai, Mr. 
N. Melville Hieks su 
išsigelbėjo.

Gaisras kilęs ne už
to, kai per visą naktį sveikinę 
Naujuosius Metus apie 50 sve
čių auštant išsiskirstė namo ir 
šeimininkai su nakvojančiais 
pas juos dviemis svečiais buvo 
ką tik užmigę pirmuoju, stip
riu miggu.

Staten

ir Mrs. 
vaikais,

ilgo po

Įvertino linksmų Naujų 
Metų pobūvi

Sveikata ir daina bus
su jumis auditorijoje

Šventiškai ir draugingai 
įvesdinom Naujuosius
Metus Auditorijoje

Naujovinių sveikatos auto
ritetų yra pripažinta, kad dai
na gelbsti sveikatai. Ir jau se
niai visi žinome, kad sveikata 
gelbsti dainai — kasgi girdė
jo ligonius dainuojant? Jie 
dejuoja. Tačiau šį sekmadie
nį, sausio 7-tą, 4 vai. po pietų 
ir sveikata ir daina abi gelbės 
jums. Gelbės tiems, kurie 
ateisite Liberty Auditorijon. 
Ten girdės:

Dr. Petro Gustaičio prelek-

ciją apie sveikatą;
Suzannos Kazokytės 

nas; '
Bronės Sukackienės-šali- 

naitės muziką.
O po viskam, popiečio ren

gėjos pavaišins su arbata ir 
užkandžiais. Visi kviečiami 
ateiti. Įėjimas nemokamas.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y.

Gražiai pasitikti Nauji Metai
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas gražiai pasitiko Nau
ju^ Metus su1 bankietų. Publi
kos buvo gana daug, užpildy
tos su kaupu abi klubo nuosa
vos svetainės. Apatinėje stalai 
buvo nukrauti visokiais val
giais ir gėrimais, o viršutinėje 
gražiai linksminosi jaunimas.

Baigiant vakarieniauti, Juo
zas ^/Steponaitis atidarė prog
ramą ir paskyrė jos vedėju 
Kazimierą Kreivėną. Iššaukti 
kalbėtojai nuo šių organizaci
jų : 'SLA 38 kuopos — Jonas 
Aymanas, Maspetho Klubo — 
Čepulis, Ridgewoodo Literatū
ros Draugijos — Jurgis Ber
notas, šv. Jurgio Draugijos—• 
Juozas Kairys ir Kazimieras 
Nečiunskas, nuo kriaučių kal
bėjo lokalo pirmininkas Vin
cas Zaveckas ir delegatas Ka
zimieras Kundrotas.

Klubo gaspadorius 
Zakarauskas irgi
žadžius, kviesdamas 
Čius ir ne klubiečius dažniau 
atsilankyti į klubą: 
gražiai priimti ir pavaišinti, 
sake jis.

Juozas 
tarė kelis 

klubie-

būsite

•Marijona Sprainiene per 
wilHamsburgietę ’ savo draugę 
atsiuntė $5 dovaną Kultūri
niam. Centrui nuo savo gru-j Velička ir A. Vasiliauskas su
pęs,’kaipo - parodymą įvertini-į dainavo keletą gražių daine- 
mo gražiai ir linksmai pasi- • lių.
tiktų Naujų Metų Liberty Au-! Gaspadinės J. Augutienė 
ditorijoje. Ir tarė specialį pa- ir A. Kanopa pagamino ska- 
dėkos žodį Jonui Katinui už 
labai gražiai priruošimą jų 
stalo. Re p.

MIRĖ

d ai-

Teisybė, surengimui tokiu 
bankietų reikia daug padirbė
ti. Didžiausia dalis to didelio 
darbo tenka gaspadoriui. Ta
čiau nereikia pamiršti ir ko
misijos, kuri irgi dalį to dar
bo atlieka, žodžiui sakant, rei
kia atiduoti garbę gaspado
riui Juozui Zakarauskui ir 
bankietų komisijai. Klubas tu
ri gražaus pelno ir pašalpinis 
skyrius puikiai bujoja.

J. Stakvilevičius.

Išvengė streiko taksy 
mokėtojų lėšomis ,

Avė-Gręsusio miestui Third 
nue autobusų streiko tapo iš
vengta praėjusį antradienį 
miesto iždininkui Joseph pa
siūlius išeitį. Tačiau ta išeitis 
pasiūlyta neliečiant firmos

Naujųjų Metų sutiktuvės 
Liberty Auditorijoje buvo vie
na didelė šeimų puota. Iš! 
anksto užsisakytų ir priruoštų 
stalų eilėms užsipildant sve
čiais salės pasieniuose, ne vie
na grupė ieškojo priemonių 
savo stalą pailginti.

Susibūrusios čia pat vietoje 
naujos grupės užpildė kitus 
stalus. "

Praėjusioje .New York o 
miesto piliečių registracijoje 
balsavimui, spalių mėnesį, 
partiniais balsuotojais užsira
šė 2,597,342 piliečiai, seka
mai :

Demokratų 1,825,247.
Republikonų 566,072.
Liberalų 107,850.
American Labor-darbiečių 

98,173.
Nuostabi darbiečių stiprybė 

ir taip vadinamųjų liberalų 
silpnybė. Liberalų lyderiai 
ėjo galvinyje visų puolimų ant 
darbiečių ir bendrai pažan
giųjų. Jie ėjo, įsikabinę val
dančiosios partijos (Tamma- 
nės) skvernuose ir turėjo vi
sokeriopą visos reakcijos pa
ramą. Jiems negręsė joki pa
vojai dėl jų tokio “liberaliz
mo.”

Kitoje, visai priešiškoje pa-1

Naujieji Metai užtiko daly
vius draugiškai besilinksmi
nančius, vieni kitus bešau
kiančius svečiuosna pas save, 
čia pabuvojome taip linksmai, 
kaip tiktai begalima šiais ne
ramiais laikais. Graži, smagi 
čia buvusių nuotaika galėjo 
pralinksminti ir turinčius sun- ]gj0 
kūmų.

Su kuo tiktai teko pasikal
bėti, visi labai pasitenkinę po- tojais skaičiumi nedaug atsili- 
buviui. Jie sako : ]<0 nuo privilegijuotosios libe

ralų. (Liberalai taipgi skaito
si save esant darbininkiškais).

ALP balsuotojai pasirodė

pelno, bet jūsų ir mano kiše- *’4 
nę.

Miesto iždininkas sutiko nu
mažinti kompanijai biznio 
taksus, kad iš Tos nuolaidos 
pridėtų vairuotojams ir me-

buviui. Jie sako :
“Po to, kaip šiandien įsi

smaginome, 1952 motų lauk
tuvėse nebesutalpinsite sve
čių.” Jiems priminėme, kad 
Liberty Auditorija d ai* galėtų 
plėstis, esant dideliam reika
lui, galėtum panaudoti jos 
sparnus — šalutinius kamba
rius, balkoną, šį kartą buvo 
užimta tiktai didžioji sale ir 
Brown Room,.

šokiams grojo Kazakevi
čiaus orkestras.

Auditorijos direktoriai taip
gi, linksmus ir dėkingi visiems 
prieteliams, prisidėjusioms 
v‘ , pramogą taip gražiai 
įvykdyti. Ar.

Po visų kalbėtojų ir linkėji- ■? chanikams po 10 centų mokes

Bommer Spring pridės 
darbininkams algos

mų klubui gerų pasekmių,

nius valgius. Veiterkomis bu
vo Kazlauskienė, Pvudaitienė, 
Kubušienė. Gėrimus ant stalų 
pristatė A. Batuška, V. Bra
zaitis, J. Pauliukonis, V. Bun- 
kus.

Lietuvių Amerikos Piliečių

ties už valandą. Tą nedatek- 
lių miesto ižde sumokėsime 
mes, kurie neturėsime prie
žasties prašyti taksų nuolai
dos, nes nieko neparduodame 
ir nesamdome, bet patys esa
me samdomais. •

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Savaitę užtrukęs prie 263 
Crosson Ave. esančioje šapoje 
sustabdymas darbo baigėsi 
firmai sutikus pridėti po 5 
centus per valandą ir sugrą
žinti darban atstatytus darbi
ninkus. Septyni darbininkai 
buvo atleisti dėl demonstravi
mo už algą.

staiga • Klubas seniau neturėdavo to-Jieva Menkeliūnienė 
mirė Naujų Metų dieną. Jijkių bankietų pasitikimui Nau- 

tyrito ant šaligatvio be sąmo-Įjų Metų, bet jau netoli 10 me
nės netoli savo buto, 
Eyck St., Brooklyne.

Paliko liūdesyje sūnų, vieš-1 
bučių darbininką, unijistą. Sū
nus tebegyveno pas motiną. 
Tąipgi. liko podukra, žinomo
ji dainininke Konstancija 
Campo, gyvenanti Italijoje.

ATMINČIAI LIAUDIES POETO
Ten tų jie įvyksta. Įsigyveno, kai 

Įtik Juozas Zakarauskas tapo 
gasĮ>adoriumi. Dar reikia pri
minti ir antrą klubo metinį 
bankietą, kuris įvyksta juoza- 
pinįų varduvėmis. Į juos taip
gi sutraukia pusėtinai publi
kos ir klubui būna naudos.

STASIO JASILIONIO
Dienraštis Laisvė yra išleidęs dvi knygas žy

miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

‘pripa- 
pozici-

C. BROOKLYN
46 kp. susirinkimas įvyks

Motinai pagelbininke prie trijų vai
kučių, mažas apartmentas. Guolis 
vieloje ar kitur. Linksma aplinka. 
Gera alga. SO. 8-7107. Po 8 v. v.

(3-7)

Namų darbininkė, gera moteriukė; 
pilnai priežiūrai 4% m. mergaitės. 
Mažas apartmentas: guolis vietoje. 
Dirbanti pora. Paliudijimai. Priim
sime ir D. P. kalbanti biskutj an
gliškai. Linksma aplinka. MU. 3-5773.

(3-4)

Kavos kainos vėl pakeltos 
po 2 centus ant svaro.aptarti organizacijos rei- 

(4-6)

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City 
VALANDOS: 

Kasdien 10^)0—1:00—7:00.
Sekmad. 11:30 A. M. iki 1:30 P. M.

t L.D.S. 
trečiadienį, sausio 10 d., 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Neprigulmingo Klu
bo name, 269 Front St. Visi nariai 
būkite ir būkite laiku. Svarbiausias 
klausimas, tai suradimas vietos kp. 
susirinkimam laikyti. — Kp. Valdy
ba. (4-5)

Abelnam darbui darbininkė; pA 
gelbėti prie virimo; mylinti vaiku®/ 
guolis nuosavame kambaryje. Links
ma aplinka. Vien tik patyrusi Jai 
kreipiasi. Vėliausius paliūdijimus. 
Roslyn 3-0271 arba Plaza 7-2896.

>. (3-5)

Namų darbininkė; guolis vietoje; 
du vaikučiai; nėra virimo.
U L. 6-6729. (4-5)

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penk., Saus.-J an. 5, 1951

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

-

Paskelbė kritikuotos 
veiklos raportą

Miestinės labdarybės virši
ninkas Hilliard pagaliau pa
skelbė to valdinio skyriaus 
veiklos raportą, buvusį pa
ruoštą trimis su virš mėnesiais 
anksčiau.

To skyriaus veikla buvo aš
triai kritikuota. Pirmiausiais 
didžiumos tų blogumų paro- 
dvtojais buvo United Public 
Workers vadai. Parodytieji 
blogumai buvo perdaug ryš
kūs apie juos nutylėti. Tad ir 
valdinė majorui- patarėjų ko
misija kai kuriuos tuos blogu
mus kritiškai pagvildeno. Kri
tiškai, bet tėviškai — paskel
bimą atidėjo mėnesiams. Sky
riaus valdininkas ir jo tarnau
tojai turėjo gana laiko pa
ruošti į tas kritikas atsaky
mus. Tie atsakymai dabar pa-

dėtyje buvo darbininkų parti- s^('^ti sykiu su lapoitu.
ja. Ji ir jos vadovybė buvo ar- 
šiaušia puolama tų pačių “li-
beralų,” valdančiosios parti
jos ir visos reakcijos. Jie ga-

i nejužsirašyti
galėjo balsuoti be to. Tačiau 
u žsiraši usių partiniais balsu o-

Mr. Hilliard žada padėtį 
pagerinti. Bet tam gerinimui 
jis jau turėjo dvejus metus. 
Ir jis sakėsi padėtį gerinęs 

iwHnBk “išstūmimu” unijos iš J ) Ct 1 LI I 1 i cllbf 
žinios organizacijos” 
jos.

į neleisti reakcijai paneigti tei- 
sos. Užsirašymas los ar kitos 
partijos balsuotoju yra viešas.

I Tam reikėjo stiprios pilietinės 
drąsos ir tą darbiečiai parodė.

T-as.

New York o valstijos proto 
! ligoniams įstaigose randasi 
104,766 ligoniai, sako guber
natoriaus raportas seimeliui, 

ryžtingais I BčgiUl vienerill metl? prisidėjo 
i 3,000.

Tėvų organizacijos pareiškė 
policijos viršininkui pageida
vimą skirti daugiau policistų 
saugoti vaikus gatvių sankry
žose ties mokyklomis.

SKĖLBKITES LAISVOJE

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkime 
sausio 8-ta d., pirmadienį, 7:30 v. 
vakaro, 280 Union Avė., Brooklyne,1 
nariai ir visi kiti susidomėjusieji 
ateiti girdės referatą apie grąžinimą 
ir perdirbinėjimą maisto. Aiškins 
studijavęs maisto chemiją ir tokia
me darbe dirbęs asmuo. Kalba įvyks 
užbaigus 
kalus.

Socialių mokslų,. 
kursai visiems

New Yorke jau ilgus metus 
veikianti Jefferson School of 
•Social Science skelbia žiemi
nio termino pradžią. Regis
truoja j a ui dabar, pamokau 
pradės 15-tą.

Mokykla turi 
kursų, kuriuose 
pritaikytos darbininkams 
sisemti žinybos, teikiamos 
somis dienos ir vakaro 
landomis. Mokestis taip 
pritaikyta darbininko 
liams. Įdomaujantieji gali as
meniškai nuvykti ar paskam
binti. Adresas 575 Sixth Ave. 
Tel. WA 9-1600.

Nors specializuojasi socia
liuose moksluose, vienok mo
ko ir visokių kitų mokslų ir 
meno.

virš šimtą 
pamoko* 5

P* 
vff 
va- 
pat 

ištek-

REAL ESTATEI
Parsiduoda per

Orman & Michelson 
REAL ESTATE — INSURANCE I

Puikūs Namai Pardavimui 
Richmond Hill — Dviem Šeimom 

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

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

j bariai ant antro aukšto ir du ištai- 
Įsyti kambariai ant trečio, dabar 
i tušti. Automatiškai šildomas, par
quet grindys. Du blokai nuo Ja
maica Avenue.
Wondiiaven Dviem šeimom

4&u Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 3OxlQ0. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių 
maudynė, du garadžiai. Vienas tylo
kai nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. Moderniška virtuvė. 
Vieqas apartmentas turi 4 kamba
rius. kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės nas'

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. Z-8S4Z

BEŠVINTANTIS RYTAS

TONY’S

Ši nuolaida tik trumpam laikui

LAISVE
Receptų Specialistai: 
MAX TEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Rh. G. 
Tel. EV. 7-6283

405 So. 4th Street
Cor. Hcwes St.

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

O

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL

BANKETAS
-• •• -' J ! '' •.

Rengia L.D.S. 1-i^a Kuopa

Įvyks šj šeštadienį

SAUSIO 6 JANUARY

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

Pradžia 7-tą valandą vakare

Bilietas $3.00 as'meniui.

Bus labai gera vakarienė ir apetitui-paskatin
ti bus stiprių gėrimų. Taipgi bus ir gera muzika 
šokiams. Būkite visi, pasilinksminkite ir parem
kite savo organizaciją.

Rengėjai

288 puslapių, kaina $1.00 
Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
25.6 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklų savo mylimojo poeto Stasio Jasilio- 
nio. Įvertinkit jo brangų triūsą apšvietus srityj.

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

Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum
pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite: ,« / v

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

Savininkas »

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper -Street.

-Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO t

BAR & GRILL

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174




