
nuo Vondžu — jie sieks už-

tikrai” bus pailginta kariną Norėjos liaudininkų ir kinų 
tarnyba nuo dabartinio 21 grUmsis ir toliau į vakarus

dėl, kad ginklų ir amunici
jos fabrikai sukūrena dide
lę daugybę anglies.
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liau-

Viesulas užmušė 500

'i

mėnesio iki 27 mėnesių.

Vėliausios Žinios
18

Ar tik

.< Strej-

Washington. — Kariniai

Sen. Bridges ragina bombarduot Amerikonai laivais

Prezid.
korės-

nau- 
bus^.

valdininkai sako, kad 
jieji Amerikos tankai 
geriausi pasaulyje.

Washington. — Genero
las Eisenhower ragino 10 
dolerių numušti naujokam 
rekrutam algą.

Philadelphia.
kuoja tugboat (trauklių) 
laįvukų darbininkai. Strei
kas stabdo; atplaukiančius 
ir išplaukiančius laivus. ;

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Naujoji šluota.
Kiaurasis maišas. 
“Meilė” be dolerio. 
O kokios jie veislės? 
Apie Lietuvą.

Rašo A. BIMBA

Jie vengia, kaip ugnies, 
klausimo: Kas geriau, socia
lizmas ar kapitalizmas?

Detroit. — Per šešis pas
taruosius mėnesius valdžia 
užsakė automobilių kompa
nijom pristatyt tankų už 
tris tūkstančius milionų do-

* Kinijos vyriausybė uždare 
visas slaptąsias organizacijas. 
Jų buvę Kinijoje pilna. Kai 
kurios jų turėjo pateisinimą, 
nes seniau Kinijoje būdavo

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Carl 
Vinson lėmė, kad “beveik

ORAS.— Giedra ir šalto 
ka.

žiūrėsime, kiek atsiras to
kių, kurie apsidės pastoviais 
mokesčiais ir šelps tuos “uba
gus” iš Tarybos. Kadaise sme- 
tonininkai tokio apsidėjimo 
mokesčiais reikalavo, bet nie
kas jų neklausė. Panašiai, 
man atrodo, nusivils ir tarybi- 
ninkai.

Richmond Hill 19,

šimtą tūkstančių dolerių.
Ft to, jie rėikąlauja visus 

apsidėti “pastoviais mokes
čiais”. Tie vajai įkyrėjo. Daug 
geriau- būtų, jeigu į tą kiau
rąjį kryžiokišką maišą nuola
tos doleriai byrėtų.

Kur jie tuos papigus pade
da? Jokių atskaitų niekas ne
mato. Suplaukę Tarybos iž- 
dan tūkstančiai taip ir su- 

1 tirpsta.

viešai, legališkai 
tis.

Kas kita dabar. Visi žmo
nės turi teisę ir gali viešai or
ganizuotis. Slaptosios gi drau-I 

1 i gijos virsta kontr-revoliuci- j 
niais lizdais. Naujoji 
jas gražiai iššluos.

Atominės Energijos Komisi
jos pirmininkas Gordon Dean 
sako nebeturįs jokios abejo
nės, jog Tarybų Sąjunga gali 

h. pasigaminti ir turi pasigami
nus atominę bombą. Kurie 
abejoja, tie, sako, apsigaudi- 
nėja.

» Neviernųjų Tamošių visur 
atsiranda. Jie visam svietui 
grūmoja atomine bomba, pa- 

; miršdami, kad ir kiti žmonės 
' jau moka tą pragarišką pa

būklą pasidaryti. Jeigu mes 
juos mušime, jie nepasigailės 
ir mūsų.

Todėl beprotiška laukti 
naujo karo, o kriminališka už 
jį agituoti. Gerai, kad socia
listinės šalys nutarė naujo ka- 

kurstytojus bausti kaip 
pikčiausius kriminalistus.

pridūrė, kad Jungtin. Tau
tos — tai vieta', kur turi 
būti galutinai sprendžiami 
visi pasauliniai ginčai.

Klerikalinių Lietuvių žinių 
galvočius S. Gabaliauskas se
nuosius metus užbaigė tokiu 

S pareiškimu: “Meilė be aukos, 
savęs nusiškriaudimo ar išsi
žadėjimo, neturi didelės ver
tės nei Dievo, nei žmonių

L ou žmonių akimis gal ir 
’ turime šiek tiek bėdos, bet 

kodėl Dievo akys nori aukų, 
tai mums neaišku. . čia vei
kiausia paslaptis bus tame, 
kad tomis “Dievo akimis” Ga
baliauskas skaito mūsų la- 
kamnųjų klebonų akis. Ne- 

* duosi jiems pinigų, nenu
skriausi savęs ar neišsižadėsi, 
neprieisi prie dievo, nematysi 

f. dangaus karalystės!

šeštad., Sausio-Jan. 6, 1951

draudžiama žmonėms atvirai, sake prezidentas ir pridūrė, 
orgamzuo- jig nesįruošįa prašyti Didieji galėtų pasitarti, bet

Tūlas Isaac Deutsch aną 
dieną pasakė,^ kad “Stalinas 
priklauso didžiųjų revoliuci
nių despotų veislei.” Grigaitis 

, nesutinka. Jis sako: “Stali- 
‘ nas priklauso didžiųjų kontr

revoliucinių despotų veislei.” 
Bet kokiai veislei priklauso 

Deūtsch ir Grigaitis? Ar tik 
nebus dvikojų asilų ?

Pastebėjote, kad visose dis- 
ki®5’ose apie Lietuvą Tarybi
nės Lietuvos priešai ^okiu bū- 

nedasileidžia pagrindinio 
Mausimo, būtent:*Ar Lietuva 

aJb būti socialistinė šalis, ar 
ji apseiti be ponų ir iš- 

*-**3otojų ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Trumanas žada be Jungt 
Tautų leidimo dabar 
nebombarduot Kinijos
Pasakoja, kad karas Korėjoje 
nėra tikras Amerikos karas

Washington. — Prezid. 
Trumanas, atsakinėdamas į 
korespondentų klausimus, 
pareiškė, jog Amerikos lėk
tuvai be Jungtinių Tautų 
leidimo dabar nebombar
duos Kinijos Liaudies Re
spublikos. Leidimas turėtų 
būti gautas iš Jungtinių 
Tautų, o gal šalies Kongre
sas turėtų paskelbti karą 
pirma, negu amerikonai iš 
oro pradėtų atakuot Kiniją,

leidimo tokiam žygiui prieš
Kiniją.

Nežinia, ką Trumanas 
bandė pasakyt

šluota i Korespondentai užklau-
I sė:

— Ar tamsta turėtum
1... C ™ — p. Į, j », > • i* i 11 i • afrikinėje salojekrizes, konstitucinę teisę paskelbti i _____

Amerikos Lietuvių 
neišeina iš finansinės 
Tai tikrai kiauras maišas. Da- kara? 
bar Grigaitis ir šimutis vėl Trumanas atsakė, kad tai 
prašo visuomenę sudėti jiems j keb]us klausimas, kuriuo1 cirnfa filkctnnpin nnlpriii 1 . n .korespondentai norį* supai

niot prezidentą, ir įterpė, 
jog kai ateis laikas, tai jis 
nuspręs, ką daryti.

Sunku buvo suprast, ką 
Trumanas nori ar nenori 
pasakyt.

Vienas korespondentas 
priminė, jog Washington© 
politikai plačiai kalba, kad 
Jungtinės Valstijos-veda ti
krą karą Korėjoje.

Prezidentas sakė, jog tai 
netiesa. Jis aiškino, kad A- 
merika formaliai nekariau
ja, bet atlieka ten savo pa
reigą Jungtinėms Tautoms.

Bet visiem žinoma, jog 
Trumanas įsakė Amerikos 
lėktuvam bombarduot Šiau
rinę Korėjos Liaudies Res
publiką pirma, negu jis at
siklausė Jungtinių Tautų ar 
savo Kongreso.

Prezidentas linkėjo, kad 
Amerikai niekacf nereikėtų 
įsivelt į formaliai paskelbtą 
karą su Kinija.

Amerika naudos karinius 
Jugoslavijos metalus

Belgrad, Jugoslavija/ — 
Jungtinių Valstijų pasiunti
niai tariasi su Jtfgoslavijos 
Tito valdžia apie vario ir 
kitų karui reikalingų me
talų gabenimą Amerikai;

Amerika neseniai davė 
Jugoslavijai maišto už 16 
milionų dolerių. Jugoslavi
jos valdžia už tai sutiko 
siųsti Amerikai karines me
džiagas.

Uždarytas demokratinis 
laikraštis Graikijoje

Athenai, Graikija. — Čio- 
naitinė monarcho - fašistų 
valdžia uždarė ir uždraudė 
demokratinį graikų laikraš
tį Demokratikos. Tai todėl, 
kad tas laikraštis pritaręs 
komunistinei politikai.

Trumanas užgyrė savo 
valstybės sekretoriaus A- 
chesono atsakymą į Sovietų 
pasiūlymą suruošti Keturių 
Didžiųjų konferenciją — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos.

Achesonas atidėliojo to
kią konferenciją, reikalau
damas “daugiau aiškumo” 
kai dėl sovietinio pasiūly-

> mo.
Trumanas sakė, Keturi

Madagaskar. — Per dvi 
dienas šėldamas, .viesulas 
užmušė daugiau kaip 500 
žmonių Komoro saloj ir su
naikino Andžuaną, Rombo 
salos sostinę. Tos afrikinės 
salos yra Prancūzų valdo
mos.

Progresyviai šaukia 
sustabdyti žudynes

New York. — Progresy
vių Partijos pirmininkas 
Elmer E. Benson ir sekre
torius' . C. B. Baldwin pa
siuntė telegramą preziden
tui Trumanui, šaukdami 
tuojau ištraukt visą ameri
kinę kariuomenę iš Korė
jos. Telegrama smerkia jan
kius už “dar negirdėtą ci
vilinių gyventojų ir jų na
mų naikinimą,” ir sako:

— Tie žygiai užtraukė 
Amerikai didžią gėdą ir su
kūrė visų Azijos žmonių ne
apykantą prieš Jungtines 
Valstijas. ;

Prez. Trumanas ir gene
rolas M'acArthuras, .tęsda
mi karą, bando, išgelbėti sa
vo garbę, bet mūsų šalies 
garbė yra svarbesnis daly-* 
kas, negu prezidento' ■ ir 
MącArthuro įsiklampojimo 
pridengimas. -

Protestuoja, kad francūzai 
pardavinėjo Kinijai reles

Washington. — Jungtin. 
Valstijos kartotinai protes
tavo, kad Franci jos fabri
kantai pardavinėja Kinijai 
geležinkelio bėgius (reles). 
Per kelis mėnesius buvę Ki
nijai nugabenta 133,000 to
nų gelžkelinių bėgių.

Pabūgus amerikinių pro
testų, Francijos valdžia da
bar užgynė savo fabrikan
tams daryti naujus kont
raktus dėl bėgių pristatymo 
Kinijai. \
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Kiniją ir užsiundyt Čiang 
Kai-šeko armiją prieš ją

Washington. — Įtakingas 
republįkon. senatorius Sty
les Bridges reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos iš oro 
bombarduotų Kinijos Liau
dies Respubliką.

Besikalbėdamas su ko- 
respodentaiš, s‘en. Bridges 
taipgi sakė:

Karinis Amerikos laivy
nas turi padėt Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam į- 
siveržt iš Formozos salos į 
Kinijos sausžemį. Kartu A-

Prez. Trumanas žada 
įvesti algų ir 
kainų kontrolę

Washington. — 
Trumanas pranešė 
pondentams, kad jis užšal- 
dys algas ir įves kainų kon
trolę, kai tik bus tam suda
ryta reikalinga valdininkū 
mašinerija.

Prezidentas sakė, Kong
resas turės pataisyt esamą
jį įstatymą pirma, negu bus 
galima kontroliuoti valgių 
kainas. Jis priminė, jog 
tas įstatymas nustato vadi
namas “taisingds*’ kainas 
farmeriam u& maisto pro
duktus, lyginant su fabriki
nių dirbinių kainomis. O 
fabrikiniai dirbiniai nuo 
Korėjos karo pradžios dar 
labiau pabrango, negu yal- 
giai. Taigi’ įstatymo patai
symas turėtų šį dalyką su
tvarkyti, pirm įvedant kai
nų kontrolę, sakė preziden
tas.

Jis nežadėjo numušt kai
nas iki to laipsnio, kaip bu
vo pirm korejinio karo.

Korėja. — Koresponden
tai praneša, kad eina des
peratiškos lenktynės tarp 
bėgančių amerikonų ir be
sivejančių Korėjos liaudi
ninkų ir kinų.

Associated Press teigia, 
kad Pusan yra vienintelė 
vieta, kur amerikonai galė
tų sustoti ir gintis. . ,

Pusan yra paskutinis tin
kamas ‘amerikonam i uostas 
pačiame pietiniame! Korėjos , 
pųssalio gale. . ■ i j . 

Korėja, -4- Frontan įijĮūer 
tus tįuo Seoulo atvyko, ge
nerolas Rjdgway, vyriau
sias* amerikonų komandie- 
rius Korėjoje, kada koreji
niai liaudininkai ir kinai 
jau buvo užėmę Seoulą. Ge
nerolas pareiškė: “Viskas 
puikiai sekasi.”

merika privalo reikalaut, 
kad* kitos Jungtinės ■ Tau
tos duotų daugiau savo ka
riuomenės > dėl karo prieš 
Korėjos liaudininkus ir 
bendradarbius kinus.

O jeigu Amerikos valdžia 
nedarys tokių žygių, tai 
“tuojau turėtų pasitraukti 
iš Korėjos ir suburti savo 
jėgas Japonijoj, kad apgint 
ją nuo komunistų įsiverži
mo”, užreiškė senatorius 
Bridges.

Republikonų vadas 
reikalauja daugiau 
Jungt. Tautą armijos

Washington? — Republi
konų senatorių vadas Ken
neth Wherry, ragino Ame
riką griežtai (ultimatiškai) 
pareikalauti, kad kitos 
Jungtinės Tautos duotų tin
kamą skaičių savo kariuo
menės korejiniam karui.,

Jeigu Jungtinių Tautų 
kraštai nepatenkins to rei
kalavimo per. 15 dienų, tai 
amerikonai turėtų pasi
traukti iš Korėjos, pareiškė 
Wherry.

Sep. Wherry sakė, kiek
viena Jungt. Tautų šalis 
privalo pagal savo gyvento
jų skaičių pristatyt tiek ka
riuomenės, kiek amerikiečių 
kariauja pagal Amerikos 
žmppįų skaičių.

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius, generolas 

j George Marshall visai ra
miai sakė koresponden
tams:-

“Korėjoje dalykai . vyksta 
beveik lygiai taip, kaip bu
vo iš ahksto. numatyta, ir 
Jungtinių Tautų jėgost buvo< 
panaudotos pagal , tą numa
tymą.” t ;

Tokį pasitenkinimą Mar- 
shallas pareiškė po to, kai 
amerikonai apleido lųčon 
uostą, laivais ištrukdami.

(New Yorko Daily News 
dėl to rašo: “Bet eiliniam 
amerikiečiui žinios iš Ko
rėjos atrodo .taip blogos, 
kad blogesnių jau negalėtų 
būti.”),

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 
paskelbė, kad maistas vis 
dar brangsta, ir valgiai da
bar lėšuoja apie pustrečio 
sykio tiek, kaip prieš Ant
rąjį pasaulinį karą.

Schenectady, N. Y. —Ne
ribotam laikui paleista apie džia 
1,000 darbininkų iš Loko
motyvų fabriko;

Šlubuoja anglų gelžkeliai 
dėl anglies stokos

London. — Anglijos val
džia planuoja praretinti 
traukinių važinėjimą, nes 
stokuoja anglies. Skaičiuo
jama, kad šiemet pritrūks 
3 milionų tonų anglies. Val- 

, šaukia mainierius 
smarkiau dirbti.

Taip pristigo anglies to-

Korejiniai liaudininkai bando 
Jų apsupi kitus bėgančius jankius

Korėja, saus. 5. — Ame
rikos laivai skubiai išgabe
no savo kariuomenę ir jū
reivius iš Inčon uosto, 22

Seou- 
sosti-

‘mylios į vakarus nuo 
lo, Pietinės Korėjos 
nės.

Šiauriniai Korėjos 
dininkai ir jų bendradarbiai
kinai jau užėmė Inčoną.

Pirm išplaukiant ameri
konam iš Inčono, jie sus
progdino prieplaukų įrengi
mus, sandėlių trobesius ir 

, šiaip svarbesnius rūmus. 
Amerikonai taipgi sudegi
no milžinišką daugybę savo 
gazolino, nepaspėdami jo 
išsivežti. Kartu buvo sude-

1

Peru kalno griuvimas 
pražudė 132 žmones

Lima, Peru. — Beskal- 
dant dinamitu kalną dėl 
naujo geležinkelio, ūmai nu
griuvo milžiniškas gabalas, 
kalno, gyvus palaidodamas 
132 darbininkus ir sužeis
damas 70 kitų, \ •

Busianti pailgintą 
' 7 * ' \ 4 •• / 

karinė tarnyba

Vinson, pirmininkas kon- skirst jankiams ir jų talki - 
gresmanų komisijos dėl ninkams ištrūkimą iš viso' 
ginkluotos tarnybos, taipgi 
sakė, turbūt, “reikės” rek- 
rutuot pavienius vyrus ir 
.vedusius bevaikius nuo 
iki 28 metu amžiaus.

Sutartinė tarp Tito ir 
graikų monarcho-fašistų 

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito tarėsi su 
Graikijos monarcho - faši
stų valdžios atstovu Spyru 
Kape’tanidu apie tų dviejų 
šalių, bendradarbiavimą 
prieš vadinamą, pavojų iš 
komunistinių kraštų.

Ąthenai, Graikija. —Ju
goslavijos atstovas Rados 
Jovanovic pareiškė, kad jei
gu kas užpultų Graikiją, tai 
Jugoslavija ‘/gintų ją pagal 
savo pareigas* Jungtinėse 
Tautose.”

ginta dideli kiekiai gazoli
no drebučių, kurie naudoja
mi kaip užtaisymas pade
gančioms bomboms.

(Amerikiniuose laikraš
čiuose išspausdinti paveiks
lai rodo, kaip Inčonas gais
rais pleška.)

Kiti amerikonai ir jų tal
kininkai vakariniame fron
te skuobtai bėga į pietus 
nuo Seoulo ir Inčono. Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai jau pirm dviejų 
dienų užėmė tą didmiestį, 
turėjusį pusantro , miliono 
gyventojų.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai įkandžiai vejasi ame
rikonus.

Viduriniame fronte Ko
rėjos liaudininkai prasiver
žė jau daugiau kaip 40 my
lių į pietus nuo 38-tos pa
ralelės, buvusio rubežiaus 
tarp Šiaudinės ir Pietinės 
Korėjos. Jie artėja priej 
Vondžu, geležinkelio ir 
vieškelių mazgo, 55 mylios 
į pietų rytus nuo Seoulo. Jei 
liaudininkai užims Vondžu, 
tai perkirs amerikonams 
svarbiausią pabėgimo kelią 
į Pusan uostą, pietiniame 
Korėjos pųssalio gale.

Amerikiniai karininkai ir 
korespondentai praneša, 
kad 100 iki 200 tūkstančių 

ruožto per kelias dešimtis 
mylių į pietus nuo Seulo.

Apie 1,000 Amerikos lėk
tuvų įnirtingai atakavo be
sivejančius liaudininkus ir 
kinus. O amerikiniai lakū
nai skelbia, jog per tris die
nas jie susprogdino bei su
degino 4 tūkstančius namų 
ir užmušė bent 5,500 kore- 
jinių liaudininkų ir kinų.

Pyongyang, ■ saus. 4. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė.:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai, išvien veikda
mi, pralaužė priešų apsigy
nimo linijas ištisame fronte 
į' pietus nuo 38-tos parale
lės.

Liaudininkai jau sausio 3 
d. buvo nužygiavę 20 iki 30 
mylių į pietus nuo tos pa
ralelės. Jie, tarp kitko, at
vadavo nuo priešų Yonan, 
Paekčęn, čangdan, Mun- 
šarf, Uidžongbu, Kapyong, 
Togdučon ir kitus miestus 
ir daug įvairių gyvenamų
jų vietų.

Išlaisvintose vietęse tapo 
įsteigta liaudies valdžia.
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Karininko išgelbėjimas
Vėl labai gerai pasirodė Civilinių Teisių Kongresas. 

Kaip žinoma, jo pastangomis buvo išgelbėta negro lei
tenanto Leon A. Gilbert gyvybė. Jis buvo nuteistas mir- 
tin Korėjoje, bet Civilinių Teisių Kongresas sužinojo ir 
griebėsi žygių jį išgelbėti. Tuojau paaiškėjo, kad jo nu
teisima^ buvo pagrįstas rasiniu “teisingumu”. Jeigu jis 
būtų buvęs baltu, jis nebūtų susilaukęs tokios baisios

vyję susitarti, kad užkirstų 
kelią karo nelaimėms ir išsau
gotų taiką.

Tegul vyriausybės veikia 
laisviečius. Mes pasiųsdavom į tokiu pat būdu, ir taika bus 

miojo poeto Adomo Micke- | šimtus dolerių. ’ ~ -------------------
(Jau laikas pradėt rūpintis ir ĮJETUVOS KARIUOME - 

tuo reikalu. Aukas galit pri- 
dųot man ar bile kuriam iš 
“Vilnies” personalo.

_ -------------- ..--- -----------

ADOMO MICKEVIČIAUS
PALIKIMAS VltNIŲJĖ

Vilniškiame savaitraštyje įajs chįcagiečiai sveikindavo
'Literatūra 'ir Menas St. laisviečius. L
Pinkus šitaip rašo apie zy- jiems dovaųų tris ar keturis išgelbėta-.

> Pabaigoj sausio įvyks “Lais
vės” bendrovę^ dalininkų su
važiavimas. Kiekvienais me-

Rašo akredituotas 
Laisves korespondentas

“Literatūra- 'ir Menas” St.

vičiaus palikimą Vilniuje:
Minėdami 95-t.ąsiąs Adomo 

Mickevičiaus mirties metines, 
mes prisimename daugelį įžy
maus rašytojo kūrinių, arti
mų mums savo' tematiniais 
motyvais, prisimename poeto 
jaunystę, praleistą Lietuvoje.

Kaip poeto kūrybą, taip ir 
jo gyvenimas daugeliu gijų 
susiję su mūsų kraštu. Visai 
neatsitiktina, kad šių saitų 
randame ne vien jo kūryboje. 
Respublikos mokslo įstaigose 
randame gausią dokumentinę 
Ad. Mickevičių liečiančią me-

ANTROJO PASAULINIO 
TAIKOS ŠALININKŲ 
KONGRESO MANI
FESTAS

1 SFECIALĖS KOMISIJOS Įsikišėlis ar agresorius? 
PRANEŠIMAS LIŪDNAS •

Lake Success. — Praė
jusį trečiadienį įvyko Jung.
i Tautų asęmblėjos politinio

Vyriau-

bausmės. Karinis teismas buvo vienpusiškas, karininkui I džiagą.
nebuvo suteikta proga pilnutinai apsiginti. - I LTSR Mokslų akademijos

Civilinių Teisių Kongreso pastangomis Gilberto reika-' lietuvių literatūros institute 
lu susidomėjo visa šalis. Tapo paveiktas ir prezidentas -vra pirmasis Ad. Mickevičiaus 
Trumanas. Mirties bausmė buvo pakeista dvidešimties ; “_<oez,.liosv’. leldliys’ au^1’iaus 

, .lesomis jsspausdintas 1822 m.
Hl® U. a eJppu. i j ^avadzkio spaustuvėje Vil-

Dabar leitenantas Gilbert rašo padėkos laišką šiai or- niuje Institute saugojamas ir 
ganizacijai. Jis tik dabar sužinojęs, kad tai jos pastan- Ad Mickevičiaus “Poezijos” 
gomis jo gyvybė tapo išgelbėta. Jis labai dėkingas vi- pirmojo leidinio II-sis tomas, 
siems, kurie pasidarbavo jo gyvybės gelbėjimui. | išspausdintas metais vėliau už

Leit. Gilbert sako, kad jis nuteistas neteisingai. Jis pa- pirmąjį. Tame tome pirmą 
sitiki, kad Civilinių Teisių Kongresas ir visi teisybę mylį | kartą buvo atspausdintą poe- 
amerikiečiai pagelbės jam panaikinti bausmę. Reikia ti-Įma “Gražina,” Lietuvos praei- 
kėtis, kad šio karininko troškimas išsipildys ir kad pa-jtį liečiąntieji poeto “Istoriniai 
Žangūs amerikiečiai jo reikalo neužmirš. | prierašai,” “Vėlinių” 11 ir IV

i dalys. Įdomus yra ir Ad. Mic-
■ kevičiaus poezijos rinkinys, iš
keistas Petrapilyje 1829 m. ir 
■atspausdintas Karolio Kragos 
'spaustuvėje. Rinkinio pradžio
je įdėti lietuviškosios temati
kos svarbiausieji poeto kūri

niai — “Konradas Valenro- 
idas” ir “Gražina.”

; I Labai reti yra Institute lai-
kad jie trokšta tik taikos ir'j komi Ad. Mickevičiaus kuri-1 

° :nių miniatiūriniai leidiniai, iš-

niuje. Institute saugojamas ir 
. Mickevičiaus “Poezijos”

Ameri/tai auksinė proga
Tarybų Sąjunga sutinka eiti į Keturių Didžiųjų susi- j 

rinkimą ir janre diskusuoti, apart Vokietijos, kitus svar
bius klausimus. Anglija ir Francūzija nori tokio susirin
kimo. i

Bet ką pasakys mūsų šalis? Štai auksinė proga Ame-' 
rikai .paremti darbais prezidento Trumano ir sekreto-Į 
riaus Achesono žodžius, !
daugiau nieky, Ar^tpji proga bus išnaudota?

Dar nėra žinios. Pats sekretorius Acheson jau pareiš- spausdinti 189Ę metais, 
ke, kad Tarybų nota dar reikalinga platesnio “paaiškini- > Lietuvių literatūros institu
mo.” Jis kalba labai pesimistiškai apie tą susirinkimą.

Tuo tarpu eina gandai iš Washingtono,* kad mūsų vy
riausybė jau pasiuntė diplomatus į Londoną ir Paryžių 
paveikti anglų ir francūzų valdžias prieš Keturių Di-,

Malikas (T. Sąjungos) 
siūlė imti kitus klausimus 
svarstyti, bet daugumą po
litinio komiteto narių jų 
siūlymą atmetė; jie, matyt, 
nori gerokai pagalvoti, kas 
teks daryti mūšių sulaiky- . ‘ 
mo klausimu.

Tuo pačiu kartu Korėjo
je mūšiai paaštrėjo.

Amerikos delegacija, ša
kuma, nori paskelbti Kini
ją agresore. Lgį šiol, atsi-, 
minkime, visuose Jungtinių 
Tautu asęmblėjos doku
mentuose Kinija tebėra 
skelbiama, /tik “įsikišėle”, o 
ne “agresore”.

Bet šiam Amerikos.suma-

NĖ JR JQS KRITIKAI.
! Klerikalų Drauge Kazys | komiteto posėdis. _ 

raštu 1 sias klausimas jame buvo: 
prieš tuos, kurie juokiasi iš Pranešimas apie mūšių su
puvusios Lietuvos karino-! laikyR1^ Kpr^j°je^ 
menės. Jis rašo: 

“yienas jaunesniųjų ir 
ie_

i tuvių rašytojų Chicągoje įga
vo štai kokį įprotį. Ką jis be
darytų, ką jis berašytų :ar b.e- 

; kalbėtų, jis vis laiko kokia 
i tai nepaprasta išmintimi,

Sruoga išstoja su

Laisvėje buvo rašyta apie Į 
1950' m. lapkričio 22 d. Var-; 
šavoje įvykusį antrąjį pa
saulinį taįkos šalininkų 
kongresą. Buvo paduotos ir
jo atsišaukimo - manifesto vaizdžiai tariant, paspirti bū- 
dalys. Žemiau mes paduo- vesią Lietuvos kariuomenę Ro-
dame ištisą manifestą, ku 
ris yra trumpas ir aiškus:

Karas gresia žmonijai—vai , 
kams, moterims, vyrams. Su- |

ja ar bent' į jos pusę nusi-
1 spjauti, jei nežino ko gudres-

Karas gresia žmoniiai-vai-. nio Pasakyti.”
, # . | Sruoga’ taipgi žymi, kad

vienytųjų Nacijų Organizaci- įr tūlas Kanados Frenzelis
panašiai darąs, vis bakšno-
jas į pašonę Lietuvos ka-i

ja nepateisina tautų vilčių dėl panagiai (Jaras, vis bakšno- 
taikos ir ramybės išsaugoji- ■ ■ - - •
mo. žmdnių gyvybė ir žmoni- i į.įUOmenei ’ 
jos kultūros laimėjimai pavo-1 , .- . ,i Kadaise, pries antrąjį pa-juje!

Tautos 
vienytųjų

nori tikėti, kad Su- 
Nacijų Organizacija 
sugrįš prie tų prin

cipų, kuriais remiantis ji bu
vo įkurta po antrojo 
nio karo, įkurta tam, 
tikrintų laisvę, taiką 
savitarpio gerbimą.

Bet dar daugiau 
tautos deda vilčių į save, į sa
vo pačių ryžtą ir gerąją valią. 
Kiekvienam sveikai galvojan
čiam žmogui aišku, jog tas, j 
kuris teigia: “Karas neišven
giamas” — šmeižia žmoniją.

Skaitydami šį laišką,.80 ša-

saulinį karą Keleivio Mi- 
chelsonas nei kiek nepras
čiau apie tą kariuomenę 
prasitardavo. Kadaise Mi- 
chelsonas rašė, jog viena 
gera vokiška karvė visą 

ir^tautu ' Lietuvos kariuomenę savo 
’ " j ragais išbadytų.

i Mes kitaip į tai žiūrėjo.- 
pasaulio me. -^es sakgme> jOg Lietu-

pašau 1 i- 
kad už-

Mes kitaip į tai žiūrėjo.- -n rr 1 — '• T • i
vos kariuomenė gali būti 
narsi ir kovinga ten, kur 
bus reikalo kraštui ginti. 
Tuojau po pirmojo pasauli-

lių tautų vardu priimtą Ant- j vo, kovodama su ponų siun- 
rająmie Pasauliniame taikos domaiš aįit Lietuvos len-

Kaip, žinia, prieš šventes 
asemblėja buvo paskyrusi 
specialę komisiją, — Nas:- 
rollah Entezam, Sir Bene
gal Rau ir Lester B. Pear
son -— kuriai buvo pavesta 
ieškoti1 priemonių ir sąlygų, 
pagal’ kurias būtų galima 
baigti mūšiai—tuojau baig
ti - 'Korėjoje.'

Praėjus daugiau nei pu- i nymui priešinasi kitos 'Tie
sei mėnesio, komisija patėi- legacijos. Jos stoja už pa
ke savo raportą^ kurį skai- laikymą gerų santykių su 

Kinija, už pagerinimą san
tykiu. _ ’

Turime suprasti: jeiglj. - 
Jungt. Tautos oficialiai pa
skelbtų Kinijos Liaudi4Įfy 
Respubliką agresore, tu<K 
met oficialiai jos būtų kare 
su Kinija. Gi dauguma 
kraštų-nenori to; 
kaip neimsime, dauguma

te Sir Benegal Rau.
Jis smulkiai nušvietė ko

misijos dąrbus: kaip ji pa- 
i darė pirmą pareiškimą ir į- 
j teikė Kinijos Liaudies Res
publikos atstovui Wu Hsiu- 
čuanui taipgi pasiuntė pal
čiai Kinijos vyriausybei 
Pekinan; kaip ji vėliau 
siuntė savo laišką Kinijos . v ... ..
vyriausybei per Švedijos i kraštų stoja pries pasauli- 
ambasadoriu Pekine ir t.t. I nl karą, o pasauhms karas

Įgalėtų įsiliepsnoti, jei pries
• Raportuotojas čia pat i Kiniją būtų atsuktos visos 

skaitė atsakymus, gautus iš ^anuolės, o gal nęt ir ato- 
Pekino, nuo Kinijos Liau- mo bomba.
dies Respublikos užsienio j. Yra spėjimų, jog bus pa- 
reikalų ministro Chou En- siūlyta dar viena propol
iai. I cija Kinijai’Korėjos klau-

Komisija buvo pasiūlusi simu, — švelnesnė, išsames-
nio karo Lietuvos karino- sąlygas, pagal kurias nė, užtikrinantesnė, bet a- 
menė gerai atsirekomenda- mūšiai turėtų būti tuojau ■ bejojama, ar ir tai duos

to ranl^štyne yra saugai, k<n e oj, atminkite, kais. . • 1 1 ■ 1 •
>r Adorno M>ckevicia_us 'auto- j()g _ jūsų • Antrojo^ pastelinio kai’o
gui ar s jų pazyme nil yia paįjų gyvybinis reikalas, ži- metu, lietuviai kariai Lie.
poeto prieš mirtį, 1855 m. 

■rugsėjo mėn. 12 d., savo drau-džiųjų konferenciją. Jei tai pasitvirtintų, tai mūsų šalis |gui filomatll' vadui’ To(nui Za_; 
vėl būtų sulaikyta nuo taikos šalininkės vaidmens.

Britą imperijos konferencija

f.

>

M i

jnui rašytas laiškas, o taip pat 
j poeto laiškas, 
žiuje Steckiui.
poeto laiškas Tomui Žanui, i 
siųstas iš Kauno 1821 m., pa
rašytas tame pačiaiųe popie
riaus lakšte, kuriame poetas 
sukūrė savo garsųjį eilėraštį 
“Romantiškumas.” Instituto 
rankraštyne laikomas ir ma
žai žinomas Ad. Mickevičiaus 
14-likos eilučių eiliuotas įra
šas Marijos Sivickos poezijos 
albumėlyje^ poeto padarytas 

| Kaune, • 1824 m. rugpiūčio

nokite, jog šimtai milijonų 
.taikos šalininkų susivieniję 
' tiesia jums ranką. Jie ragina 

v x _ įjus dalyvauti tauriausioje ko- 
ia/.^ as i vpje, kurią kada nprs kovojo 

1 as i s i ęs ^monjja> tvirtai tikinti savo 
Tomu. Zanu.,.ateitimj

Taikos ne laukia — taiką 
iškovoja. Suvienykime mūsų 
pastangas ir pareikalaukime 
nutraukti karą, kuris šiandien

m.

metu, lietuviai kariai Lie
tuvių Divizijoje, greta 
raudonarmiečių, taipgi nar
siai kariavo, mušdami na
cius.

Didžiausias . Lietuvos ka
riuomenei Ir jos vvadovybei 
nuopelnas priklauso, tačiau, 
už tai, kad ji nepasidavė 
fašistų propagandai ir ne
išprovokavo “nesusiprati- 
"“1” tuomet, kai į Lietuvą 
įžygiavo Raudonosios Ar.-

niokoja Korėją, o rytoj grasi-
na gaisru visam pasauliui. - - - . .

Kovokime prieš mėginimus miJOS daliniai, 
vėl sukurstyti karo židinius •—r-----
Vokietijoje ir Japonijoje. | Lietuvoje nebuvo iššautas

Kartu su 500 milijonų žmo-i'nei vienas šūvis! •

Atsiminkime, 1940 m.

, ar ir tai duos 
sulaikyti. 1 Bet Kinijos vy- nąudos, jei Kinija nebus 
riausybė atsisakė apie tai I tuojau priimta į Jungtines 
kalbėti.'Ji pareiškė, jog ne-.Tautas.
įskaitys su jokiais'Jungtim;'TAigi-dalykai daV vis^- 
Tautų tarimais, kol tų tari-, bekabo ore. »
mų sudaryme nedalyvaus 
pati Kinija; kitais žodžiais, 
Chou Ėn-lai pasakė:- pi r- I ___ , _
miausiai priimkite Kinijos [Trumano karinę programą, 
Liaudies Respubliką į Jung. bus pastatyta 700,000 na- 
Tautas, o tuomet jau mes mų mažiau, negu buvo pa- 
jūsų tarimus pripažinsime i statyta 1950 metais. 1950 
legaliais. ]

Be to, Kinijos vyriausybė 300,000 namų.’ 1951’ metais 
reikalavo, kad Amerika iš- būsią pastatyta tik 600,000 
trauktų savo ginkluotas j ė- namų.
gas iš Formozos (Taiwano) j ■ —

i Moterys ir vąįkai—kąrp į 
; aukos

Mažiau namų 
1951 metais, pagal prez.

metais buvo pastatyta 1,- f
Britų imperijos šalys laiko Londone konferenciją. Su

sirinko’jų užsieninių reikalų ministrai. Sakoma, kad šio
je konferencijoje svarbiausias klausimas bus santykiai 
su didžiąją Kinija. Indija reikalauja artesnių ir geresnių 
santykių. Bet visa eilė kitų šalių reikalauja griežtai lai
kytis Amerikos vadovybės santykiuose su naująja Kinija.

Pasidalinimas pasirodo labai gilus. Labai galimas daik
tas, kad konferencija negalės prieiti jokio konkretaus 
nutarimo. Kaip praeityje, bus palikta Anglijai imperi
jos laivą vairuoti.

Dar tik pusė britų imperijos šalių tėra Kiniją pripaži-
nusios, būtent: Anglija, .Indija, Pakistanas ir Ceylonas.! 
Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Pietinė Afrika 
griežtai atsisako ją pripažinti. Būtent šitos keturios val
stybės ir laikosi tos nuomonės, kad jokiu būdu negalima 
su pripažinimu Kinijos nusidėti Jungtinių Valstybių vy
riausybei.

Iš kitos pusės, britų imperijos ekonominiai interesai 
verkte verkia už geresnius, artesnius santykius su Ki
nija. Ypatingai, kai Amerika visiškai sutraukė visokius 
prekybinius ryšius su tuo milžinišku Tolimųjų Rytų 
kraštu, Anglijai ir jos kolonijoms atsidaro puikiausia 
proga užkariauti rinką ir pasidaryti gražaus biznio. 
Juk ir šiandien per Hong Kongą eina biznis sų Kinija 
labai plačiu mastu.
■' Visa tai veikia britų imperijos interesus. Politiniai jie 

; taip jau griežtai nusistatę prieš naująją Kiniją, kaip ir
i. Bet jie taipgi žino, kad šiame prak- 

_ _ vien tik politika gyventi negalimą,
šioje Londono konferencijoje bus, be abejonės, diskų- 
•jama: Apsimokėjo, ar ne tas keturių šalių pripažini

mu? r-

Apšvietai ir mokslui 30 procentą
gražus pranešimas pasiekė Ameriką iš Cechoslo- 
sostinės Pragos. Tos liaudiškos dempkratijos ša

lies valdžia savo biudžeto net 30 procentų skiria apšvie
tai ir mokykloms. Tas tik parodo, kas labiausia rūpi daf- 
Įbo žmonių valdomoje šalyje.

Reakcionierių koalicija
Smarkiai nusivils tie, kurie manė, kad 82-ram Kong

rese nebeturėsime aiškios reakcinių pietinių demokratų 
ir republikonų koalicijos. Vos tik spėjo Kongresas susi
rinkti, ir toji koalicija jau pradėjo savo darfyą. Jį jau at- 
niete prįęšj>oią metu Kongreso., --priimtj nątvąrky{ną, 
kad Atstovų Buto Committee on Rules ’ ,negali nu-

IR

Instituto muziejuje ekspo
nuoti Ad. Mickevičiaus sta
liukas ir kėdė.

’ Vilniaus valstybiniam,e dai
lės muziejuje saugojamas re
tas įžymaus prancūzų daili
ninko Davido darbo medalio
nas sų Ad. ’ Mickevičiaus at
vaizdu.

ĄPIĘ I^ŪSŲ SPĄŲDĄ .
L. Prūseika rašo Vilnyj: 
“Vilnies” yajuj1 jau dasiva- 

rė.m iki 30,000 punktų. Aiš
ku, kad tūli vajininkai turi re
zervų ir galį iškirst ąurpryzų.

Smagu pažymėti, kad cleve- 
l.andietis Rodgers jau pir
moje vietoje. Patariu jam 
aplankyti Ąkronb kolonija. 
Ir tpn jis turėtų pasisekimo. 
Nebūtų pro šalį apsilankyti 
ir Youngstowne.

Iš Brooklyn© man rašo, kad 
“Laisvės” vajus pusėtinai pa
gerėjo, Išrodo, kad jis bus 
pratęstas. Ir Chicago j e “Lais
vė” turi nemažą skaitytojų 
būrį. Būtų gražu, jei brook- 
lyniečiai ir. “Vilpįes” nepa
mirštų. '

mų, . pasirašiusių Stokholmo 
atsišaukimą, pareikalaukime: 
uždrausti atominį ginklą, vi
suotiniu mastu nusiginkluoti, 
kontroliuoti šias priemones. 
Griežtai kontroliuoti visuoti- 

nusiginklavimą ir atominio 
ginklo sunaikinimą techniškai 
įmanomą. Reikia tik to norėti.

prįyer^įcime priimfi įstaty
mus, bąudžįąncius už karinę 
propagandą. Pateikime mūsų 
parlamentų deputatams, mū
sų vyriausybėms ir Suvienytų
jų Nacijų Organizacijai mūsų 
pasiūlymus, tąiįcai apginti, ku
riuos paruošė Antrasis Pašau- 
linis tąjkos šalįnįnkų kongre
sas. • ...

paikos jėgųs visp.se šalyse 
pakankamai '. didelės, taikos 
žm,9.nių baigai skamba pakan
kamai garsiai, kad mes bend
romis pastangomis galėtumė
me pareikalauti penkių di
džiųjų valstybių atstovų susi
tikimo. ' <

Antrasis Pasaulinis taikos 
šalininkų kongresas neregėta 
jėga parodė,, jog žmonės, su
važiavę iš penkių pasaulio, 
žemynų, nepaisant .jų pažiū • 
rų , skirtingumų, gąli. įarpųsą-

Vienas seniausių Tarybų 
Sąjungos miestų yra Ka- 
z a c h s t a n o s o s t i- 
n ė Alma Altą, kuri tu
ri apie 1,500 metų, ir Uz
bekistano sostinė Taškentas 
—virš 1,000 metų senumo.

ir savo armiją iš Korėjos, l Moterys ir vąįkai—fcąrp
Sir Benegal savo prane-; aukos

Šimą baigė pareikšdamas, Korėjos Raudonasis JCry- 
jog ši komisija neturi jokių žius informuoja, jog Mac- 

žy- Arthuro lėktuvų aukomis 
yra vienas trečdalis užmųš- 

Po išklausymo raporto ir tųjų vaikai ir 45 procentai 
po diskusijų politinis komi- užmuštųjų yra moterys, 
tetas nutarė kitam posė- Bombos daugiausia moterų 
džiui susirinkti penktadie- užmuša paupiuose plani
nį, sausio 5 d., ir tuomet i nant drapanas, o vaikus — 
svarstyti, ką daryti. | žaidžiant laukuose.

siūlymų tolimesniems 
giams daryti.

•>

yra moterys.

paupiuose plau-

kniąukti\^a'fįękto $uxnąpymd. Tąm komitetui sugrąžinta 
senosios galios. O kadangi jąmę dąųgpmą turės reakcio
nierių koaliciją, tai joks pažangesnis sumanymas pro jo 
pąnkąs nepraeis, numirs komitetp archyvuose^

.Todėl pradžią Jau turime. Jau jeigįį ko gąliipa tikėtis, 
taį tp? kad šį|# 
veiks dar sipap

Ji|I Miller, 18 metų invalidė, Duarte, Cal., per Kalėdas susilaukė nepaprastų svpciiį. 
Sąnta Fe’a Chief geležinkelio darbininkai atnešė jai dovanų. Jos narnai randasi prie 
geležinkelio, ir kai traukinys praeina, ji traukinio vairuotoją visuomet pro langą

'v;-, .. ' . K saliutuoja. , J .
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KĄ SKAITYTOJAS RAS JONO 
KAŠKAIČIO “PROŠVAISTĖSE”

LlT€ ratu RA “ 
SIS IR fllcRAS

Skaitytojas jau žino, kad Jono Kaškai- 
čio poezijos knyga “PROŠVAISTĖS” 
jau išėjo iš spaudos. Šiuo metu knyga 
yra siuntinėjama skaitytojui, kitais žo
džiais: prenumeratoriams, kurių yra' 
virš 1,000.

Kas gi “Prošvaistėse” telpa? Ką jose 
skaitytojas ras?

Pačioje knygos pradžioje telpa auto
riaus —- Jono Kaškaičio — paveikslas. 
Tuomet seka “Bruožai iš Jono Kaškai
čio gyvenimo ir kūrybos,”—bruožus pa
rašė Rojus Mizara, ir jie užima arti 30 

puslapių.
JJono Kaškaičio gyvenimas įdomus ir 

čia gan smulkiai nušviestas, prade
dant su jo vaikystės gyvenimu ir bai
giant su I1O0O m.

Kaškaitis — valstiečio sūnus, baigęs 
Mintaujos gimnaziją, vėliau įstojęs į 
Kauno kunigų seminarijos 2-rąjį kursą, 
bet iš ten pasitraukė; paskui įstojo į 
Dorpato (dabar Tartu) universitetą me
dicinos fakultetan, bet dėl revoliucinių 
sąjūdžių 1905-6 metais iš ten pasitrau
kė; tūlą laiką veikė tarp valstiečių, ko
vojo prieš caro valdžią,- buvo persekio
jamas, žandarų gaudomas. Na, ir pa
galiau jis pasiekė Ameriką. Čia ir vėl 
prie sunkiausių sąlygų jis įstojo į Teksu 
universitetą ir jį baigė su medicinos gy
dytojo laipsniu.

Atžymėta tai, kad jis, Kaškaitis, vi
są mokslą baigė pats savo uždarbiu; 
mokėsi ir mokė kitus arba dirbo laisvu 
laiku.

.pPo “Bruožų” seka Kaškaičio poezija, 
kurta per arti 50 metų. Seniausios jo

B. FBDARAVIČIUS • • »

Lietuvos valstybes Filharmonijai 10 mėty
— »■ II. IR !»!■■■E

VILNIUS.—1950 metų gruodžio 25 
dieną Lietuvos Valstybinė filharmonija 
mini savo gyvavimo dešimtmetį—ji bu
vo sukurta 1940 metais, paskelbus tary
bų valdžią Lietuvoje.

Buržuazinėje Lietuvoje, filharmonijos 
nebuvo. Buržuazinė vyriausybė visiš
kai nebuvo suinteresuota pbpuliarizuoti 
muzikos meną plačiųjų gyventojų masių 

• tarpe, ji nesidomino muzikinio švietimo 
darbu.

Tarybų Lietuvoje pradėjus veikti fil- 
/ harmonijai, muzikos menas pasidarė pri- 
(einamas visiems, jis tapo respublikos 
’ darbo žmonių masių turtu. Nuo pat pir- 
,mųjų savo gyvavimo dienų Lietuvos fil
harmonija išvystė plačią koncertinę vei- 
tĮ. Buvo sukdrti muzikiniai kolekty- 

i, į kuriuos įsiliejo jauni solistai — 
Lietuvos konservatorijos absolventai ir 
studentai, * < > <•

Šiūb metu filharmonijoje yra: 70 žmo
nių choras, kuriam vadovauja kompozi
torius Konradas Kaveckas ,stygų kvar
tetas, susidedąs. iš jaunų atlikėjų — 
Valstybinės konservatorijos absolventų; 
fortepijono trio ir solistų grupė iš 12 
žmonių.

Per tarybų valdžios metus Lietuvos 
filharmonija atliko daugiau kaip dvyli
ką tūkstančių koncertų, kurių klaupėsi 
apie pusantro milijono žmonių. Kon
certuose dalyvavo priešakiniai respubli
kos atlikėjai: Tarybų Sąjungos liaudies 
artistas Kipras Petrauskas, Lietuvos 
TSR liaudies artistas Antanas Sodeika, 
^Lietuvos TSR nusipelnę artistai Alek
sandra Staškevičių te ,Kazy s Gutauskas, 

/Juozas Mažeika, o taip pat jauni atlikė
jai. . I/

Siekdama supažindinti Lietuvos dar- 
žmones su Tarybų Sąjungos geriau- 

' Mųjų meno meistrų kūryba, filharmoni- 
L$a- reguliariai kviečia Maskvos ir Lenin- 
g (prado muzikos, chorų, šokėjų kolekty- 
įt JirUS, solistus bei kompozitorius, kurių 
B^^dai yra išgarsėję Tarybų Sąjungoje. 

eilės rašytos 1902 metais.
Kaškaitis yra gausus mūsų literatūro

je. Čia telpančios eilės nėra visos/jo 
sukurtos. Čia telpa nemaža dainų (dau--. 
giausia vertimų), kurias dainuoja mū
sų chorai.

Eilės ir poemos užima 250 knygos 
puslapių. ; ,,

“Prošvaisčių” pabaigoj telpa “JUBI
LIEJUS—trumpas braižinys iš bankie- 
to, kuris buvo 1950 m .rugsėjo 10 d. su
ruoštas Richmond Hill, N. Y., Jonui’ 
Kaškaičiui pagerbti. Šiame skyriuje 
yra: J. M., A. Žvaigo, A. Dagilio ir V. 
Tauro eiles, skiriamos Jonui Kaškaičiui, 
Uruguajaus lietuvių laikraščio “Darbo” 
redaktoriaus Ant. Vaivusko laiškas, Dr. 
Antano Petrikos sveikinimas, na, ir pa
ties Jono Kaškaičio kalba, pasakyta ban- 
kiete.
Po to eina knygos turinys ir prenume

ratorių vardai ir pavardės.
Šitoks daug maž yra “Prošvaisčių” 

turinys.
Jonas Kaškaitis-Dr. Kaškiaučius nuo

lat, tiek savo raštuose, tiek kalbose, ra
gindavo lietuvius darbininkus nepa
miršti ir poezijos. Jis ragino skaityti ją 
ir studijuoti.

Nuo savęs aš raginu kiekvieną groži
nės literatūros mėgėją įsigyti “Pro
švaistes” — kaina tik $1.50.

O prenumeratoriai, kurie knygą jau 
gavo ar gaus, ,taipgi neprivalo laikyti" 
jos lentynoje, bet skaityti ir gę,rėtis; 
skaityti ir skaidrinti savo pilką gyveni
mą darbais žmogaus, kuris .darbininkų 
judėjimui tiek daug nusipelnė! .N,

Per tarybų valdžios metus Lietuvos res
publikoje lankėsi — A. Svešnikovo va
dovaujamas Rusų liaudies choras, Pia't- 
nickio vardo choras, I. Moisiejevo vado
vaujamas liaudies šokių ansamblis, Le
ningrado šokių ansamblis, Bethoveno 
vardo kvartetas, kompozitoriai R. Glie- 
ris ir V. Muradelis, solistai—D. Oistra- 
chas, G. Ginzburgas, A. Neihauzas, V. 
Meržanovas, V. Barsova, D. Pantofel- 
Nečeckaja, V. Davidova, M. Maksakova, 
V. Chanajevas ir daugelis kitų.

Savo ruožtu, Lietuvos muzikantai ap
lankė daugelį sąjunginių respublikų. 
Taip, antai, Lietuvos filharmonijos cho
ras su dideliu pasisekimu koncertavo 
Ukrainos, Baltarusijos, Moldavijos, Lat
vijos ir Estijos TSR miestuose.

Tas ..choras kasmet išvažinėja ilgon 
gastrolių kelionėn po Lietuvos respubli
kos miestus bei kaimo vietoves. Glau
dus bendravimas . su plačiomis darbo 
žmonių masėmis padeda choro i kolekty
vui kūrybiškai augti — jis nuolat kelia 
šavo meninio atlikimo meistriškumą ir 
gdųsma repertuarą. Šiuo mėtų choro 
repertuare yra daugiau kaip 300 kūri
nių, tame tarpe rusų ir Vakarų Euro
pos klasikos kūriniai, lietuvių liaudies 
dainos ir tarybinių kompozitorių kūri
niai. ' :

Lietuvos valstybinė filharmonija at
lieka sistemingą muzikinį švietimo dar
bą . Prie jos veikia muzikinis universi
tetas. Prie Lietuvos Profesinių Sąjungų 
Tarybos Vilniaus ir Kauno klubų filhar
monija organizavo muzikinius lektori
aus, o daugelyje gamyklų bei fabrikų, 
mokyklose bei institutuose surengiamos 
tematinės koncertai-paskaitos.

Populiarizuodamas muzikos meną lie
tuvių tautos plačiųjų masių tarpe,’fil
harmonijos kolektyvas padeda Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms gausinti savo 
žinias muzikos srityje, kelti savo kultū
rinį lygį.

*

MAKSIMAS GORKIS '

'"ZAZUBRINA..."
' ” A « ■ * J * :

. Apskritas ihano kameros langas buvo 
nukreiptas į kalėjimo kiemą. Jis buvo 
aukštai nuo grindų, bet, pritraukęs prie 
sienos stalą ir užsilipęs ant jo, aš ga
lėdavau matyti visa, kas darėsi kieme. 
Viršum lango, pastogėje, karveliai buvo 
susinešę sau lizdą, ir kai aš, būdavo, 
žiūriu pro langą žemyn į kiemą, jie bur
kuodavo ties mano galva.

Aš turėjau pakankamai laiko apsipa- 
žinti su kalėjimo gyventojais ir žinojau, 
jog linksmiausias žmogus tarp paniuru
sių jo gyventojų vadinosi—Zazubrina.

Tai kresnas ię storas, vyrukas, raudo
nu veidu ir aukšta l^akta, iš po kurios 
visuomet gyvaį žybčiojo .didelės šviesios 
akys.

Savo kepurę jis visuomet nešiojo at
smaukęs ant 'pakaušio,' ausys kėksojo 
ant jo'skustos galvos1 kažkaip juokingai, 
marškinių : apykaklės’ raikštelių jis nie
kuomet nesusirišdavo,* švarko • nesusi- 
sagstydavo, ir kiekvienas jo raumenų 
truktelėjimas rode jame sielą, nelinku
sią liūdėti ir širsti.'

Visuomet' besįkvatojąs, judrus ir 
triukšmingas, jis buvo kalėjimo stabas; 
jį nuolatos būdavo apsupusi pilkųjų 
draugų minia, jis juokindavo ir links
mindavo ją visokiomis kurioziškomis iš
daigomis, paįvairindamas savo nuošir
džiu linksmumu pilką, nuobodų kalėji
mo gyvenimą.

Kartą jis atėjo iš kameros pasivaikš- 
čiojiman su trimis žiurkėmis, įmantriai 
pakinkytomis apivarais. Zazubrina bė
giojo paskui jas po kiemą šaukdamas, 
jog jis važiuojąs trejetu; žiurkės, pa- 
kvaišusios nuo jo šauksmų, blaškėsi į 
visas šalis, o kaliniai, žiūrovai, kvato-t 
josi,, lyg vaikai, žiūrėdami į storąjį žmo
gų ir jo trejetą.

Jisai, matyt, tarėsi gyvenąs vien tik
tai žmonėms linksminti, ir to siekdamas, 
nesivaržydavo niekuo. Kai kada jo iš
radingumas įgydavo žiaurių formų; an
tai, pavyzdžiui ,kartą jis kažkuo prikli
javo vaiko, kalinio, kuris snaudė, atsi
sėdęs žemėje prie sienos, plaukus, o 
paskui, kai plaukai pridžiūvo, staigiai 
pažadino jį. Vaikas ūmai pašoko ir, nu
sitvėręs laibomis, liesdmis rankomis už 
galvos, verkdamas 'parpuolė žemėn... -, 
Kaliniai kvatojo, Zazubrina buvo paten
kintas. Paskui, — aš, mačiau tat pro 
langą, — jisai numaldė vaiką, palikusį 
prie sienos gerą kuokštą savo plaukų...

Be Zazubrinos, kalėjime buvo dar vie
nas favoritas — rudas ir storas kačių- 
kas, mažutis, "visų lepinamas, išdykęs 
gyvulėlis. Išeidami pasivaikščiojiman, 
kaliniai kiekvienąsyk jį kažkur susiras
davo ir ilgai žaisdavo juo, leisdami jį iš 
rankų į rankas, bėgiodami po kiemą 
paskui jį ir duodamiesi jam draskyti 
nagais, savo rankas ir veidus, pagyvėju
sius, besiaučiant su tuo lepūnėliu.

Pasirodęs scenoje kačiukas atitrauk
davo dėmesį nuo Zazubrinos, ir šis ne
galėjo būti patenkintas kitam rodomu 
palankumu, Zazubrina turėjo artisto 
sielą ir—kaip artistas—visai ne sulig sa
vo talentu buvo ambicingas. Kai jo pu
blika žavėdavosi kačiuku, jisai likdavo 
vienas, atsisėsdavo kur nors kiemo 
kamputyje ir iš ten stebėdavo draugus, 
pamiršusius jį šiomis minutėmis. O aš 
pro savo langą stebėjau jį ir jaučiau 
visa tai, ko pilna buvo jo siela tais mo
mentais. Man atrodė neišvengiama, kad 
Zazubrina ,pirmai patogiai progai pasi
taikius, nudes kačiuką, įr man gaila bū
davo linksmojo kalinio. Žmogaus/sieki
mas būti visuotinip žmonių dėmesio cen
tru — pragaištingas < jam, nes niekas 
taip greitai nepražudo sielos, .kaip no
ras patikti žmonėms.; • ■ > « •

Sėdint kalėjime—netgi pelėsių grybe
lio gyvenimai ant kąmeros sienų atro
do įdomus; todėl suprantamas tas dėme
sys, su kuriuo aš sekiau pro langą ma
žąją dramą apačioje,' kur žmogus pa
vyduliavo kačiukui, ir suprantamas tas 
nekantrumas, su kuriuo aš laukiku ato
mazgos. Jinai atėjo.

Vieną skaidrią saulėtą dieną, kai ka
liniai pasipylė iš kamerų kieman, Za
zubrina pamatė kiemo kampe žalių dažų 
kibirą, paliktą dažytojų, dažiusių kalė
jimo stogą. Jisai priėjo prie jo, pagal
vojo ir, kyštelėjęs į dažus pirštą, nusi
dažė žaliai savo ūsus. Tie žali ūsai ant 
jo raudono veido sukėlė visuotinį juoką. 
Kažkoks paauglys užsimanė pasinaudoti 
Zazubrinos idėja ir taip pat ėmė dažy
tis viršutinę lūpą, bet Zazubrina, pa
mirkęs kibire/ ranką, vikriai nutepė vi
są jo fižibnoiyiją. Paauglys prunkštė ir

SKAITYK
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susi
mam 
lai-

Kitimas 
patelė 

geluonį, 
sudary-

kas-

purtė galvą, Zazubrina trepsėdamas šo
ko aplink jį ,o publika kvatojos, kursty
dama savo linksmintoją pritariamais 
šūksniais.

Kaip tik šituo momentu kieme pasi
rodė rudasis kačiukas. Jis ėjo per kie
mą nesiskubindamas, grakščiai kelda
mas letenėles, kraipė pakeltą aukštyn 
uodegą ir nė kiek, matyt, nesibijojo pa
kliūti po kojų miniai, dūkusiai aplink 
Zazubrina ir jo nudažytąjį paauglį, ku
ris atsidėjęs trynė delnais ant veido 
lipnų vario žalėsių ir aliejaus mišinį.

—Vyručiai!—kažkas šūktelėjo.— Miš
ką atėjo!

—A! išdykėlis Mišką!.
—Rudis! Kačiukas!
Kačiuką pastvėrė, ir jis, visų myluoja

mas, ėjo iš rankų į rankas.
—Tai kad prisiėdė! Pilvas koks iš

pampęs !
—O kaip greit jis auga!
'Draskosi, velniūkštis!
—Paleisk jį! Tegul pats nušoka...
—Na, aš atstatysiu nugarą.,. . Šok, 

Mišką!
Aplink Zazųbriną buvo tuščia. Jis 

stovėjo vienas, trynė pirštais dažus nuo. 
-ūsų ir žvilgčiojo į kačiuką, šokinėjantį 
kalinių pečiais ir nugaromis. Tatai vi
sus labai linksmino, juokas skambėjo be 
paliovos.

—Vyručiai! imkime ir nudažykime 
katiną! — pasigirdo Zazubrinos balsas. 
Jisai skambėjo taip ,tarytum Zazubrina, 
siūlydamas šitą išdaigą, sykiu prašė ir 
sutikimo jai.

Kalinių minia suūžė.
—Bet juk nuo to jis pastips!—pareiškė 

kažkas.
—Nuo dažų? Pasa-a-kė!
—Mauk, Zazubrina! Dažyk greičiau!
Plačiapetis vyrukas, su ugnies rudu

mo barzda, smagiai nusiteikęs, šūktelė
jo:

—Ir sugalvok gi tu man, šėtone, ši
tokią išdaigą!

Zazubrina jau laikė kačiuką rankose 
ir juo nešinas ėjo prie dažų kibiro.

Pažiūrėkit; broliai, štai...
—dainavo Zazubrina: /

Rudas katinas žaliai
;Ims tuojau dažytis:
Galim koja^ palankstyti! ;

Sugriaudė pratrukęs juokas, ir, 
ėmę "šonus, kaliniai prasiskyrė, — 
buvo matyti, i kaip Zazubrina,
kydąmas už uodegos, panėrė (kačiuką į 
kibirą ir šokinėdamas dainavo:

Palūkėk, nemiauksėk,
Krikšto tėvą pamylėk!

Juokas vis augo. Kažkas laibuį balsu 
sukliko: ■

—Vai-ai! Vai, Judošiau pilvotasai!
—Ak, dievulėli!—dejavcf kitas.
Visi springo juoku, duso juo; jisai 

kraipė tų žmonių kūnus, lankstė juos, 
purtė ir griaudė ore — galingas, nerū
pestingas ,vis augdamas ir pereidamas 
beveik j isteriką? Iš moterų skyriaus 
žiūrėjo į kiemą besišypsą veidai su bal
tomis skarelėmis. Prižiūrėtojas, prisi
spaudęs nugarą prie sienos, atkišo savo 
storą pilvą ir, prilaikydamas jį ranko
mis, leido iš savęs salvėmis tirštą, į bosą 
panašų juoką, kuris jį, matyt, dusinte 
dusino.

Juokas išblaškė žmones į visas pu
ses aplink kibirą. Išdarinėdamas kojo
mis nuostabias figūras, tūpčiodamas šo
ko Zazubrina, pats sau pritardamas:

—Oi ,linksmai mes čia gyvenam!—1 
Štai katė, pilka iš seno,
O sūnus jos, rudas katins, 
Žalias būti prisipratins!

—Lia-aukis ,kad tave kur galas! —
■ vaitodamas šūktelėjo ugniabarzdis ru

dis.
Bet Zazubrina buvo įsismaginęs. Ap

link jį griaudėjo beprotiškas pilkųjų 
žmonių juokas, ir Zazubrina žinojo, jog 
tai jis verčia juos taip kvatotis. Kiek
viename moste, kiekvienoje jo judraus 
juokdariško veido grimasoje galėjai 
įžiūrėti tą pasididžiavimą, ir visas jo 
kūnas trūkčiojo iš pasitenkinimo pa
siektu laimėjimu. Jis laikė kačiuką už 
galvos ir, nukrėsdamas nuo jo dažų\ 
perteklių, ekstazės pagautas, tartum ar
tistas, kuris jaučiasi įveikęs minią, 
pailsdamas vis šoko, dainuodamas:

—Mieli broliai ir kaimynai, 
Pažiūrėkit kalendorių;
Krikš'tyt katiną juk norim, v-
Kokį vardą duot, nežinom.

Visa juokėsi aplink pagautą beprotiš
ko linksmumo kaliniu minia, •— juokėsi

■ saulė grotuotu langų stikluose, šypsojo-
(Tąsa 4-me pusi.) ,

ne-

MOKYKIS
43. Plėvlasparnių būrys.

šio būrio pavyzdžiu gali 
būti paprastoji bitė. Ji, kaip ir 
daugumas p 1 ė v i a s p arnių 
vabzdžių, turi keturis pievi
nius, permatomus sparnus su 
nedaugeliu gyslelių.
pilnas. Plėviasparnių 
turi kiaušdėtį, arba 
Burnos dalys įvairiai
tos, bet viršutiniai žandai vi
sada išsivystę.

Vadinamųjų kirtikų pilve
lis platus, neatskirtas sąsmau
ka nuo krūtinės. Jų vikšrai, 
graužiu augalus, labai pana-j 
šūs į' drugių vikšrus. Daugelis 
kirtikų žalingi miškų ir žemės 
ūkiui. Toks, pvz. javinis kirti
kas — mažas vabzdys 
met pas mus sunaikina vidur 
tiniškai ligi 5% derliaus. 1

Daugelio kitų plėviasparnių 
pilvelio pamatas labai susiau
rėjęs, todėl pilvelis griežtai 
skiriasi nuo krūtinės. Įvairūs 
vyčiai (ichneumonai), kurių 
patelė turi ilgą dėtį, deda sa
vo kiaušinėlius į kitų vabz
džių vikšrus, lėliukes ir net į 
kiaušinėlius. Vyčių panaudoji
mas kovai su kai kurios rftr 
sies kenkėjais yrai viena iš 
biologinės kovos priemonių. 
Daugelis vapsvinių vabzdžių 
paraližuoja savo dūriais vo
rus, vikšrus, vabalus, o taip 
pat svirplius ir kitus tiesia- 
sparnius. Tokiais paraližuo- 
tais vabzdžiais minta jų vikš
rai. Tikrosios vapsvos (mūsų 
paprastosios vapsvos) taisosi 
popierinius lizdus, kuriuose 
maitina savo vikšrus.

Daugelis plėviasparnių .gy
vena bendruomenėmis; tokia 
bendruomenė paprastai esti 
labai išaugusi šeima, šitokie • 
vabzdžiai yra bitės, daugelis 
vapsvų, širšės (Vespa crabro), 
kamanės, skruzdės.

Rinkdami žiedų nektarą ir 
’dulkeles, plėviasparniai (ka- 
ihdfiį',':bitė ir kai kurios lauki
nės bitės) atlieka labai dide
lį, o kai kada ir niekuo nepa
keičiamą darbą — jie išnešio- • 
ja žiedadulkes, padeda auga
lams apsivaisinti. Tokie plė
viasparniai padaro žmogui 
daug naudos ir todėl reikalin
gi visapusiškos globos.

Plėviasparnių šeimai pri
klauso ir bitė, vienas iš nedau
gelio vabzdžių, kuriuos žmo
gus padarė naminiais.

Bitė. Bitė virto naminiu gy
vūnu nuo neatmenamų laikų. 
Medus ir vaškas — tai prie
žastis, dėl kurios žmogus ėmė 
ją laikyti ir veisti. Bitės gyve
nimo būdas toks, kad pada
ryti ja “naminiu” gyvūnu, t. 
y. priversti ją veistis žmogaus 
ūkio sąlygose, buvo ne taip 
jau sunku.

Bitės gyvena didelėmis šei
momis. Tokia šeima susidaro 
iš 10-15 tūkstančių bičių. Šei
moje yra viena vaisinga pate
lė — motinėlė, o vasarą būna 
keli šimtai patinų — tranų. 
Kiti šeimos nariai — nevai
singos patelės — bitės darbi
ninkės.

Darbininkė bitė savo darbui 
yra gerai prisitaikiusi; Užpa
kalinėse kojose galima įžiūrė- 1 
ti šepetėlį ir krepšelį, šepetėlis 
yra užpakalinės kojos pirma
me narelyje. Tuo šepetėliu bi
tė nušluoja ž i e d a d u Ikes. 
Blauzdoje yra krepšelis. 
Krepšelis—tai duobutė, apau
gusi aplinkui ilgais kietais 
plaukeliais. Trindama koją į 
koją, bitė šepetėliu sušluoja 
žiedadulkes į krepšelį. Žieda
dulkių gniužulėlis, susirinkęs 
krepšelyje, sudaro gelsvą ar
ba rausvą “apykojį” (ratuo
ta bitė). Vidurinės poros ko
jelėse, blauzdelių gale, yra 
pentinas. Juo bitė avilyje nu
valo “apykojį.”

Ant pilvelio bitė turi pori
nes plikas dėmeles — “veid
rodėlius.” čia išsisunkia plo
nos vaško plokštelės. Vašką 
pagamina ypatingos liaukos, 
kurios yra po odos danga.

3 pąĮ.-JLAisvęCLiberty, Uth. baily) $ęst
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11-28-50 KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Alus greit buvo išgertas, sudaužyta ir 

'pati statinė; kareiviai vėl pasipylė po 
miestą naikinti mantos, daužyti langų, 
durų, ieškoti, ar neras ko palikto pabė
gėlių. Kituose namuose užtiko paslėptą 
riešutų maišą; iš kažkur išvilko gatvėn 
senelę. ■ Senelė buvo taip sena, kad ne
begalėjo ir paeiti. Ją apspito kareiviai, 
pradėjo pešioti, kažko klausinėti, paskui 
nutęsė į Nerį ir įmetė vandenin.

Nuo pilies sienų vėl pabubėjo iš ar- 
motos į minią, bet vėl nepataikė, o tik 
suardė panery vežimą ir pabaidė arklį. 
Arklys, papūtęs uodegą ir iškėlęs galvą, 
šniokšdamas ir painiodamasis vadelėse, 
nudūmė paupiu tuo patim užkrėsdamas 
siaubu ir raitelių žirgus.

—Vyrai, atsitraukite nuo pilies sienų, 
štai atveža taranus!.. Atsitraukite. Tuo
jau visiems bus darbo, — ir raitas ba
jorėlis, šmėseliuodamas ietimi, atstūmė 

\ kareivius toliau. Pagaliau atvežė vieną 
taraną, kitą ir daugiau. Sustatę toliau 
nuo sienų, pradėjo juos tvarkyti, kalsty
ti, srygiuoti . . . Bet pilies puolimo vis 
dar nepradėjo.

Pėsčių ir raitelių • apie Kreivąją vis 
rinkos daugiau ir daugiau. Atsirado 
vienas kitas priedangos stogas; sutaisę 
pristatė taranus ir iš svaidomojo bokš
to paleido į pilies sieną keletą akmenų. 
Atvežė armotą ir pradėjo šaudyti į pilį. 
Iš vidaus neatsakinėjo. Staiga pilyje iš
kilo dūmų stulpas ir pasigirdo klyksmas. 
Tam klyksmui pritarė iš oro apsiautėjai. 
Prieš valandėlę niekas rimtai ir nemanė 
pilies imti, bet dabar, iškilus viduje dū
mų stulpui ir pasidarius bendrai suiru- 

. tei, visi puolė Kreivąją. Tuo metu atve
žė iš kitų kariuomenės dalių dar kelis ta
ranus, dažniau pradėjo šaudyti iš anuo
tos ir iš visų pusių pradėjo kopti ant 
sienų bajoro Knystauto žemaičiai.

—Ką jie daro, kunigaikšti, ką jie da
ro: jie be reikalo jėgas eikvoja,—įsižiū
rėjęs į pilies puolimą, "pasakė Vytautui 
maršalka ir susiraukęs paklausė:—kieno 
tai įsakymu?

—Mano,— trumpiai atsakė Vytautas, 
neatitraukdamas nuo pilies akių.

—Tai priešinga mūsų tarybos nutari
mui,—parėmė maršalka.

Tuo metu nuo pilies sienų nubloškė 
rąstu keletą puolikų. Nepatenkintas 

. maršalka vėl kreipėsi į Vytautą:
—Sudrauskite juos, kunigaikšti, tai 

laukinių gauja.
Vytautas apsimetė negirdįs ir, sudėjęs 

ant krūtinės rankas, stovėjo ant kriau
šio briaunos taip, kad kiti visi riteriai ir 
didikai buvo jo užpakaly ir negalėjo pa
žvelgti jam į veidą. Ordino maršalka 
buvo pradėjęs jam kažką sakyti, užėjo 
jam iš vieno šono, paskui iš kito, bet Vy- 

' tautas, tarytum, jo ne tik nematė, bet 
ir negirdėjo. Jis, neatitraukdamas nuo 
pilies akių, sekė, kas ten darėsi, ir, tary
tum, kažko laukė.

—Baubly, visi ant sienų! Atitraukite 
juos nuo gaisro gesinimo,—staiga, grįž
telėjęs įsakė kunigaikštis savo bajorui. 
Baublys, nusilenkęs kunigaikščiui ir di
dikams, vienu matuvužšoko ant savo žir
go ir nujojo prie pilies.

Nepraėjo ir valandėlė, kai ant sienų 
iš visų pusių pradėjo lipti žmonės. Puo
limas ir gynimasis prasidėjo iš visų jė- 

. gų. Vieni nublokšti nuo sienų griuvo at- 
gfcl, .kiti krito apipilti karštu vandeniu, 
degančia derva ir nukritę žemėn šaukės 

, pagalbos, draskėsi) raitėsi ir nuplikinti 
mirė baisiose kančiose. Į juos niekas ne
kreipė dėmesio. Sužeistieji, kurie,galėjo, 
patys ropojo toliau nuo sienų, kol juos 

< kas nunešdavo ar sutrypdavo. ‘ Tokiame 
•'dideliame įkaršty tik giminaičiai ir bi

čiuliai gelbėdavo savus. Bet juo daugiau 
lipo ’ant sienų iš oro, juo daugiau atsi
traukė nuo gaisro gesinimo gynėjų iš 
vidaus. IŠ pilies dūmai kaskart kilo vis 

L tirštesni ir matėsi, kaip plečiasi ugnis.
—Keršy, Pilca, ir tu, Kinsgaila, tuo

jau pasiruoškite veržtis į pilį pro vartus, 
—vėl, grįžtelėjęs į savo bajorus, įsakė 
Vytautas, ir vėl keli vadai nusirito pa- 

: kalnėn, >
.' Kai dūmai pradėjo gaubti Kreivosios 

sienas, staiga atsidarė pilies Vartai ir iš 
V vidaus pasipylė raiteliai ir pėstininkai.

ŽemaiČiai to nesitikėjo. Pirmutinius pa- 
Hsipainlojusius po~kojų- gudų bajorcr~Pii~ 
cos iš Matakaucų raitelius, o taip pat/

Keršio ir Kinsgailos pėstininkus, atbloš
kė nuo sienų, sutrypė juos, ir, norėdami 
padaryti kelią naujai besiveržiantiems, 
puolė vieni dešinėn, kiti — kairėn. Že
maičiai sumišo. Nustebo nelaukę tokio 
netikėto įsiveržimo ir svetimšaliai rite
riai. Kiti, kurie buvo bekopią ant sienų, 
greit nušoko žemėn ir suskubo gelbėti 
taranus ir armotą. Ta suirute pasinau
dojo pilies įgulos viršininkas, Jogailos 
brolis, narsus kunigaikštis Karigaila Ka
zimieras. Jis suprato, kad jo įgula ne
ištikima ir kad jis gali remtis tik Jogai
los atsiųstais lenkų būriais. Todėl nu
sprendė palikti degančią pilį ir, žūt būt, 
prasimušti į Lukiškius. Kreivoji pože
miais nesusisiekė su Lukiškiais, tai ku
nigaikštis pasitikėjo savo jėgomis. Pir
mučiausia jis paaukojo lietuvius, ir ne
ištikimus, ir ištikimus: pirmutinius iš
stūmė juos iš pilies, pirmutinius pasiun
tė ir į pirmąją ugnį.

Kai tik išsiveržė iš pilies, vieni Kari- 
gailos lietuvių Vytauto šalininkai tuojau 
metė ginklus ir pabėgo, kiti atsigręžė 
prieš savuosius; bet ištikimieji susirėmė 
su žemaičiais ir nenorėjo gyvi pasiduoti. 
Iš užpakalio užgulė juos susivertę bajo
rai, Keršys su Kinsgaila ... ir gausiai 
prapliupo lietuvių žemaičių kraujas. 
Lietuvių buvo daug mažiau, ir jie greit 
pakriko.

—Napszud, bracia! — suriko karingas 
Karigaila Kazimieras ir, priešaky ūsuo
tų lenkų kariūnų ir narsių jaunų Jogai
los bajoriukų, šuoliais iššoko iš pilies.

—Napszud, bracia, napszud!—pritarė 
jam riksmu kariūnai, ir žemė sudundėjo 
po jų žirgų kojomis.

Įsismaginę Įsirėžė jie į bajoro Knys
tauto pulkus, kurie pastojo jiems kelią, 
ir susirėmė vyras su vyru. Bet, kaip į 
mūrą, atsimušė Karigailos lietuviai len
kai į bajoro Knystauto žemaičius. Iš pra
džių juos visus dengė juodų dulkių debe
sys, ir nieko negalima buvo matyti.
Bet greit lietuviai lenkai pamatė, kad 

jie iš visų pusių apsupti ir kad jiems 
nebėr išsigelbėjimo; tačiau pasiduoti, ne
norėjo, o, žūt būt, veržėsi pirmyn' prie 
Lukiškių pilies vartų, žemaičiai mušė 
juos buožėmis iš užpakalio, kirto kar
dais iš priekio, vėrė ietimis iš šonų . . . 
Tačiau ištikimi savo viešpačiui ir sąvo 
vadui lenkai lietuviai, nors ir tirpo, ma
žėjo jų skaičius, bet laužėsi vis pirmyn 
ir pirmyn. Ten, kur jie prasiverždavo, 
pasilikdavo žmonių ir arklių lavonų krū
vos, sužeistųjų ir mirštančių verksmai 
ir dejavimai. Vieni mirštančiųjų šaukė
si Jėzaus ir Marijos, meldė šventą Juoza
pą užtarimo, kiti minėjo Perkūno, Pra
amžiaus, keršintojo Pykuolio Vardus. 
Kai kurie pasikrikštijusių ČĮięiuvių, pa
matę, kad žemaičiams sekasi geriau, pa
skutinėje mirties valandoje šaukėsi savo 
protėvių šešėlių ir taip pat minėjo dau
gelio dievų vardus.

—Pasiduokite! Visvien jum galas!— 
suriko bajoras Knystautas, kai gyva len
kų lietuvių siena atsimušė į jo pulkus ir 
buvo apsupta.

—Napszud, bracia! Napszud!—kirs
damas “napszud” ir į abi pusi, .atsakė 
jam žilas ūsuotas vaivada ir ten, kur nu
sileisdavo jo kardas, gniuždavo šarvai, 
krisdavo iš balnų raiteliai, sukniubdavo 
pėstininkai. Jogailos bajoriukai, regėjos, 
irgi nenorėjo atsilikti nuo savų ūsuočių 
vadų. ( ' "
) Bet už visus narsiau, už visus smar
kiau darbavos kardu jaunas riteris, Jo
gailos brolis, Kreivosios pilies viršinin
kas, Karigaila Kazimieras. Iš jo šalmo 
skiauterės šmėseliavo brangių užjūrio 
paukščių plunksnų pluokštas, žibėjo 
prieš saulę kaltiniai Milano šarvai;, be 
to,'jo galvos papuošalą iš kairės gražino 
grakšti lenkės gražuolės pirštinaitė. Ir 
jis, kartu su lenkais, šaukė—“napszud, 
bracia,” davinėjo įsakymus ir lietuviškai 
ir vis kirto ir kirto. Kirto dešinėn, kir
to kairėn, trypė savo žirgu pėstininkus, 
raitelius ir vis brovėsi pirmyn, arčiau 
prie Lukiškių pilies vartų. Kai. viršuj 
jo galvos iškildavo žemaičio buožė ar 
zvibmdavo pro šalį plonutė ietis, arba 
kai sublizgėdavo prieš akis kalavijas, 
Karigaila Kazimieras ne Perkūno, ne 
Praamžiaus, ne Jėzaus ir ne Marįjos pa
galbos šaukėsi,—jo lūpos šnibždėjo saldų 
tenkės gražuolės vardą.

Kirto kapoja Karigaila Kawieras-

maičius taip, kaip jo senelis Gediminas 
ir ptosėnelis;,'Mindaugas žudė , kadaise 
kryžiuočius ir kalavijininkus.

Pamatęs^ raguotą žemaičių bajorą . 
brangiais šarvais, Karigaila paspaudė 
pentinais savo žirgą ir keletu šuolių at
sidūrė prieš lygų šau karžygį. Jis už
simojo kardu, bet, pažinęs bajorą Knys- 
tautą, sumišo ir pastatė savo žirgą pies
tu..’

Pažino Karigailą ir bajoras Knystau
tas. Gerai pažino jis jo tėvą, g’arbingą 
kunigaikštį Algirdą. Nekartą traukė jis 
su kunigaikščiu Kęstučiu jam į pagalbą 
prieš Pskovą ir Smolenską, žygiavo į to
limą Maskvą, Naugardą. Ir kunigaikštis 
Algirdas ateidavo Kęstučiui talkon prieš 
kryžiuočius ir kalavijininkus. Atsiminė 
dabar bajoras Knystautas, kaip jis ne
šiojo ant rankų ir mažutį Karigailiuką, 
kuris buvo vienametis su jo sūnum Ma- 
nivydu. .

—Karigaila, pasiduok’—sušuko bajo
ras Knystautas ir taip pat pastatė; prieš 
jį piestu savo žirgą.

—Napszud, tbracia!—atsakė jam nar
sus Karigaila ir iš visų jėgų smogė ba-' 
j orui Knystautui kardu į galvą.

' Bajoras suskubo jo kirtį nukreipti į 
šoną ir. savo smūgiu išmušė jam iš ran
kų kardą.

—Gyvą man jį, gyvą,—piktai paliepė 
savo vyrams bajoras Knystautas ir paro
dė į kunigaikštį.

;Bet Karigaila greit atsigavo ir vėl su 
kardu puolė bajorą. Jų žirgai įsikabino 
dantimis vienas kitam į karčius. Seno 
bajoro ir jauno kunigaikščio susitiko 
akys/Karigaila buvo perpykęs, jo akys 
degė neapykanta ir buvo taip įtūžęs, jog 
rodės, kad jis nori įsikabinti dantimis 
bajorui Knystautui į šarvus. Bajoras 
kiaurai vėrė jį akimis ir paniekinamai 
žiūrėjo.

(Bus daugiau) ;

ZAZUBRINA
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

si mėlynas dangus viršum kalėjimo kie
mo, ir netgi senos, purvinos kalėjimo 
sienos tapytum šypsojosi šypsena būty
bių, kurios turi slopinti savyje linksmu
mą, kad ir kažkaip smarkiai jis siautė
tų jose. Visa aplinkui pasikeitė, nusi
metė nuo savęs nuobodų; pilkąjį toną, 
sukeldavusį liūdesį, ’ atgijo, prisisunkę . 
šito skaidrinančio juoko, kuris, kaip v 
saulė, net ir purvą priverčia būti gra
žesnį.

Padėjęs žalią kačiuką ant žolės, kurios 
salelės, prasiskverbusios tarp akmenų, 
buvo išmarginusios kalėjimo kiemą, Za- 
zubrina susijaudinęs, uždusęs ir supra
kaitavęs vis tebešoko savo šokį.

Bet juokas jau geso. Jo buvo nepa
prastai daug, ir jis nuvargino žmones. 
Vienas kitas dar isteriškai suspigdavo, 
kai kurie tebesikvatojo, bet jau su pau- 
zomis... Pagaliau ėmė rastis momentų, 
kada visi tylėjo, išskyrus šokamąją dai
nelę traukusį Zazubriną ir kačiuką, ku
ris .tyliai ir gailiai kniaukė, šliaužioda- 
mas po žolę... Spalva jis beveik nuo 
jos nesiskyrė ir, — tur būt, dažai bus 
apakinę jį, supančioję jo judesius,—di
džiagalvis, glitus, jisai be jokio tikslo 
šliaužiojo drebančiomis letenėlėmis, 
stabtelėdavo, tartum prilipęs prie žolės, 

vis miauksejo...
—Pažiūrėkit, 
Mišką katins 
Buvęs rudas, 
Mišką vietos

—komentavo Zazubrina kačiuko jude
sius.

—Tai šuo,..kaip sumaniai jam išeina!- 
tarė rudaplaukis bernas. Publika žiūrė
jo į savo artistą persisbĮinusiomis aki
mis. >

-—Miauksi!— pareiškė paauglys, link
terėjęs galva kačiuko pusėn, ir pažvelgė 
į draugus. Jie, stebėdami kačiuką, ty
lėjo.

—Tai ką, jis visą gyvenimą taip ir 
liks žalias?—paklausė paauglys.

—O kiek janu-beliko gyventi? — pra
šneko žilas ir aukštas kalinys, tūpdama- 
sis šalia Miškos.—Štai jis apdžius saulė
je, plaukai jo sulips, ir padvės./.

O kačiukas vis miauksi širdį plėšomu 
balseliu, sukeldamas reakciją kalinių 
nuotaikoje. '

-—Padvės?—paklausė paauglys.—O jei 
taip imtume ir'nuplautume jį?

Niekas nebeatsakė jam. Mažas, žalias 
kamuolėlis rangėsi prie tų šiurkščių jų 
žmonių kojų ir kėlė pasigailėjimą savo 
bejėgiškumui

—F-fu!; Tai sušilau L*ršūkteĮęjo ?azu- 
brina, išsįtie^amas žemėje, Į jį ne ne-

ir
visas svietas— 
ieško vietos.
dabar žalias 
rast negali!

V ,

atkreipė, domesio. . ., _
Paauglys prislinko prie kačiuko ir pa

ėmė jį į rąnkas, bet ’tuojau vėl padėjo 
ant žolės, pareikšdamas:

—Visas įkaitęs...
Paskui jisai apžvelgė draugūs ir gai-. 

liai pratarė:
—Tai tau ir Mišką! Ir jau nebeturė

sime Miškos! Už ką gi nužudėt gyvu
lėlį? Irgi, mat...

—Na, gal pasitaisys,—tarė rudaplau
kis. Žalioji sudarkyta būtybė vis tebe- 
šliaužiojo po žolę, dvidešimts porų akių 
ją sekė ,ir jau nė viename veide nebe
buvo šypsenos nė šešėlio. Visi buvo pa
niurę ,tylėjo—ir visi pasidarė tokie pat 
verti pasigailėjimo,’ kaHp ir tasai kačiu- 

> kaš, tartum jis būtų perteikęs jiems ken
tėjimus, ir jie būtų pajutę jo skausmą.

—Pasitaisys! — nusijuokė paauglys, 
keldamas balsą. — Irgi, mat... Buvo 
Mišką... mylėjome jį visi... Už ką 
kankinate? Pribaigti reiktų ,ar ką...

—O kas visa padarė?—piktai paklau
sė rudaplaukis, kalinys—Va, tai jis, vel
nio sęklą!

( —Na jau,—tarė Zazubrina ramina
mai,—juk visi drauge susitarėm!

■ Ir jis susitraukė ,tartum nuo šalčio.
—Visi drauge!— pamėgdžiodamas • at

siliepė paauglys.—Irgi, mat! Tu vienas 
kaltas... taip!.

—0 tu, veršeli, nebliauk, — taikingai 
patarė Zazubrina.

Žilas senis paėmė kačiuką į rankas ir, 
rūpestingai jį apžiūrėjęs, patarė:

—Jeigu jį žibale išmaudytume, dažai 
nusiplautų!

—O mano manymu, paimt jį už uode
gos ir per tvorą išmesti,—tarė Zazubri
na ir juokdamasis pridūrė: — Papras
čiausias dalykas!

—Ką-ą?—sustaugė rudasis.— O jeigu 
aš-tave patį šitaip paimčiau? Nori?

—Velnias!—šūktelėjo paauglys ir, iš
traukęs kačiuką iš senio rankų, kažkur į 
nudūmė. Senis ir dar keletas žmonių nu
sekė paskui jį.

Tuomet Zazubrina pasiliko vienas ra
te žmonių, žiūrėjusių į jį piktomis^ ir 
paniurusiomis akimis. Jie tartum kažko 
laukė iš jo. į

—Juk aš gi ne vienas, vyručiai! — 
gailiai tarė Zazubrina,

—Tylėk! —suriko rudasis, apžvelgda
mas kiemą,4-ne; vienas! 0 kas. dar*?.. (

—Nagi visi! 
!rys.‘' v

—Ū, šunie!
Rudasis dėjo jam kumščia į dantis. 

Artistas pasviro į užpakalį ,bet ten jį 
pasitiko smūgis į 'sprandą.

—Vyručiai!.. — ėmė maldauti jis 
graudingai. Bet tie vyručiai, matydami, 
kad dvejetas prižiūrėtojų toli nuo jų, 
tankiu būriu apspitę savo favoritą, ke
liais smūgiais išmušė jį iš kojų. Iš tolo 
jų susispietusią grupę galėjai palaikyti 
gyvai besišnekučiuojančią kompanija. 
Apsuptas ir paslėptas, Zazubrina gulėjo 
prie jų kojų. Retkarčiais pasigirsdavo 
duslūs ^garsai: tai spardė kojomis Zazu- 
brinos šonkaulius, spardė nesiskubinda
mi, be pykčio, palaukdami, kol žalčiu be- 
sirangąs žmogus atsuks kojos spyriui 
kurią nors ypačiai patogią vietą.

Tatai truko trejetą minučių. Staiga 
pasigirdo prižiūrėtojo balsas:

—Ei, jūs, velniai! Turėkite saiką!
Kaliniai nutraukė kankinimą ne iš 

karto. Po vieną jie skirstėsi nuo Zazu- 
brinos, ir kiekvienas nueidamas atsi
sveikino su juo kojos spyriu.

Kai visi išsiskirstė, jis liko begulįs že.- 
mėję. Gulėjo? jisai-kniūpsčias, jo pečiai 
drebėjo—tur Į)ūt, verkė—jis vis kosėjo'ir 
krenksėjo. Fįaskui jis atsargiai, lyg bi
jodamas subyrėti,..prądėĮo,keltis nuo.že- 
mėg, atsirėmę į ją kaire ranka, paskui, 
palenkęs viėn^, koją-ir sustaugęs, kaip 
sergantis* šuo, atsisėdo ant žemės;

.—Ko čia apsimeti!—rūsčiai šūktelėjo 
rudasis. Zazubrina pasirangė žemėje ir 
bematant atsistojo ant kojų. , •

Paskui svirduliuodamas jis nuėjo prie 
vienos kalėjimo sienų. Viena ranka b:Z- 
vo prispausta prie krūtinės ,antrąją jis 
laike ištiesęs pirmyn, štai jis atsirėmė 
ja į sieną ir sustojęs palenkė savo gal
vą žemyn. Jisai kosėjo... • < •

Aš mačiau, kaip varvėjo žemėn tam
sūs lašai; aiškiai buvo matyti, kaip jie 
išsiskyrė pilkame kalėjimo sienos fone.

Ir kad nesuteptų savo krauju valdinio 
pastato, Zazubrina iš paskutiniųjų stem 

vie-

ŽINIOS E LIETUVOS
XXXIII SPALIO METINIŲ 

MINĖJIMAS i
VILNIUS, lapkr. 5* d. -T 

Pakilia ir šventiška nuotaika 
sostinės įmonėse, įstaigose ir 
mokyklose vyksta iškilmingi 
susirinkimai, skirti Spalio so
cialistinės revoliucijos XXXIII 
metinių garbei. Vyt. Kirkilą

Padėti pamatai naujoms 
statyboms

ŠIAULIAI, lapkr. 5 d.— 
šiomis dienomis Maksimo 
Gorkio gatvėje padėti pama
tai trims naujiems geležinkeli
ninkų namams. Greta vienas 
kito čia išaugs dailūs dviaukš
čiai mūriniai namai su visais 
patogumais. Taip Spalio meti
nių išvakarėse čia padaryta 
pradžia naujam geležinkeli
ninkų kvartalui.

Naujos gydymo įstaigos
Eilėj respublikos vietų lap

kričio mėnesio pirmomis die- 
nomis atidarytos naujos gydy
mo įstaigos.

Gražią dovaną, gavo Kel
mės gyventojai: atstatytuose 
namuose čia atidaryta ligoni
ni riį/

Prieš karą Linkuvoje neboT'* 
vo jokios gydymo įstaigos*^ 
Dabar naujame rajono cehtKį 
re yra ambulatorija, rentgeno
kabinetas, dispanseris, o šven
čių išvakarėse atidaryti gim
dymo namai.

Padidėjo ir šakių sveika
tos apsaugos įstaigų skaičius: 

I ir čia šiomis dienomis atidary
ki gimdymo namai.

; Vilniaus darbo žmonių
< iškilmingi posėdžiai, skirti 
Spalio metinėms

VILNIUS, lapkr. 5 d.— 
Visuose Tarybų Lietuvos sos

tinės rajonuose įvyko iškil- 
Įmingi posėdžiai, skirti Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos XXXIII metinėms pa
žymėti.

Su dideliu pakilimu sutinka 
i Vilniaus darbo žmonės didžįa- 
1 ją“šventę? Dršidįe su Visa Jfe- 
I rybine liaudimi vilniečiai pa
žymi šią šventę tolesniu socia
listinės Tėvynės stiprinimu, 
ryžtinga kova uiž taiką, atsi
davusiu darbu.

skambiai ištarė’ juokd.a-

Didėja stachanovininkų 
gretos .i*'

KAUNAS, lapkr. 4 d. — 
Lenktyniaudamas Didž. Spalio 

'XXXIII metinių garbei, Kau- 
jno mėsos kombinato kolekty- 
Ivas siekia vis naujų gamybi- 
įnių laimėjimų. • Jau« įvykdytas 
|.ll mėnesių planas. Viršum 
I plano pagaminta daug tūks
tančių flakonų hematogeno ir 
Į žymiai pagerintas jo techno
loginis procesas.

Kombinate sparčiai ** auga 
stachanovininkų gretos. Per 
kelis mėnesius stachanovinin
kų skaičius padidėjo beveik 
keturgubai.

Kombinate mechanizuoja
mas rankų darbas ir tobulina
mi įrengimai. Riebalų cecho 
šaltkalvių brigados vadow 

. Mažanas rekonstruavo ir 
Inutinai mechanizavo riebalų 
perdirbimo centrifūgą ir rie
balų šildytuvą. Dabar briga
da duoda tik aukščiausios r(L 
sies gaminius.

Paleista į darbą nauja elek
trinė. Paukščių cechas aprū
pintas naujomis iŠ broliškųjų 
respublikų gautomis plunksnų 
pešimo bei rūšiavimo mašino
mis. Be to, paleistas į darbą 
naujas juodojo albumino ce
chas, kuris sunaudoja visas 
kraujo atliekas gyvulių kon
centruotam pašarui gaminti. 
Ruošiamasi gaminti ir baltąjį 
albuminą.

Su didžiuliu pakilimu
TRAKAI, lapkr. 11 d. 1950 

m. — Didžiosios šventės išva
karėse “Aurorpy* kino teatro 

. salęje įvyko iškilmingas mies-: 
to darbo žmonių susirinkimas, 
skirtas Spalio mėtinėms. Ja^įe 
dalyvavo daugiau kaip 
žmonių. Susirinkime dalyvavo 
rajono įmonių geriausieji sta- 
chauovininkai, J kolūkinės ga
mybos pirmūnai, inteligentija.

gėsi varvinti jį žemėn taip, kad nė 
nas lašas neužtikštų' ant sienos.

Iš jo visi juokėsi...
Kačiukas' nuo to laiko dingo. Ir 

zųbrinai jau su niekuo nebereikėjo 
lintis kalėjimo gyventojų dėmesio.

•' J : i * .. "T .
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DARBININKŲ SVEIKATA
j J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

TIE JKIRŪS NIEŽULIAI
»

Drauge gydytojau, šaukiuo
si kokios pagalbos, dėl tų ma

lto įkirtų niežulių.
» Esu moteris, 58 m., viduti
nio ūgio ir svorio. Jau kelinti 
metai, kaip mane kankina 
niežuliai. Labiausiai pradėjo 
varginti, kai mėnesinės pra
dingo, bus koks 10 metų. 
Daugiausia niežti rietai, kur 
net atsiranda smulkučių puč- 
kelią. Bet paniežti tarpais ir 
kitur kur — ir dar kaip.

Viską mėginau, buvau pas 
daktarus, bet tik kartais kiek 
apstoja, o šiaip vis taipo pat. 
Gal mano kraujas negeras, ar 
vitaminų reikia ar ko? Mano 
ir šiaip opus kūnas. Nuo ko
kių žolių gaunu smarkų niežė
jimą su išbėrimais, kad pas
kui nebesu^manau, kas ir da
ryt.

Atsakymas. .
Tai Sveikutė ar tik nebūsi 

.alergiška. Alergija visaip pa
sireiškia, ir nelengva su ja 

susidorot. Galėjo šiuo atveju 
f/hemažai prisidėti ir gyvenimo 

pervarta, visiškas mėnesinių 
apsistojimas. Lytinių hormonų 

, išnykimas smarkiai paveikia 
ir odą ir plėves ir visus audi
nius, blogoj on pusėn.

Sveikutė gauk vaistinėj ko
kios antialerginės 
minės) mostelės.
Thephorin cream, 
hetramine cream, 
mine cream arba
ką tokio. Be gydytojo recep
to vaistininkai nelabai nori 
duot.

Tai ir tepliokite niežinčias i 
vietas kartą, du kart ar daž-

• niaui per dieną.
Be to, žinau, bus pravartu- 

vartot po truputėlį įr moteriš
kų lytinių hormonų — karš- 
ę^Ygamią (estrogenic hormo- 
jne), kad ir stilbestrol 1 mg., 
1OO tablets. Po vieną tabletę 
gulant, per 3 savaites, aplei
džiant ketvirtą savaitę. Pas
kui ir,vėl po 1 per 3 savaites, 
ir taip periodiškai.

Aišku, būtinai reikia ir vi-

taminų, bet kurios išdirbys- 
tės* daugiarioPų, mišrią vita
minų (Multiple vitamins, mul
ti- vitamins).

Vitaminai ir tos (ar kitos)1 
mostelės tiktų ir vyrams, nes 
ir jiems atsiranda tos pačios 
rūšies niežėjimų.

Detroit, Midi
Iš Moterų \Pažangos Klubo 

veiklos
Gruodžio 20 d. įvyko Mo

terų Pažangos Klubo priešme- 
tinis susirinkimas. Narių at
silankė daug. Klubo valdy
ba po apkalbėjimo užkirta ta 
pati, išskyrus draugę organi
zatorę, Onutę Demskienę, ku
riai dėl pažeistos kojos duo
ta poilsio. Jos vieton 
ta Onutė Litvinienė.

Iš valdybos raportų 
kėjo,’kad klubo narės 
ko savo sergančias
parašo laikraštin ir pasiunčia 
korteles. Mirusiai narei klu
bas nuperka gėlių vainiką, 
taipgi dalyvauja laidotuvėse, 
atiduodamos paskutinį patar
navimą.

1 
išrink-

paaiš- 
aplan- 

drauges,

(antihista- 
Sakysim, 

arba Neo- 
Pyribenza- 

oinment, ar

Teisiu ’Gajumą
tuvių Komiteto surengtas ban- 
kietas gerai pavyko, dayė 
gražaus pelno, kuris paskir
tas vietos komitetui.

Daug klubo nartų prisidėjo 
prie bankieto ąukaudamos 
maistą, tai komiteto narė ta
rė ačiū visoms aukautojoms, 
taipgi kurios visą dieną dirbo.

Fin. raštininko raportas žy
mėjo; kad klubas pereitą mė
nesį išaukavo darbininkų rei
kalams $25. ...

Buvo platokai diskusuota 
apie moterų choro palaiky
mą. Iš komiteto paaiškėjo, 
kad buvo dėta pastangų cho
rą palaikyti ir gauti nartų, 
bet kai negalima buvo sudary
ti nei 25 narių, tai negalima 
jo nei chorų vadinti. Kitos 
išsireiškė, kad norinčios dai
nuot turėtų dėtis prie Aido 
Choro ir jį padaryti skaitlin
gu. Aido Choras laiko pa
mokas kas sekmadienis, 2 vai. 
po pietų. 4‘
į Mūsų klubo narę d. Mačie-

A.L.D.L.D. REIKALAI
Finansinė Atskaita ui Spalį, 

kritį ir Gruodį, 1950 m.

Spalių Mėn. Įplaukos: 
Kas prisiuntė, Miestas
. Guzevich, Chicago

Walovich, Des Moines 7.00 
J. Gelgaudas, Chicago .... 14.25 
C. Krasnickąs, Waterbury 28.00

Kp.
104 K.

J.

Balsas žmogaus, kuris 
puikiai supranta Azijos 
žmonių polėkius

Ląp- 146 kp., B. Gelgotas, Chicago 34.00 
Į123 kp., A. Mikelionis, Gary 29.75 
1 Pav. S. Raubiscki/ Washington 2.00 
;Pav. F. Valaitis, Carlsville 

J. Gužas, Brooklyn 
21 kp., A. Bemat, Windsor 
66 kp., P. Rinkevich 

Grand Rapids ... .
11 kp., S. Janulis, Worcester 
79 kp., J. Urman, Chicago 
44 kp-, J. Blažionis, Lowell 
187 kp., P. Burba, Chicago

— St. Leesis, Saginaw .....
43 kp., B. Radzevich 

Wilkes-Barre .....................
104 kp., K. Guzevich, Chicago 

52 kp., J. Danta, Detroit .....
37 kp., S. Penkauskas

Lawrence .............................
13 kp., P. Jonikas, Easton

Suma,l kp.
$5.75

2.00
8.25

39.00

116
28Pav. J. R. Gudeliauskas, Land. 10.00 

216 F. Navikas, Brooklyn ..... 2.00
82 F. Lucas,' Peoria ............ 1.00

219 J. Kondrat, Forest City .... 1.75 
Pav. Joe Chesna, Sąrasota ...
— A. Mureika, Brooklyn ...

165 G. Kardauskas, Linden . .. 
Aps. 10, P. Gustaitis, Detroit 
79 J. Urman, Chicago ..... .

S. Janulis, Worcester .....
P.
A.

22.00 
12.00 
18.75!

8.00
2.25 

13.00

11
19

209
30

1

.. 2.00
.. 6.00
. 10.00
: 10.00

14.75
15.25

. 47.00

6.00
11.00
82.50

Per ištisus penkiasde
šimt metų George Marvin 
palaikė ryšius su Azijos 
žmonėmis. Per keletą me-, 
tų jis buvo Amerikos kon
sulo padėjėju Kinų, mieste 
Mukdene. Dabar jis atsar
giai stebi įvykius Korėjoje 
ir seka visą Amerikos poli
tiką Tolimuosiuose Rytuo
se. Nereikia nė kalbėti, jog 
George Marvin puikiai su
pranta Azijos žmonių rei
kalus ir kovas.

Anądien N. Y. Herald- 
Tribune patalpino šio žmo
gaus laišką. Tame laiške 
Marvin kalba labai aštriai 
apie mūsų vyriausybės po
litiką ir siekius.

Marvin persergsti tuos, 
kurie spėka kėsinasi bei no
ri užkarti ant kitų žmonių 
savo' ideologiją. “Visos to
kios agresijos,” jis sako, 
“nepasiekė savo tikslo.' 
Kiekviena tokia pastanga 
šiandien yra šaltinis gėdos 
arba apagilestavimo jos 
šalininkų paveldėtojams.”

Klausimas Amerikai

prityrimuose. Spėka mes 
negalime ištrinti komuniz
mo iš šios planetos.”

Už sutilpimą viename 
pasaulyje

George Marvin kalba už 
komunizmo ir kapitalizmo 
gyvavimą tam pačiam pa
saulyj. Jis mano, kad toks 
sugyvenimas ir’ bendradar
biavimas yra galimas.

Kokia kitokia išeitis? 
Nėra, apart nelaimės ir 
pražūties visiems. Jis sa? 
ko:

“Kas nors turi apie tai 
pagalvoti, nors tai būtų ir 
labai .skaudu. Mūsų šalies 
vadai turi liautis skelbę ir 
krovę viena ant kitos kal
tinimų, nuožiūrų, nepasiti
kėjimų frazes ir emociniai 
atsinešti linkui kitų karų. 
Nes šis karas nebebus ka
ras. Šis karas reikš pilnu
tinį sunaikinimą, kuris lau- • 
kia abi pusi.”

Šiose George Marvino pa
stabose daug tiesos. Kas 
laukia karo, tas kviečia su
naikinimą visiems .

29.00
2.00Šolomskas, Chicago ....

K. Raila, Brockton .... 2.00 
Yakštonis, Trenton .... 8.40 
Lipčius, Chester, ....... 10.00,
Gužas, Brooklyn ......... 9.00
Rąkita, Pittsburgh ..... 3.00
' Glebavičius, Gardner 2.00 
Didjun, New Haven 18.25 

P. Burba, Chicago ............. 6.50
Žebrys, Cleveland ’ ..... 23.38

A.

E
53
32

187
— J.

J.

Viso

Viso $503.60

Gruodžio mėn. išeigos:
Sekretor. alga už gruodį $66.50 
Renda už spalį, lapkr., gruodį 60.00 
Bankas išskaitė ...................... 1.55
Už mašinėlės pataisymą ......... 8.50
Prenumeratų atmokėta ......... 18.00

—-j Už angliškas knygas ............  5.76
Kalėdų dovanos ....... 5.00$259.28 Paštui

Sckr.
Spalių Mėn. Išeigos: 

alga už spalių men.
nė yra išvažiavus į Arizoną j Už knygų pasiuntimą ..

- ■ • ‘T; JGn r Atmokėta “L'’ už “ProSsveikatos pataisymui. Ji čia 
daug dirbo. Narės siuntė jai 
atvirukes, tai d. Mačienė at
siuntė padėkos laiškutį klubo 
narėms.

Po . susirinkimo turėjom 
draugiškas vaišes ir pasikal
bėjimą. Draugės M. Ginai- 
tienės sumanymu visos klubo 
narės pasirašėm ant atvirutės 
d. S. Nakienei, kuri yra daug

$66.50
50.00

Viso $165.31

Sutrauka:
už “Prošvaistes” 8.00 Balansas buvo ............

Už klišę knygai..,,..................... 13.00 j Įplaukė gruodžio mėn.
Kelionė į CK posėdį, J. Moc 

kaičio ir J. Bimbos
Atmokėta
Atmokėta

5.00 
dienrašč. prenumer. 54.25 
dėl Arrow F.............. 2.00

Kartu
Išmokėta .............

Viso $198.75

Balansas 
Spalių

Sutrauka: 
buvo ...........

mėn. įplaukų .
$432.06

259.28

$38.09
503.60

$541.69
165.31

Balansas yra $376.38 
D. M. ŠOLOMSKAS,

ALDLD CK Sekretorius. 
PAUL BECHIS,

ALDLD CK Iždininkas.

Geistina, kad d’etroitietės . VeikUs klube ir dabai4 randasi 
moterys priklausytų šioj vie- i du mėnesiai ligos parblokšta, j

jnintėlėj moterų organizacijoj, ; Nakienė gruodžio 18 d. likosi į 
kuri už mažą mokestį dau£ | nuvežta Fordo ligoninėn, 
gero suteikia savo narėms.
Moterų Pažangos Klubas 4ai- kime sergančia draugę.

Draugės klubietės, atlanky-

Išeigų
Kartu

buvo .........
$691.34

198.75

Balansas ......... $492.59

Seattle, Wash

ko susirinkimus kas trečias 
trečiadienis kiekvieno mėne
sio, Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St.

Susirinkime gavom dvi 
naujas nares, dd. Emiliją 
Doškus ir Onutę Usonienę. /•

Draugė Z. Dantienė davė į 
platų raportą iš Civilių Tei- ! 
šių Gynimo Komiteto. Ji sa
kė, kad yra daug darbo ir ne

j paramos areštuotiems drau-1

Klubo koresp.

Chicago, Ill

Lapkričio mčn, įplaukos:
Apskr. 2, J. Skiparius 

Bayonne, N. J..................
185 kp., J. Vinikaitis 

Richmond Hill ................
Dainis, Paterson 
Babarskas, B’klyn 
Šmagoricnč

'84 kp., P.
55 kp., P.
81 kp., M.

Maspeth 
.. 72 kp., F. B. Lideikis

Great Neck ................
i Pav. J. Burba, Holbrooke

Ex-Mainierių Klubas gyvuoja 49 kp., J. J. Daujotas
E. St. Louis ...............

Pav. P.
1 Reguliariai susirinkimai įvyks- p^vkrį

gerai

$20.00

19.00
2.25
6.00

13.05

14.80
2.00

Gedar, Denver ............
A. Glebo, Gardner 
Gradeckas, Tarriffville

ta kiekvieno mėnesio trečią Pav; j. swingle, Tarriffville 
penktadienį, Ky Ūkelio svetai-1 — M. Ražanskas, Union A O L»a TT*, t r\ ' z-x 11 f

finansinės'nėj> Lituanica . Avė.
drau-! Kiekviename sųsirįnkijne 

i gams,’kurie laikomi kalėjime i Pasirašo naujų narių. > ■ Į Ex- 
j be jokio reikalo ir neprilei- 
' džia jų šeimų. Areštuotų vai
kučiams reikia pagalbos. Klu
bas paaukavo $10.

Draugė O. Krakaitienė da- • ,
vė raportą iš Sveturgimių ilgti vyrai «' moterys be skir 

tųmo amžiaus, seni ir jauni.

imainierių Klubą labai lengvos 
sąlygos prigulėti, mokestis la

ibai pigi, tik 50 c. į metus.
Įstojimo 25 c. — už konstitu
ciją. Prie Klubo gali prigu-

Užuojauta veliones

Dr. Johanna Baltrušaitienės
Artimiesiems

— Binghamton, N. Y.

Heleji Vė?ienė
Veronika Kapičiauskienė
A. Žemaitienė.

K. Juoząpaitienė
J. K.. Vaičekauskai
A. J.. K. Navalinskai
A. Maldaikienė

Reiškiame gilią užuojautą dr. Johannos Bal- 
tĮUŠaitienes sūriams, marčioms, žentui ir anū
kams, taipgi visiems giminėms ir draugams.

ROGERSANDRIUS

P.

A.

1950 m., palįkcįąmas

L 
i 
ft

Užuojauta liūdnoj valandoj nuo Draugių ir 
Draugų, Veronikai Rogers ir kitiems gimi- 
n€ms,—

Sergantį narį aplanko klu
bo nariai. Mirusiam duoda 
gėlių vainiką $12.00 vertės. 
Paagl artimųjų giminių pa
geidavimą, vietoj gėlių iš Klu
bo iždo išmokama pinigais 
$12.00.

Klubas turi 600 narių ir 
virš $2,200 ižde. Klubąs, turi 
ir chofcą, kuris gyvuoja jau’ 
treji mętai. Per tą trumpą 
Įąįką phoras išaugo į didelį 
aktyvą ir gauna daug už- 
kvietimų pildyti programas.

15 d. gruodžio turėjome 
priešmetinį susirinkimą, ku
riame buvo perrinkta valdyba 
sekantiems metams. Susirin- 
kimąs užgyrę vienbalsiai tuos 
pačius, išskiriant iždo globė
ją. Pirmesniam. atsisakius, 
tapo išrinktas J. Venckus.

Visi pasižadėjo sekamais 
metais darbuotis, kąip galint 
Klubo gerovei.

’ - ■ i

. Klubo koresp.

43 kp., Eva Perliuke 
Nanticoke .. .3......................

68 kp., B-. Mulpyąjjka . 
Hartford ......... ....... ......>.....

54 kp., C. Andriūnas
Elizabeth ............

57 kp., A. Jasčnas, Cleveland 
147 kp., A. Walmus, Brooklyn 
Pav. P. Stankevich, Hollins 
225 kp., J. Chepulis

Southbury ■................................ 
Pav. P. Mažilis, Canada 
11 kp., S. Janulis,. Worcester 
43 kp., J. Ivašinskas

Wilkes-Barre ......................
49 kp., J. J. Daujotas

E. St. Louis ................ .........
160 kp., Wm. Mithell, Benld 
Pav. H. Sarsevich, Pleasantville 
216 kp., F. Kazeliūnas, B’klyn 
90 kp., F. Madison

Youngstown ............................
19 kp., P. Šolomskas,. Chicago
1 kp., J. Gužas, Brooklyn
212 kp., P. Janiūnas, Bayonne 
117 kp., J. Ragauskas Shelton 
184 kp. F. Beržanskas, Cudahy 
į?av. J. J.Gray, Lorraine .......
87 kp., J. K. Mažukna

Pittsburgh .......... ..................
161 kp.,. L. Graycs, Seattle
77 kp., Ch. Stephans

Cliffside Park ......................
10 kp., J. A.. Bekampis, Phila.
— Eva Perliuke, Nanticoke 

153 kp., J. K. Alyiųas
San Francisco ........................

14.50
2.00
2.25
2.00
2.00
1.00

2.00

10.50

18.50
18.50
2.00

A 2.00

5.00
10.00
10.00

Viso

Mirė Gruodžio 24 d., 
mylimą cjruųgrę Veroniką.

' V. Stankevičius 
J. ir T. Gugai 
St. Tvarijonas 
J - ir M. GinaiČiai 
J. ir Z. Dantai 
A. ir A. Demskiai 
A. Litvinienė 
G. ir S. Nausėdai 
J. Musteikis 
M. ir G. Paliukoriiai

J. ir M. Arąpąuskai 
V- ir Ą. Žilinskai 
P. ir E. Jpčioniai 
A. Vąipąląvičius 
A. Ppdęr 
J. Pppįųs

Zekpnig 
Brazaųskąs 
Gptautas

—Detroit, Mich.

Naują pora—
Aldona ir Frankis

. < t' • ■ i i * • * • i - r • <

Gruodžio |9 d. susituokė 
.Fraųkjs OJspnas sų Aldona 
Povelonis. ’Linkime'- naujai 
porai laimingiausio ženybinio 
gyvenimo.

Ne tik jaunimo tarpe Aldo
na ir Frankis yrą labai po- 
•pųliąrūs; juos my|i ir seniai.

Jaunieji Olsonai išsikelia 
gyyęnti į 
Chicagos.

; Almeną
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime ir yra sekretprė ,Vi- 
durvakarinių Valstijų jauni
mo komiteto.

F. Olsonas yra LDS vice
prezidentas. Jis pasižymęjo 
c|ar tais laikais, kada gyveno 
Bostone.

J rupimo mylėtojas
—T"1"...

SKELBKITES LAISVĖJE

Munflelaine, arti

gerai. darbuojasi

Teisėjas išdavė indžionkšiną 
prieš streikierius

Teisėjas Henry Clay Agnew 
išpildė Todd Shipyard Co. 
reikalavimą uždrausti streiką 
ir pikietą. Jis išdavė in
džionkšiną, kuriame draud
žiama International Associa
tion of Machinists unijai 
streikuoti.

Unijos vietinis lokalas pa
skelbė streiką gruodžio 7 d. 
Reikalauja pakelti algas 15 
centų į valandą. Kompanija 
atsisako patenkinti teisingą 
darbininkų reikalavimą.

Kompanija įrodinėjo teis
mui, kad ji , dirba karinius 
darbus'/todėl darbininkai rei
kalaujami nestreikuoti. Rep.

Norwood, Mass.

' AmerikonasGeorge Marvin klausia: | 
“Iš kokio šaltinio, dieviško 
ir žmogiško, Šiaurinės A-| 
merikos Jungtinės Valsty
bės ima įgaliojimą nustaty- _____ „ _
ti pasaulines gyvenimo f i- rinkimas įvyks trečiadienį* 10‘^d.

Pranešimas
ELIZABETH, N. J.

L. Darb. Susiv. 33 kuopos sųsi- 

sausio (Jan.), 1951, 8 vai. vakare 
. . ... po num. 408 Court St. Nariaai atsi-ar nenorime, Visą Aziją ap- , lankykite, bus svarbių reikalų. t-—

Ar mes norime,

ėmė savo tautinės gerovės 
sąmonė. Kai kuriose šaly
se, ypač Kinijoje, ta sąmo-
nė turi šaknis šimtmečių

GEROS ŽINIOS
APIE

Valdyba. (5-6)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolienes Bulotie

nės. Pirmą vardą pamiršau — Onu-
tė ar Mariutė. Bus jau 35 metai, 
kaip mano brolį Joną Bulotą už
mušė anglies kasyklose, Shamokin,
Pa. Jo žmona pasiliko našlė. Rodo
si, kad jie turėjo dukrelę. Prašau 
brplienę arba brolio ir brolienės 
dukrelę atsišaukti sekamu antrašu: 
Juozas Bulotas, 3067 Clinton St. 
N. E., Washington 18, D. C.

249-253.

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs pra

džiugsite sužinoję, kad naujas pri- 
rengimas, vadinamas NUVIDA yra 
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
į plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi
mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio puikiausio 
prirengimo paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri-

Pajieškau apsivedimui moteriškės 
nuo 45 iki 50 metų amžiaus. Neturi 

fanatiškai tikinti. Esu aukštto 
jišsilavinimo technikas, turiu pasto
vų darbą. Amžiaus esu 50 mėty, 
nesu blaivininkas, su gražia kom
panija lašiuką-kitą išgeriu. Norė
čiau ir draugės, kuri ne už grieką 
skaito stikliuką išragauti, reikalui 
esant. Prašau rašyti:

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

( 2- 6)

Richard Barris išeina 
karinėn tarnybon.

Norwoodo Vyrų Choras lai
kinai netenka jauno energin
go muzikos vado. Richard 
Barris turi greitai išeiti į mi- 
lįtarinę tarnybą.

Norwoodo Vyrų Choras sa
vo vado išleistuvėms rengia 

1 su puikia dainų, muzi- 
1.00 ■ kos programa. Įvyks sekma- 

I dieni, 7-tą d. sausio-Jan., Lie
tuvių Šatėje. Pradžia 2-rą va
landą po pietų.

Puikūs pietai, gėrimai ir 
i žavinga dainų-muzikos prog- 

200jrama kainuos tik $1.50 asme- 
niui. Kviečiam, visus Richard 
Barris pažystamus suvažiuoti 
ir palinkėti geriausio jam pa-

2.00

6.00
4.00
1.50
6.00

8.50
21.25
12.50

2.00
50.00 Į . .14 50! pietus

6.00
1.50

2.50
17.00

1.50

$339.10

Lapkričio įnėn. išeigos:
Sekretor. alga už lapkr. mėn. $66.50 Sisekimo tarnyboj.
Atmokėta prenumeratų ........... 26.41-
Už pašto ženklelius .................. 56.001
IJž angliškas knygas ............... 11.10
Už spaudos darbą ................... 7.14
Už atspausdinimą "Šviesos” 468.98 
Atmokėta Laisvei aukų ............ 8.25
ICnygiaus išeigos 'už 3 mėn. 111.21 
Įmirkta raštinei reikmenų • 3.01

I Atmokėta Vilniai, aukų ......... 15.00
• Atmokėta Laisv. aukų ir pren. 20.00

Balansas 
Lapkričio

Išmokėta

Viso j $793.60

Sutrauka
buvo ...........
įplaukos ....

$492.59
339.10

Richard Barris, nors ir jau
nas amžiumi, bet- jau yra > 
daug pasitarnavęs Lietuvių vi- 1 
suomenei, kaipo akordionis-, 
tas. Ne tik koncertuose, bet ir 
oro bangomis per lietuviškus 
tpusvalandžius tankiai yra 
linksminęą lietuvių visuomenę.

Tad iš plačios Bostono apy
linkės visi ir visos suvažiuos į 
išleistuvių party. Kviečia Nor
woodo Vyrų -Choras. J. G.

Kartu $831.69
793.60

Balansas $38.09

Gruodžio mėn./įplaukos: 
147' kp., G. Klimas/Brooklyn 
$5 kp., P. Babarskas, B'klyn
24 kp., C. Benaer, Brooklyn
55 kp., P. Babarskas, B’klyn
Pay. J. Ą. Jerppię

Plains Barre ..........
25 kp., A. žemaitis, Baltimore 
Ąpskr. 7, Y. Niaura, Boston 
f»av. P. A. Vizbar, Ansonia 
27 kp., Eva Valley

New Britain ....................
Apskr. 15, J. Simans 

Cleveland .. ....................
•JI kp;, S. Janulis, Worcester 
136 kp., V. Žilen, Kearny .....
£av. V. Rudzinskąs, Arbutus
— L. Prūseiką, Chicago ...... 

9 kp., M. Uždavirtis, Norwood 
92 kp., M- Butvjll, Cicero•> ■' ~ y. f- - r - - • -

2.00
4.25
7.50
1.50

2.50
8.25

35.00
11.60

30.00
12.00
2.25
2.50

38.75
1.00

15.00

Pittsburgh, Pa
Reikalauja pakelti algas

Vakarinės Pennsylvanijos ir 
West Virginijos Prudential 
Life Insurance Co. 1,200 
agentų reikalaują, pakelti al
gas ir atlyginimus, nes su 
dabartiniais atlyginimais ne
begali išsiversti. ’

mgi įvairių reikmenų 
nuolat kyla, z agentai

nurpdo, tai ir jų algos bei 
atlyginimai turi būt pakelti.

r Rep.

18.00

SKELIMITeS LAISVOJE

skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas.
Name.......................................... ............
Address...................................................
City..........................................................

(adv.) 1

DORCHESTER, MASS.I
Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd. Matthew A.
BUYUS

(BUYACSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

&
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. ’

e
1113 Mt. Vernon St- 

Philadelphia, Pa..
Tel. Poplar 4110

I

■ .................... -'i .......... 1 -niirrl Ti " jnurt"

S .RSJ.r-Laięvč (Libęrty, Daily) Saws.-J an.
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NwYorto^/WaZlnloi"
Vis dar tebetrūksta 
sargybinių apsaugai 
nuo lėktuvų

LDS 1-oji kuopa lauks jūsų 
su vakariene ant stalo

New Yorkan atvyko 
nušautojo veterano
Derrick’© tėvas

NewyOrkieciy sveikata 
ir nesveikatos ,

Help Wanted Agcy TeL Plaza 7-2R96

praėjusių 
įspėjo, kad 
tebestokavo

Toji laukimo diena ir va
landa jau čia pat — metinis 
bankietas įvyks sausio 6-tos 
vakaro 7 valandą; L. A. Pil. 
Klube, 280 Union Avenue, 
Brooklyne.

Tūli kuopos nariai pavyz
dingai pasidarbavo, parduoda

mi tikietus iš anksto. Tačiau 
vietos dar buvo likę. Tad ko-

Civilinių gynybos vykdanty
sis direktorius New, Yorke, 
pulkininkas Lawrence Wilkin
son, paskutinėmis 
metų dienomis 
miestui vis dar
apie 4,000 savanorių sargybi
nių (spotters) apsaugai nuo 
lėktuvų.
- Asmeniški sargai yra reika
lingi kaipo priedas prie ra
dar punktų. Vienas radar ne
gali visko “matyti”-parodyti, 
sako direktorius. Radar, kaip 
ir televizijos regėjimą, gali 
užstoti kalvos, kalnai ar kiti 
tolygūs daiktai. |

Ne viskas atlikta ir įrengi
me tiems sargybiniams stočių 

-ir ne visi jau turimieji savano
riai sugebėję atlikti užduotį 
lapkričio 2-5 įvykdytuose iš
bandymuose, kaip ; 
gali veikti. Tai stebėjusis ge
nerolas demerit H. Wright, 
įsakydamas būti pasirengus 
vasario 10-11 vykdysimiems 
pratimams, greta kitko, nuro
dinėjo praeities silpnybes. Jis 
sakė:

Lėktuvai, skrisdami 600 my
lių per valandą, atskris 10 j 
mylių 1 minutės laikotarpiu,! 
po mylią per 6 sekundas. | 

. . Gi signalų padavime kai kur 
buvę pavėluota, lūkuriuota, 
telefriąas per toli nuo stebėto
jo, ^mokėjimas trumpai, 
skubiai atsakyti. Kitur nebuvo 
stebėtojų. O kai kur sargybi
niai nebuvo savo vietose. Dar 
kitur nebuvo nė tinkamų sto
čių, telefonų, nebuvo painfor-: operetę: “La Traviata 
muoti. Viršininkas tikisi, kad tadienio vakarą 
visa tai bus buvę ištaisyta 
pirm sekamų pratimų.

Brooklyno pašto 
patalpos plinta

misija prašo pranešti, kad 
atidėtas kiekis tikietų ir no
rintiems įsigyti 
Kaina $3.

Vakarienė bus 
kitų gerų valgių,
mai prie vakarienes. Gera mu
zika šokiams. Kviečia visus 
mėgstančius smagiai praleisti 
vakarą.

prie durų.

vištienos ir 
taipgi gėri-

Rytoj proga pasisemti 
sveikatai gerų žinių

Sveikata — brangiausias 
žmogaus turtas. Tačiau ji pa
sidaro 
tuomet, kada nebeturime,
dažnai sveikatos 
dėl to, kad mums trūksta ži

vis brangiausia
Ir

netenkame

aparatas I nių, kaip ją saugoti.
Gerų žinių gauti bus auksi

nė proga visiems, kurie atvyks 
į Moterų Apšvietos Klubo ren
giamą savišvietos popietį šį 
sekmadienį, sausio 7-tą, 4 
valandą, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill.

Daktaro Petro Gustaičio

teiksima prelekcija yra dau
giau taiko/ma jau 
siems 
kenks 
girsti, 
nų, o 
senais. Įėjimas 
Kviečia visus.

»

pagyvenu- 
žmonėms, tačiau ne- 

ir jauniems apie tai iš
neš jie gyvena tarp se- 
ir patys kada nors taps 

nemokamas.

Suzanna Kazokytė ir Bro
nė Sukackienė-šalinaitė priža
dėjo popietį paįvairinti dai
nomis ir muzika. O po prog
ramos klubietės visus atsilan-

Newyorkieciu organizacijų 
pakviestas, New Yorkan at
vyko Mr. Henry Derrick, tė
vas John Derrick’o, kuris ta
po dviejų, policištų nušautas 
New Yorko gatyėje gruodžio 
7-tą, tuojau po atleidimo iš 
armijos. Jis buvo ką tik su
grįžęs iš Korėjos.

Tėvas su vietinių organiza
cijų delegacijomis lankosi pas 
miesto valdininkus prašyti 
nušautajam teisėtumo. Abu 
policistai tapo išteisinti, nors 
nėra parodymų, kad būtų bu
vusi bent kokia priežastis ve
teraną šauti. Veteranas 
negras.

Mirė Dr. Walter 
Rautenstrauch

buvo

Kokliušu seniau mirė 584, 
pernai tik 2. r

Džiova Seniau mirė 8,154 iš 
11,997 sirgusių, pernai mirė 
2145 iš 6,700 sirgusių.
Pablogėjimai tarp 1900-1950 
metu:

Vėžiu seniau mirė 2,291 iš 
100,000 gyventojų, arba 66.5 
nuošimčiai. Pernai mirė 15,- 
161, arba 195.4 nuošimčiai.

Visokiomis kraujo apyta
kos ligomis ryšiumi su širdies 

j ir inkstų veikla seniau mirė 
Į 12,251 iš 100,000 gyventojų, 
larba 355.5 nuošimčiai. Pernai 
mirė 39,938, arba 504.8 nuo
šimčiai.

Pernai didžiausiuoju žudy- 
•r|toju buvo širdies ligos, ant

ruoju — vėžys.

Sveikatos komisijoniėriaus 
Mahoney paskelbtame did
miesčio gyventojų sveikatos 
raporte yra žymių pagerėji
mų, palyginus 1900 metus su 
1950 metais. Pusšimtis metų 
atnešė daug progreso, o kai 
kur ir regreso.

Pagerėjimai žymiausi tose 
srityse, kur atrastos priemo
nės apsaugoti nuo ligų atsar
gesne . hygijena ir visokiais į 
čiepais ir įčirškimais.

Pablogėjimai matosi tose 
ligose, kurios daugiau prik
lauso nuo gyvenimo sąlygų ii ( 
prieš kurias kova miesto bei 
valstybės skale vos tik tepra- \ 

tebeatside- 
labdarybėms mos krautuvių firmos viršinin- 

ikas, sako, kad 1951 metais 
biznio apyvarta didės dėka 
karui.

dedama, kuriose 
dama vien tik 
surenkamais grašiais. : • * 

kovoje prieš beląikinę mir 
tį ir ligas atsiekta žymių lai 
mėjimų išsaugojime 
ir gimdyvių, prieš 
skarlatiną, džiovą, 
r i a.

; Pablogėjo padėtis vėžio, 
Į vaikų paralyžiaus, apopleksi
jos, širdies, kraujo celių, inks
tų ligų srityje, žemiau paduo
tieji skaičiai pažymi pagere-

kūdikių 
kokliušą, 
hiphthe-

HELP WANTED—FEMALE

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

(3-5)
A,

Motinai pagelbininkė prie trijų vai
kučių, mažas apartmentas. 
vietoje ar kitur. Linksma 
Gera alga. SO. 8-7107. Po

Guolis 
aplinka. 

8 v. v.
(3-7)

Barmaids, tarpe 21 ir 25 m. am
žiaus. Gražios. Darbas vakarais. 
Patyrimas nereikalingas. Puikios 
darbo sąlygos. Labai maloni vieta. 
TA. 7-9879. ■ ' (5-9)

Reikalinga patyrusi tarnaitė apart
ment ui Įstaigoje. Pageidaujama pa
tyrusios prie valgio patarnavimo, 
CY. 8-8101. (5-7) ‘

70
Dr. Walter Rau- jimus tarp 1900 ir 1950 metų.

Kūdikių 1900 m. mieste mi
rė 153.3 iš kožno tūkstančio 

O 1950 
iš tūks-

New Yorke, sulaukęs 
metų, mirė 
tenstrauich, įkūrėjas Columbia 
Universitete industrinės inži
nerijos. skyriaus. Jis pats buvo gimusių, viso 16,640. 

j ir pirmuoju to skyriaus virši- 
kiusius pavaišins arbata ii’ už-‘ninku, 
kandžiais.

Filmos-Teatrai
I 9

Vengrai statys operą
“La Traviata”

Oddone Sommovigo 
vaujamas vengrų 
simfoniškas orkestras

vado- 
choras ir 

statys 
šio šeš-

samsio 6-tą,
8 valandą, Joan of Arc Audi
torium, 154 W. 93rd St., New 
Yorke (tarp Amsterdam ir 
Columbus Avės. Privažiuoja
ma 7th ir 8th Ave. linijomis). 

‘Įžanga $1.25.
Pina Sarro dainuos Viole

tos rolę, o Paolo Novello —
Tikėdamasis vis didesnio Alfredo, 

daugėjimo siuntinių, Brookly- Į  
no paštas pasinuomojo naują!Smuiko koncertas 
garažą prie 12th St. ir 2nd Carnegie Hali 
Avė. Naujoji patalpa turi 1 
110,000 ketvirtainių 
plotą, talpins 350 i__
mių.

Pašto viršininkas Edward J. 
Quigley praneša Laisvei, kad 
iškilmingas atidarymas, daly
vaujant aukštiems pniesto ir 
valstijos pareigūnams, įvyks 
sausio 7-tą, 2:30 po pietų.

Anahid Ajemian, paskilbu- 
sunkveži-!s* l’auna smuikininkė, koncer

nuos Carnegie Hall šio sekma- 
1 dienio prievakarį, 5:30 vai. 
sausio 7-tą. Salė randasi prie 
57th St. ir 7th Avenue. Įžan
ga $1.20.

pėdų i

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

PAMATYKITE DIDĮJĮ FILMOS 
KLASIKĄ Iš II

PASAULINIO KARO!

‘HALLS OF 
MONTEZUMA’

žvaigždžiuoja
RICHARD WIDMARK

o scenoje asmeniškai:
AL BERNIE 

ROBERT MAXWELL 
DICK and DOT REMY 

HOLLACE SHAW, 
su

H. LEOPOLD SPITALNY’S 
CHORINIU ANSAMBLIU.

ROXY
TTH AVE. IR 50TII STREET.

Bijou Teatre

Kelinta savaitė rodo pirmu 
kartu filmoje pagamintą vei
kalą “Cyrano de Bergerac,” 
daugelio šalių scenose ir įvai
riausių tautų kalbose vaidin
tą ilgą eilę metų. Filmą įdo
mi.

Sėdynės rezervuotos, be už
sisakymo iš anksto ne visuo
met gaunamos. Darbadieniais 
rodo du kartus: 2:40 po piet 
ir 8:40 vakaro, šeštadieniais 
dar rodo 5:30 ir 11:30 naktį, 
taipgi sekmadienį yra prieva- 
karinis rodymas. ' .

Bernard F. Gimbel, žino- Namu darbininkė pagelbėti prie 
virimo ir vaikučio. Paliūdijimaiį 
Puiki alga. Linksma aplinka.
SH. 3-0470. (5-7)
.  ■ I ■■■ ■■»■■ ■ »l  ..........................................  ■ !■  ■ ■■■ . II I I—

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

auto į stulpą. 
Rose

At/imušę su 
susižeidė William ir 
O’Connell, Long Beach vete
ranams projekto gyventojai.

\ Du ginkluoti plėšikai atėmė 
iš Woodside Savings and Loan 
Association įstaigos vedėjų 
$19,000.

Du gaisrai pridusino 
8 gaisragesius

Radio City Music Hall

Rodo technispalvę 
ir scenoje tebevaidinamas re
liginėmis temomis kalėdinis: 
spektaklis “The Nativity,” 
taipgi svietiškis linksmavimų 
aktas “Star Bright.”

Kim

Rautenstrauch turėjo ir ki
ltų visuomeniškų polinkių. Ji- 
jsai yra veikliai rėmęs Ameri
kinį Sveturgimiams Ginti Ko
mitetą jo kūrimosi ir gyvavi
mo ankstybaisiais metais. Bu
vo vienu kalbėtojų Atlantic 

I City įvykusioje visašališkoje 
'konferencijoje, regis, 1940 
metais. Ir dalyvavo tūluose 
kituose veiksmuose.

m. mirė tiktai 19.1 
tančio gimusių.

Gimdyvių prieš pusšimtį 
metų mirė 5.8 iš tūkstančio 
gimdžiusių gyvą kūdikį. Gi 
1950 mirė tik .1 iš tūkstančio, 

skarlatina 1900 m. mirė 
465 iš 6,683 sirgusių, pernai 
sirgo 1,657, nei vienas 
re.

New Yorko valstijos CIO 
viršininkai užgyrė gubernato
riaus Dewey skelbimą mobili- 
znotes karui.

New Yorko Paramount

Teberodo “Mr. Music, 
zikališką. Dalyvauja 
filmų dainuojantysis 
dynas. Ir yra asmenų

mu- 
stambus 
žvaigž- 

aktai.

Telefonas jau kainuos 
10 centų

nemi-

Tymais tuomet mirė 
19,298 sirgusių, pernai 
17 iš 21,992 sirgusių.

816 iš 
mirė

Gaisre buvusiame Kitįįfcu, 
Brewery pastate prie 225 
Pulaski St., Brooklyne, ozo.-4 
neparkietis Francis E. Smith * 
tapo sužeistas užkritus ant 
galvos balkiui.

Keturių aukštų plytinis pa
statas buvo perdirbamas į 
apartmentinį namą.

New Yorko gaisre gyvena
mo namo, 221 E. 97th St., 
pridusinti dūmais 5 gaisrage- 
siai, o kitiems dviem stiklai 
apraižė rankas.

Gaisrai išvijo iš buto į šaltį 
34 šeimas ir ne visos begalėjo 
sugrįžti, tūli butai visai suža
loti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos nusirinkime 
sausio 8-tą (U pirmadienjx 7:30 v. 
vakaro, 280 Union Avė., Brooklyne, 
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 aptarti organizacijos rei- į 
kaIus-  f4’6) | VfOIAIIVHS I3ASIVT jmvflkalus.

Stanley Teatre

Teberodo “Under 
Skies/’ muzikališką. Ir yra 
trumpos filmos.

Sunny

SKELBKITE? laisvėje

Roxy Teatre i

Pradėjo rodytsi 20th ’ Centu
ry-Fox filmą “Halls of Mon
tezuma,” karinę neva iš pra
ėjusio pasaulinio karo, pritai
kyta verbuoti marinus. Ir yra 
veiksmai scenoje.

Pranešimas
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Ko-operatyves 

Spaudos Bendrovės dalininkų konvencija įvyks šeš
tadienį, sausio (January) 27 d., 1951 m., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill,

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti, išklausyti 
Ko-operatyvo direktorių ir viršininkų .raporto ir 
prisidėti su savo iniciatyva dėl Ko-operatyvo geroves 
ateičiai. Konvencija prasidės 12 vai. dieną.

GEORGE BERNOTAS, D. T. sekretorius

Artimiausias pašaukimas 
telefonu iš viešųjų stotelių 
sausio 6-tą jau kainuos 10 
centų. Kainavusiųjų po 10 ar 
daugiau centų pašaukimų kai
nos kol kas tebepasilieka tos 
pačios senosios. Valdžia kom
panijai pakėlimą leido.

Dviem šeimom

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

ATMINČIAI LIAUDIES POETO
STASIO JAS1LI0NI0

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

BEŠVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

REAL ESTETE
Parsiduoda per

Otmdii & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui
Richmond Hill

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
bariai ant antro aukšto ir du ištai
syti kambariai ant trečio, dabar 
tušti. Automatiškai šildomas, par
quet grindys. Du blokai nuo Ja
maica Avenue.
Woodhaven Dviem šeimom
Abu Apartmentai Tušti

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

1 Dėl daugiau^informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai: , '
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

C. BROOKLYN
46 kp. susirinkimas įvyksL.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)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

. DAROME KR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00’ 

Išleista 1948 metais

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

Ųž abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina )5c. Per- 
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

Ši nuolaida tik trumpam laikui
A. ■■

Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum- 
pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

TONY’S
) i i • i 1 :

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
306 UNION AVENUE '

Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

LAISVE
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868
Valandos:

Penktadieniais uždaryta

Dr M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

/07 East 17th Street
) (arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City
VALANDOS:

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

. IGNAS SUTKUS -i i
Patogi, vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir ( pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
' Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
palaiko >

BAR & GRILL

6 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) šeši., Sau^s.-Jan. ( 1951




