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Sinclair Lewis pradėjo apy

sakas rašyti. 1914 metais, bet 
keletas pirmųjų jo apysakų 
buvo menkevertės. Tik kai 
jis 1920 metais sukūrė “Main 
Street,” Lewisas pakilo j aukš
tybes, kaip rašytojas. Gi apy
saka “Babbitt” jį pakėlė dar 
ankščiau ir dėl jos jis gavo 
Nobelio premiją.

Sinclair Lewiso apysakos 
kritikuoja Amerikos visuome
ninį gyvenimą, jo paviršuti
niškumą, bet Lewiso kritika 
yra sekli, negili, ne tokia, ko
kią padarė Theodore Dreiser 
savo “Amerikos Tragedijoje.”
L^IMwisas rodė Amerikai ir 
pasauliui mūsų visuomeninio 
gyvenimo pelėsius, bet jis ne
rodė žmonėms, kas reikia da
ryti, kad tie pelėsiai neatsiras
tų.

Jis pilnai sutapo siu kapita
listine santvarka ir tuomi jis 
nepasiekė to, ką pasiekė Jack 
Londonas ir Theodore Dreise- 
ris, kurių veikalai iš esmės de
maskuoja kapitalistinę san
tvarką.

Jteje, pirmiau negu Lewisas 
pats* pFadejo rašyti apysakas, 
jis kadaise pardavinėjo Jack 
Londonui intrigas apysakoms.

Apie rašytoją Lewisa mes 
duosime išsamesnį nekrologą 
kitos ' savaitės Literatūra ir 
Menas skyriuje.

Dominijų premjerų konfe
rencija Londone pasisakė už 
Mi, kad Vakarinės valstybės 
tlrtųsi su Tarybų Sąjunga.

Konferencija mano, jog to
kie pasitarimai atneštų nau
dos, jei, tik jiems būtų iš anks
to sudaryta užtenkamai' plati 
darbų programa a.

TaČiaui domipijų konferen
cija kol kas nepasisakė vienu 
ir pačiu svarbiausiuoju klausi
mu: ar ji užgiria Vakarų Vo
kietijos ginklavimą ?

Vakarų Vokietijos ginklavi
mui Tarybų Sąjunga, .kaip ži
noma, griežtai priešinasi.

Vakarų Vokietijos ginkla
vimas gali uždegti pasaulį 
naujo karo liepsna.

Čikagos “Daily News” ko
respondentas J a p o n i joje, 
Keyes Beech, pranešė savo 
laikraščiui tokią žinią: Mac- 
Arthuras žada ištraukti ame
rikines jėgas iš Korėjos į Ja
poniją. ,

Dabar MacArthviro padėjė
jas pulk. Echols tai užgin- 
čina, sakydamas, jog nieko 
Panašaus nebuvo tarta.
J Atrodb, jog korespondentas 
tos žinios iš'piršto neišlaužė. 
Kas nors buvo kalbėta.

Turime atsiminti, kad šian
dien Amerikoje vyksta dide
lis žmonių judėjimas už tai, 
kad amerikinės jėgos būtų 
juo greičiau iš Korėjos ištrau
ktos, kad Korėjos žmonėms 
būtų leista patiems savo ša
lies reikalais rūpintis.
į y, '

Lenkijos valstybinė knygų 
leidykla Varšuvoje išleido 
lenkų kalboje eilės lietuvių 
rašytojų novelių rinkinį, pa
vadintą: “Nowele litewskie”; 
toji p^ti leidykla išleido Juo
zo Baltušio dramą “Gieda 
gaideliai*” (“Pieja koguty”).

Lietuvos rašytojų raštai, sa
koma, turi didžiausio pasise
kimo Lenkijoje.

Savaitraštis “įit. ir menas” 
prideda: > ,

“žinoma vertėja
rniadovska šiuo metu į- len- 
u kalbą verčia P. Cvirkos 
franką Kruką’. Išversta' ir 
lošiama spaudai taip pat 
jmė maitintoja/ Įžymusis 
ikų poetas Julianas Tuvi-

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
GRĘSIA APEIT JANKIUS

laisvės vajus
PRATĘSTAS IKI SAUSIO 27 D., 1951 M.

Dabar mūsų vajininkai sekamai stovi:IŠ PIETŲ PUSES
Amerikonai ketina laikytis 
Korėjoje, kol tik išgalės

Korėjos, jeigu nebus pri
versti pasitraukt iš jos. Jie 
vis kovos ir stengsis suda
ryt naują apsigynimo lini
ja.

Korėja, saus. 12.— Tūks
tančiai Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų bei kinų prasi
veržė 30 mylių į pietus nuo 
savo užimto Vondžu mies
to. Jie gręsia iš rytinio šo
no apeiti amerikonus ties 
Tanyangu ir perkirsti gele
žinkelį ir vieškelį, einantį į 
Pusan uostą, pačiame pieti
niame Korėjos pussalio ga
le. Tuomet būtų užkirstas 
amerikonams svarbiausias 
pasitraukimas į Pusaną.

Šiauriniai liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai šiame 
fronte pasiekė vietas jau už 
80 mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, buvusios sienos 
tarp Šiaurinės ir Pietinės 
Korėjos. /

Tuo tarpu jankiai su sa
vo talkininkais, francūzais 
ir holandais, ginasi už 3 iki 
10 mylių į pietus nuo Von
džu, nors jiems grūmoja 
apsupimas.

Vakariniame'fronte liau
dininkai yra užėmę pozici
jas už 3 mylių į pietus nuo 
Osan miesto ir ruošiasi 
smarkiai atakuot ameriko
nus ir anglus.

Washington. — Anglija 
užklausė, ar Jungtinės Val
stijos rengiasi ištraukt sa
vo armiją iš Korėjos. Wa- 
shingtono valdininkai atsa
kė : Amerikonai neapleis

Liaudininkai paleido 
dar tris jankius

Korėja. — Šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai ir jų 
bendradarbiai kinai paliuo- 
savo tris jankius belaisvius 
viduriniame fronte, kaip 
pranešta saus. 11.

O diena pirmiau jie pa
leido šešis amerikonus iš 
nelaisvės.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai tvirtino, ,kad jie į- 
veiks Ameriką ir jos talki
ninkus; bet sakė, “mes ne
naikinsime Amerikos mies
tų, kaip kad amerikonai 
naikina Korėjos miestus ir 
kaimus.”

.. r " 11

Popiežius užgynė katalikam 
priklausyt prie ROTC

I 1 k

Vatikanas. — Popiežius 
uždraudė katalikams pri- 
kląusyti Ro tariu (ROTC) 
— .atsarginių oficierių lavi- 
nimCk — klubams.

Uždraudimas sako, Rota-' 
rių klubai dažnai būna 
prieškatalikiški ir palaiko 
ryšius su masonais’

- -- - - . —----- ---- ---------------------

mas Donėlaičio ‘Metus’ žada 
išversti į lenkų kalbą,”

Visa tai draugina ir artina 
abi tauta?. ,

Visa taį kelia lietuvio rašy
tojo vardą pasaulio akyse.'

Visa tai eina taikos naudai.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 11.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų’ 
radijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai; 
savanoriai visose fronto 
dalyse darė tolesnius ofen- 
syvo žygius prieš ameriko-. 
nūs ir jų talkininkus, Pie
tinės Korėjos tautininkus.

A-bomba bus išbandyta 
Nevados valstijoj

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pra
nešė, kad ruošiasi išbandyt 
“pagerintą” atominę bom
bą 5,000 ketvirtainių mylių 
plote arti Las Vegas, Ne
vados valstijoje. Tas plotas 
jau nuo pirmiau naudoja
mas kariniams pratimams.
^Atominė, Komisija užtik

rina, jog nebus jokių civili
nių gyventojų per 30 mylių 
nuo bombos sprogdinimo 
vietos. Pasakoja, kad žmo
nės bus apsaugoti nuo pa
vojingųjų atominių spindu
lių bei sprogimo ’dulkių.

Taipgi | bus ir toliau da
romi atom-bombų išbandy
mai ties Eniwetoku, Mar
shall salose.

Pirmoji bandomoji atom- 
bomba buvo 1945 m. iš
sprogdinta Alamogordo sri
tyje, New Mexico valstijoj.

Truman nepasako, kada 
įves kainų kontrolę

Washington. — Į klausi
mus apie kainų kontrolę 
prezid. Trumanas tiktai 
tiek atsakė, kad jis daro 
pasiruošimus kainom kont
roliuoti, bet nepasakė, kiek 
laiko tie pasiruošimai galės 
^sugaišinti.

Prezidentas taipgi neat
sakė į klausimą, ar nusta
tys tokias kainas, kaip bu
vo pirm Korėjos karo, ar 
palaikys paskui padarytus 
kainų pakėlimus. ♦

Maskvos spauda vadina 
Trumano kalbą ‘klastinga’

Maskva. — Čionaitinis 
Literatūros Laikraštis Ta
šo apie pastarąią preziden
to Trumano kalbą Kongre
se:

“Sunku- net įsivaizduot 
veidmainingesnį ar apga- 
vingesnį dokumentą, kaip 
tas Trumano pareiškimas.

“Klastingai lošdamas žo
džiais, jis mėgina pateisin
ti beprotiškas Amerikos 
ginklavimosi lenktynes.”

V alininkai Turi punktą
Brooklyno vajininkai....... • ......................... 4,358
M. Svinkuniene, Waterbury........................... 3,801
Hartford vajininkai .......................   3,745
D. Jusius, Worcester ......................   3,231
Phila. vajininkai .................. ......... 2,948
Jonaš Grybas, Norwood ........ ......... 2,846
Elizabeth, N. J. va j in . .................... ... 2,683
Geo. Shhnaitis, Brockton ............................. 2,004
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. .. 1,840 
LLD 136 kp., Harrison, N. J. . ?..............  1,792
LLD 133 kp., Camden, N. J............•......... • • • 1,733
S. Kuzmickas, Shenandoah .......................... 1,350
A., Žemaitis, Baltimore, Md. ................... 1,210
F. Klastbn ir P. Bechis, Great Neck....... .  1,164
Ig. Chulada ir S. Penkauskas, Lawrence .. 1,072 
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis
J. Urbonas ir M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. 1,024
L. Prūseika, Chicago, Ill. ..........................•• 1,012
So. Boston vajink................ ..................... 784
Montreal vajininkai ...•••......... 762
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... •............ • • •.. 734
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y. 696 
Wilkes-Barre vajininkai • •/.....................•... 606
Bridgeport, Conn., vajin. \ •........... 570
A. Bemat, Los Angeles .. •.............•.............. 560

C. K. Urbonas, Hudson, Mass................. ...........552
- J. Blazonis, Lowell, Mass.............. ;. 508
Toronto vajininkai .. •...........................  486
Chesterio Vajininkai • •......................................474
S. Tvari ionąs, Detroit .............•.. •................ 420
LLD 13 kp. Easton...................................  400
Haverhill vajininkai ...............................   398
V. Ramanauskas, Minersville, Pa...................... 387
M. Siekiu.. Gardner, Mass. .v. 346

(Tąsa 5-tam pusi.)

Trumanas žada be Kongreso 
leidimo siųst armijų Europon
, Washington. — Prezid. 
Trumana saus. 11 d. prane
šę, kad jis nusprendė siųs
ti daugiau amerikonų ka
riuomenės i vakarų. Euro
pą, ir užreiškė, jog jis turi 
galią tatai daryti be Kong
reso leidimo.

Savo pareiškime kores
pondentams prezidentas 
tvirtino, kūd jis, kaipo vy
riausias visų ginkluotų jė
gų komandierius, tuvi kon
stitucinę teisę, neatsiklaus
damas Kongreso, siųsti A- 
merikos armiją, kur pats 
mato reikalą. Trumanas,

Vien alombombos negali karo 
laimėti, pareiškė mokslininkas
-/ New York. — Paskilbęs 
atominis mokslininkas J. 
Robertas Oppenheimer ų- 
spė j o' amerikonus nesitikė
ti] kad vien atominėmis 
bombomis galima būtų su
naikinti priešo armiją ar 
laimėti karą.

Profesorius Oppenhei
mer, vykiausias valdines 
Atomų Jėgos Ko'misijos pa
tarėjas, kalbėjo New Yor- 
•ko Miešto Advokatų Sąjun
gos susirinkime. Jisai sakė, 
atom-bomba gali būti tiktai 
priedas prie vadinamų pa
prastųjų ginklų. Amerika 
gi šiuo laiku dar nėra ga
na apsiginklavus, kad galė
tų panaudot atominę bom
bą net kaip priedą.' Atom- 
bomba nėra “tūzas” karui 
laimėti, pareiškė prof., Op
penheimer.

Jis taipgi abejojo, ar to
limųjų užfrontės miestų 

tačiaus, pridūrė, jog dėl 
mandagumo tarsis su kon
gresiniais vadais pirm siun
čiant Europon daugiau a- 
merikinės kariuomenės.

(Jankiu kariuomenė va
karinėje Europoje būtų su
dėtinė dalis tarptautinės 
Atlanto kraštų armijos 
prieš Soviętų Sąjungą.)'

Republikonų senatorių 
vadas Robertas Taftas vėl 
užginčijo, kad prezidentas 
turįs teisę siųsti ameriko
nų kariuomene Europon be 
Kongreso leidimo.

bombardavimas, naudojant 
papras'tąsiais bombas, gali 
nulemti karinę pergalę.

Aprėžta dar eilė medžiagų 
civiliams reikalams

Washington. — Valdžia 
išleido. įsakymą, apribojant 
vartojimą civiliniam^' rei
kalams tokių medžiagų, 
kaip natūralė ir dirbtinė 
guma (robas), medis, pra
moninis alkoholis, medvil
nė - bovelna^ chloras, nylo- 
nas, rayonas ir kt.

Leidžiama tiktai tiek šių 
medžiagų naudoti, kiek 
greitai būtinai reikia. -Už 
medžiagų krovimąsi ątsa'r- 
gon valdžia grasina bausti 
ity 12 mėnesių kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos.

ORAS. —. Apsiniaukę, 
šaltoka, sniegas ar lietus.

MAUK NEPASITIKI J.
TAUTU PASIŪLYMU DĖL
PALIAUBŲ KORĖJOJE

• v- , w|M9
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Sako, siūloma tik pertraukti / 
mūšius be jokių užtikrinimų |

Lake Success, N.‘ Y. — 
Jungtinių Tautų komisija 
dėl paliaubų Korėjoje siūlė 
tuojau pertraukti ten mū
šius, o paskui tartis dėl vi
sos Korėjos pertvarkymo.

Paskutinis pasiūlymo 
posmas sako:

— Kai tik bus susitarta, 
kad Šiaurinės Korėjos liau
dininkai ir kinai, iš vienos 
pusės, ir Jungtinės Tautos 
(amerikonai) iš antros pu
sės, sutinka pertraukti mū
šius, tai Jungtinių Tautų 
seimas/ paskirs tam tikrą 
komisiją, kurioje bus ir at-

' k

Ko negali karinė 
cenzūra užslėgti

New Yorko World-Teleg
ram rašo:

Amerikos armija, įvesda- 
ma visuotina karine cenzū
rą, be kitko, uždraudė, ko
respondentams rašyti; apie 
amerikonų ir jų talkininkų 
kariuomenės ūpą. Cenzūra 
visiškai užgniaužė -vieną 
Associated Press praneši
mą todėl, kad .Jįs^pasakė, 
kokias mintis amerikiniai 
kareiviai išreiškia.

Bet šis uždraudimas pats 
savaime rodo, kad mūsų 
kariuomenės ūpas Korėjoje 
nusmukęs.

' Cenzūra vis dar laikosi 
pasakos, būk amerikinė ar
mija nesitraukia atgal, bet 
tik “tvarkingai pereina iš 
vienos linijos >į kitą nusta
tytą liniją.”

Ši pasaka taipgi .liudija, 
kad yra išgaravęs kovinga
sis amerikonų ūpas, sako 
World-Telegram (saus. 11).

Šiaurės korėjiečiai 
suėmė 10,000 priešų

. Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas pranešė:

Šiaurinių korėjiečių Liau
dies Armija per pirmąją 
sausio mėnesio savaitę pa
ėmė nelaisvėn daugiau kaip 
10 tūkstančių amerikonų ir 
jų talkininkų, Pietinės Ko
rėjos tautininkų.

Korėjos liaudininkai per 
tą savaitę numaršavo bęnt 
90 mylių pirmyn.

Apie ką jankiai Korėjoj 
daugiausia kalbasi

Korėja. —- United Press, 
amerikinė žinių agentūra, 
praneša:

Amerikos kareiviai Ko
rėjoje mūšių protarpiais 
nuolat ir, kartotinai kalba
si “apie priešus, apie mote
ris - merginas, apie orą, a- 
pie merginas, apie laiškus 
iš namų, apie moteris ir sl- 
pię savo; kad ją kur, armi
ją/’- v

stovai Anglijos, Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ’ ir Kini
jos Liaudies 'Respublikos. 
Jie svarstys Tblimųjų Rytų 
klausimus, paliečiant, be 
kitko, ir Formozos salą ir 
Kinijos atstovybę Jungtinė* 
se Tautose.

Šį pasiūlymą tuojau pa
rėmė delegatai Anglijos, 
Amerikos, Frančijos, Tur
kijos, Norvegijos, ir Čilės.*

Maliko pareiškimas
Sovietų Sąjungos/delega

tas Jokūbas Malikas parei
škė nepasitikėjihią tuo pa
siūlymu. Malikas sakė, jog 
čia nėra nieko naujo; 'tai 
iš esmės tas pats senasis 
pasiūlymas, tiktai padailin
tas gudraujančiais, ūkano
tais žodžiais.

“Šis pasiūlymas, — tęsė 
Malikas, — tik vieną daly
ką aiškiai pasako: per
traukti mūšius. -

“Mūšių pertraukimas įdė- 
■ tas pirmoje vietoje, o kiti 
žingsniai paliekami miglo
tai ateičiai. Įmatoma ir 
grūmojantis' ultimatumas: 
— Jeigu jūs nepriimate šių 
sąlygų, tai mes ir toliau tę
sime kąrą,ir užpuolimą.”

Malikas, skaitydamas į- 
vairius pasiūlymo punktus, 
nurodė, kad amerikonai ga
lėtų išnaudot paliaubas 
kaip pasiruošimą naujam 
ofensyvui.

Jis tvirtino, jog ameriko
nai, pagal šį pasiūlymą, ga
lėtų neribotam^ laikui pasi
laikyti Korėjoje ir sudaryti 
sau patinkamą valdžią vi
soj Toj šalyj.

Savo tvirtinimus ‘ Mali
kas rėmė ištraukomis iš to 
pasiūlymo.

YĖUAŪSIOSŽINIOS 
I Brussels; Belgija, —r Vi
sas trečdalis Belgijos gy
ventojų serga influenza.

Ši liga taip pat epidemiš
kai plinta Anglijoj, Franci- 
joj ir kituose vakarų Euro
pos kraštuose. • z ,

Bratislava, čechoslovaki- 
ja. — Katalikų vyskupas 
Jan Vojtassak teisme prisi
pažino tarnavęs naciams, o 
paskui šnipinėjęs “vaka
ram” prieš Čechoslovakiją.

_____ 1 ' ' ''

Roma. — Italų darbo u- 
nijos ruošiasi demonstruot 
prieš generolą Eisenhowe- 
rį, kuomet jis atvyks Itali
jon:

Paryžius. — Frančijos 
valdžia pakėlė • savo • atsto- 
vyb. veaėją Hardioną Ispa
nijoj į Prancūzų Respubli
kos ambasadorius.
---- i---- ------- L—..................................... '

Kai tik jankiai, pasitrau
kia iš mūšio, tai ir vėl apie 
tą patį šnekasi — apie prie
šus, moteris, orą, merginas 
ir t.t.
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KUN. J. PRUNSKIS IR 
ATOMO BOMBA

Čikagos Marijonų Drauge 
kun. J. -Prunskis rašo apie 
atomo bombos naikinimo 
galybę. Girdi:

Naikinančioji atominės 
bombos jėga glūdi ne tik toje 
oro-trenksmo bangoje, ne tik 
galingose vandens bangose, 
jei ji sprogdinama jūroje, bet į 
taipgi karščio bei kitokiuose i 
atominiuose spinduliuose. 1 A- 
pie trečdalis atominės bombos 
energijos pasireiškia karščio 
spindulių pavidalu. ,

Daug žalos padaro atominės 
bombos sukeltieji šiluminiai 
spinduliai. Kai 
sprogo virš Hirosimos ir Na

Baisusis vaizdas, kurį [ŽINOMA, AIŠKU!
kun. I lunskiš paduoda, sa- Naujienos pirmajame pus- 
kyte sako, jog atomo bom- lapyje 
ba turėtų būti uždrausta' 
gaminti, turėtų būti nuįsta-i
timinta, nes jį yra masinio | Pasirodė šios lietuvių kalba 
žmonių žudymo įrankis. [knygos: M. I. Kalininas — 

Bet kun. Prunskis atsisa-1 Komjaunuolių uzdavintai ko
ko to reikalauti. Bendrai, J
Prunskis, kaip ir daugelis

išspausdino tokią

■.. Izraelio balsas♦
' Izraelio parlamentas tvirtai ir griežtai pasisakė prieš 
apginklavimą Vokietijos. Jokia kita tauta neturi tiek 
tiesos bijoti Vokietijos militarizmo atkūrimo ir protes
tuoti prieš anglų-amerikiečių pastangas jį atkurti, kaip 
žydai. Niekas taip baisiai ir skaudžiai nenukentėjo nuo 
hitlerinės Vokietijos, kaip žydai. Kur tik vokiečių ar
mijos buvo įkėlusios koją, ten be jokio pateisinimo civili
niai žydai' būva brutališkiausiomis, žiauriausiomis Pr^-[keltag karštis 3000 - 4,000 
■pįĮrffasifr išnaikinti. • laipsnių Celzijaus.

Todėl Izraelio parlamento ir visos žydų tautos balsas ; Tokia kaitra uždega m.e- 
lengvai suprantamas visiems, kurie tebėra nepraradę ! džiagas galinčias degti ir nu- 
proto ir sąžinės. Tik reikia tikėtis, kad žydu balsas ne-!^egina zm°8’aus pavei- 
pasiliks balsu girioje net ir tose salyse, kurios šiandien _ 7 
taip laukia Vokietijos naujo apginklavimo ir toje sri- bombai nuo kaitros oda ap_ 
tyje sušilę darbuojasi.. ; dega dar už 8,400 pėdų nuo.

------- -------------- ! sprogimo vietos, popierius už- 
tci“Or(lS įsidega dž 5,400 pėdų, med-

z / . I vilnės drabužiai užsidega už i
, Francūzijos buržuazija labai norėtų, ,kad Francūzijos' 5/100 PėC]ų, vilnoniai įsidega 
žmonės pasiduotų jos sauvaliavimui be jokio protesto.1 n’et už 9.600 pėdų nuo atomi- ♦ < • • • • • 1 "v • v *1 1 • • 1 • _ - • ,

tos bombos dojama atomo bomba!

gasaki miestų, ant žemės ties j NE>PRAUSTBURNIAI 
jų sprogimo vieta buvo su-

lūkiuose; K. A. Timiriazevas 
— Karlas' Darvinas , ir jo 

[mokslas;. J. Žiugžda — Lietu- 
. . . v'Viu kalbos gramatika; N. Ku-stoja ųz naują karą ir uz^inas _ Kaip d&tyti po]itjn-_ 

atomo bombos vaitojimą ja-1 je mokykloje; A.»K. Azizia- 
me- Inas — Apie I. V. Stalino vei-

Mes gi sakome: neturėtu kaI« “Nacionįliniį klausimas 
įvykti kitas pasaulinis ka 
ras, o jei jis visvien įvyk 
tų, neturėtų būti jame nau

Savo x prakalboje senato
rius Robert Taftas pasmer
kė Trumano politiką ir pri
pažino tris dideles tiesas.

Pirma tiesa! Jis pasakė, 
kad “nėra aiškių įrodymų, 
jog rusai norėtų pradėti 
karą prieš Jungtines Vals
tybes.”

Antra tiesa: Jis pasakė, 
kad Korėjos žmonės, ku
riuos mes ginklais “laisvi
name/” nelabai persiėmę 
meile linkui Amerikos. Taf
tas pasakė: “Pažiūrėkite į 
mus šiandien, naikinančius 
uostą Inchon po to, kada 
mes jį taip puikiai išnau
dojome .. . Mes laimėsime 
Korėją kaštais sunaikinimo 
kiekvieno Korėjos miesto ir 
užmušimo n e s u s kaitomo 
kiekio jos civil, žmonių. Aš 
netikiu, kad mes šiandien 
Korėjoje jau taip besame 
laukiami, ir aš manau, kad

rytoj, jeigu kiltų karas.ir 
jeigu mes tokį karą užkar
tumėme, arba aktyviškai 
tokiame kare /kooperuotu
mėme, mes būtume .taip jau 
mylimi Europoje.” ’

Trečia tiesa: Taftas pa
sakė, kad prezidentas Tru- 
manas “neturėjo autoriteto 
pasiųsti Amerikos armiją į 
Korėją be atsiklausimo 
Kongreso.”

Nesvarbu, kad senatorius* 
Taft tokius pripažinimus 
padarė' politiniais .sumeti
mais. Suprasdamas Ameri
kos žmonių anti-karinius 
sentimentus, < Taftas nori 
kelti savo vardą, kalbėda
mas prieš vyriausybės poli
tiką. Svarbu tas, kad' vis 
daugiau ir daugiau ž,monių 
išdrįsta viešai pasakyti sa
vo nepasitenkinimą esamą
ja padėtimi . Am.

,ir leninizmas”; I. L. Chaliuta 
p— Indonezija; O. čečiotkina 
—• Indija be stebuklų; N. 
Bergman ir N. Betrenka — 
Vokiečių kalbos vadovėlis; N. 

| Petrenko ir M. Jastrzemskaja 
— Vokiečių kalbos vadovėlis. 
Kiek čia lietuvių autorių ir 
kas čia per knygos — aišku 
ir be aiškinimo.

! Pasakymu, jog “aišku ir 
i” Naujienos 

mano, kad jos labai gudrios. 
Žiūrėkit, jos sako, visa tai 
parašyta daigiausiai kita
taučių, ne lietuvių.

Bet galvojąs skaitytojas, 
be abejojimo, pirmiausiai 
kreips dėmesio ne į auto
rius, o' į. knygas-veikalus. 
Ar knyga apie Darviną ir 
jo mokslą ne svarbi knyga? 
Ar knygos apie Indiją ir 
Indoneziją nėra reikalingos 
ir svarbios knygos? Ar vo
kiečių kalbos vadovėliai nė
ra svarbūs ir reikalingi? 
Kiekvienas atsakys: taip, 
visa' tai labai reikalinga ir 
žmonėms naudinga’.

Bet Naujienos Tarybų 
Lietuvą kaltina, kodėl tų 
knygų neparašė lietuviai ? 
Jų neparašė dėl to, kad lie
tuviai rašytojai užsivertę 
kitais darbai,Sj rašo kitomis 
temomis veikalus, knygas. 
Štai, prof. Povilas Pakark- 
lis parašė tokią svarbią 
knygą, kaip “Popiežiai ir 
lietuvių tauta” ir jis rašo 
kitas istorines knygas, ku
rios bus išverstos į kitas 
kalbas.

Mums rodosi, jog kiekvie
na civilizuota tauta vėrčia 
iš kitų 'kalbų istorines, 
mokslines ir grožinės'litera
tūros knygas? Amerikoje 
tai yra ' paprastas reiški
nys. Ar dėl to kas gali A- 
meriką kaltinti, kam to ar 
kito rašytojo (kitataučio) 
amerikiečiai išsivertė į ang
lų kalbą? ,

Tik analfabetai gali to
kius kaltinimus daryti.

Praėjusių metų lapkričio 
26 d. Tar. Sąjungoj įvyko 
stalo teniso (ping pong) 

rungtynės dėl čempionato. I ____
Lietuvą atstovavo V. Va-j be aiškinimo 
riakojis, Dzindziliauskas, 
O. Žilevičiūtė ir Balaišienė. 
Rašydamas apie tai kunigų 
Draugas žymi, jog “V. Va
riakojis ir 0. Žilevičiūtė 
nugalėjo maskolius...” To
liau :

, V. Variakojis, kuris nuga- 
. Labai jai nepatiko Paryžiaus žmonių demonstracija, kai nės bombos sprogimo vietos, j Įėjo Levitaną, Grindbergą 
ten pribuvo generolas Eisenhower. Demonstracija buvo guma įsidega už 6,000 pėdų. I (Moldavija), Zvirkždins (Lat- 
policijos užpulta ir ištaškyta. Du šimtai žmonių buvo su- [ Tačiau, jei žmogaus dra-|Vija^’ Akopianą (Leningra- 
areštuota ir įkalinta. Valdžios tarnautojai,-kurie daly- .bužiai neužsidega, tai jų pri- 
vavo demonstracijoje, atleidžiami iš darbo. Jau labai se-: dengtos kūno dalys nenude- 
niaf Paryžius bebuvo matęs toki terorą prieš žmonių de->ga. Apskaičiuojama, kad Ja- 
mok^atines Teises.

Kodėl Paryžiaus žmonėms nevalia susirinkti ir parody- 
ti generolui Eisenhoweriui, kad jiems jo misija nepatin- To“3o''p‘roce/tų‘l | Moterų grupėje O.
ka, kad jie nenori naujo karo, kad jie priešingi apgink
lavimui Vokietijos, atkūrimui vokiečių militarizmo? Kas 
bloga? Juk tai demokratinė žmonių teisė susirinkti ir 
pareikšti savo nuomonę viešai ir atvirai. Generolui Ei- 
senhoweriui irgi labai svarbu susipažinti su eilinių žmo
nių nusistatymu bei atsinešimu.x ■ e

Šis Auriol-Schumano valdžios teroras prieš paryžie
čius aiškiai parodo, kaip jie bijo eilinių žmonių, kaip jie 
toli yra atitrūkę nuo Francūzijos žmonių valios ir senti
mento. Bet kaip tik šis bandymas atimti francūzams tei-

Kodėl taip nesiseka? 4

ponijoje nuo to spinduliuo
jančio karščio apdeginimų 
mirė tiek daug žmonių, kad i

| vija), Akopianą
: d as) ir Maskvos meisterį Duš- 
I kės po 3:0 iškovojo Sovietų 
Sąjungos čempiono 

į Antrą vietą užėmė 
meisteris Duškes, 
Dzindziliauskas.

titulą.
Maskvos

trečią —

. J 1S j Moterų grupėje O. žilevi- 
visų žuvusių nuo atominės čiūtė nugalėjusi visas masko- 
bombos* Apdegi.mų nuo spin-jes užėmė pirmą vietą, 
duliuojančio karščio Nagasa-[ Moterų dvejeto pirmą vie
nio mieste pasitaikė net už tą iškovojo O. žilevičiūtė-Ba- 
13,000 pėdų nuo sprogimo, laišienė. Mišriam dvejete so- 
vietos (beveik — už keturių ' vietų sąjungos čempionais ta- 
kilometrų arba — netoli pus- '.p0 Balaišienė-Variakojis, ant- 
trečios mylios). ra vietą

Toliau’ Dzindziliauskas.
Nuo atominės bombos spro- Lietuviški fašistai mas-

užėmė Žilevičiūte-

Mūsų šalies armijai ne-į ti mūsų valdovai. ' 
..J. Yra, tačiau,, dar ir kitas

čia labai daug amerikiečių argumentas, kddėLtie nesu- 
rimčiau pagalvoti apie vi-j sipratimai kyla vienas po 
są Trumano politiką Toli- ■ kitam. Klausimas! Kodėl gi 
muosiuose Rytuose.^ Vis mūsų vyriausybė nenori Ki- 
daugiau ir daugiau žmonių nijos pripažinti, nenori su 
reikalauja, kad toji armija ja skaitytis? Arba: Kodėl ' 
būtų ištraukta iŠ Korėjos, prezidentas laikosi susmu- 
Tegul patys korėjiečiai;kusio ČiangKai-šeko skve.r- 
sprendžia savo likimą. , j no įsikibęs ir nepaleidžia?

Apie tuos nepasisekimus v r?°

ja tapo tikrai nepriklauso- 
j ma šalimi. Nei Amerikos, > 
! nei kito kurio krašto kapi
talistiniai imperialistai ne- > 
m*. »

klausiame Tallat-Kelpsos vardo muzikei, 
mokyklos dešimtmetis ,

VILNIUS, 1950 m. lapkr.
24 d. — Prieš dešimt metų.

v . tarybų valdžios Vilniuje buvo
kad mes- nepajėgiame arba1 sukurta muzikos mokykla, ku- 
nenorime pažiūrėti faktams j riai po karo suteiktas Stalini- 
tiesiai į akis, vienas kurių į nės premijos laureato J. Ta- * 
yra sunkiausia mums 
pažinti, būtent, kad Raudo-1 
noji Kinija yra didelė mili-| 
tarinė galybė Tolimuosiuo
se Rytuose ir kad nieko ne
galima išspręsti visoje Ki
nijos istorinių interesų sri
tyje b^ Raudonosios Kinijos 
dalyvavimo.”

Bet tai toli gražu ne vis
kas. Kiekvienam sveiko 
proto žmogui turėtų būti 
šiandien aišku, kad be Nau
josios ■ Kinijos nė vieno , 
klausimo negalima išspręs-

pasisekimai Korėjoje ver-

yra visokių nuomonių. Kai 
kurios jų yra visiškai rim
tos. Mums atrodo, gana 
protingai į tos politikos ne
pasisekimus žiūri, kolum*
nistas Walter 
Jis rašo:

“Kodėl, mes : 
savęs, mes susiduriame su 
negalimu pasirinkimu, kur 
tik mes pasisukame Toli
muosiuose Rytuose? Todėl/

r .nenorime pažiūrėti faktams’

, ru- 
ir katalikų 

Draugas eina fašistų pėdo
mis. Bet kunigų laikraštis, 
tiesą pasakius, eina dar to
liau: jis pravardžiuoja 
“maskoliais” visas tautas, 
kurios dalyvavo -pirmeny
bėse. Pats Draugas pripa
žįsta, jog Variakojis nuga
lėjo Moldavijos Levitaną ir 
Grindbergą, taipgi Latvijos 
Zvirgždinsą, kurie juk nėra 
rusai. Žilevičiūtė, sako ku
nigų Draugas, “nugalėjo vi
sas maskoles.” Na, o ir Ži
levičiūtė grūmėsi su visokių 
tautybių, sportininkėmis.

Kunigų Jaikraštis supla
ka visų tautybių sportinin
kus į vieną daiktą ir pra
vardžiuoja juos “masko
liais.”

Žmonės tokius tautų pra- 
vardžiuotojus .paprastai va
dina : nepraustaburniais!
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sę demokratiškai pareikšti savo nuomonę juos dar la- gimo ’r nt!° gausių gaisrų at-, o lais pravai ziuoja 
biau nustatys prieš tą vyriausybę, dar labiau jiems ^radęs karštis Hirosimoje su- sus, na, ai n 
atidarys akis, kad jie yra vedami klaidingu keliu. kele vėjus, kūne ..0-40 mylių Draugas e na fosistųj. 
ĮT- « j • I greičiu per valandą pute be- mis. Bet kunigų laikr

»>

Mūsų vyri&usybė nesiskaito su žmonių norais ir troš
kimais. Juk šiandien Amerikos žmones labiausia laukia 

tir reikalauja sukontroliavimo kainų. Jos kyla ir kyla be 
■ sustojimo. Ekonominės Stabilizacijos Administracija bu

vo pranešus, kad ji tuojau įves 30 dienų kainų kontro- 
Mę. Visi laukėme. Manėme, kad kas nors bus daroma su 
•’ tomis kainomis, bent jau dalinai bus bandoma kovoti su 

į-#skainų kilimu.
Bet dabar tos Administracijos direktorius Valentine 

į. pasakė, kad nieko panašaus nebus daroma, kad jokios 
^•kontrolės ant kainų nebus uždėta net trumpam laikui.
^Vadinas, valdžia palieka kapitalistiniams plėšikams nau- 

— dotfe karinėmis sąlygomis ir dar labiau aplupti Ameri- 
kos žmonės. Kaip ir paprastai, visa ginklavimos ir karo 

įnašta suverčiama ant to paprasto, vidutinio Amerikos pi- 
I V- Rečio, ant darbo žmogaus.

Jau žipome, kad didžiosios korporacijos yra prisiplė- 
/šusios nesvietiškų pelnų iš karo ir ginklavimosi. Joms 
/ paliekama pilniausia laisvė toliau pelnus krautis ir lob

ti.

• Kodėl jie kainų nekontroliuos?
veik tris valandas. Vėjas dar 
labiau plėtė gaisrą. Nuq gais
rų liepsnų ir atominės bom
bos karščio apdeginti Hiro
simoje ir Nagasaki miestuose 
žuvo labai daug žmonių. Apr 
skaičiuojama, kad beveik tryjs 
ketvirtadaliai žuvusių buvo 
dėl karščio ir liepsnų. Dau
gelį užmušė griūvantieji na
mai, daugelis sudegė ir už-, 
tyoško namų apgriauti.

Kaip ' matome, vaizdas, 
kurį paduoda kuru Pruns
kis, yra labai baisus, žiau-' 
rus. Atomo bomba Japoni
joje sunaikino daugiausiai 
civilinių žmonių, nieko ben
dra neturinčių su karu; vei
kiausiai tūkstančiai tų, ku
rie nuo atomo bombos žuvo, 
buvo priešingi Japonijos 
imperialistams, buvo prie
šingi karui. Bet jie turėjo 
žūti! Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

| > Puiku, gerai, kad daug laimėta
... The United Steelworkers unijos organas “Steel Labor” 

paduoda gražių informacijų apie didelius plieno darbi
ninkų organizuotu pastangų laimėjimus. J<ai atsimena
me, kas dėdavosi plieno pramonėje tada, kada jos dar
bininkai buvo neorganizuoti, galime tiktai pasidžiaugti 
pasiektaisiais Jaimėjimais.

Sužinome, kad plieno darbininkų unija turi apie mili-

kad šiais keleriais metais Amerikos plieno kompanijos 
pasidarė tokius pelnus, kokių niekados' negalėdavo pa
siekti. Ypač dabar plieno magnatai susilaukė nepapras
tos rugiapiūtės su tais kariniais kontraktais. Moderniš
kas karas yra plieno karas. Jokia kita pramonės šaka 
taip nelobsta karuose, kaip plieno gamyba. >• , ••

pri-' llat-Kelpšos vardas.
Įvyko iškilmingas mokyk- 

Į los dešimtmečio minėjimas, 
šio kultūros židinio direkto
rius _A. Karosas savo praneši
me kalbėjo apie didį tarybų 
valdžios rūpinimąsi menu, 
apie mokyklos nueitą kelią. 
Buvo perskaityti sveikinimai, 
gauti iš Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos muzikos mokyklų, < 
taip pat sukurtų. tarybų val
džios metais, ir iš kitų 'iąeno 
kolektyvų bei visuomeninių 

• organizacijų. , .
Dešimtmečio proga buvo

OI
joną narių su 2,200 lokalų. Ji turi kontraktus su 1,700 
firmų/ Ji‘turi 542 kontraktus, pagal kuriuos tose įmo
nėse yra įvestos pilpos unijinės sąlygos, tai yra, niekas 
negali dirbti, kas nepriklauso prie unijos. Tokios sutar
tys apima 150,000 darbininkų.

Kiti laimėjimai: Vidutinė plieno darbininkų alga yra 
$1.00 f valandą, phmatinė alga yra $1.31 į valandą. Uni
ja turi-iškovojus $100 mėnesinę pensiją, socialinę ap
draudę plieno darbininkui ir jo šeimai, apmokamas va- 
kacijas. Kiekvienoje įmonėje veikia komisija sprendi
mui darbininku skundu.

Tai visa, sakome, yra dideli atsiekimai. Tik organizuo
ti darbininkai galėjo įveikti plieno trustą ir priversti jį 
nors keletą trupinių jiems numesti. Reikia nepamiršti,

m

• f*'

Primityvius Įrankius pakeitė 
automatai

ŠIAULIAI, lapkr. 17 d. — 
Viename iš “Rūtos” kondite
rijos fabriko cechų galima iš
vysti kontrastingą vaizdą: 
tuo metu, kai pusėje šio če- 
cho tebedirbama įprastiniu 
būdu, kitoje ’ pusėje jau vei
kia dvi naujos automatinės li
nijos. f

Kaimynystėje atsidūrę du 
gamybos būdai, akivaizdžiai 
parodo naujosios technikos 
reikšmę. Darbas rankomis bei 
primityviais įrankiais reika
lauja kur kas daugiau laiko, 
jėgų įtempimo, o be to, pro
dukcija ne visada būna .stan
dartinė. Tuo tarpu automati
nė linija sroviniu būdu atlie
ka visas gamybos operacijas 
— formavimą, pjaustymą, 
aušinimą ir kt. Naujieji įren
gimai įgalina kiekvieną parą 
pateikti po 1,8 tonos saldai
nių daugiau, negu ligi šiol, o

Uniją lyderių apsvaigimas
CIO prezidentas Philip Murray yra taip pat preziden

tu United Steelworkers unijos. Argi jam tos dvi vietos 
reikalingos ir argi neužtektų vienos?. ?y y

Dabar praneša, kad CIO iždininkaš-sekretmus James 
Carey taipgi tapo paskirtas prezidentu International 
Electrical, Radio & Machine Workers unijos. Vadinas, 
ir jis turės dvi aukštas, labai atsakingas .vietas. Atrodo,
kad visam CIO ir jo didžiosiose unijose nebesiranda žmo- , be to' sutaupo 17 žmonių dar
nių įvairioms vietoms. CIO lyderiai turi taip pat sėdėti | b‘T '.............
atskirų unijų viršūnėse ir joms diktuoti. / \ 1 ; -- -

Tie vadai nepasitiki-darbininkais. Jie neleidžia darbi- ma^ta d.ar 
ninkamg pakilti i vadovaujančias vietas. . . ir]es ,inijas ir>pilnutinai mechanizuoti 

mybą; \ '
ninkamš pakilti į vadovaujančias vietas. K

Ne taip tvarkomos pažangiosios darbo unijos. Tose 
unijose viršininkai yra kilę iš eilinių narių įr neturi pa
sigrobę po kelias, vietas, . < J \ .. ,

Iš broliškųjų respublikų nu-
1 auto- 

tuo Hudu
ga-

UŽrašytat Laisvę Savo. Draugui. ,

ti Tolimuosiuose Rytuose, surengtas koncertas, dalyvai/- 
Tik stebėtis reikia, kad ši- jant mokyklos 
tos istorinės tiesos nesu- klausytojams ir ją baigusiems 
pranta arba nenori supras-; menininkams.

dėstytojams,

Sfz.’:.' AL

Atomines Energijos Komisijos pirmininkas Gordon 
Dean griežtai tvirtina, kad Tarybų Sąjunga irgi turi 
atominę bombą.

2 psl.--Laisve(Liberty, Lith. Daily) Sesi., Saus.-Jan. 13, 1951
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LIETUVOS RAŠYTOJO ĮSPŪDŽIAI 
TAIKOS KONGRESE VARŠUVOJE

Maskva dar žibėjo milijonais Didžio
sios Spalio socialistinės revoliucijos šven
tės šviesų, kada jos gatvėmis mes važia
vome į stotį. Kijevas, Lvovas. . . . Mes 
pervažiuojame demokratinės Čekoslova
kijos sieną, ir mus sutinka Čekoslovaki
jos visuomenės veikėjai, jų tarpe senas 
bičiulis — rašytojas Jan Dr da. Važiuo
jame per Slovakijos žemę, kuri, dar te
bespindi rudens auksu, raustančiais 
ąžuolais, traktorių suartomis vagomis. 
Košice miestas. Stotyje mus sutinka 
tūkstančiąi žmonių. Stotis dar papuošta 
Spalio revoliucijos sukakties garbei. Pe- 

^Trone užrašai: “Imperializmas — tai ka
ras, socializmas—taika.” Orkestras gro- 
jY Čekoslovakijos ir Tarybų Sąjungos 
□įimnus. Tūkstančiai žmonių šaukia tris 
žodžius, kurie visame pasaulyje šiandien 
reiškia taiką, laisvę ir pažangą: “Sta
lin—Gotvald—Mao Cze-dunl” Tarybų 
Sąjungos delegaciją į Antrąjį Pasaulinį 
taikos • šalininkų kongresą taikai ginti 
sveikina Košice miesto darbo žmonės, 
delegatams dovanoja puokštes gelių. De
legatas K. Fedinas, kurio knygas gerai 

.-žino Čekoslovakijos skaitytojai, ir did
vyriškosios Zojos motina Kosmodem- 

' janskaja išreiškia sutikusiems tvirtą ta
rybinės delegacijos valią, kovoti dėl . tai
kos ir ją laimėti.

Mūsų grupė, kuriai ponas Etli teikėr 
^si išduoti .vizas, rengėsi važiuoti į Šefil- 
dą. Pragoję mes patyrėme, koks milži
niškas pasipiktinimas kilo visame pa
saulyje prieš Anglijos reakcionierius, 
kulie išsigando taikos .šalininkų. Prieš 
taikos pasiuntinius ponas Etli už
trenkė duris, bet jis pats sau privėrė du
rimis pirštus, kaip taikliai rašė vienas 
italų" laikraštis. Mums pranešė, kad įVai- 

;rios delegacijos, kurios jau buvo pake
liui į Šefildą, pasinaudodamos vaišingu 
demokratinės Lenkijos pakvietimu, vyks- 

' ta į Varšuvą, kur nuspręsta paskelbti 
' Antrojo Pasaulinio taikos šalininkų kon- 

w greso posėdžius.
■T Nuo pat Lenkijos sienos per .Katovi- 

: .cus ir Čenstakovą — vėl minios žmonių.
O, Moksleiviai leidžia į orą šimtus gyvų ba

landžių, supasi vėliavos’ ir transparentai. 
Ore aidi “Stalin — Bęrut — Mao Cze- 

. dun!” Kiekvienoje stotyje iš tūkstančių 
krūtinių šimtus kartų skamba galingas 
įžodis, • išreiškiąs didžiausią žmonijos • 
svajonę — “Pokoj!” (Taika!). Stotys, 
miestų namai, mūsų traukinio langai 

' aplipinti dideliais ir mažais plakatais— 
plakatuose balti balandžiai ir šūkiai: 

^‘Tarybų Sąjunga — taikos tvirtovė,” 
^^Demokratijos šalių draugystė su Ta^y- 
;bų Sąjunga—taikos garantija,” “Garbė 

gižiajam Stalinui!’” 1
L'Po karo Varšuvą aš jau mačiau tris 

įBkartus.- Bet dar niekad ji nebuvo tokia 
fpuošni, pilna šviesos ir iškilmingumo., 

o^Miesto stotys, aikštės, gatvės, nauji di- 
^džiuliai namai skendėjo viso pasaulio 
įVAlstybių vėliavose. Aikštėse stovėjo1 

^pnilžiniški balti gaubliai, apjuosti skren- 
®įančlų balandžių. Jvairiausioniis pasau- 
felįo kalbomis užrašai, transparentai svei- • 
%|ldno atvykstančius taikos pasiuntinius.

" Dar neseniai ten, kur dabar stovi puoš- 
*nūs “Lenkų žodžio rūmai,” stūksojo krū
vos griuvėsių. Prieš pat kongresą buvo 

^ baigtas statyti šis didžiulis pastatas, ir 
didžiausiame jo ceche jau stovėjo rdtaci- 

A iiėš mašinos. Per porą dienų ir naktų 
Varšuvos darbininkai ir dailininkai atli- 

Vko milžinišką darbą. Kada mes įėjome į 
//salę, ji buvo visiškai paruošta sudėtin-. 
;Agam kongreso darbui. Prie sienų stovėjo 
^didžiulės gipso figūros — baltos'moterys

balandžiais ant rankų. Cementinės ' 
l^jrrindys buvo išklotos kilimais. Išilgai sa- 
jtfjKjėjo stalai su įrengimais klausyti ora- 
M&įilų kalbų vertingų aštuoniomis kalbo- 

Kis. Greta buvo įruoštos puikios salės 
■Analistams, kino ir foto studijos, radi- 

^^fcštudija, kuri transliavo kongreso me- 
■Bgą įvairiausiomis kalbomis.

Į salę rinkosi viso pasaulio atstovai. 
Tarybų Sąjunga ir Amerika, Kinija ir 
Korėja, Indija ir Vietnamas, Siamas ir 
Tunisas, Argentina ir Švedija. Tai buvo 
nuostabus vaizdas-matyti šiuos žmones, 
vyrus ir moteris, kurie pervažiavo van
denynus ir jūras, perskrido kalnagū
brius, perėjo policijos kordonus, kurie 
atvyko iš šalių, kraštų, kuriuos imperia
listai pavertė kalėjimais, čia buvo balti 
ir juodi žmonės,' mųlatėi ir raudonodžiai. 
Čia buvo žymiausi savo kraštų rašyto
jai ir mokslininkai, įvairių religijų dva
sininkai — katalikai ir pravoslavai, bu
distai ir mahometonai. Čia buvo tary
biniai žmonės, kurių daugelį žino visas 
pasaulis, ir Madagaskaro moterys, ir 

’ Gvadelupos bei Antilų salų darbininkai, 
ir Korėjos, Vietnamo kovotojai, ir nau
josios Kinijos statytojai. Vienas tikslas 
čia suvedė tuos žmones—laimėti taiką.

Nuolatinis komitetas taikai ginti ir 
demokratinės Lenkijos vyriausybė bei 
darbo žmonės parodo tiesiog nuostabią 
energiją, valią ir organizuotumą—kon
gresas vyko nepaprastai sklandžiai; O 
juk jį ruošiant, jo eigoje reikėjo nugalė
ti nesuskaitomus sunkumus. Užteks čia 
paminėti, kad ir tai, jog vien delegatų 
sutalpinimo klausimas atrodė beveik 
neišsprendžiamas, bet jis buvo išspręs
tas iš karto ir labai gerai: daugelis de
legatų, kuriems neužteko vietų viešbu
čiuose, buvo apgyvendinti naujuose na
muose, kurie šiomis dienomis turėjo'bū
ti perduoti Varšuvos darbininkams.

Kongresas įtemptai dirbo, ištisą savai
tę. Posėdžiai vyko ne tik,iš ryto ir po 
pietų, bet ir naktį—ligi 6 vai.’ ryto. Juk 

s reikėjo duoti pasisakyti visų šalių at
stovams. Iš aukštos kongreso tribūnos 
taikus pasiuntinių balsas turėjo būti iš
girstas visur, jis turėjo praeiti pro im
perialistinių valstybių kordonus, pro ka-r 
Įėjimų ir koncentracijos stovyklų sienas. 
Delegatai atnešė. į kongresą savo suma
nymus, pasiūlymus,1 abejones. Ir kiek
viena kalba buvo tartum gyvas atskirų 
šalių šių dienų padėties ir kovos prieš 
fašizmą, prieš karo kurstytojus doku
mentas ,— aistringas tautų balsas už tai
ką, prieš karo kurstytojus.

Karo kurstytojai pranašavo kongre
sui nepasisekimą. Jie buvo įsitiki
nę, kad karo ir taikos klausimu negali 
rasti bendros kalbos komunistas įr kata
likas, stačiatikis ir mąhometonas, darbi
ninkas ir pramonininkas. Tačiau karo 
kurstytojų svajonės virto muilo burbu- 

\ lais. Tik vieną jie surado agentą beveik 
dviejų tūkstančių delegatų tarpe—žino
mąjį Džoną Rogę iš, Amerikos, kadaise 
ministro pavaduotoją ir biznierių, o da
bar Tito atstovybės'gerai apmokamą pa
tarėją. Kada visas kongresas su milži
nišku entuziazmu sveikino priimtuosius 
nutarimus, Rogėj demonstratyviai sėdėjo 
su savo žmona, kuri per visus posėdžius 
mezgė kojinę, o paskui pakėlė savo man
datą, protestuodamas prieš” viso pasaulio 
tautų valią. . . Tai buvo šlykštus vaiz
das, ir ųenuostabu, kad nuo šio Trumeno 
.ir Tito agento nusisuko ne tik visa (salė, 
bet ir Amerikos delegacija.

Daug jaudinančių momentų buvo kon
greso metu. Ties “Lenkų žodžio rū
mais,” kur dieną ir naktį degė neužgęs- 
tantys taikos žiburiai, nuoladaukė mil
žiniška minia, nprėdama kuo greičiau-' 
šiai sužinoti, kas ir ką kongrese kalbėjo, 

-kokius nutarimus kongresas priėmė. 
Neužmirštami buvo akimirksniai, kada 
atėjo pasveikinti kongreso Lenkijos dar
bininkų, moterų ir ypač vaikų delega
cijos, kada Lenkijos darbininkai ir vals
tiečiai nešė, delegatams dovanas—vėlia
vas ir įvairiausius dirbinius, į kuriuos * .°!1 p1* 
buvo įdėta Jiek paprastų žmonių širdies sia ’ 
ir meilės. . ’. . Neužmirštamos tos ne- y 
sibaigiančios ovacijos, kurios be galo ai- -| — • 1 • 1 *1 • • • I — . f / •

vas ir įvairiausius dirbinius, į 'kuriuos k.ons®rvpat™e Studijas tę-
buvo įdėta,tiek paprastų žmonių širdies sia ♦ Genimas. / ■ ..
ir meilės. . . . Neužmirštamos tos ne- j Dabar - į Leningradą tobulintis išvyko 
subaigiančios ovacijos, kurios be galo ai- kompozitorius E. Balsys, šiais metais 
dėjo salėje, kada į tribūną kopė ar lei- baigęs Vilniaus* konservatoriją. Valsty- 
dosi iš jos mūsų didžiosios šąlies, .o.taip. binio operoj ir baleto teatro, solistė M.

i ■ i m  Ml^l I I I
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pat didvyriškosios Korėjos ir Kinijos de 
legatai. Niekas iš mūsų, kas buvo An

niekados ^neužmirš
trająme 
kongresę 
sestos Valandos ryto, kada Paragvajaus 
atstovas E. Morėlis viršum tribūnos pa
kėlė reakcijos užmušto kovotojo'už tai
ką, Paragvajaus studento kraujų suke
pusius marškinius. . :.

Kongreso metu ėjo didžiulis darbas 
komisijose,’kurios' ruošė pagrindinius 
Kongreso dokumentus. Taip pat didžiau
siuose Lenkijos miestuose vyko mitingai, , 
kuritfpse dalyvavo Kongreso delegatai. 
Man pačiam tarybinės delegacijos vardu 
teko atidaryti mitingą Vroclavo halėje,/ 
kurioje buvo apie 30-35 tūkstančiai klau
sytojų. Darbininkams ir inteligentijai 

' apie Kongreso darbą čia 1 pasakojo, be 
manęs, Prancūzijos ir Indijos, demokra
tinės Vokietijos ir Brazilijos, Belgijos ir 
Italijos atstovai. Čia, ant ūdros kran
tų, kur praeina. Lenkijos-Vokietijos sie
na, su milžinišku entuziazmu sutiko 
mus, kongreso dalyvius, Vakarinės Len
kijos žmonės, tiek daug iškentę per pra
eitą karą. • /

Kongreso pabaigoje man teko taip pat 
dalyvauti (^didžiuliame literatūros vaka
re, kuris įvyko lapkričio 23 d. Nacionali
niame teatre Varšuvoje. Vakare daly
vavo viso pasaulio poetai, kurie šiandien 
skįria savo literatūrinį žodį švenčiausiani 
tikslui — kovai už taiką. Vakarą ati
darė Lenkijos Rašytojų sąjungos atsa
kingasis sekretorius J. Putramentas. Sa
vo kūrinius jame skaitė Taikos premijos 
laureatas Pablo Neruda (čili), K. Si
monovas (TSRS); P. Gamara (Prancū
zija), E. Sikervo (Suomija), įžymiau
sias revoliucinis Ispanijos poetas Fafae- 
lo Alberti, J. Ivaškevičius (Lenkija), N. 
Tichonovas (TSRS), P. Blekmanas 
(Britanijos Antilų salų .negrų poetas), 
E. Bagriana (Bulgarija), Emi Siao 
(Kinija), M. Beniuk (Rumunija), R. 
Feridun (Iranas), St. Hermlin (Vokieti
ja), A. Venclova (LTSR), St. Galčinski 
(Lenkija), Mirzo Tursun-Zade (Tadžiki
jos TSR), M. Rachman (Pakistanas), 
Juan šupo-Po (Kinija), A. Surkovas 
(TSRS) ir V. Bronevskis (Lenkija). 
Kaip pabrėžė pirmininkaujantis, Varšu
vos istorijoje tai buvo pirmasis toks va
karas. Jo pasisekimas buvo milžinišikas.

Paskutinis ^Kongreso posėdis buvo 
skirtas Kongreso nutarimus priimti.,Is
torinių nutarimų projektai — Manifes
tas į pasaulio tautas,. Kreipimasis. į Su
vienytų Nacijų Organizaciją, Rezoliu- 
icja dėl represijų aukų. Nutarimų priė

mimo momentas buvo vienas iškilmin
giausių visame Kongrese. Išskiriant trik, 
balsavusius prieš, (jų tarpe Džonas Ro- 
gė) ir dų susilaikiusius, 1,750 delegatų 
iš yisd pasaulio kraštų vieningai pasi
sakė už šiuos nutarimus,' kurie žymi 
naują didžiulį kovotojų dėl taikos laimė
jimą ir naują etapą žmonijos kovoje 
prieš karo kurstytojus. Kiekvienas de- , 
legatas visa širdies jėga iš karto pajuto, 
kad šie dokumentai išreiškia tviręiausią 
pasaulio tautų valią apginti taiką. Sa
lėje kilo neregėtos ovacijos, kurios truko 
apie pusvalandį. Žmonės salėje šoko, dai
navo, bučiavosi, mosikavo skarelėmis,' 
mėtė į orą serpantino juostas. O už sa
lės sienų paskutinių pranešimų apie 
kongresą laukė milžiniška varšuviečių, 
minia, kuri sutiko iš salės išeinančius 
delegatus nesibaigiančiais ' sveikinimais 
ir šauksmais “Pokoj!” (Taika!).' 
Prie radijo aparatų visame pasau
lyje sėdėjo žmonės ir laukę taip pat. 
Kada pasigirdo paskutiniai prane
šimai iš Varšuvos, pasaulio žmo
nės žinojo, ‘ kad taikos vėliavą dar kie
čiau ^reikia suspausti saujoje ir, dar la
biau suglaudus gretas, tęsti šventąją ko
vą dėl taikos ligi galo—ligi pergalės!

LMS" News and Views
By MILDRED STENSLER

MOKYKISWhat new events will it bring? How 
will it stack up with the years gone by?

Ah! . . . those many years! *Did you 
know, we inaugurated this column way 
back in ’47?

1947. ... In LMS circles, the year of 
4he famed Eastern Festival. It 
took six busy months to prepare foi* 
this event. There were performers and, 
artists to be contacted, halls, orchestras 
and sound, systems .to be hired, programs 
to be scheduled and printed, advertising, 
publicity; the Art Exhibit to be laid out, 
lodgings to be found and reservations to 
be made for hundreds of performers and 
visitors; and finally, the supervising of 
the four day festival itself. 'What a glo
rious, active 1947.

1948. . . . The, -planning and i the 
launching of the first LMS Summer 
Vacation School. ; . . A second Music 
Festival in the East, this time, in Bos
ton. . . . Renewed interest in the art of 
the drama, apparent in the very sucdess- 

' fui sęason of the Chicagū and Brooklyn 
Theater Groups.

1949......... A bang-up Art Festival in
New York. - A one-month showing of 
paintings and handicraft. . . . The ini
tiating of a new little magazine by the 
LMS 3rd district comjnittee, called the 
BULLETIN, 'to act as the voice of the 
Art committee. . . . Out in Detroit ano
ther LMS Music Festival. . . . The sec
ond LMS Summer Vacation School.

1950. . . _. 1950 headed by the begin
ning of a new National Art Magazine, 
THE PEOPLE’S ART, and climaxed 
by a most successful third year of the 
LMS Summer Vacation School. •

Throughout the years, we have tried 
to report and comment on these and the 
.many other events of not quite such big 
stature; Occasionaly we would drift out 
into the political, social or international 
order of the world around ug, in a man
ner purely personal.

We have enjoyed doing a column of 
.this nature. The editors have given us a 
free hand. ' We( write when the desire, 
the time and the inclination serves us. 
We, the trusty typewriter and I, plan 
to do likewise this coming year.

Enough of looking back! What can 
we expect of the future? zA pretty grim 
future as far as civilization is concerned. 
The newspapers, the radio, the world’ 
leaders that control, all have us sub
merged up to our necks in blūck clduds 
of A bombs and H bombs. zHow, and 
if, we emerge is beyond this, columnist’s 

. conception. That the little people will 
continue to labor and to create'is fair
ly certain. We are those little people, 
you and I, the man next door, the farmer 
who raises our food, the man who turns 
out the products for shelter, the man 
who sets down these events in words and 

• the man who expresses all emotions in 
painting and in music.

‘ One such musical event will soon 
headline 1951. It will be the appear
ance,1 rare in' our Lithuanian circles, of 
an original Lithuanian operetta. The 
script was written by John Juška and 
the musical score liy Frank Balwood. 
The printing of thid operetta is now in 
oper'ajtion. Its first performance can be 
expected by Spring. You will hear more 
of “SUDRUMSTA ŠIRDIS,”'this new 
operetta, as 1951 progresses.
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Jaunieji muzikai 
vyksta pasitobulinti

VILNIUS. ‘—-Tarybinė santvarka su
teikė plačias galimybes mūsų respubli
kos jauniesiems kadrams tęsti savo stu
dijas Maskvoje ir .Leningrade, kur senų, 
prityrusių specialistų priežiūroje jie ga
lės pakelti savo kvalifikacijas. Jau ke
linti metai Leningrado konservatorijos 
aspirantūroje mokosi jaunas gabus kęm- '

I "«R it 

45. Vabzdžių instinktai.
Skruzdėlių gyvenimas labai 

sudėtingas. Sudėtingas ir bi
čių, vapsvų, kamanių gyveni
mas. Todėl nenuostabu, kžd, 
žiūrėdami j jas, daugelis ma
no jas sugebant galvoti. Ta-* 
čįau taip nėra.

Pietuose gyvena akmeninė 
bitė. Ji gyvena paskirai, ne ’ 
bendruomenėje. Ji dirba ko
rius (akutes) iš žemės dale
lių, sulipdydama juos saver . 
seilėmis. Kiekvieną akutę bi- 
tė pripildo medaus ir žieda
dulkių, padeda ten kiaušinėlį v 
ir akutę užlipdo..Ji miršta 
anksčiau, negui iš akučių išle
kia jos vaikai. 1 v

Akmeninė bitė užlipdo aku
tę su padėtu į ją (kiaušinėliu. W 
Dangtelis daromas iš to paties 
žemės cemento, kaip ir aku- ; 
tės sienelės. Dangtelio storis, 
griežtai apribotas. Išriedėjusi 
iš lėliukės jauna bitelė pra
graužia tą gana kietą ir storą 
dangtelj. Dar nieko nemačiu
si ji jau moka tai padaryti. 
Bet 'įdėkime akmeninės bitės 
korių į butelį. Butelį užriški- 
me marle ar muslinu. Bitės iš
rieda. Jos skraido po' butelį. 
Maisto butelyje nėra. Išėji
mas į laisvę uždarytas plonu / 
muslinu. Ką gi darytų bitė, 
jei ji būtų “protinga”, jei ji 
galėtų protauti? Ji prasi- 
graužtų musliną. Bet akmeni
nė bitė to nedaro. Ji galėjo ir 
mokėjo pragraužti akutės 
dangtelį, o negali pragraužti 
plono muslino. n AlM

Akmeninė bitė dirba korio 
akutę. Ji padirbo ją ir prine
šė medaus. Akutę bereikia tik 
užlipdyti. Kas būtų, jei mes ; 
tokią akutę pakištume . kitai 
bitek kuri dar tik pradėjo . 
dirbti akutę? Pasirodo, ji 
dirbs savd pradėtąjį darbą — 
jau "padarytą akutę ji lipdys f ' 
ir toliau.

šie pavyzdžiai ■ rodo, kad 
bitė negalvoja, t kad ji nesu
pranta, ką ji daro. Čia nėra • 
proto, nėra logikos, čia tik 
instinktai, t.y. veiksmai, ku
riuos gyvuliai atk‘eka automa
tiškai. Instinktai—įgimti. Kad 
ir kaip sudėtingas būtų instink- » 
tas, gyvulys su juo jau gims
ta. Jis nieko jame nepakeičia. 
Vienas veiksmas neišvengia
mai sukelia kitą iš eilės.

Instinktai — ypatingas gy
vulio prisitaikymas. Bet jis 
naudingas tik tam tikrose, i 
tiksliai aprėžtose sąlygose. . I 
Tegu tik sąlygos bent kiek 
pakitėja, ir instinktas nebe
duoda gyvuliui naiidos, o ne
retai pasidaro net žalingas.

Instinktai gali būti nepapras
tai sudėtingi. Bet bendruome-/ 
ninių vapsvų, yra ir paskirai • 
gyvenančių' vapsvų. Daugelis 
jų savo . vikšrams paruošia t 
maistui suparaližuotų vabz
džių arba vorų. Paraližuotas 
vabzdys nejudd, bet jis gyvas, 
ir vikšrai visą laiką minta 
šviežia mėsa. Norint suparali- 
žuotį, pavyzdžiui, kad ir ko- 
pūątinę kirmėlę,, reikia įdurti 
jai į krūtinės nervų mazgus ir 
įtrėkšti ten tam tikrą kiekį 
nuodų. • Vapsvos užpulta kir
mėlė visaip priešinasi. Ir vis 
dėlto vapsva, besigrumdamA 
su kirmėle, prisitaiko įdurti 
jai kaip tik į krūtinės nervų 
mazgus ir įtrėkšti nuodų ly
giai tiek, kiek reikia. -

Niekas vabzdžių nertiokė, 
o ir negalėjo mokyti taip ar 
kitaip elgtis. Tai jau tokia 
pat jų ypatybė, kaip^ir spal
va, kūno forma. Instinktai~BU- 

z I 

sidarė per tūkstančius* kartų. 
Jie įėjo gyvuliui) į “kūną ir 
kraują”. Gyvulys ateina į pa
saulį jau su instinktais. Ir visi 
jo, kad ir sudėtingiausi, veiks
mai iš esmės yra tokie pat ąw- 
tomatiški, kaip akių mirksėji-

Lai saule teka,..
Lai saulei tekant, palinkus šalikelėj, 
maudos sidabro sniege obelis ; 
saulėn vaikutis rankas tegu iškelia, 
lai jį bučiuoja skaidrus spindulys.

Tam mes šiandien ir ariam ir sėjam, 
stovim prie staklių ir statom, namus. 
Taiką mes ginam! Mes ją pažadėjome • 
ir savo tėvynei ir kūdikiams mūs.
* Rumunų rašytoja Marija Barnis
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Mikštaitė išvyko aspirantūron į Mask
vos Čaikovskio vardo konservatoriją.

Jaunas dainininkas V. Adamkevičius, 
pereito sezono- bėgyje sėkmingai pasiro
dęs mūsų Operos teatro scenoje, nuo š. 
m. lapkričio inėn. priimtas solistu į Le-

operos

g&
o

mas, Čiaudėjimas ari 
vaikui krūtų žindimas
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(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
— Bajorai, nurimkite! — tarė visai 

.. ramiai, bet su didelio nepasitenkinimo 
žyme Vytautas. — Mes su gerbiamuoju 
♦ordino maršalka aptarėme šį nemalonų 
įvykį; jis bus nuodugniai ištirtas, ir kal
tininkai bus tinkamai nubausti. Nei ba- 

< jorienei, nei jos dukrai, nei kitiems pi
laitės žmonėms daugiau nebegresia joks 
pavojus. Visu kitkuo aš jau pasirūpin
siu pats. — Tai taręs kunigaikštis kils
telėjo ranką ir bajorų didikų lydimas 
nuėjo į savo palapinę. Pro šalį nunešė 
neštuvais sužeistą žemaitį; kraujo sro
velė lydėjo jį nuo tvirtovės sienų iki pa
lapinės. Nei Vytautas, nei kiti ’ bajorai 
•ir kariai į tai dėmesio neatkreipė.

Vienas žemaičių bajoras, pasilikęs 
maršalkos palapinėje, kunigaikščio žo
džius išvertė riteriams į vokiečių kalbą, 
o vokiečiai persakė tai anglams ir pran
cūzams. Jei vokiečiai ir ’ anglai jautėši 
siek tiek susikompromitavę, tai jau 
prancūzai šitoje avantiūroje buvo visai 
nekalti, bet ir jiems dabar daugiau rū
pėjo namo, negu koks tardymas ar rite
rio garbės atstatymas.

Paskiau Vytautas pasišaukė pas save 
į palapinę abu Knystaųto sūnus ir juos 
nuramino.

Ordino maršalka tuojau nusiuntė į ba
joro Knystaųto pilaitę su tam tikrai nu
rodymais komtūrą Hermaną ir riterį 
Griežę. Be kita ko, įsakė jiems ištardyti 
kruviną įvykį Paraisčių kaime ir papil
dyti pilaitės įgulą savais žmonėmis, o 
bajorienę su dukterimi ir reikalingais 
joms žmonėmis garbingai patiems paly
dėti į Marienburgą.

♦Nors karo taryba buvo nutarusi nežy
miai atsitraukti nuo Vilniaus naktį, 
burgundų riteriai su savo atsargos ka
riuomene ir bavarais pasitraukė dar 
dieną. Jie- pasinaudojo didele migla. 
Kad tai nepastebėtų pilių įgula, likusieji 
nepaprastu įniršimu daužė tvirtovės sie
nas, mėtė akmenimis, šaudė iš armotų, 
ir šimtai riterių, prisidengę metaliniais 
stogais, atakavo; tuo tarpu kiti nežy
miai gadino taranus, ardė mašinas ir 
tik laukė tamsos, kad jos • priedangoje 
galėtų išvežti iš miesto armotas, gurguo
les ir sumesti Nerin sugadintus padar
gus. Tvirtovę pulti nesiliovė visą naktį. 
Rytą, kai pradėjo švisti, staiga pamatė 
apgultieji, kad ne tik sumažėjo apie pilį 
mašinų ir taranų, bet kad per naktį din
go visos armotos, išvažiavo gurguolės ir 
tik dėl akių saujelė puolikų bedaužo tvir
tovės sienas.

Apsiaustieji suprato, kas atsitiko, bet 
kai atidarė tvirtovės vartus, puolikai, 
palikę kelis sugadintus taranus ir maši-

Lyčių, be gijų ausdavo ant žemės plonų • 
ploniausias, virpančias nuo vėsos ir mir
gančias nuo saulės laumių drobeles. Ny
ki ir, kaip naktis, ilgesio pilna buvo ir 
giria. Ir ošė ji, lyg verkė praūžusių va
saros dienų. Lapuočiai jau buvo nuogi, 
tik vieni ąžuolai nenorėjo pasiduoti ben
dram likimui ir parudavusiais, sudžiū
vusiais savo apdarais priešinosi žiemai; 
purtinosi ir šlamėjo nuo vėjo. Nuvaini
kuotos, bet nesiskundė savo likimu pa
raistėje sedulos: žiūrėdamos į po kojų 
pabertus savo pasakiškus rūbu^, didžia
vosi, kad, nors neilgai, jos buvo miško 
gražuolės. Džiaugėsi pagaliau sulauku
sios ramybės drebulės epušės, ilsėjosi 
lengvučiai uosiai, berželiai. Iš tolo vilio
jo paukštį ir žmogų savo raudonų prisir
pusių uogų kekėmis šermukšniai...

Kas gyvas, buvo susirūpinęs artėjan
čia žiema. Iš miškų atskrisdavo į pilai
tės kieme augančius ąžuolus kėkštai, gi
lelių vagiliai; prisilankydavo apsižiū
rėti dčūtagalviai margi geniai, atliuok
sėdavo voverės, kiaunės ir, *kai nusibos
davo paraistėje krykštauti, atlėkdavo 
ant pilaitės sienų pasikraipyti, mergom 
piršlių papranašauti ilgauodegės šarkos.

Jau kelias savaites šeimininkavo kry
žiuočiai bajoro Knystaųto pilaitėje. At
rodė, kad jie iš čia nė nemano krausty
tis. Veltui anglų riteris Drankas pyko, 
ėdėsi su savo būrininku Hansu Zvibąku 
ir veržėsi į Vilnių, bet niekas jo nebe
klausė. Ir tik negreit suprato riteris 
Drankas esąs kryžiuočių politikos auka, 
bet buvo jau vėlu: jis net negalėjo nieko 
dvikovon iššaukti ir savo garbę apginti, 
nes davėsi suvilioti, kad ir riteriui, bet 
savo būrininkui. Ir jis, kaip ir bajorienė 
Knystautienė su savo dukrele ir visais 

•pilaitės žmonėmis; jautėsi kryžiuočių 
belaisvis esąs ir laukė progos išpirkti sa
vo kaltę ir ’išvaduoti iš nelaisvės ir abi 
saracėnes, bet kilnias moteris.

(Bus daugiau)
> ■ i «
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lengva, švaria technika, gražiu minkštu . VilI’Ollil UpIC koV<l

A . c ■ už taiką
. VILNIUS. — Lietuvos Valstybinės 

Centrinės’Bibliotekos patalpose atidary
ta didžiulė literatūros paroda tema “Ko
va už taiką.” Knygomis, piešiniais, pla
katais, statistiniais duomenimis ši paro
da, užimanti net tris bibliotekos aukštus, 
rodo, koks platus ir galingas yra darbo 
žmonių judėjimas už taiką.

Pirmieji parodos skyriai, gausūs lite
ratūra ir iliustracine medžiaga, nūšvie- 

- čia Didžiojo Stalino, kovos už taiką vė
liavnešio, reikšmę viso pasaulio taikos 
šalininkų judėjimui. Plačiai parodomas 
Tarybų Sąjungos priešakiais vaidmuo 
kovoje už taiką.

Toliau — eilė vitrinų, skirtų pavaiz
duoti liaudies demokratiniams kraštams. 
Ten matome Europos liaudies demokra
tinių kraštų gyvenimą ir socialistinę 
statybą, matome kovojančią Korėją, 
Vietnamą.

Trečiame aukšte' yra didelis skyrius, 
vaizduojantis viso progresyvaus pasau
lio kovą už taiką, jaunimo ir moterų, 
mokslininkų ir rašytojų kovą už taiką ir 
demokratiją, prieš imperialistus.

Neseniai parodos lankytojams buvo 
suruošta konferencija tema “Kova už 
taiką ir demokratiją grožinėje literatū
roje,” kurioje gausiai dalyvavo Kauno 
miesto moksleiviai ir dirbantieji.

Pranešimą padarė Lietuvos Valstybi
nės Centrinės bibliotekos - vyriausiasis 
bibliografas Tomonis; nušvietęs dabarti
nę tarptautinę padėtį ir išnagrinėjęs ko
vą už taiką ir demokratiją tarybinėjev 
grožinėje literatūroje.

Savo pasisakymuose visa eilė parodos 
lankytojų — doc.1 Novodvorskis, “Kau
no audinių” fabriko stachanovininkė 
Rickevičienė, studentas Statkevičius ir 

^kt.—karštai pritarė tarybiniams rašy
tojams, savo kūryba demaskuojantiems 
karo kurstytojus. Jie taip pat nurodė 
per silpną lietuvių rašytojų dalyvavimą 
savo kovingais kūriniais kovoje už taiką.

B. Kavaliūnaitė

tonu. ;r. '
1 Koncerte Filharmonijos kvartetas at
liko klasikinį J. Haydno “Vyturėlių 
kvartetą,”-M. K. Čiurlionio nebaigtąjį 
kvartetą c-moll ir kartu su Valstybinės 
Konservatorijos profesorium J. Ginz
burgu — tarybinio kompozitoriaus D. 
Šostakoyičiauš Stalinine premija atžy
mėtą fortepioninį kvartetą.

St. Daukša

Vilnies Kalendorius
1951 metams

Jau1 gavome Vilnies Kalendorių 1951 
metams. Tai stambi, didelio formato, 
200 puslapių knyga, su gražiu, dailinin
ko Prano Mockapetrio pieštu viršeliu.'

Kalendorius pildąs statistinių (kalen
doriškų informacijų), straipsnių, ‘ eilė
raščių ir trys vaizdeliai.

Kaip per tūlą laiką, taip ir dabar Ka
lendorių redagavo.-sutaisė Leonas Joni
kas. . ' . - •

Telpa sekami straipsniai: Istorijos 
pamokos dabarčiai—Vilniškis; Apie žai
bą ir griaustini — Dr. Ant. Petriką; 
Saugokite akis — Dr. J. N. Simans, O. 
D.; Mechanizacija agrikultūroje — Pe- 
triškis; Senosios Lietuvos jaunyste—A? 
Karvelis; Tš Amerikos istorijos—Anykš
tėnas; Sveikatos dalykai t— Dr. J. Kaš- 
kiaučius; - Amerikos darbo unijos—Dar- 
bintas; Komercinė spauda ir skelbimai- 
Vilniškis; Mėnulio. įtekmė į žemę—Pe- 
triškis; Lietuvos mišką grožybė — J. 
Šokas. J

Eilėraščiai: Mylėti tave lengva — R. 
Baranikas; Motinos zėdis—J. Kalvaitis; 
Laiškas iš. “Raudonojo spalio” — Ant. 
Jonynas; Pasaka — nepasaka — R. Ba
ranikas; Šilas žiemą—R. Baranikas.

Vaizdeliai’: Tai irgi šalis—A. šilėnas; 
Ugnys prie upės — J. Dovydaitis; Pa
gryžuvio vienuolynas—J. Čyžius.

Kalendoriaus kaina 50 c.
Jis galima^ gauti ir Laisvės adminis

tracijoje.

zidentę. Tai geri Brooklyno 
piliečiai. Juos pažįstančiam 
nesinori nei tikėti, kad ši
tuodu • geri žmonės galėto 
remti tokius priešžmoni& 
kus veiksmus, tokią prieŠ- 
žmonišką /organizaciją^ ku
ri plėšia vaikus nuotėvų. * 
Tačiau taip yra, ir ką tu 
padarysi. .

Na, tas jų “kongresas” 
mažas ir buvo. Mėginau 
skaityti gerai, ir suskaičiau 
ten esančių penkiasdešimt ’ 
Didelėje svetainėje ir tarpe 
daugelio sėdynių, tai turė
jau bėdos juos net ir su
skaityti. Matytis, rengėjai 
šio “kongreso” manė, kad 
atlėks sakalas, bet nutūpė 
vabalas... Reception rūme 

— svetainėj radosi dar pus
tuzinis asabų, tai ir viskas, . 
ir visas “kongresas”. O ka
dangi buvo šeštadienio die
na, tai ir stebėtis reikėjo, 
šeštadienį daugelis liuosi 
nuo darbo, o Brooklyne lie
tuvių daug, tai-nors žiopso- 
tojų turėjo prisirinkti, bet 
ir tų nebuvo. Aišku, 'rėme- 

h'ų ta hitlerizmo gelbėjimo 
| organizacija neturi, arba
labai mažai. Jeigu mūs š^ 

—lies reakciniai politikieriai 
jų neremtų šalies geru, tai 
iš jų tos organizacijos išeW

Lietuvos Sostinėje
- / # t

Svečias iš tolimosios Kazachijos
VILNIUS.—Neseniai Vilniuje lankėsi 

- Kazachijos TSR Tarybinių rašytojų są- 
" jungos valdybos pirmininkas Sabitas 

Mukanovas. Tai vienas žymiausiųjų ta
rybinio Kazachstano rašytojų, už savo 
romaną “Botagoza,” kuris neseniai iš- 

. leistas ir lietuvių kalba, gavęs Stalininę 
premiją. Tarybiniam skaitytojui taip 
pat žinomas ir kitas Sabito Mukanovo 
kūrinys—romanas “Sir-Darja.” •,

Svečias labai domėjosi istoriniais Vil
niaus paminklais, aplankė muziejus, lie- 

nas, greit susėdo ant savo arklių, kurie tuvių literatūros institutu Vilniuje jis 
buvo paslėpti tarpukalnėje, ir dingo.

Iš pilių išsipylė daugybė raitelių, pės- 
čių ir miestelėnų, bet apie tvirtovę buvo 
tik primėtyta visokių trantų, padargų ir 

. visa .žemė išminkyta arklių kanopomis 
ir išvažinėta armotų ir gurguolių ratais.

J Sugrįžęs iš tolimo kaimo kryžiuočių 
grobikų būrys ' pateko stačiai į savo 
priešų rankas.
; Toli per naktį nužygiavo riterių ka
riuomenė. Skirgailos būriai pasivijo juos 
tik ties Kaunu. Bet sąjungininkai į mūšį 
nesileido, o tik gynėsi ir skubėjo į Prū- 

. sus. < x
O V XXIV ' ,
/( Buvo jau spalio ihėnešio pabaiga. Lie

taus laikotarpis praėjo, bet žiema nesi
skubino. Dienos buvo giedrios, saulėtos, 
bet vėsios ir, trunipos. Vakarais,-kai nu
segdavo saulė, greit suteigdavo, dangu- 
je pridygdavo- didelių ir mažų žvaigž
džių, * įsidegdavo dideli ir’ maži sietynai, 
ir platus dvišakas Paukščių kelias, ne
pasiekiamose Praamžius aukštybėse, 

, siekdavo iš žiemių į pietus. Žemėje, ta 
/pačia linkme t^davos išsišakojusi tamsi

bekraštė Padubysio giria. Į rytą šalna 
padengdavo baltu' aksomu bajoro Knys- 
tauto pilaitės trobų stogus, pasidabruo
davo medžius, pievas; raiste plonučiu le
deliu aptraukdavo vandens duburėlius 
ir, kai patekėdavo saulutė, lašėdavo nuo 
šakų, rasodavos /žolės ir tyliai skambė
davo tirpdamos ir duždamos ledotėvutės. 
Saulutei pakilus, atbusdavo raistas ir 
giria; melsvu šydu prisidengdavo lau
kai. Dieną nematomos burtininkės, sla-- 
pukės verpėjos, verpdavo kažkur giriose, 
ar raistuose, -skystus plonučius' siūlelius-,~ 
leisdavo juos pavėjui ir be staklių, be
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Džiaugiasi, kad’’išgelbėjo” 
dukrelę nuo motinos

•taip pat susitiko ir susipažino su Tary
bų Lietuvos rašytojais. L. M. ;

Styginio kvarteto koncertas
' VILNIUS. — LTSR Valstybinės Fil
harmonijos styginis kvartetas —keturi 
jauni, gabūs muzikai, išauginti Vilniaus 
Konservatorijos: E. Paulaūskas (I 

.smuikas), K. Kalinauskaitė (II smui
kas), J. Fledžinskas (altas) ir Z. Bane
vičius (violenčelė). .

Šiais metais Filharmoiiijos /kvartetas, 
ruošdamasis kvartetų apžiūrai, visą mė
nesį išbuvo Miaskvoje, kur dirbo senų, 

’ prityrusių kamerinės muzikos specialis
tų priežiūroje. Toji .konsultaciją labai 
teigiamai atsiliepė kvarteto tolimesnei 

< veiklai ir pakėlė, jo meninį lygį. ' Kvar
tetas tapo ansambliškesnis, atskirų in-x 
strunientų proporcijos išsilygino ,o svar
biausia—išryškinus dinamiką ir frazuo
tę; kvartetas'pasiekė minkštešnio škam-K. 
besio ir jautresnės atliekamų kūrinių in
terpretacijos. \

Visa tai buvo ryškiai pastebima pa
skutiniame kvarteto koncerte z (lapkri
čio 23 d.), kuris parodė ,kiek sis jaunas 
ansamblis yra pastarubju metu pąžen-^ 
gęs. Net jauniausias kvarteto dalyyis-^- 
Z. Banevičius, dirbąs jame tik vienerius 
metus ir ilgą laiką nepajėgęs įsilieti-J 
ansamblį, šiame koncerte buvo jau vi-v 
siškai savo vietoje. Vis daugiau inicia- 
tyvos įgauna ir kvarteto vadovaujantis 
nafys—pirmasis" smuikininkas (E. Pau
lauskas), tik gaila, kad jp instrumentas 
yra gana prastaš," kąs jam dažnai, ap
sunkina pasiekti; pilnutinio skambumo. 

-trTaoiam visumoje jaunasis smuikininkas? 
instrumento trūkumus išpera savo.

Nežinau, ar tai per .lai
mę, ar nėlaimę, man teko 
nors penkiolika minutų da- 

, lyvauti' lietuvių hitlerizmo 
gelbėtojų “kongrese”, -New 
Yorke, kaip jie angliškai 
pasivadinę — United Lith
uanian Relief Fund of A- 
merica. Šis “kongresas” į- 
vyko šių metų sausio 5 ir 6 
dd.

i Tiesa, tai tiesa, per 15 
minutų ne ką gali tokiuose 
“kongresuose” įšgirsti, ta
čiau visgi man pasitaikė 
.ten būti tokiu momentu, 
kada sviėtui buvo paskelb
ta, labai skardžiai, gan įdo
mi žinia. Ir žinia gan įdo
mi, ne tik jiems, tiems mūs 
tautos fašizmo gelbėjimo 
žmonėms, ale ir demokrati
ją mylintiems žmonėms, ir 
tiems, kurie spiriasi, - jog 
kiekvienas žmogus turi tei
sę gyventi ant šio sVieto4— 
ar jis būt žydas, negras, 
socializmo šalininkas lietu
vis, arba bile geros valios 
žmogus. Kada aš tą žinią 
išgirdau, tai pilioris, kurį 
atrėmęs pečiu laikiau/pra
dėjo net linkti iš gėdos, kad 
jam ten reikia ^stovėti ir 
klausyti tokių žinių.

Akiniuotas, tenoro, balsu 
kalbėtojas šūktelėjo į visą 
“kongi^Šą”;

“Štai ir šitokis pavyzdys 
parodo, kokius didelius dar
būs, atlieka mūsų organiza* 
cija^ Vienoje tremtinių sto
vykloje Vokietijoje Sovietų 
agentai surado mergaitę; 
kurios motina būk esanti 
gyva Lietuvoje. Motina būk 
norinti/ kad jos dukrelė 
grįžtų mamom 'Sovietų a- 
gentai jau buvo prisirengę 
tą biaurų darbą atlikti 
vežti mergaitę ’ Lietuvon.

tuvon. Mūsų organizacija 
tą reikalą tuoj į teismą. Ir 
turiu už garbę pranešti, kad 
teismas pripažino ' imims 
mergaitę, ir ji dabar at
vyksta Amerikon.”

Kelios “kongreso” ranku
tės pliaukštelėjo, išgirdę 
tokią “malonią” žinią.

Daugiau laiko nebeturė
jau klausytis jų “gerų” pra
nešimų, bet jeigu būčiau ir 
'turėjęs, ,tai klausant tokių 
pranešimų; vargiai. mano 
kojos būt manę išlaikę — 
gal būt reikėję sukniubti... 
Jeigu nebūčiau tėvu, gal 
tokios žinios manęs ir ne
paliestų, arba jeigu turė
čiau akmenišką, arba kokio 
plėšrūno žvėries, /arba be
pročio širdį, tai gal ir ga-. 
lėčiau tokių žinių klausyti, 
bet dabar, dabar esu tėvu 
— bet ką čia ir bekalbėti...

Tik reikia pamįslyti bile 
tėvui' ar motinai. Jūsų ma
žametė dukrelė atskirta nuo 
jūsų jau keli metai kur ne
žinomoj vietoj. Bet -paga
liau jums pasisekė ją suras
ti. Džiaugsmaš begalinis, 
nes jus manėte, kąd'jos gy
vos ant.ąvieto nebėra; dėl 
to naktis nemiegojote ir ą- 
kis .prarąudojote..., Dabar 
džiaugiatės, kad vėl pasi- 
matysite su dukrele, kad 
vėl kai kokia nauja saulutė 
Užtekės ant pasaulio.\ Bet... 
bet jums vėl pradeda,aša
ros akis.vilgifiti, vėl kaip 
kokis tamsiausis debesis 
užtemdo tą šviesią saulutę, 
peš jums praneša, kad ko
kia ten “labdaringa” orga
nizacija, pasivadinus Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
of America, pasigriebė jū
sų dukrelę, kaip kokie vil-

plyšta, ir, rodosi, kad jums 
jau dabar tai tikrai nebe
verta ant svieto gyventi....

Tai tragedija, tai trage
dija, kurios nė vienam, o 
nė vienam nevelįnčiau, net 
nei savo, nei visos visuome
nės priešui. Jeigu ir Hitle
ris gyvas- būtų ir jis vaiką 
turėtų, tai ir. jam nevelin- 
čiau, kaip ir kiekvienas są
žiningas tėvas ’ ir motina, . 
kad kas nuo i o mažameti 
vaiką atskirtų...

Dabar : tie mūs galvas 
praradę tautiečiai džiaugia
si, kad jiems * pasisekė iš
plėšti iš lietuvės motinos 
glėbio jos dukrelę, jos pačią 
šifdį, tik todėl, kad ta lietu
vė motina gyvena toje, da
lyje pasaulio, Lietuvoje, 
kur socializmo filosofija 
užviešpatavo. Tas' neduoda 
jokios teisės n'ė vienam at
plėšti vaikučius nuo motinų. 
Ta vargšė motinėlė gal tiek 
težino apie skirtingas eko
nomines filosofijas, kiek a- 
pie tai žino, ’žihpnės' menu
ly. Gal jaj Socializmas yra. 
taip svetimas žodis, kaip ir| 
mahome’tižmaš. Tačiau tie 
jpūsz beširdžiai hitlerizmo | 
gelbėtojai . pasisavino jos 
dukrelę ir gan!

Jeigu dievas ar dievai y- 
ra,, lai jie visomis galimybė
mis apsaugoja; nuo tokių 
žmonijos gelbėtojų... vaikų 
iš motinų'glėbio vogėjų...

Kįada žmonių nepažįsti, 
tai atrodo, kad- gal jie ko
kie sukreizavoję, galvų ne
tekę, kad gali- tokius dar
bus atlikti, bet kada žmogų 
pažįsti, tai negali nei įsi
vaizdinti/ ’’kaip jie galėtų 
tokius darbus remti. 
y Pažįstu labai gerai advo
katą Steponą Briedį, Jr.,

tų tik — pišš.... -
Keista, visai nenorėda

mas, visai netikėdamas ir 
visai nepageidauda m a s, 
štai, ve, dabai' stoviu petis 

'petin su dr. Pijušu Grigai
čiu, Chicagos Naujienų re
daktoriumi, ir gerai. Ir aš 
prie jo neėjau, bet jis prie 
mąpęs, kur stovėjau pilio- 

i rį atrėmęs. Jis praeidamas, 
| su moteriške, staptelėjo 
prie’manęs ir ką tai su ja 
šnekučiavo. Kadangi jis 
manęs nepažįsta, tai jim 
nieko tokio, bet kada aš jį 
taip gerai per 35 metus pa
žįstu iš jo darbų, tai man 
net reikėjo stebėtis, koks 
yra pasaulis mažas — ėifei 
vieną žmogų tarpe dviejų 
ir pusės bilijonų žmonių pa
sauly ir susitikai, net petis 
petin pastovėjai su juo! O 
kada dabar jis virto donoš- 
čiku, tai man darėsi nei 
šiaip, nei taip, kad aš taip 
arti prie jo stoviu.

A. Gulbė.

Pašalino admirolą
Francūzijos valdžia pa

leido iš atsakomingų parei
gų įžymų admirolą Jean 
Moullec už tai, kad jis už 
taiką stovi. 1946 metais 
jis buvo Francūzijos laivy
no -misijos galva Washing
tone. ' ■ K

Kalimpong, Indija. —Pra
nešama, kad Kinijos Liau
dies Armija artęja prie 
Khambadzong ir Šigatse 
miestų, vakariniame Tibeto 
ruožte. ' ; 1

Per 152 dienas Erm^ 
Leach išsėdėjo ant aukš
to stulpu, supliekė visus 
rekordus ir už tai laimė
jo $7,500.

Muš organizacija pasileido kai, ir išdulkėjo su ja į jums j^g tos organizacijos Ji-
tyrinėti. Pasirodė, / kad ta 
mergaitė netik jokios mo; 
tinos ’beturi, ale ji nei Už

nežinomas vietas ir kraš
tus. Jūs Jos tikrais dabar 
nebematysite —- .amžinai, ir.

pinigtfs gližti Lie-i amžinai Jūsų širdis stačiai
' ' j'ri v-. L,'- ;■<■' •• * -

nansų sekretorius, taipgi ir 
Ęronę . Spūdienę, vide-pre-r

4 p>l.-Laisvė(Liberty^ Lith. Daily) šeši./ Saus. Jau. 13, 1951
A - f. • i. ■ 'į; ■’Ji
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K. Zambasevičius, Reading, Pa

d arba

prie

GARSINK^TeS laisvėj

J. Sabaliauskas, Valhala, N. Y

pra

yra

Skyrius

Matthew A
(adv.)SOUTH BOSTON, MASS. ' l BUYUS

LLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius rengia (BUYAUSKAS)

BANKETĄ
DORCHESTER, MASS

šoloniskas

2.00
2.00

2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

S. Rauduvė, Pittston, Pa. . 
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill 
Cliffside, N. J. vajininkai...
J. Didjun, New Haven ...
J. Bimba, Paterson

Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa. . 
G. Kvietkas, Cambridge, Mass. .. 
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia) Pa.

Tel. Poplar 4110 .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Supil- 
progre

S. Kirslis,. Bridgewater, Mass.
J. Žebrys, Cleveland

F. Kudro, Lockport, N. Y. .. •.
V. Karlonas, Maspeth, N. Y.
Ig. Kariūnais, Tukahoe, N. Y

J. Stankus, Buckner, Ill.................
M. Savukaitienė, Muse, Pa. ...... 
S. Unbrosas, W. Lynn, Oregon ... 
F*. Obrikis, Paxinos, Pa................
Draugas, Wilkes Barre, Pa...........
J. Gedeminas, Triadelphia, W. Va 
S. Kupčinskas, Minersville, Pa. .. 
J; Kaslausky, Tunkhannock, Pa. .

Suvažiavime
A.. Bakūnie-

Nųtarta gauti kokį nors vei 
kalą pęrstatyti. Paskirtas J 
Konca susižinoti.

S. Karos, San Francisco, Calif. 
J. Balsys, Baltimore, Md. ••.... 
J. Svingle, Tarrifville, Conn. .. 
A. Trenkus, Moline, III.............
F. Madison, Youngstown, Ohio

$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 8.00 
. 7.00 
. 5.00 
. 3.00 
• 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 

. 3.00 
. 3.00 

% 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

3.00

Su nepaprastu 
darbo žmo- 

Didžiojo Spalio

Komisija.
(8-10)

426 Lafayette St 
Newark 5, N; J.

<’ MArket 2-5172

SO. BOSTON, MASS 
, Prašymas.

LLD 2 kuopos Moterų ' 
rengia bankietą, nedėlioj,' 21 d. sau
sio, 1951 m. po pietų. Bankietas 
rengiamas paramai dienraščio Lais
vės. Prašome So. Bostono ir apylin
kės organizacijas nerengti tą dieną 
parengimų, bet dalyvauti šiame 
bankete, kuris įvyks 318 Broadway, 
So. Boston, Mass

Paliko, senąją valdybą
LLD 32 kuopa, baigdama 

senus metus, paliko senąją 
valdybą./. Tur but, ji gerai dir
bo, kad paliko ir toliau veik-

GEROS ŽINIOS
APIE .

ŽILUS PLAUKUS

ALDLD 77 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, 26 d. sausio, 8 vai. vakare, 
pas Steponavičių, 346 Palisa
de <?Ave.

Bus renkamas kuopos ko
mitetas ir girdėsite raportą iš 
praeitų metų kuopos darbuo
tės. ‘ Komitetas.

priesgavemnį 
duodant gerą

' (Tęsinys nuo pirmo puslapio) 
I A. Apšegienė, Auburn, Me. • • .............

M. Janulienė, Detroit ..............
Grand Rapids vajininkai ............. ........
Nashua, vajininkai .J-....................• • •

•C>. Raudnyan, Barnegate, N. J. ... 
W; Lack, Rochester, N. Y. ..... 
M. Kaunas, Pėrkasie, N. Y. .. .. 
P. Yankauskienė, Methuen, Mass. 
P. Aleksoniš, Lawrence, Mass. . 
F. Kazakevičienė Jamaica, N. Y 

L. J. Kasper, Cleveland, N. Y. ..

tno parengimuosę. Kada pa
rengia kokį parengimą; visa
da lieka daug pelno. Bet na
rių nedaug tui*L Visos dirba 
sutartinai, taipgi turi gerai 
kapitalo. Ilgai gyvuokite, se
sės! , ' J. S. K.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks 15 d. sausio, 7:30 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės visos kvie
čiamos dalyvauti. — Sek. V. K.

9-10)

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit Nuteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti

J. Bakūnas^ vice- 
Mažeikienė, Fin. 

Petkevičienė; 
-,,K. Derenčius; 
Stasiuikaitis; or- 
— Walter'Pet- 

Wlter

, Nutarta pasveikint dienraš 
čio “Laisvės* šėrininkų suva
žiavimą, paaukojant iš kuo
pos iždo $10. 
kuopą atstovaus 
nė. ■

Nutarta rengt 
kazyrių balių 
vakarienę. Dieną ir laiką pra
nešime vėliau.

Eliž. Petkevičiene, 
. Fin. sek r.

10 mėnesių planą. Per 
rajono pramonėje ir 

ūkyje išaugo šimtai 
stachanovininkų. Pa- 

šešupės“ kolūkio

Gauta viena nauja narė — 
Anna Golden, kuri pasimokė- 
įo už 1951 metus. Pradžia, 
taigi, labai gera.- Ar nebūtų 
gerai, kad visi nariai gautu-’ 
Ine po vieną naują narį ir sa
vo duokles pasimokėtume se
kančiame susirinkime sausip 
16 d. Tada mūsų kuoja butų 
nepasilikėle su duoklėmis.

Tėvynei Stiprinti
MARIJAMPOLE, lapkr. 11 

d. 1950 m 
pakilimu rajono 
nūs šventė 
metines. Rajono centre įvyko 
iškilmingas šventinis susirinki
mas. Į kultūros namų salę su
sirinko įmonių stachanovinin- 
kai, žemės ūkio specialistai, 
partiniai bei , tarybiniai dar
buotojai.

Lapkričio 7 dieną miesto 
darbininkai, tarnautojai, inte
ligentai, kolūkiečiai išėjo į 
demonstraciją.

Įžymiąją šventę, rajono dar
bo žpwnės sutiko naujomis 
pergalėmis. Rajono pramonė 
viršijo 
metus 
žemės 
naujų 
vyzdžiui 
brigadininkas drg. Ambroze- 
vičius gavo po 26 centnerius 
kviečių iš hektaro .30 hektarų 
plote, melžėja Vosylienė per 
9 mėnesius primelžė po 3,200 
kilogramų pieno iš kiekvienos 
jai priskirtos karvės. Černia
chovskio Vardo sustambintas 
kolūkis pirma Aaikoi įvykdė 
metinį gyvulininkystės išvys
tymo planą ir šiais metais ga
vo daugiau kaip milijoną rub
lių pajamų.

į M. Totoris, Rochester, N.Y. ..
J. Chapell,' Hamden, Conn. ’...

£ M: Balevičius, Lawrence, Mass
J. Zabotka, Easton, Pa.
R. Skūja, Tacoma, Wash. . •. •
J. Raulinaitis, Herrin, Ill.........
J. Zinkus, Rochester, N. Y. ..
Visiems ir visoms tariame širdingiausiai ačiū! Pra

šome visus pagal s&vo išgalę remti dienraštį aukomis, 
nes viska§ yra labai pabrangę, o mūsų'.prenumerata kol 
kas tebėra ta pati; Laisvės Administracija.

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir pukterų PaŠel- 

pinės Draugijos didelis metinis ban
knotas įvyks subatoje, sausio (Ja- 
nuory) 27 d., 1951 m., 6 vai. vaka
re, 29 Endicott St., Worcester, 
Mass. Tai bus didžiausias LSD Žie
minio sezono parengimas. Bus daug 
skanių valgių ir gėrimų, o prie to 
— muzika ir šokiai. Visais atžvil
giais parengimas turės būt geras. 
Daugelis narių bei draugų nesimatė 
per vasaros sezoną, taigi dabar bus 
puiki, proga ir vėl sueiti ir pasikal
bėti ir praleisti laiką linksmai. Aš 
užtikrinu, kad visi būsit pilnai už
ganėdinti.

Draugijos reporteris K* Korulta.

LDS kuopos veikimas
LDS 16 kuopa laikė savo 

susirinkimą sausio 2 d. Perbė
gus'LDS. reikalus, prieita prie 
klausimo, kiek mos galėsime 
Vilnies .kalendorių išplatinti. 
Pasirodė, kad kalendoriai jau 
randasi ir susirinkime esą na- 
riaiyvisi. pasipirko. O kuųie ne
dalyvavo susirinkime ir nori 
gauti tą g/ažų kalendorių, tai 
galima įsigyti Bendroves salė-

DLD 2-ros kuopos mote
rys rengia šį gražų bankie
tą, kad pasveikinus dien
raštį Laisvę jos 40 metų ju
biliejus dalininkų suvažia
vime, (kuris įvyks sausio 
27-tą, Richmond Hill).

Bus vaišinga vakariene. 
Nepuprastai gražią dainų 
programą duos mums mu
sų apylinkės žemieji daini
ninkai vadovybėje gerb. St. 
Rautos. Tikimės turėti sve
čių ir iš Laisvės štabo. Da
lyvaus D. M. šolomskas.

Kviečiame visus iš arti ir iš toli į šį nepaprastai 
gražų parengimą, kokį jau senai esame turėję.

' ' Rengėjos.

žus nuo kardo, Kristus 
savo mokytiniams.

Kunigai, vietoj melstis, 
rapijonus turėtų raginti 
taikos veiklos, kad Wallstry- 
to užmačias pazabqjus. Kokia 
parapijonams nauda, kai mū
sų milionieriai išnaudoja Azi
jos ir Pietų Amerikos žmo
nes? Arba kokia mums pa
prastiems darbo žmonėms 
nauda, jei Wallstrytis, už
griebęs Korėjos žaliavą, kro
vė naujus bilionus pelno? Tai
gi, su maldomis mes savo be
sočių ryklių ir pelnagrobių 
nesulaikysime. Čia reikia pla
čios darbo žmonių veiklos ir 
apsivienijimo be skirtumo ti
kėjimo ir politinių pažiūrų, 
iš desėtkų milionų krūtinių 

pareikšti, kad 
mes norime tikros taikos 1951 
metais.' V. M. D.

Newark N. J.
Iš Sietyno Chord Veiklos
' šio’ mėnesio'9 dieną choras 
turėjo savo susirinki/mą. Da
lyvavo didžiuma narių, bet ne 
visi. * • . ■

Pirmas programos punktas 
buvo paimta svarstyti nauja 
operetėr parašyta gerb. Jono 
Yuškos. “Sudrumsta širdis.“ 
Po visapusio apkalbėjimo pa
sirodė, kad- operetė tinkama 
perstatymui bile kolonijoj, nes 
viskas labai paprasta, be jo
kių brangių kostiumų ir tam 
panašiai. Nutarta susisiekti 
su Aidu ir bendromis spėko
mis imtis greit už darbo, kad 
pavasaryje būt galima pasta
tyti ją keliose vietose.

Antras didis darbas, tai 
pačios 3-čios apskrities lyg ir 
meno festivalis, kuris įvyks 
apie vidurį balandžio mėnesio; 
Kultūros Centre, Brooklyne.

Ten reikės dalyvauti su 
įvairiomis varsomis progra
moje. Sietynas ima ant' savęs 
dalį šio didelio darbo.

Baigiahties svarstymams 
draugė Šimkienė pateikia ra
portą iš Naujų Metų parengi
mo Harrisone ' -su 'ten vietine 
LDS kuopa bendrai.

Iš jos raporto pasirodo, kad

& laisvei aukos
Dienraštis pastaruoju laiku sekamai gavo aukų nuo 
nuoširdžių mūsų skaitytojų ir organizacijų
LLD 50 kp„ Rochester, per P. Anderson

, C. A., Portage, Ra................
Luputis, Maspeth, N. Y. . ♦•....................
K. Since, Ulster Park, N. Y. • .............. !

. A. Staniulis, Hampton, N. J.............. • ••
* • Draugas, Brooklyn, N. Y................ • • ••

Cleveland. Ohio
Kalėdų dienoj skelbė taiką

Cleveland© Bažnyčių Fede
racijos dvasiškis Herbert J. 
Lambacker Kalėdų pareiški
me į visas bažnyčias ragino 
prie išlaikymo taikos, kad vi
sa žmonija sugyventų taikoje, 
tai aukščiausia ir didžiausis 
turėtų būti, visų troškimas.

Katalikų bažnyčios vysku
pas Edward F. Hoban savo 
bažnyčias Kalėdomis ragino 
melstis ir laikyti pamaldas vi
durnaktyj dėl taikos.

Prie maldų reikia ir pačių 
parapijonų veikios, jei nori
me, kad pasaulyje taika bū
tų. Turime mūsų šalies aukš
tiems pareigūnajms rašyti, kad 
piliečiai priešingi karui; nes 
kas kariauja su kardu, tas ir 

sakė

Cliffside, N. J.
Iš Metinio LDS 115 kp. 
susirinkimo

Sekmadienį, 7 d. sausio į- 
vyko minėtos kuopos metinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir pavyzdingas. 
Linkėtina, kad ir sekamai vi
si šių metų susirinkimai būtų, 
kaip praeitasis.

Kuopos finansų sekretoriui 
K. Steponavičiui šiuo laiku 
esant susirgus, tai susirinki
mas įvyko jo kambariuose. 
Nariai SuŠirinko laiku ir skait
lingai. Tai pagirtina.

Apkalbėjus neužbaigtus 
reikalus, komitetas raportavo 
apie savo pareigų atlikimą 
praeitais metais.. Finansų t se
kretorius patiekė platų rapor
tą, atžymėdamas smulkmeniš
kai praeitų metų abelną kuo
pos darbuotę ir ydas. »

Praeitais metais kuopa išsi-» 
laikė gerai. Susirinkimai buvo 
laikomi kiekvieną mėnesį. Nė 
vienas narys nenumirė/ ne 
neišsibraukė. Gauta 3 nauji 
nariai ir visi .jauno amžiaus.

Padengimų turėjom 3, bū
tent: paskaitą sveikatos klau
simu; judomų paveikslų pa
rengimą ir puikiai pasisekusį 
pikniką. Dabar kuopa turi 
34 narius ir ižde $102.47. / 

šiems metams1 kuopos komi
tetas išrinkta iš sekąmų na-

l<ą pralęidfom, bęt ir pelno pa
sidarė net $90. Visi nustebom, 
kuomet draugė atskaitė choro 
pusę 45 dol. . (

Dabar, draugės-gąi; pailsė
ję kelias savaites tarp šven
čių, turime imtis greito ir ne
atidėliotino danbo. Sekančios 
pamokos įvyksta sausio 
(Jan.) 16- d., kaip ir papras
tai, antradienio vakare, 
punktualiai 8 valandą. •

Visiems bendrai, gražiai 
dalyvaujant, dirbant, darbas 
lengvai pasidaro.

Choro Reporteris.

, Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHK 
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 / 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki-12 ryto. • , 

495 Columbia ’Rd.
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES
■ ' , , Įvyks'Sekmadienį

SAUSIQ 21 JANUARY
Pradžia 5 vai. vakare

Salėję 31Š Broadway
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI

Savo darbiu galime ’ 
pasidžiaugti

Praleidę 1950 metus ir tų 
metų nuveiktus darbus, LLD 
ir LDS nariai gali pasidžiaug
ti, kad nemažai buvo nuveik
ta ir tai davė mūsų kuopoms 
ir spaudai naudos./
, Pasirodo, kad veikiant visa
da naudos būna. ’Tik reikia 
dirbti, o darbas parodys nau-

Frank Madison
, Draugas Frank Madison 

pasimirė ’ ir buvo palaidotas 
sausio 5 d., kaip 2 vai. po pie
tų, Belmont kapinėse, 
tas dar vienas kapas 
šyvio lietuvio.

Draugas Madisonas 
vosi progresyviame judėjime, 
padėjo suorganizuoti LDS ir 
ULD kuopas, parėmė darbi
ninkų judėjimą visokiais bū
dais, kiek tik galėjo, skaitė 
“Vilnį“ per daugelį metų.

Jis turėjo savo apavų krau
tuvę ir Iš to darė pragyveni
mą. Palaidojimui jis paliko 
$300 > LDS 9 kuopai, o kitą 
turtą užrašė' 'dienraščiams 
“Vilniai” ir “Laisvei”;, Bet jis, 
rašydamas savb palikimo do
kumentus, neatžymėjęs, kad 
turi du vaikus. Jis buvo vedęs, 
bet seniai persiskyręs. Taipgi 
reikės daktarui ir ligoninei 
užmokėti.

Mirdamas jis paliko tris sa
vo turto apiekūnus, dvi mo
teris ir vieną vyrą, kurie tu
rės visą turtą sutvarkyti. 
Krautuvė reikės parduoti.

Apiekūnais yra d. Midlinie- 
nė iš Sharon, Pa., Ir d. Malai- 
tienė iš Youngstown, Ohio. 
Trečio apiekūno pavardės be
sužinojau.

Pažiūrė§ime} kaiprvisfųs. da
lykas bus sutvarkytas. ^Tada 
daugiau apie tai parašysiu.

St. Eizonaš.

Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 
džiugsite sužinoję, kad naujas 
rengimas,’ gadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stėbūklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
j 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 laiškanęšiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name......................................................
Address...................................................
City................................................ v........

Pirm 
pirm. - 
sek r. — Ęliz 
prot. sėkr. — 
ižd. -— Geo. 
ganizatorium 
kevičiųs ir daktaru 
J. Modrys, 714 Pąlisade Avė.

Susirinkimai-įvyks kas mė- 
nuoi — pirmą penktadienį, 
pas Steponavičių, 346 Palisa
de Ave.* Po susirinkimo bus 
paprastais liaudies klausimais 
diskusijos arba paskaita. Dis
kusijom temą ar paskaitą pa
rūpins kuopos komitetasA**>^

Draugysčių stovis
• L. C. Bendrovė turi nuosavą 
namą ir salę, kurioje telpa stipriu balsu 
virš 300 žmonių. Visos drau

gijos laiko savo susirinkimus
šioje salėje. Turi kapitalo ; ir 
narių. Visos draugystės gyve
na gražiame sutikime.

D. L. K. Vytauto,- Draugija 
' stovi, pirmoje vietoje lietu
viuose nariais , jyj.turtuir apsi
ėjimais.’ Drhtigija susitvėrusi 
1903 metais. Ilgo jai gyveni
mo ! • ...

Lietuvių Martino Liuterio 
^Draugija seniai gyvuoja ir 
gražiai tvarkosi. Tu'ri nemažai

j turto ir narių. Labai prieina- 
Įma. Linkiu jai ir jos nariams 
s ilgai gyvuoti.

Lietuvaičių Apšvietos Drau
gija taipgi senai gyvuoja ir 
turi gerą skaičių narių, taipgi 
ir finansiniai gerai stovi.

Martino Liuterio Seserų
I Draugija turi daug pasiseki-

' 1 *

' r - 1
...... .

’u Kli, ...■•u.
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Tėvai neleidžia vaikų Mažiau bepriims į 
i tolimą mokykla laivynų

Help Wanted Agcy TeL Plaza 7-2896

Policistai turės eiti 
finansinės išpažinties

Būk sveikas ir gyvenk!
O kad būtum sveikas, pasi

mokyk kai ko apie sveikatą. 
Tai naJuraluL Norintysis tapti 
kriaučiumi mokosi siūti. Kan
didatas į milijonierius kožną 
centą kartkartėmis rokuoja 
ir perrokuoja. Norintysis 
taupyti sveikatos turtą 
pat turi būti kruopštus.

Dr. M. D. Palevičius iš
troito kalbės apie sveikatos 
apsaugai priemones ir atsaki
nės klausimus. Visi kviečia-

Visiems bent kada buvu-’ 
siems pašauktiems tyrinėjan
čiai graftą džiūrei liudyti po- 
licistams įteikti apklausinėji
mai jų viso finansinio gyveni
mo per ' pastaruosius penke
rius pietus. O sutraukoje turės 
parodyti, Kiek dabar turi tur
to ar skolų.

Tame 21 puslapio doku
mente, greta paties parsineša- 
mos algos ar kitų pajamų, 
turės parodyti ir žmonos pa
jamas; tėvų uždarbius ir ki
tas pajamas; iškaščius vaikų 
mokslui; visokius pirkimus ir 
pardavimus nuosevybių savo 
ar šeimos ir artimi] giminių.

Sunku pasakyti, kuriam 
seksis tokį apklausinėjimą ge
riausia atsakyti — teisinga
jam, kuris, veikiausia, bus į 
visus tuos' dalykėlius nekrei- ( 
pęs domės, kaipo nesvarbius. ”s 
Gal geriausia pavyks atsakyti 
tam, kuris sukčiavo ir dėl to buvo susirinkę į linijos genera- 
ga] vedė apyskaita les tarybos posedj, atstovavo

‘ 40,000 unijistų, dirbančių
viršininkas sandėliuose, krautuvėse, tų į-

■ staigų raštinėse.
Tarimas padarytas remian

tis distrikto prezidento David
1 Livingston’o raportu, kuriame
jis, greta kitko, karo ar 
kos klausimu sakė:

“Mūsų nariai - nenori 
giau Korėjų ir nori, kad 
išsitrauktume iš tos 
Mūsų nariai nori, kad skerdy- 

į nė baigtųsi. Mes sakome vi- 
I siems — išspręskite visus1 skir- 

Mona Free- tumus prie pasitarimų stalo 
— kalbėkitės visais klausi- 

su’ kiekviena

Gaisragesybos
Monaghan, uždraudė 
gesiams rinkti skelbimus į 
vo organizacijų programas 
pardavinėti po namus ' ar 

.biznio įstaigas tikietus.

šu
tą i p

De-

,mi pasiklausyti jo prelekcijos 
ir atsinešti klausimų. Įėjimas 

,nemokamas? s tu
Prelekcija įvyks jau šį sek

madienį, sausio (Jan.) 14-tą,. 
Liet. Am. Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Pradžia 3 vai. Prašidės 
skirtu laiku, nes daktaras tu
rės po prelekcijos išvykti na-, 
mo. Prašome nėsivėluoti.

LDS 1-ji kuopa.

Reikalaus traukiniuose 
dadėti po inžinierių

Unijos nariai reikalauja 
sustabdyt mūšius Korėjoje

Distributive, Processing and 
Office Workers Distrikto 65- 
to šapų stewardai savo susi
rinkime nutarė reikalauti, 
kad’būtų tuojau sustabdytos 
“skerdynės” Korėjoje.

Tūks'tantis šapų stewardu

gaisra- 
sa^ 
ar 
po

I tai-

HLMOS-TEATRAI
New Yorko Paramount

dau- 
mes 

vietos.

Pradėjo rodyti “Branded,’ 
su. Al<an Ladd, _________
man, Charles Bickford.

, Filmos intriga paremta ge- mais, tarkitės 
rųjų ir blogųjų kaubojų veiks-! tauta be atodairos į politiką, 
Irtais įprastomis- Vakarams I . . _
vaizduoti temomis, su pakan- Įima pagelbėti įgyvendinti tai- 
kamai šaudymo, bėgimo, viji
mosi, gaudymo.

' Roxy Teatre
Pasiliko antrai

“Halls of Montezumo.” Ir te-
bepasilieka sienoje 
aktai su komiku 
Robert Maxwell,

kalbėkitės apie viską, kuo ga-

ką. Atidėkite į šalį diplomati
ją ir protokolą. Nieko nėra 

; svarbesnio uiž sustabdymą lie- 
savaitei j jimo kraujo.

rie paryš •. •- -•
Al Bernie, i Dinamitas pajegaunejetie patys

H.ollace
Shaw. Yra ir naujų priedų.
Nauja filmą w .................................

Praėjusį pirmadienį matė- įik’ plauką išvengta eks- 
“The piozijos. Ji būtų galėjusi pa- 

•Tai daryti milijonuls nuostolių tur- 
biografinis veikalas apie ve- tu ir užmušti žmonių, taipgi 
lionį teisėją Holmes. Medžią-Į sutrukdyti transportaciją, o 
ga imta iš knygos “Mr. Justi- tuo patimi ir daug kitų veiks- 
ce Holmes,” kurią parašė mų ^stabdyti.
Francis Biddle.

Payeikslas smagus ir. inte- ninkas išpilant apie 1,100 to ' _ t y • i

New Yorko tra^nsporta'cijai 
pajėgą gaminančioje stotyje

me naują MGM filmą 
Magnificent Yankee.

Dinamitą pastebėjo darbi-

resingas, tačiau per siauras ir įnų anglies iš pervažos į pajė- 
perdaug paviršutinis dėlei to-! gauhėS sandėlį. Anglis leista 
kios žymios visuomeninės fi-1

' /gūros, kbkia
' Holmes.

Ši filmą bus rodoma Radio
City Music Hall. P. Y.

buvo

Viena Puikiausių New Yorke 
Pasirodžiusių Filmų —

Giriama Visų Kritikų!

i “Halls of.
Montezuma”

Techni-spalvomis 
žvajgždžiuoja 

RICHARD WIDMARK
ir scenoje

AI Bernie — Robert Maxwell 
Hollaee Shaw 

Dick and Dot Remy.

ROXY
7th Avenue ir 50th Street

, pęr mašiną, smulkinančią 
teisėjas |I anglį, kada- darbininkas pa

imate rutuliuką ritantis į 
traiškytuvą. Suriko sustabdy
ti mašiną. Pašaukta policija 
ir ekspertai. Iš anglies išran
kiojo 16 rutuliukų.

Menama, kad dinamitą bu
vo užmiršęs ar pametęs mai- 
nierys, nes ten pat anglyje 
rasta ir dėželė, kurioje mai-z 
nieriai nešasi dinamitą į ka-

■ syklas. , , \

Matyk Didžiausią Atvirame • Ore 
PRIETIKI!

ALAN LADD — pavojingiausias 
' Vakaruose vyras

“BRANDED”
žvaigždžiuoja

Alan Ladd su Mona Freeman 
ir Charles Bickford 

/ , 
o asmeniškai

Kay Starr—“Raising Starr"
Dick Brown—“Stop the Music" 

Johnny Morgan-Clark Bros. 
Jerry Wald ir Ork.

Paramount

“Kas liečia pamatinius skir 
tumus 1»arp 
kapitalistinių 
žinome, kad 
spręskite juoš 
susikirtimo.
kią kompeticiją, vietoje karo.”

Unijos 40,000 narių sudaro, 
didžiumoje,( jaunimas, pirm 
unijos įsikūrimo buvęs už- vis 
daugiau vergiamas, išnaudo
jamas. Jauna ir kovinga unija, 
su jaunais nariais ir gera va
dovybe, išsikovojo žmoniškes
nes darbo sąlygas, ^taipgi al
gas tokias, su kokiomis as
muo gali pradėti gyventi ir 
būdamas jaunu.
Tūkstančiai tos unijos narių, 

buvusieji praėjusiame kare 
kareiviais, dabar veteranai, 
žino, kas yra karas ir domisi 
karų priežastimis. Savo tari
mą jie darė po gerai išnagri
nėjimo padėties ir įsitikinimo, 
kad karas yra išvengiamas. 
Tą pareiškė ir Livingstonas 
savo raporte. T., G.

z \----- ----- --- -

Jei neturi kelnių

komunistinių ir 
valstybių, mes 

jie yra, bet iš- 
; be kruvinojo 
Pavartokite tai-

Gelžkeliečių unija, planuo
janti pareikalauti? kad Long 
Island - gelžkelių firma samdy
tų du inžinierinis kožnam 
traukiniui. O jei ne, tai kad 
įvestų ir mokėtų duoklę į 
specialį rizikos fondą. Unį’is- 
tai sako, kad dabartinėje pa
dėtyje, nesant atitinkamo sau
gumui užtikrinti mechanizmo, 
ir leidžiant traukinius su vie
nu vairuotoju, jie išstatomi 
pavojum

čia atvykęs iš Chicagos ty
rinėti paskiaUsiąją nelaimę, 
unijos viršininkas Henslee są- 
ko, jog būtų buvę išvengta tų 
abiejų nelaimių, jeigu vairuo
tojo kamaraitėje būtų radęsis 
antrasis inžjnierius.

Mokyklų viršenybei įsakius 
perkelti būrį vaikų iš Baysidė- 
je esančios" perpildytos mo
kyklos į. daug xtoliau esančią 
177-ją mokyklą, Flushipge, 
tėvai užprotestavo.- Užtenka 
mažiems vaikams /pavojų ir 
arti' nueinant, sako jie. Sulai
kyti namie 68 jaunukai.

Norinčių savanoriais įstoti 
į laivyną New Yorke randasi 
daugiau, negu gali priimti, 
paskelbė kojnandierius mies
tui ir Apylinkei Bruning. Dėl 
to visų tinkamųjų negalės 
priijmti, ims tik ūž vis parink- 
tiniausius, sako jis.

IMMIGRATION & NATURALIZA
TION KONSULTANTAS .j

Mr. Adcock, 258 Broadway, •
at skambinkite Rector 2-68$?* 

' • (8-ioy ■ 
______________ :____________ _ - - - :
HELP WANTED—FEMALE

—------------------------------------------ --
Abelnam namų darbui darbininkė. 

Nuosavas kambarys; nėra skalbi
mo. Mylinti vaikus.' Paliūdijimai 
SC. 4-4942.

Pirm užkuriant pečių, 
atidarinėkit

Ughetta paskir- 
ir priruošti 

ieškinio 
nuo L. I.

Teisėjas 
tas tyrinėti 

jrei civilinio 
'paeinančias
! traukinio nelaimių ties 
ville ir Richmond Hill.

Užkuriant gasinį pečių bute 
174 Avėnuie A, 'Newz Yorke, 
pečiuje pridujavęs gasas eks- 
plodavo' su didžiu trenksmu 
ir, sklindančia po visą virtuvę

džiū- 
bylas,

Rock-

Mechanizuojamos fermos

JURBARKĄS,- 1950 m. lap
kričio 22 d.—Jurbarko maši- 
nųrtraktorių stoties kolekty-

liepsna. Išdaužė buto^ langus. Į vas didelę paramąjeikia kol- 
Šeimininkė Mrs. Frances ūkiams. U
Satch ir jos sūnus Steve apde
gė, nugabenti į ligoninę, taip- dovaujama, “Bolševiko 
gi apdegė ir duktė.

Pirm' užžiebiant degtuką matinęs girdyklas. 
į visuomet reikia atidarinėti vi- J 
Įsas pečiaus dureles, kad oras j 
išklaidytų-praskiestų, jeigu 
dėl sugedusių įvadų ar kartais 
13er neapsižiūrėjimą palikus 
kranelį praviru pečius būtų 
pridujavęs. O jeigu pajunti, 
kad pridujavęs, geriau atida
ryti, langus ir. luktelti pirm už- 
žiebimo degtuko.

____________ c.
Už lermavimą kortuojant 

Bi’onxe buvo areštuoti 4 vyrai 
ir 2 moterys. Teisėjas juos pa- 

Kaip originaliai bilius buvo leido be bausmės, tačiau pasa- 
rpaduotas, jis' suteiktų / guber- jiems 
natoriui Dewey ir jo paskirti- turėjo sugaišuoti dieną, 
niams visuotiną galią daryti' 
su žmonėmis ir jų turtu tą, ką 
jis panorėtų. Ir įstatą galėtų 
vykdyti tą pačiąi minutę, kada 
bilius taptų įstatu.

/

Republikonai gal 
taisysią carinės 
galios bilių

Speciali M,TS briga
da, mechaniko Borkerto va- 

kol
ūkyje įrengė vandentiekį, ir 
pastatė galvijų fermose auto7

---------— ................ ........- — ■■■-«■

Darbininkė prie abelno namų dar
bo. Dirbanti pora, • kalba vokiškai. 
Du vaikai; njaža stųba Larchmont, 
N. Y. Arti stotiesi Guolis vietoje. 
Longacre 5-1197. Per savaitgali 
skambinkite Larchmont 2-5122, mes 
užmokėsime. ’ (10-14)
------ ------- -.............. ......... I »■<■!> I .l

Namų darbininkė prie abelno na-

du vaikai. Visi moderniniai elektri 
niai įtaisymai. Reikalingi paliudiji 
mai. NE. 9-7420. ,
——-——x-----------------r- ;

Virėja, A-l. Lengvas namų dar
bas. Guolis vietoje. Du suaugę. Pa
geidaujama europiško stiliaus val
gio gaminimas. Paliudijimai. Tele
fonas TR. 7-8591 nuo 9 iki 12. ’

Kilus daugybei protestų, 
New Yorko Valstijos Seime
lio lyderiai republikonai pasi
juto užsimoję perdaug toli. 
Tad gal reikėsią bilių švelnin
ti ar bent kaip nors supainio
ti, kad žmonės taip nesiprie
šintų.

Anielio Tomeo, 35 metų, 
atrastas ųžsidusinęs gasu sa
vo bute, 90-10 Pvdckaway 
Blvd.,,Ozone Park.

pamokstą. O jie

Apie 90 metų išgyvenusi, 
praėjusį trečiadienį išdegusio
ji- šv. Stepono b a ž n y č'i a, 
Brooklyn e, spėjama, užside
gė dėl įtrūkusio elektros lai
do. Ugnis prasidėjusi kur nors 
aukštinyje. Nuostolius apro- 
kuoja iki pusės milijono dole
riu. i . > . ;

Dabar mechanizatoriai pa
deda kolūkiui įrengti pašarų 
virtuvę. Joje bus pastatytas 
universalus malūnas, šutintu
vas šakniavaisiams šutinti bei 
šakniavaisiams plauti ir Sjnul- 
kinti mašinos. Pašarams pri
statyti iš sandėlio į tvartus 
įrengiamas p a k a b i n amas 
transporteris.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus restaurantas 

gražioje vietoje, geras biznis, pora 
gali pasidaryti gražų pragyvenimą; 
randa nebrangi, lysas 4 metams. 
Kreipkitės: 78-09 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. (6-10)

Palikusi savo vyrui du raš
telius, Mrs. Lillian Nathan, 48 
metų, bandžiusi nusimarinti 
gasu savo bute, New Yorke. 
Kaimynai laiku ’ pajuto ir ją. 
pasiuntė į ligoninę. PasveįH*®

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Ridgewdodo teismabutyje 
teisėjas klausė atvesto teis- 
mabutin Frank Primak’o:- 
“Kur tavo kelnės?” * 

Lenkdamasis žemyn, kad 
ilgas ploščįus dar daugiau už
dengtų kyšančias jo apatines 
kelnes, atsakė: “Bow,erės
vaikinukai nusinešė.”

Ką, jūs manote, jis gavo? 
Gal naujas kelnes? Jį uždarė 
daboklėje, kaipo “valkatą.”

PAL rungtynės
Viso miesto jaunukai bėgi

mo sporto mėgėjai, veikian
tieji Policijos Atletinės Lygos 
globoje; lenktyniuos už pirme
nybę sausio 13-tą. Lenktynės 
įvyks 106-jo Pulko Armorėje, 
Bedford ir Atlantic Avenues, 
Brooklyn. Dalyvaus apie 500 
jaunukų.

New Yorke pradėjo diskusi
jas, kur ir kaip sujungti New 
Yorko Thruway — ekspresinį 
kelią su New Jersey Turnpir 
ke. Sako, kad tas išspręstų 
daug trafiko problemų.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos
♦ patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ ' 
n Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų .
*• H t - t

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVĖ
110-12 ATLANTIC AVĖ.,

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c., 

nes kainuoja persiuntimas.
*

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą- kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

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

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

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškūs malonėkite adresuoti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti. ar kada prie progos užėję į Laisviužsi
mokėsite savo bilą.

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA
IR

BANKETAS
z k ’ y

Visi dienraščio Laisves patriotai rengkites 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisves bendroves 
dalininkų suvažiavimas ir banketas Įvyks

/ t

ŠEŠTADIENI

Sausio 27 January, 1951
V 1

Konvencija prasidės 12 valandą dieną »
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakarę.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė./Richmorid Hill, N. Y.

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.
. . f v * • < ■ »

Banketui ir šokiams-bilietas $2.50.
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

ar

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St,

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

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

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta 
_______________________ _____ Lm..........................-  

______________________________..

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

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

Kraujo ir Slapumo Tyrimas

107 East 17th Street
(arti 4th Ave.-Union Square)Aj£

New York City f 
K VALANDOS: - <

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

VCP-TO-DATE -

BARBER SHOP
'ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

/ TeL ST. 2-8342

TELEVISION Telefonas 
EVergreen 4-8969

REPUBLIC BAR & (.R ILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS .
Patogi vieta ^pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. / q

’ ___

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS ’ ’’ J
32 TEN EYCK STREET ĮI

Brooklyn) N. Y> w
Telefonas: EVergreen 4-8174

6 psl.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily) šest., Saus.-Jan. 13, 1951




