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Laisvės Traukinyje izraelietis Isaac Ben Zvi rodo”ame- 
rikiečiui Izraelio Nepriklausomybės Paskelbimo kopi
ją, daiytą maždaug vaduojantis traukinyje rodomu 
amerikiečiu dokumentu. Zvi Amerikoje renka aukas 

savo šalies reikalams.

Už vienos savaitės 
ingtone įvyks1 didžiulis, 
Rights Kongreso šaukiamas 
Amerikos žmonių sanskridis, 
vadinamas Freedom Crusade. 
Lietuviškai sakysime: žygis

Su vyks čia darbo unijų, kul
tūrinių, fraternally ir meninių 
organizacijų atstovai. Suvyks 
darbininkų, farmerių ir inte
lektualų rinktiniai žmonės.

Jų tikslas, ju siekimas: ci
vilinių teisių gynimas, kova 
prieš valdžios mojimąsi Mark
so mokslui Jungtinėse Valsti
jose nelegalizuoti.

Iš Now Yorko į Wash ing- 
toną išeis specialus traukinys, 
gabenąs atstovus.

Iš Chicagos, pranešama, 
taipgi išeis i Washingtona 
specialus traukinys,

, n as atstovus.
Iš Detroito Washingtonan 

vyks apie 100 jau išrinktų at
stovų.

žygyje už Laisvę ir ameri
kiečių lietuvių dalyvaus ne
mažas skaičius.

žygis už Laisvę — svarbus 
žygis, svarbiu laiku jis įvyks
ta.

i.

“Japonų karas prieš Kiniją 
suteikė progos komunistams 
paimti Šiaurės Kiniją ir Man- 
džiuriją.

“Tai istorinė ironija, nes ja
ponai skelbė, būk jie įsiver
žė į Kiniją tam, kad ją ap
saugoti nuo komunistų. Ko
munistų pajėgos ir itaka ki
nuose augo dėl to, kad jie ko
vojo japonus.”

šitaip rašo žymioji 
kietė žurnalistė Anna 
Strong.

ameri-
Louise

Toliau:
“Kai japonai pradėjo karą, 

komunistai teturėjo tik 33,000 
ketvirtainių mylių nuogos te
ritorijos su pusantro milijono 
gyventojų.

“Kai karas su japonais bai
gėsi, jie turėjo 800,000 ket
virtainių mylių žemės su 140,- 
000,000 žmonių... Kovojant 
japonus, organizuojant prieš 
juos liaudį, augo, tvirtėjo ko
munistų galybė.”

Aną dieną skaičiau spau
doje, kad ta keistoji moteriš
ke, — Kosenkina, — dėl ku
rios kadaise buvo sukelta tiek 
daug triukšmo Amerikoje, pa
tapo katalike.

Kosenkina, atsiminkime, yra 
ta pati asmenybė, kuri iššoko 
pro Tarybų Sąjungos konsu
lato New Yorke langą.

Kada ši moteriškė liudys 
Ne - Amerikiniam Komitetui, 
sunku pasakyti. Rodosi, ji 
turėjo tai padaryti jau seno
kai, o po to priimti katalikų 
tikybą.

Ar ji nematė, kaip padarė 
gražuolė, geltonkasė Bentley?

&

nemažai
♦ •

Filmų magnatai skundžiasi, 
kad ir jiems užėjo prasti lai
kai: girdi, televizija ir radi
jas sulaiko daugelį žmonių 
nuo ėjimo Į kino-teątrus.

Galimai daiktas, jog tele
vizija “užbovipa 
žmonių ir sulaiko juos’ nuo 
išeigų. Bet daug ' žmonių į 
kino teatrus neina dėl to, kad 
prasti filmą* dėl to, kad Hol- 
llywoodas šiandien teikia ba
lastą, o ne meną.

ko- 
šiuo
30,

Tą patį galima pasakyti ir 
apie teatrus — dramas, 
medijas. New Yorke jų 
metu yra statoma apie 
bet tik keletas geresnių.

Net ir tūli komercinės spau
dos rašytojai pripažįsta, kad 
mūsų teatriniam ir filminiam 
menui užėjo “juodos dienos”!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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KINU LIAUDININKAI 
TRIMIS RUOŽTAIS 
ĮSIVERŽĖ Į TIENTSINĄ
Šturmuoja Tautininkus Miesto Gatvėse; Naikina Apsuptas 
Čiang Kai-šeko Armijas į Šiaurvakarius nuo Nankingo

PRAŠO AUKSĖ. TEISMĄ 
PANAIKINT KALTINIMUS
PRIEŠ 12 KOMUNISTU
Nurodo, jog Neteisingai Buvo Sudaryta Grand Džiūrė, Kuri 
įkaitino Wm. Z. FosterĮJr 11 Kitų Komunistų Vadų

Nanking, Kinija.— Kinų 
liaudininkai - komunistai 
šturmuoja tautini n k u s 
didmiestyje Tientsine, svar
biausiame pramonės centre 
šiaurinėje Kinijoje.

Liaudininkai įsiveržė mie
stan iš trijų šonų. Tautinin
kai skelbia, kad verda mū
šiai Tientsino gatvėse. Mie
ste esą apie 120,000 tauti
ninkų armijos.

IZRAELIS NUŠOVĖ KE
LIS anglų lėktuvus

Tel Aviv, Izraelis. — Per 
kautynes su egiptėnais prie 
Egipto sienos izraeliečiai 
nušovė 4 ar 5 anglų lėktu
vus.

(Penktadienį buvo prane
šta, kad jau dalomos pa
liaubos tarp Egipto ir Izra
elio, o šeštadienio žinios 
skelbė, jog vėl siautėja mū
šiai Negevo-Egipto fron
te.)

ACHESONAS BŪSIĄS 
UŽKIRTAS

Washington. — Demok
ratas senatorius Connally, 
Senato užsieninių reikalų 
komiteto pirmininkas, tvir
tino, jog Žengtas patvirtins 
Dean Achesoną, prezidento 
Trumano skiriamą naują 
valstybės sekretorių.

Kai kurie republikonai 
reikalausią ištirt, ar Ache
son nebuvo “palankus Rusi
jai.”

Per 81 Minutę Atlėkė 
Iš Chicagos į N. Yorką

New York. — Du Flori
dos milicijos lakūnai, var
todami rakietinį F-80-C 
lėktuvą, per 1 valandą ir 21 
minutę atskrido iš Chicagos 
į La Guardia aikštę, 
Yorko apylinkėje.

New

Anglai Pragėrė 3 Bil. 
Dolerių per Metus

London. — Anglijos val
džia pranešė, kad anglai per 
paskutinę praeitų metų ket
virtį pragėrė 796 milionus 
dolerių. O per ištisus metus 
jie išleido <alkoholiniams 
gėrimams daugiau kaip 3 
bilionus dolerių.

ANGLAI NEDARYSIĄ 
PREKYBOS SUTARTIES 
SU SOVIETAIS

London.— Teigiama, kad 
suiro derybos dėl prekybi
nės 5 metų sutarties tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos. Manoma, jog ameriko
nai stengėsi pastoti kelią 
tokiai sutarčiai. ’ 

. Tsingtao, Kinija.— Ame
rikonų marinų komandie- 
rius, admirolas Badger pa
kartojo, kad neištrauks sa
vo marinų iš Tsingtao ar ki
tų- Kinijos uostų.

",«0.

Komunistai - liaudininkai 
jau nuo pirmiau laiko* ap
gulę Tientsiną.
x Kartu liaudininkai nai
kina tautininkų armijas, 
apsuptas už 180* mylių į 
šiaurvakarius nuo sostinės 
Nankingo.

Tautininkų generolas Fu 
ketina gintį Peipingą, kuris 
visomis pusėmis apgultas 
komunistų - liaudininkų.

Į Lenkija Pasmerkė 
Holandus Užpuolikus .

Varšava. — Lenkijos val
džia pasiuntė Holandijai 
protesto pareiškimą, kuria
me smerkia holandus, kari
nius Indonezijos respublikos 
užpuolikus. Holandija min
džioja Jungtin. Tautų dva
sią ir įstatymus, sako Len
kijos protestas.

Izraeliečiai Nenori Glau
desnių Ryšių su Anglija

London. — Anglijos val
džia siūlė Izraeliui sumegs- 
ti artimesnius ryšius su 
Anglija. Izraelis atmetė pa
siūlymą.

Anglija dar nepripažįsta 
Izraelio valdžios; anglai 
ginkluoja arabus prieš Iz
raelį ir pasiuntė naujus 
būrius savo kariuomenės į 
arabiškąjį Transjordaną. 
Anglų valdžia sakė, kad jei
gu Izraelis įsiveržtų į 
Transjordaną, tai anglai 
gintų tą kraštą.

Iš Waterburio Paplito 
Falšyvos 10-Dolerines

Waterbury, Conn. — Po
licija suėmė • keturis vyrus 
ir vieną moterį, kaip klas
tingų 10-doler. ir 20-dole- 
rinių dirbėjus bei skleidė
jus. Sučiupo ir $5,000 falšy- 
vų pinigų.

Manoma, jog klastingi pi
nigai buvo New* Yorke pa
dirbti, bet iš Waterburio 
skleidžiami.

Paskutiniu laiku gana 
daug tų falšyvų “bumaškų” 
ir New Yorke paskleista.

Manevruose Susprogo 
Rakietinis Lėktuvas

Miami, Florida.— Per ra- 
kietinių karo lėktuvų prati
mus susprogo vienas tų lėk
tuvų, “Shooting Star” 7-80. 
Sudegė jo vairuotojas leite
nantas J. M. Hali. Degąs 
lėktuvas nukrito tik už 500 
pėdų nuo 5,000 žmonių mi
nios. '

Washington. — Preziden
tui Trumanui yra susiųsta 
.tūkstančiai telegramų, rei
kalaujančių panaikint bylą 
prieš 12;Komunistų Partijos 
vadų.
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Lindberghas Pirmiau Hitlerio 
Svečias., o Dabar Generolo Clay

Berlin. — Pulk. Charles 
Lindbergh pirm karo buvo 
Hitlerio svečias, o dabar jis 
yra svečias generolo Lu- 
ciaus Clay’o, karinio ame
rikonų gubernatoriaus Vo
kietijoje, — ra$o laikraštis 
Taegliche Rundschau, - lei
džiamas vokiečių kalba so
vietinėje Berlyno dalyje.

— Tais laikais Lindber
ghas davė patarimus na
ciams, kaip panaujint ir su- 
stiprint Vokietijos oro jė
gas, — primena Taegliche 
Rundschau. — Dabar jis y- 
ra atsiųstas kaip s^ecįalis 

Smarkiai Išsiveržė 
Hawaju Ugniakalnis

1
Honolulu. — Trenksmin- 

gai išsiveržė Mauna Loa ug- 
niakalnis, 13,680 pėdų auk
ščio. Žėruojanti lava, smar
kiai plaukdama kalno šo
nais, išvijo gyventojus iš 
aplinkinių kaimų. — Lava, 
yra masė karščiu ištirpdin- 
tų uolų - žemių.

-• Dingo lėktuvas su trimis 
žmonėmis. Jie bandę stebė
ti ugniakalnio išsiveržima 
ir, manoma, užtroško nuo 
nuodingų ugniakalnio dujų.

Alabamos Negrai Laimėjo 
Bylą dėl Balsavimų

Mobile, Ala. — Trys tei
sėjai federaliame teisme pa
skelbė, jog Alabamos vals
tijos įstatymas, reikalaująs, 
kad pilietis, norėdamas bal
suoti, turi suprasti ir išaiš
kinti " Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, yra priešingas 
šalies Konstitucijai. Tas A- 
labamos įstatymas yra aiš
kiai atkreiptas prieš neg
rus balsuotojus, pareiškė 
teismas.

Registruodami balsavi
mams piliečius, baltieji at
rasdavo, kad negrai “nesu
prantą Konstitucijos”, to
dėl neleista jiem balsuoti 
rinkimuose.

.Burtonwood, Anglija. — 
Nukrito amerikinis trans
porto lėktuvas; žuvo 6 žmo
nės.

patarėjas amerikinėm oro 
jėgom Vokietijoje.

Kitas vokiškas laikraštis, 
Sueddeutsche Zeitung, lei
džiamas Muniche, ameriko
nų užimtoj Vokietijos daly
je, išspausdino fotografiją, 
kur Lindberghas kalbasi su 
feldmaršalu Erhardu Mil- 
chu, Hitlerio orlaivyno va
du. ' ••

Šis laikraštis deda paaiš
kinimą, jog neturi naujes
nes Lindbergho fotografi
jos, todėl priverstas įdėt se
nąją fotografiją iš 1937 m.

Izraelis Apvalė Savo 
Žemę nuo Egiptėnu

Tel Aviv, Izraelis. — Nuo/ 
gruodžio 22 d. iki šiol izra
eliečiai iššlavė iš savo že
mės faktinai visus įsiveržu
sius egiptėnus,- kaip, prane
šė pujkininkas Jigal Jadin, 
karinių Izraelio veiksmų 
vadas. • •

Dabar Izraelio žemėje te
lieka tiktai nelaiminga e- 
giptėnų brigada Falu j o j, 
kurią izraeliečiai laiko ap
gulę visomis pusėmis.

Per mėnesį izraeliečiai 
užmušė 700 egiptėnų ir su
ėmė bei sunkiai sužeidė 1,- 
000 jų kareivių ir oficierių.

Nusivydami priešus į pa
čią Egipto žemę, Izraelio 
kovūnai pagrobė daug egip
tėnų šarvuotų automobilių 
ir kitų karinių įrengimų.

Šmugeliavo Arabam Ame
rikinius Lėktuvus

Newark, N. J. — Valdžios 
agentai čia užklupo 5 kari
nius Amerikos lėktuvus, .pa
skirstytus dalimis ir sudė
tus į dėžes neva Ethiopijon 
gabenti laivu. Suprantama, 
jog tie “nuo karo atlikę” 
lėktuvai buvo taikomi egip- 
tėnam - arabam kovai prieš 
Izraelį.

Ieškoma lėktuvų šmugel- 
ninkų.

Washington. — Demokra
tai Kongrese reikalauja pa
kelti prezidentui algą $100,- 
00Q per metus.

New York. — Dvylikos į- 
kaltintų komunistų vadų 
advokatai įteikė prašymą 
Aukščiausiam Jungt. Vals
tijų Teismui Washingtone, 
kad panaikintų kaltinimus 
prieš juos.

Specialiai parinkta fede
ral grand džiūrė įkaitino 
Komunistų Partijos pirmi
ninką Wm. Z. Fosterį, jos 
sekretorių Eugene Dennisą

Per Mėnesį Darbai 
Sumažėjo 500,000

Washington. — Per 
kutinį praeitų metų mėnesį 
pusė milijono darbininkų 
neteko darbo, kaip prane
ša valdinis . prekybos de
partments. Sako, dabar už 
algą dirba viso 59;500,000 
amerikiečių, o bedarbių 
du milijonai.

esą

Plinta Burmiečių Kova 
Prieš Dešiniųjų Valdžių

Rangoon, Burma. — Grę- 
sia visuotinas sukilimas 
prieš dešiniąją premjero 
Thakino Nu valdžią, ypač 
pietinėje Burmos dalyje, 
kaip sakė valdininkai.

Pasmarkėjo partizaniška 
sukilėlių .kova Mergui ir ki
tose srityse.

Karinė valdžios policija 
užklupo ir išžudė 200 susi
rinkusių į pamaldas žmonių 
Mergui apylinkėje.

Sukilėliai yra užvaldę di
delius kaimų plotus net ar
ti sostinės Rangoono.

Valdininkai Žada Plačiau 
Tyrinėt “Raudonuosius”

Washington. — Penkioli
ka “teisingumo” depart
ment valdininkų nutarė 
plačiau tyrinėti vadinamą 
“priešvaldišką“ komunistų 
ir kitų “raudonųjų” veiklą.

Susirinkę iš New Yorko, 
Pennsylvanijos, Californi- 
jos ir kitų valstijų, to de
partment pareigūnai pla
navo naujus ' ‘“raudonie
siem” tardymus per specia- 
les grand džiu^ės.

Naujas, Greitesnis už 
Garsą Lėktuvas

Washington.—Naujas ra
kietinis lėktuvas X-1 šim
tais mylių skrido .smarkiau 
už garsą ir kilo aukštyn 
greičiau kaip 13,000 pėdų 
per minutę, kaip sako oro 
jėgų komandieriai.

Garsas lekia 760 mylių 
per valandą. *

New York. — Reakcinis 
republikonas John ,Foster 
Dulles užgiria Deeną Ache
soną, prez. Trumano skiria
mą naują valstybės sekreto
rių.
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ir 10 kitų vadų tik todėl, 
kad jie yra šios partijos 
veikėjai.

Džiūrė pareiškė, kad Ko
munistų Partija savaime e- 
santi “suokalbis jėga bei 
prievarta nuversti Jungtin. 
Valstijų valdžią.” Todėl, 
girdi, tie komunistų vadai 
esą priešvaldiški “suokalbi
ninkai.”

Komunistų vadų prašy
mas Aukščiausiam Teismui 
yra paremtas sekamasis pa
rodymais:

Juos -įkaitinusi grand 
džiūrė buvo tyčia parinkta 
tiktai iš turčių, savininkų 
ir tam tikrų profesionalų.

Nuo džiūrės buvo neteisė
tai atšaliųti darbininkai, 
neturtingi rendauninkąi, 
negrai ir žydai.

Pirmininkavęs džiūrei 
teisėjas darbavosi, kad ko
munistų vadai būtų įkaltin- 

I ti. i
Kaltinamųjų advokatai, 

dabar prašydami Aukščiau
sią Teismą, kad panaikintų 
įkaltinimus, sykiu prašo 
atmest federalį teisėją Ha
roldą R. Mediną, skiriamą 
vadovauti teismui prieš 
tuos komunistus. Prašymas 
sako, jog Medina yra paro
dęs savo prietartis prieš 
kaltinamuosius.

Teismas prieš Fosterį ir 
kitus komunistų vadus yra 
paskirtas sausio 17 d. Jų 
advokatai New Yorke rei
kalauja tolyn teismą atidė
ti.
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Maršuos į Washington?
Dėl Komunistų Vadų

<

■ c?

Šimtai delegatų nuo dar
bo unijų, kultūrinių ir pi
lietinių organizacijų sausio , ‘ 
17 d. sumaršuos į Washing- 
toną demonstruos ir reika
laus, kad vaĮdžia panaikintų 
kaltinimus prieš Wųi. Z. Fo
sterį ir 11 kitų Komunistų 
Partijos vadų.

Suvažiuos unijinių ir kitų' 
pažangių organizacijų at
stovai iš Illinojaus, Čalifor- 
nijos, Michigano, New Yor- 
ko, Pennsylvanijos ir kitų 
valstijų.

PREZ. TRUMANAS REI
KALAUJA UžšALDYT 
TŪLAS ALGAS

Washington. — Ekonomi
niame savo raporte Kongre
sui prez. Trumanas siūlo 
apriboti darbininkų algas 
kai kuriose pramonėse.

Kartu prezidentas ragina 
Kongresą dvejiems metams 
pratęsti ir sustiprinti gyve
namųjų namų rendų kont*. 
rolę.

Jis plačiau pakartoja į- 
vairius sumanymus; kuriuos 
pareiškė savo kalboje Kon
gresui saus. 5 d.
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Bullitt’o Reikalavimas
William C, Bullitt prieš prezidentinius rinkimus buvo 

pasiųstas į Kiniją “dalykams ištirti.” Jį siuntė republi- 
konai, kurie tikėjosi rinkimus laimėti. Nuomonė — Bul- 
litt’o ir tų, kurie jį siuntė, — buvo tokia: nuvyk Kinijon, 
paklausk Čiang Kai-šeko, ko jis nori, ir tuojau grįsk. 
Mes laimėsime rinkimus, turėsime republikoną preziden
tą ir republikonišką Kongresą. Sugrįžęs, pasakysi, ko 

’ Čiang Kai-šekas nori, — mes patenkinsime jo norus.
Prieš išvyksiarft į Kiniją, beje, Bullitt’as pareiškė: aš 

daugiau jau nebedemokratas, bet republikonas, — aš sto
viu už Dewey. ' *

Tačiau rinkimai praėjo ne taip, kaip norėjo Bullitt ir 
jo sėbrai. Per rinkimus Amerikos žmonės pareiškė savo 
nuomonę, kad jie stoja už taiką, o ne už karą*

Vis tik Bullitt’as, kad ir labai nusivylęs, kreipėsi į 
Kongresą, reikalaudamas, kad šis patenkintų Čiang Kai- 
šeko norus!

Ko nepadarė Čiang Kai-šekienė, tą turįs padaryti Bul
litt’as.

Bullitt’as reikalauja “nedaug”: pasiųsti į Kiniją vieną 
geriausių Amerikos generolų čiang kai-šekinėms armi
joms vadovauti; pasiųsti gerą “skvadroną” amerikinių ; 
lakūnų, žinoma, su bombonešiais ir bombomis; duoti 
Čiang Kai-šekui $800,000,000!

Mažas reikalavimas, nėra ką sakyti!
Ko gi norima tuo pasiekti? *
Bullitt’as žino, jog visa tai,-ko jis prašo, Čiang Kai- 

šeko režimu neišgelbės, nes jis yra pasmerktas žuvimui. 
. Jis žino, jog Kinijos liaudis, komunistų vadovaujama, 
, yra pasiryžusi išsilaisvinti, nepaisant visokių skerspai- 

nių. Bullitt’o prašomoji Čiangui pagalba galėtų revoliu
cinį karą Kinijoje tik prailginti, o ne užbaigti.

Tai ko gi Bullitt’as iš tikrųjų nori?
Bullitt’as — aršus T. Sąjungos priešas ir uolus karo 

organizatorius prieš tą šalį. Jau seniai ir atvirai jis yra 
pareiškęs savo nuomonę, kad Amerika neturinti gailėtis 
atominių bombų T. Sąjungos miestams ir žmonėms nai
kinti.

Matydamas, ’kad jo užmačios nesivykdo Europoje, Bul- 
' litt’as ir jo sėbrai nori trečiąjį pasaulinį karą pradėti 

Azijoje. Kinija, jam atrodo, šiuo metu logiškiausia vieta.
Kitais žodžiais, Bullitt’as nori įtraukti Ameriką ka

ram Jis, kaip ir.kiti karo ruošėjai ir'provokatoriai, dir
ba sukaitęs, kad savo tikslą pasiekus.

Va, kodėl Amerikos žmonės privalo budėti! Jie priva
lo priešintis davimui bent kokios pagalbos Čian Kai-še
kui, tam didžiam nusikaltėliui prieš Kinijos liaudį!

v ------------------------------------

Geras Atodūsis . . .
, Komercinė spauda rašo, jog po to, kai Trumanas, pa
sakė Kongresui savo kalbą, išdėstydamas darbų progra
mą, Wall Strytas lengviau atsiduso. Girdi, Trumanas 
tiek mažai tereikalavo ir nepatiekė jokios Wall 
Strytui nemalonios staigmenos.

Biržoje serų kainos pakilo, pardavimas jų padidėjo, 
biznis pagerėjo.

Kitais žodžiais, Wall Strytas jau apsiprato ,su prezi
dentu Trumanu. Tuojau po rinkimų buvo manyta, kad 
Trumanas išstos su labai radikale programa, kuri mo
nopolistiniam kapitalui gali užduoti nemažą smūgį. Da
bar Wall Strytas mato, jog visa ta baimė buvo tuščia 
baimė.

Liberalų spauda ir dešinieji darbo unijų vadai taipgi 
labai patenkinti Trumano kalba. Jie bando nematyti ir 

.negirdėti visko, ką. prezidentas sakė Kongresui. Jie ne
mato Trumano kalboje tokių dalykų, kaip reikalavimas 
verstino militarįnio treiniravimo, kaip algų “užšaldy
mas,” kaip taikymas naujų varžtų darbininkams vietoje 
Tafto-Hartley įstatymo. Jie nemato, kad prezidentas ryž
tasi tęsti “šaltojo karo” politiką.
7 Reikia suprasti, jog dėka tam, kad mes vedame/‘šal
tąjį karą,” Ąmerikos žmonėms kas vieneri metai reikės 
sumokėti ne po mažiau, kaip 20 bilijbnų dolerių!

Mums atrodo, jog Amerikos liaudis mieląi priirųs tuos 
prezidento punktus, kurie yra jos interesams naudingi, 
bet kovos prieš tuos, kurie yra žalingi! .• X

i Mūsų Suvažiavimas
Dienraščio Laisvės bendrovės metinis suvažiavimas 

jąu ne už kalnų, — tik už trijų savaičių.
Padarykime, gerbiamieji skaitytojai, šį suvažiavimą 

pasekmingu visais atžvilgiais.
z ' Šėrininkai prašomi asmeniškai suvažiavime dalyvauti. 

O visi Laisvės skaitytojai ir mūsų organizacijos prašomi 
siųsti suvažiavimui sveikinimus, įdedant dienraščiui fi
nansinės paramos. *

Esame tikri, jei tik visi rūpinsimės jr dirbsime, suva- 
į. žiavimas bus geras.

Kas Ką Rašo ir Sako
KĄ REIŠKIA TOKS 
AUKŠČIAUSIO TEISMO 
NUOSPRENDIS?

Dienrūštiš yilnis griežtai 
smerkia šiomis dienomis 
Aukščiausio Teismo padary
tą sprendimą. Dienraštis 
mano, , kad šis sprendimas 
yra skaudus smūgis organi
zuotiems darbininkams. Vil
nis rašo:
' Aukščiausias Teismas Wa- 
shingtone išnešė du nuospren
džius, kurie skaudžiai atsilieps 
darbo unijoms. Tie nuospren
džiai palaiko valstijose pra
vestus įstatymus, kurie drau
džia taip vadinamą “uždarą, 
įmonę,” būtent, ' pilną unijos 
pripažinimą.

“Uždara įmonė” reiškia, 
kad nepriklausantis unijai 
darbininkas negali dirbti, kur 
unija pripažinta. Unija gali 
nepriimti darban neunijistų, 
taipgi unijistas, metęs uniją, 
turi apleisti ir darbo vietą.

Bet Aukščiausio Teismo 
nuosprendžiai padaryti prieš 
ADF, palaikant North Caro
lina, Nebraska ir Arizona val
stijų įstatymus, kurie drau
džia “uždaras įmones,” faktu 
nai’ uždraudžia unijoms ilgiau 
teises nepriimti neunijistų 
darban.

Tai yra skaudus smūgis 
unijoms, nes kada pegalima 
priversti darbininkus priklau
syti unijai, arba darbą apleis
ti, kompanijos visuomet ir vi
sur susiras (už pinigus) .sau 
prielankių, kurie nestos uni
jom O kad yra nemažai dar
bininkų, kurie nesupranta, jog 

be darbo unijų jų padėtis bū
tų daug prastesnė ir nenori 
mokėti unijai duoklių, naudo
jantis tais nuosprendžiais 
kompanijos stengsis griauti 
unijas.

žinoma, kur unijos galingos, 
nebus lengva, bet net ir turint 
teisę nepriimti neunijistų 
daugelyje vietų buvo sunku 
unijos išlaikyti. Be tos teisės 
bus dar sunkiau.

Atrodo, kad po rinkimų, ku
riuos unijų viršininkai giria
si laimėję, darbo unijoms ne
bus lengviau. Suprantama, jei 
darbo unijos, visos pažangio
sios jėgos susiburs ir kovos 
prieš pasimojimus ant darbo 
unijų, prieš reakciją abelnai, 
Trumano administracija * ir 
naujas Kongresas bus privers-, 
ti daug ką pildyti pąža'dėto 
laike rinkimų kampanijos. Bė
da yra tame, tūli darbo unijų 
viršininkai daugiau kovoja 
prieš “kairiuosius” narius 
kaip ką kitą.

Ar Pasikartos Scottsboro
Bylos Istorija?

New. Jersey valstijos sos
tinėje Trentone šeši negrai 
nuteisti mirtin. Jie padavė 
apeliaciją į valstijos aukš
čiausi teismą. Juos mirtin 
nuteisė dvylikos žmonių 
žmonių džiūrė. Toje džiū- 
rėje nebuvo nė vieno negro. 
Visi nuteistieji yra dar pa
lyginti jauni žmonės: Collis 
English, 23 metų; McKinley 
Forest, 23 m.; Horace Wil
son, 27 m.; Ralph Cooper, 
23 m.; James Thorpe, 24 m., 
ir John Mackenzie, 24 me
tų.

Visi šeši nuteisti mirtin 
kaltinimu, kad būk jie api
plėšimo tikslais užpuolę pe
reitų metu?sausio 27 dieną 
Trentono antrarankių ra
kandų štoro savininką Wil
liam Horner ir taip jį pri
mušę, jog jis nuo to pasi
mirė.

Laike teismo neatsirado 
nė vieno liudininko, kuris 
būtų matęs ir pažinę^ už
puolikus ant Horner. Viskas 
paremta McKinley Forrest 
ir Collis English “prisipa
žinimu” kaltais, nor^ teisme 
šitie jaunuoliai tvirtino, 
kad iš jų “prisipažinimas” 
tapo išgautas pagalba bai
saus kankinimo ir svaigi
nančių vaistų. Teisme jie 
užsigynė to prisipažinimo ir 
tvirtino, kad jie nieko neži
no apie užpuolimą ant Wil
liam Horner.

Nuteistųjų mirtin bylos 
vedimą paėmė Civilinių Tei
sių Kongrešas, kuris taip 
pat gina Komunistų Parti
jos vadus, kurių byla prasi
dės šio mėnesio 17 dieną 
New Yorke. Kongreso va
dai tvirtina, kad jie šitoje 
■Trentono byloje įmato pa
kartojamą istoriją garsio
sios “Scottsboro bylos”, ku
rioje taip pūt buvo nuteisti 
mirtin nekalti negrai jau
nuoliai.

Su William Horner mirti
mi neišaiškinta pora svar
bių klausimų. Kaip tai ga
lėjo, kad ant tokios mažos 
krautuvės savininko buvo 
susitarę net šeši jauni vyrai 
padaryti užpuolimą,? Antra, 
jeigu jie apiplėšimo tikslais 
padarė užpuolimą, tai kaip 
galėjo atsitikti, kad jie iš 
Horner neatėmė pinigų, nes 
kai jis tapo nugabentas-li

goninėn ir numirė, prie jo 
rasta net $1,500 grynais pi
nigais?

Tai visa tartum kalbete 
kalba, kad tie šeši negrai 
jaunuoliai nuteisti nekaltai. 
Gerai, kad Civilinių Teisių 
Kongresas į bylą įsikišo ir 
stengsis juos išgelbėti iš 
mirties nasrų. ;

Ką nutarė New Jersey 
valstijos aukščiausias teis
mas? Kaip jis išspręs tą 
klausimą, jog toje džiūrė- 
je, kuri teisė šešis juddvei- 
džius, nesirado nė vieno 
juodveidžio? Kodėl juodvėi- 
džiai piliečiai nebuvo įsilei
sti į džiūrę? Kaip teismas 
pažiūrės į prievartą išgau
tus “prisipažinimus” ?

Labai galimas daiktas, 
kad ši byla pasieks ir patį 
šalies aukščiausį teismą. 
Žmonės, kurie pasiėmė jau
nuolius gelbėti, yra to įsiti
kinimo, jog čia paliečiama 
ne tik šių šešių jaunų žiųo/' 
nių gyvybė, bet teisės ir 
laisvės visų žmonių, visos 
Amerikos. Juk kaip tik pa
našiu giliu įsitikinimu anais 
metais tapo išgelbėtą Scott
sboro jaunuolių gyvybė.

Baltimore. Mi
Naujus metus pradedant, 

kaip tik išvengėme baisios 
tragedijos. Sausio dieną 
nusprendėme aplankyti mo
ters gimines V. Šulinską ir M. 
Paštušauską, Pastarasis tik 
apie mėnesis laiko atvykęs iš 
Vokietijos.

Man nuėjus pas juos stubo
ję jautėsi sunkus oras. Gi jie 
vis 'Skundėsi, kad negali įšil
dyti namą, Skiepe pečius ne
dega. Pastebėjau jiems, kad 
name yra gazų. Pastušaus- 
kiėne jau sirgo — gulėjo. Šu
linskas ir Pastušauskas skun
dėsi galvomis, 6-:šių metų 
mergaitė parpuolė ant grin
dų, i

Supratau, kad bus blogai, 
pašaukiau policiją, ugniage
sius ir daktarą. Daktaras sa
kė, kad jeigu dar 15 ar 20 
minučių būtume ilgiau laukę, 
tai visiems būtų buvusi pabai
ga. Dujos susidarė iš prie
žasties kamino aklai užsikim
šimo. Patartina visiems ge
rai apžiūrėti pečius ir kami
ną, išvalyti, kad’veiktų, kaip 
reikia. J. Kasparavičius.

LAISVĖS VAJUS 
pasibaigė 

»
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Dienrąščio Laisves Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų 
Pasibaigė su 1 d. Sausio, 1949.
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Žemiau paduodame surašą vajininkų, kurie dalyvavo 
kori teste ir pažymime tuos, kurie laimėjo premijas.

• ’ ' Punktų
K. ir R. Žukauskai, Newark, N. J. .. ............   12860

. Laimėjo 1-mą Dova ną — $75.00.
L. Prūseika, Chicago, Iii. ........................................ 7236

A Laimėjo 2-rą Dovaną — $50.00.
Wm. Patten, Philadelphia, Pa......... ...................... 6409

Laimėjo 3-čią Dovaną—$35.00.
Brooklyn© Vajininkai ................................    5994

Laimėjo 4-tą Dovaną — $30.00.
L. D.P. Klubas, Elizabeth* N. J............... ,............. 5721

Laimėjo 5-tą Dovaną — $25.00.
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn...................  4433

Laimėjo 6-tą Dovaną — $20.00.
Hartfordo Vajininkai ............................................ 3418

Laimėjo 7-tą Dovaną — $15.00.
I). G. Jusius, Worcester, Mass.................................. 3315

Laimėjo 8-tą Dovaną — $12.00.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ...............................  2868

Laimėjo 9-tą Dovaną — $10:00.
P. Anderson, - L. Bekis, Rochester, N. Y...................  2770

Laimėjo 10-tą Dovaną — $5,00. 
s t___

J. Grybas, Norwood ..............
Geo. Shimaitis, Brockton........
S. Kuzmickas, Shqnandoah .... 
I). P. Lekavičius, Pittsburgh 
Bridgeporto Vajininkai ........
LLD 2 kp., So. Boston ........
A. Lipčius, Chester ................
LLD Moterų Sk., Binghamton
P. Šlekaitis, Scranton ............
J. Balsys, Baltimore ................
P. Bečis-F. Klastpn, Great Neck 
Anna Bemat, 'Los Angeles .......
J.
V.
J.

c.

A.

S.

Blažonis, Lowell ...............
Ramanauskas, Minersville 

Simutis, Nashua ................
Tvarijonas, Detroit ..........
K. Urban, Hudson ...........
Sharkey, Easton ..............
J. Valley, New Britain ....
Valinčius, Pittston ...........
Padgalskas, Mexico ........

Didjun, New Haven .........
Kirslis, Bridgewater ........

M. Janulis, Detroit ...............

2282; Geo. Bražinskas, So. Boston .... 308
22161 LLD 75 kp., Miami ................ 302
1'5991 LLD 77 kp., Cliffside, N. J...... 254
1296 S. Kirstis, Bridgewater ........... 252
1473 : V. Wall, Wilkes-Barre ........... 252
11831 H. Žakienė, Binghamton ......  244
1116! J. Daujotas, E. St. Louis ....... 196
1021 i A. P, Dambrauskas, Haverhill 
9371 V. Sutkienė, San Francisco ....
917 A. Gudzin, Scotia ’....................
908 i Mary Siekis, Gardner ............
791' Geo. BraKnis, Pontiac ..............
780 į A. Navickas, Haverhill ..........
752; A. KubilskiS‘P. Walkins, Coal 
721 Center .................................
700 i J. Urbonas, Pittsburgh ........ :....
6221 Alex Shatro, Aliquippa ..........
479: J. žebrys, Cleveland ................
466; LLD 198 kp., Oakland ..............
442 į J. Mdtačiūnas, Paterson ........
438 V. Smalstienč, Detroit ..............
417 J. Adams, Grand Rapids ..........
364 K. Valaika, Cleveland ........... .
359 A. Daukša, Gr. Rapids ............

Robert Žukauskas iš Ne
wark, N. J., lankėsi raštinėj 
ir pridavė labai daug atnau
jinimų ir trisdešimts septy
nias naujas prenumeratas. 
Jiems taipgi pagelbėjo su 
prenumeratom J. Bimba, 
Paterson, N. J. ir F. Šim
kienė, Arlington, N. J.

L. Prūseika, Chicago, Ill., 
prisiuntė dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų. 
Jam pagelbėjo su naujom 
prenumeratom ir atnaujini
mais Mrs. A. Philipse, iš 
Stamford, Conn, ir A. K. 
Raila, Brockton, Mass. 
Taipgi Mrs. A. Gaškauskie- 
nė (Gash) iš Huntington, L. 
L, pridavė, jo kreditui at
naujinimų.

Wm. Patten, Philadel
phia, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mų. Jo pagalbininkai R. 
Merkis, J. Shaskas, ir J. Ša- 
pranauskienė taipgi pri
siuntė naujų prenumeratų < K. Navalinskienė), 
ir 'atnaujinimų; P. Pilėnas, 
S. Reikauskas, P. Walan- 
tienė ir J. Rainys prisiuntė 
atnaujinimų.

Brooklyniečiams padir
bėjo sekami: J. Gužas pri- 
da,vė naują prenumeratą, o 
kiti atnaujinimus — V. 
Bunkus, A. Mureika, A. 
Balčiūnas, S. Brusokas, P. 
Buknys, Petras Vaznys ir S. 
Sasna.

LDP Klubo va jįninkąs K, 
Čiurlis, iš Elizabeth, N. J. 
prisiuntė tris naujas prenu
meratas (viena W. Paulaus
ko) ir atnaujinimų.

M. Svinkūniene, Water- 
"bury, Conn., prisiuntė dau
gelį atnaujinimų;

Iš Hartford, Conn., ga- 
voiu atnaujinimų nuo Wal
ter Brazausko, D.' J. Ęur, 
nett (Canterbury), L. Že
maitienės ir J. Kazlausko 
(Wethersfield).

D. G. Jusius, Worcester, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. ’ 
Jam į talką atėjo irfJ., Bla
žonis, iš Lowell; Mass, pri-

187
182
174
174
168
143

127
120
116
110
106
100

.. 56

.. 56
. 54
.. 28

Norwood, Mass.........28.00
Lawrence, Mass.........28.00
Baltimore, Md. .. • • • 25.50 
Oakland, Cal............... 25.00
Los Angeles, Cal. ..... 22.00 
Wilkes-Barre, Pa. • • 21.00 
Lowell, Mass......... .  • 20.00
Pittsfield, Mass. . v. • 17.00 
Bridgeport, Conn. .. 17,00 
Cleveland, Ohio.........13.00
Seattle, Wash ......... 12.00
Great Neck, N. Y. .. J-2.00 
Shenandoah, Pa. ... 12.00 
Ęddystone, Pa...........12.00
Rumford, Me.............11.50
Miami, Fla................  11.00
Mexico, Me. '.......... • H«00
So. Boston, Mass. ... 10.50 
Jersey City, N. J. ... 10.00 
Lewiston, Me..............10,00
Easton, Pa. ............   10.00
Paterson, N. J........... 8.00
Coal Center, Pa.......... 7.50
Brockton, Mass...........6J95
Saginaw, Mich. .. ... 6.00 
New Kensington, Pa.. 6.00 
Nashua, N. H.............6.00
Auburn, Me. ............ 5.00
New Haven, Conn. ... 5.00 
Minersville, Pa* . • ♦ • 5.00 
Hudson, Mass.............. 4.00
Washington, Pa...........3.00
Williamsport, Pa.........3.00
Scotia, N. Y...................3.00
Gardner, Mass. ...... 3.00 
Aliquippa, Pa.............. 2.00
Cliffside, N. J.............1.00

Aukų gavome sekamai:
Iš Hartford, Conn., (per 

L. Žemaitienę, koresp, til
po), $27.50.

Eva Kowker, 
Pa. ir Grupė 
Detroit, Mich.

Bridgeville, 
lietuvių ______ 
(per S. Tvari joną, vardai 
tilpo). . .

Po $5: S. Keurakis, Ro
chester, N. Y.; Chas. Ker
win, B’klyn, N. Y.; A. Kau- 

is, Philadelphia, Pa.
J. Barris, Worcester, 

; Mass., $4.
, Po $3: Victoria Rqgus- 
kienė, Tunkhannock, Pa,; 
C. A., Portage, Pa.; A. Pak- 
ter, Racine, Wis.; J. Dau
baras, Athol, Mass.; J. Skir- 
ka, Bridgeport, Conn.; An
thony Purvinis, . zMystic, 
Conn.;' K. žemaitis, New 
York City, N. Y.; J. Skel
tis, Worcester, Mass.-; V. J. 
Stančikas, Nashua, N. H.; 
J. Ruzgas, Chicago, Ill.; K. 
Vikanis, Philadelphia, Pa.; 
A. Naumavičius, Cleveland, 
Ohio; J. Bakanas ir A. Lip
čius, Chester, Pa: ,

Po, $2:. Anna Rimkus, 
B’klyn, N. Y.; John 
Hart, Mich.; V. K

iš

7 iv/ • '

duodamas dvi nhujas prenu- P^s, Philadelphia,^ Pa. 
meratas ir atnaujinimų.

P J. Anderson, Roches
ter, N. Y. prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnau
jinimų.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais 
ir naujom prenumeratom: 
Geo, Shimaitis, Brockton, 
Mass. (1 naują^ ir jo pagel- 
bininkas J. Žilinskas, iš 
Lewiston, Me., prisiuntė at
naujinimų; A. Lipčius, 
Chester, Pa. (1 naują); J. 
Mockąitis, Bridgeport, • C t. 
(1 naują); LLD 2 kp. So. 
Boston, Mass, (padirbėjo H. 
Tamašauskienė, M. Zunaris, 
M. Dambrauskienė); P. Šle
kaitis, Scrąnton, . Pa.; P.. 
Beeis ir F. Klaston, Great 
Neck, N. Y.; J. Balsys, Bal- 
tipiore, Md. (P. Paserskis- 
Mrs. Arriiin — 1 naują); V. 
Rąmanauskąs, Minersville, 
Pa.; LDP Moterų skyr. (J.

Bing-
hąmton, N. Y.; C. K‘. Ur
ban, Hudson, Mass.; V. 
Wall, Scranton, Pa, (1 nau
ją) ; S. Sharkey, Easton, 
Pa,; V. Padgalskas, Mexico, 
Me.; S. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.; J. Didjun, New' 
Haven, Conn.; J. Simutis, 
Nashua, N. -H. (V. Vilkaus
imas) ; I<Lp 77 kp. (Geo. 
Stasiukaitis), Cliffside, N.

Beje, už aukas punktai į- 
skaityti.

Aukomis biudžeto užtikri
nimui sukelta sekamai:. 
Brooklyn, zN. Y. ... $363.00 
Philadelphia, Pa. . 
Hartford, Corin. .. 
Bjnghamtųn, N. Y. 
Detręit, Mich. .... 
Chicago, Ill. 
Rochester, N. Y. .. 
Waterbury, Corin. . 
Worcester, Mass. . 
New Britąin, Conn 
Pittsburgh, Pa. . 
Elizabeth, N. J. .. 
San Francisco, Cal 
■Newark, N, J 
Scranton, Pa

255.55
158.55 
154.00 
123.50
109.25
96.90
93.50
93.00
69,50 
36.00 

.35.00
29.50

... 29.00

raus, 
paus- 

kas, Verdun, Que., Canada; 
O. Depsienė, Mastic Beadlj, 
N. Y.; Annie Tamulionis, 
Tarrifville, Conn.;. Alex 
Sherbin, Pittsburgh, Pa.

K. August, Manchester, 
Conti., $1.50,

Tadas Vasaris,. Brockton, 
Mass., $1.45.

Po $1: L. Petrokas, 
Leeęhburg, Pa.; M. Zuikis 
ir J. Birbilas, St. Clair, Pa.; 
J. Kaušyla, Montreal, Cana
da;. Kazys Juozapaitis, 
Cokeburg, Pa.; Geo. Kup-. 
činskas, Minersville, Pa.; A. 
Lapash, Richmond Hill, N. 
Y.; S. Barkus, B’klyn,'N. 
Y.! J. Daugėla, Worcester, 
Mass.; Jonas Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa.; M. Trui- 
kienė, Sęranton, Pa,; S. 
Mažeikienė, Chicago, Ill.; 
M. ^Vaičiūnas, Pųquonoęk, 
Conn. 4 ir M. Nixon, Hart
ford,* Conn.

Pp 5Qc:. J, Bujavičius, ir 
Geo. Petrauskai Manches
ter, Conn. f

Nuo pavienių skaitytojų 
Alex Sherbin, Pittsburgh, 
Ęa. ir P. Vinčiūnas, Mas- 
peth, N. Y., gavome po vie
ną naują prenumeratą?

Gi’ažus būrys gerų Lais
vės patriotų dalyvavo kon- 
teste. Yra daug tokių, kurie 
gavo naujų skaitytojų ir 

(Pabaiga 5-tain pušį.) '

2 pusi.—Laisvi (Liher^y. Lith. Daily)’ Pirm., 10, 1949
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MĮ NAUJAS MOKSLO AUKŠTYBES KOPIAMA LIETUVOJE

Į
I

Rašo J. MATULIS, .
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Prezidentas

Tarybų valdžia išlaisvino 
mokslą iš tų pančių, ku
riuose jis buvo buržuazinėj 
Lietuvoj. Mokslas liovėsi 
buvęs išnaudotojų klasių 
įrankiu, šiandien jis tikrai 
pastatytas tarnauti liau
džiai. Aukštojo mokslo į- 
staigų durys plačiai atsivė
rė darbo žmonių vaikams. 
Respublikoj yra 12 aukštojo 
mokslo įstaigų, tuo tarpu 
buržuazinėj Lietuvoj jų te
buvo šešios. Bet ir jų gyve
nimas buvo be galo skur
dus. Kas metai mažėjo stu
dentų ir dėstytojų skaičius. 
Antai, 1936 m. visose auk-

• štojo mokslo įstaigose buvo 
196 dėstytojai, o li938 m.— 
175. Nūdien vien Vilniaus 
universitete dirba 214 pro
fesorių, docentii bei vyres
niųjų dėstytojų. Jei anks
čiau mokykla buvo reakci
nių, fašistinių, nacionalisti- 
tinių ir klerikalinių idėjų 
daigynu, tai šiandien tary
binėse aukštojo mokslo į- 
staigose mūsų jaunuomenė 
apšarvuojama pačiu prieša
kiniu pasaulyje tarybiniu 
mokslu. Ji supažindinama

• su įstabiais mokslo laimėji
mais, studijuoja įžymių di
džiosios rusu tautos moksli
ninkų darbus, yra auklėja
ma nemirtingų marksizmo 
idėjų, dvasia. Šiandien Ta
rybų Lietuvos universite
tuose ir institutuose ryžtin
gai demaskuojama ir at
skleidžiama reakcinė bur
žuazinės ideologijos esmė, 
nesutaikomai kovojama su 
keliaklupščiavimu prieš re
akcinę vakarų kultūrą, 
prieš visą, kas sena ir at
gyventa.

Lemiantį vaidmenį res
publikos mokslo ir mokslo 
tyrimo įstaigų gyvenime 

• turėjo istoriniai Partijos 
Centro Komiteto nutarimai 
ideologiniais klausimais. Šie

Atominės Uraniumo 
i 

Medžiagos Klodai
NAMINIAI PAUKŠČIAI. JŲ ELGESYS, PAPROČIAI IR PROTAS

turint

Pilietis.

kad ji
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lilh. Daily)— Pirm., Sausio 10, 1940.

kaip 
širdis

MEDeJŲ prietikiai
Tai būvo seniai, labai se

niai šioje šalyje, tuo laiku,

patinėlį 
ir. išva-

P

Sprogstamosios atominės 
uraniumo medžiagos žemė
je yra 1,000 kartų daugiau 
negu aukso, kaip skaičiuo
ja valdinė Amerikos Atomų 
Jėgos Komisija.

Bet didžiojoj daugumoj 
uraniumo kasyklų jis yra 
perdaug susijungęs su įvai
riais kitais mineralais.

Colorado plokščiakalnyje 
šioje šalyje yra dideli ura
niumo - vanadiumo klodai, 

/bet tai žemos rūšies ura
niumo rūda.

Amerika todėl perka dau
gumą uraniumo iš Kanados 
Eldorado kasyklų ir gabe
nasi atominę rūdą iš afri- 
kinės belgų kolonijos Kon
go-

Pagal karo meto sutartį, 
Belgija leido tik Amerikai 
naudoti Kongo uraniumo 
kasyklas.

Dabar Belgijos moksli
ninkai skundžiasi, jog Ame
rika .taip užgulus tas kasyk
las, kad • belgai negauna 
uraniumo nė atominiams 
savo bandymams.

Suprantama, jog Sovietai 
turi uraniumo kasyklų, bet 
neskelbia, kur jos. 

nutarimai padeda Mokslų 
Akademijos ir aukštojo 
mokslo įstaigų kolektyvams 
kritiškai peržvelgti visą sa
vo veiklą, prieiti rimtas iš
vadas, įsijungti į aktingą 
kovą dėl aukšto idėjingumo 
dėstyme ir mokslo bei tyri
mo darbe.

Neseniai įvykusi Visasą
junginės Žemės Ūkio Aka
demijos sesija pradėjo nau
ją tarybinio mokslo išvysty
mo barą. Sesija sudavė ga
lingą smūgį reakcinės veis-

Mažyčiai Celių Būreliai Smegeneliuose Lemia Gyvybę ar Mirtį
Keturi mažyčiai būreliai 

nervų celių (arba narve
lių) lemia skirtumą tarp 
gyvybės ir mirties. Kiekvie
nas celių būrelis yra tik 
tokio dydžio, kaip vynuogės 
grūdukas.

Šie mažyčiai celių 
liai yra vadinamuose 
geneliuose, atsieit, 
apatiniame smegenų 
ge, kuris jungia galvos sme
genis su nugarkaulio ner
vais. Mokslinis smegenėlių 
vardas yra medulla oblon
gata.

Smegenų operacijas da
rantieji gydytojai jau nuo 
seniai žino, kaip begaliniai 
opūs yra tie smegenėliai 
nuo vieno bakstelėjimo į

būre-
sme- 
tame 
maz-

KAIP SOVIETAI ELGIASI SU VOKIEČIAIS MOKSLININKAIS
Anglai - amerikonai per

daug išpučia vokiečių mok
slininkų skaičių, kuriuos 
Sovietai, girdi, susigabenę. 
Be to, jankiai ir anglai pla
čiai paskleidė pasakas, būk 
Sovietai prievarta prisivežę 
vokiečių mokslininkų ir ver
čią juos “vergiškai dirbti.”

Bet buvęs Amerikos vals
tybės departmento valdinin-

Per keletą metų man te
ko auginti kanarkas. Jas 
auginant ir tėmijant kanar- 
kų elgesį ir protą, patiri 
įvairių žingeidžių nuotykių.

Kanarkos šioje šalyje ne
galėtų atvirame ore ilgai 
gyventi. Jas auginant ir 
užauginus laikant, reikia 
atydžios priežiūros: nepri
žiūrėsi, neilgai jas turėsi. 
Tačiau, tie, kurie jas myli, 
turi palinkimą prie paukš
čių, .tai laiką linksmai pra
leidžia.

Jas Auginant, galima iš
mokyti, kad klėtką atida
rius, kanarka lėks, einant 
tau į virtuvę ar į kitą kam
barį, sekdama einantį. Ji 
nutūps ant tavo peties ir 
rankų bei ims valgį iš žmo
gaus lūpų.

Įdomiausia tai, jog kuo
met šeimyna eina pusryčių, 
pietų ar, vakarienės, o ka
narka bus uždaryta klėtko- 
je, tai ji nerimastaus,. laks
tys ir čyps, kad ją išleis
tum. Išleidus, ji ateis ant 
valgomojo stalo prie žmo
nių ir rinks trupinius nuo 
stalo arba ims maistą iš 
žmogaus rankų. , 

Bet ta kanarka ilgai ne
gyvens; tai todėl,
gaus tokio maisto, kuris jos

maninės krypties šalinin
kams, parodė visą mendeli- 
nės - morganinės teorijos 
bergždumą, pakėlė į naujas 
aukštybes kūrybingą Mičiu
rino biologijos mokslą. Šitos 
sesijos nutarimai turi di
džiulę reikšmę tolesniam 
mokslo vystymuisi Lietuvo
je aplamai ir biologijos 
mokslams ypatingai.

Sesijos darbas atvėrė mū
sų biologams, medicinos bei 
žemės ūkio darbuotojams 
naujus horizontus, nurodė 
tolesnę kryptį moksliniam 
bei tiriamajam veikimui, 
kuris turi būti glaudžiai su- 

juos gali ligonis mirti.
Du menkučiai tų nervų 

būreliai tvarko 'širdies tvak
sėjimą ir kraujo apytaką ir 
jeigu jie suserga arba tam
pa sužeisti, tai širdis nu
stoja veikus. Kiti du lygiai 
maži nervų būreliai tvarko 
kvėpavimą, ir jeigu jie bū
na pažeisti, tai plaučiai 
liaujasi veikę.

Smegeninių operacijų da
rytojai bendrai žinojo, kad 
yra tokie celių centrukai- 
būreliai, kurie kontroliuoja 
širdį ir plaučius, bet iki 
praeitų metų niekas tikrai 
nežinojo, kur tos celės yra.

Tatai pernai atrado ame
rikietis dr. A. E. Baker, 
Minnesotos U n i v ersiteto 

kas Julius C. C. Edelstein 
sumuša paskalus apie vadi
nama vokiečiu mokslininku 
pavergimą Sovietų Sąjungo
je. Jisai rašo moksliniame 
amerikiečių žurnale Physics 
Today (1948 m. gruodžio 
laidoje):

Kiti vokiečiai mokslinin
kai, likę anglų - amerikonų 
užimtoje vakarinėje Vokie- 

viduriams netikęs; negy
vens ilgai ir dėl jos “iš
mokslinimo,” kad ji taip 
darytų ir lakstytų, 
žmogus nori, nes jos 
nėra tokia tvirta.

Patyrimas
Tie, kurie turi kanarkas 

ir jas myli, privalo žiūrėti, 
kad ' jos nepagautų drėgno 
oro, neperšaltų. Pagavus 
drėgną orą ar peršalus, ka
narka ilgai negyvens. Ir 
jeigu jau tik kanarka die
nos laiku, įkišus galvutę 
sparnukuose, dažnai miega, 
jeigu jai įdėto maisto ne
valgo ir tik kamputyje susi- 
braukus tupi, tai žinok, kad 
ji serga ir jos amžius trum
pa.

Maiste turi būti ir dar
žovių; vien tik grūdų mais
tas nėra tinkamas todėl, 
kad tiktai nuo grūdų jai vi
duriukai sukietėja, ir ji ne
išlaiko, miršta. Reikia duo
ti salotų, obuolių ir duonos, 
piene pavilgius.

Poravimas
Norint poruoti, geriau

sia pradžia suleisti kanarką 
su patinėliu ne anksčiau, 
kaip vasario 14 d. Suleidus 
patelę su patinėliu, jie kele
tą dienų nesutiks, pešis, bet 
vėliau apsipras ir pradės 

sijęs su mūsų tikrove. Da
bar mūsų aukštojo mokslo 
įstaigų gamtos mokslų dės 
tymas yra pagrįstas Mičiu 
rino biologijos mokslu. Dės 
tytojų kolektyvas deda vi 
sas pastangas, kad giliai su 
pažindintų besimokantį jau 
nimą su įžymiųjų rusu 
mokslininkų, Mičiurino, Ti 
miriazevo, Sečenovo, Lisen 
ko darbais, auklėjant jį ta 
rybinio mokslo priešakinių 
tradicijų dvasia.

Tarybinė valdžia sudarė 
Tarybų Lietuvos mokslinin
kams puikias sąlygas sėk
mingam moksliniam darbui, 

medicinos profesorius, pa
garsėjęs nervų ligų žinovas; 
ir apie savo atradimą jis 
pranešė tarptautiniam su
važiavimui dėl kovos prieš 
kūdikių paralyžių pernai 
liepos mėnesį, New Yorke.

Dr. Baker ištyrė smege
nis 83 ligonių, mirusių nuo 
smegenėlių (medullos oblon- 
gatos) uždegimo. Kiekvie
nus smegenėlius jis supjau
stė į kelis tūkstančius plė
velių, plonesnių už popierį. 
Paskui jis žiūrinėjo šias 
plėveles per mikroskopą, tai 
yra, per sudėtinius stiklus, 
kurie šimtus ir tūkstančius 
kartų padidina tėmijamąi viena liga pati savaime, bet 
daiktelį. ' i visa ligų eilė sykiu, ir jog

Taip dr. Baker ir suradoI įvairūs bakteriniai perai

tijoje, pavydi gerų sąlygų, 
kokias Sovietai duoda vo
kiečiams mokslininkams So
vietų Sąjungoje ir kitose 
sovietinėse srityse.

Amerikonų o f i c i eriai, 
mažą mokslinį supratimą 
turėdami, varžo vokiečių 
mokslininkų darbą ir neski
ria reikalingų lėšų. O vieną 
stambią vokiečių mokslinių 

meilintis.
Patelei tupint ant kiąuši- 

nėlių, patinėlis turi būti 
šeimininkas — atnešt mais
to patelei, o esant vaikų, ir 
jiems.

Tačiaus, jeigu patinėlis 
yra tinginys, tai patelei ne
prisišaukiant maisto ir kuo
met ji išlėks iš lizdo, tuo
met patinėlis gaus gerai 
nuo patelės mušti. Bet įdo
mus dalykas, kad patinėlis 
tuomet patelės nemuša. Pa
tinėlis, gavęs kailin, kartais 
pasitaiso nuo pirmo apmu
šimo. Bet jeigu nepasitaiso 
ir vis neatneša maisto, pa
telei sėdint ant kiaušinėliu, 
tad ir vėl gauna mušti nuo 
patelės, ir ,ji muš 
tol, kol išmokys jį 
rys jo tinginį.

Vaikučiai
Vieną pavasarį,

geras kanarkas, patelė tu
rėjo tris lizdus, kiekvieną 
kartą sudedant po penkis 
kiaušinėlius į lizdą.

Pirmu ir antru kartu 
mažyčiai iš pradžios augo 
labai gražiai ir sparčiai; 
tačiaus, su laukę 10 dienų 
amžiaus, išmirė. Nustebau 
ir pradėjau teirautis prie
žasties, kodėl jie taip grei
tai mirė.

atvėrė nematytus galimu
mus Lietuvos tarybinės kul
tūros, tautinės pagal formą 
ir socialistinės pagal turinį 
suklestėjimui. Mūsų respub
likos mokslininkų kolekty
vas sugebėjo trumpu laiku 
pasiekti rimtų laimėjimų. 
Dar neseniai visas mokslo 
tyrimo darbas buvo veda
mas be plano, jo tematika 
buvo dažnai visai atsitikti
no pobūdžio. Dabar mokslo 
tyrimo darbas sutvarkytas 
visai naujaįs pagrindais. Jo 
pagrindan padėtas kruopš
čiai pergalvotas planas, 
aukštai susijęs su uždavi- 

tuos gyvybinius nervų celių 
būrelius smegenėliuose.

Manoma, jog dr. Bakerio 
atradimas patarnaus ir 
smegenų sužeidimų bei 
skaudulių gydymui.

Lėšų jo tyrimams daryti 
davė amerikinė Nacionalė 
Įstaiga Kovai- prieš .Kūdi
kių Paralyžių.

Šios įstaigos direktorius 
dr. Hart E. Van Riper, kal
bėdamas tarptautiniame su
važiavime kovai prieš tą li
gą, pareiškė:

— Galimas daiktas, jog 
kūdikių paralyžius yra ne 

tyrinėjimų įstaigą jie pa
vertė jankių oficierių klu
bu.

Anglų valdininkai šiek 
tiek geriau elgiasi su vokie
čiais mokslininkais, negu 
amerikonai^ •

' Sovietai gi savo užimtoje 
Vokietijos dalyje suteikia 
vokiečiams mokslininkams

Pasiskaitęs ir pastudija
vęs, suradau, kad jie mirš
ta nuo netikusio maisto, 
duodant jiem tik kiaušinio 
trynį ir grūdų, sumaišius 
su pienu. ,

Bet kuomet trečias lizdu
kas išėjo ir apart minimo 
maisto dar davėm daržovių, 
tai mažyčiai išaugo sveiki 
ir nemirė.

Lizdukas buvo nedidelis, 
jie buvo ankštai susikimšę, 
bet sveikai valgė, ir jų vi
duriukai gerai dirbo. Tad 
kanarkučiai paaugę pradė
jo žiūrėti švaros — gamtos 
reikalus atlikdami, pakyla 
virš lizduko, bet neteršia 
paties lizduko. Mat, ir jie 
pažįsta švaros reikalą.

Klėtkas visuomet būtinai 
reikia valyti bent kartą per 
savaitę.

Pagaliukūs, ant kurių ka- 
narkos tupi, nereikia plau
ti vandeniu, bet apskusti 
nešvarą' peiliu. Nes jeigu 
pagaliukai plaunami van
deniu ir sušlapinami, tai 
kanarkom nesveika, ir jos 
pagauna reumatizmą į ko
jukes.

niais, kuriuos pastatė prieš 
respubliką penkmečio prog
rama.

Mokslinis darbas išėjęs 
dabar iš mokslininkų kabi
netų ribų kas kart vis la
biau artinasi į mūsų ga
myklų, fabrikų, kolektyvi
nių ūkių tarybinį gyveni
mą, į mūsų tikrovę. Per 
paskutinius kelerius metus 
Mokslų Akademijos moksli
nių bendradarbių jėgomis 
pavyko išspręsti nemaža 
svarbių klausimų, turinčių 
didelę praktinę reikšmę Ta
rybų Lietuvos liaudies ū- 
kiui. Daug padaryta res- 

susimeta krūvon ir iššaukia 
kūdikių paralyžių.

Kliudo Vis Daugiau 
Suaugusiųjų

Dr. Albertas B. Sabin, 
Cincinnati Universiteto me- 
dikalis mokslininkas, pra
nešė, jog vadinamas kūdi
kių paralyžius vis labiau 
darosi keliolika - metinių 
jaunuolių ir suaugusių liga. 
Taip antai, 1916 m. Jungti
nėse Valstijose šia liga sir
go mažiau, kaip 4 nuošim- ir statomi nauji fabrikai ir 
čiai vaikų - mergaičių virš gamyklos, steigiamos nau-, 
12 metų amžiaus; o dabar įjos mašinų - traktorių sto- 
kūdikių .paralyžium serga tys ir tarybiniai ūkiai, ple- 
daugiau, kaip 25 nuošimčiai 
jaunuolių virš 15 metų am
žiaus. V. M.

gana daug lengvatų ir pa
garbos. To jiems net pavy
di vokiečiai mokslininkai 
angliškai - amerikinėje Vo
kietijos dalyje.

Taip rašo Edelsteinas, 
buvęs specialis Amerikos 
valstybės sekretoriaus pata
rėjas dėlei karinių atpildų 
iš Vokietijos. A7. M.

kada reikėdavo šautuvą už
taisyti kiekvieną kartą at
skirai . šmotais ir paraku. 
Ypatingai parakas turėda
vo būti sausas. Jį medžioto
jai laikydavo susipylę į ra
gus, suktinai uždarytus 
standžių dankčiu, kad nesu- 
drėktų.

Sugrįžęs iš ančių medžio
klės, škotas, pidamas į na
mus, susitiko savo kaimynę, 
ir jinai, linksmai užkalbi
nus jį, klausia:

— Kaip tamstai pavyko 
medžioklė?

Jis, nors kiek* ir piktas, 
bet lyg su pasitenkinimu 
pasakoja jai apie nesmagų 
medžioklės įvykį:*1

— Plaukiojom ne per gi
liame ežere laiveliu. Van
duo ramus ir taip krištoli
niai tyras, kad galima vis
ką matyti, kas tik yra eže
ro dugne.

— Pirmas mano šūvis 
buvo nesėkmingas. Besiren
giant užtaisyti šautuvą an
tram šūviui, mano parako 
ragas pliumpt ir įkrito į 
vandenį, ir matosi, kaip jis 
ramiai sau guli ant dugno. 
Aš nei plaukti nei pasinerti 
vandenin nemoku.

(Tąsa 5-me puti.)

publikos durpynams ištirti, 
mineralinei žaliavai rasti, 
dirvotyros augalų tyrimo 
srityse ir k t. Pirmą kartą 
buvo pradėta kompleksinio 
metodo taikymas tiriant 
stambias temas, kas leidžia 
giliau ir pilniau išgvildenti 
svarbius klausimus ir žy
miai didina viso mokslinio 
tiriamojo darbo efektą. .

Tarybų valdžia atvėrė 
Lietuvos mokslinink a m s 
naujas didžiules perspekty
vas. Jų veikimas jau neap
rėžtas siaurais gimtojo 
krašto rėmais. Džiugu žino
ti, jog mūsų darbą stebi mi
lijonai tarybinių žmonių, 
jog mes turime galimumą 
mokytis ir pasinaudoti tur
tingu didžiosios rusų ir ki
tų tarybinės šalies šautų 
mokslininkų patyrimu, jog 
mūsų darbas yra indėliu į 
paties priešakinio pasauly 
tarybinio mokslo lobyną. 
Visa tai įkvepia jaunąjį Ta
rybų Lietuvos mok
slininkų kolekty
vą dar labiau įtemptam dar
bui, ryžtingai kovai dėl to
lesnio mokslo kilimo.

Kas diena atneša ką nau
jo, džiugaus į Tarybų Lie
tuvos gyvenimą. Atstatomi

1

čiasi kolektyvinių ūkių tin 
klas, tolydžio racionalizuo
jama gamyba, gimsta nauji 
darbo metodai, nauji darbo 
didvyriai. Kartu su visa ta
rybine liaudimi Lietuvos 
liaudis deda visas pastan
gas, kad sėkmingai įvykdy
tų penkmetį per ketverius 
metus. Tai iškelia atsako- 
mingus uždavinius prieš 
mus, mokslininkus. Mūsų 
liaudis reikalauja, kad mes 
aktingai dalyvautumėm so
cialistinėj statyboj, nuolatos 
vyštytumėm mūsų mokslą, 
aprūpintumėm naujus įvai
rių liaudies ūkio šakų pasie
kimus.

Nauja Priemonė Vėžio 
Ligai Pažinti

Daktarai moko žmones:
— Neužsendinkite vėžio 

ligos. Kai tik pajusite abe
jotinas opas, tuojau eikite 
pas gydytoją ar ligoninėn, 
kad ištirtų.

Iki šiol, tačiaus, stokuoja 
tokio tyrimo, kuris visuose 
atsitikimuose pasakytų, ar 
žmogus jau turi vėžį ar dar' 
ne. \

Yale Universiteto medi
cinos profesoriai, d-rai D. 
Clark, E. E. Clifton ir Ber
ne L. Newton neseniai pa
skelbė, kad jų pagaminti 
čiepai suseka vėžio ligą 75- 
se ’atsitikimuose iš kiekvie
no šimto.

Įleidus tų Čiepų į kraują, 
vienas kraujinis chemika
las nustoja virškinęs balty- 
mų-proteinų daleles kraujy^ 
j e 75 nuošimčiuose atvejų, 
kuomet žmonės turi vėžio 
ligą.

Nors tie Čiepai neparodo 
vėžio 25 nuošimčiuose atsi
tikimų, tačiaus jie geriau* 
atranda vėžio ligą, negu pa
prasti senesnieji tyrimai 
klinikose, kaip ,sako čiepų 
išradėjai. N. M.



M. Martinaitis.

Laiškai iš Lietuvos Kaimo
' r ~~ • '

Izraelio Kariuomene

(Pabaiga)
III. NENUGALIMAS SĄJŪDIS

Praeitame laiške aš papasakojau apie Po
žėlos vardo kolektyvinio ūkio pirmuosius pa
sisekimus. Neseniai man teko pabuvoti kita
me kolektyviniame ūkyje, kuris pavadintas 
lietuvių tautos didvyrės Marijos Melnikaitės 
vardu. Vokiečių okupacijos metu šitose vie
tose vyko karštos kautynės. Lietuvos partiza
nai narsiai kovėsi su hitleriniais banditais. 
Jauna lietuvaitė, partizanė Marija Melnikai- 
tė didvyriškai kovojo už naująjį gyvenimą, 
už Tarybų Lietuvą! Ji žuvo karžygės mirti
mi. Kai valstiečiai įkūrė šitose vietose kolek
tyvinį ūkį, jie pavadino jį savo tautietės- 
didvyrės vardu, kurios atminimas gyvas kiek
vieno lietuvio širdyje.

Kolektyvinis ūkis įkurtas prieš dvejus me- 
. tus. Laikas neperilgiausias, bet kaip daug 

yra pasiekę valstiečiai, susitelkę į kolektyvi
nį ūkį. Marijos Melnikaitės vardo artelės ko- 
lektyvininkai pasiekė tikrai puikių rezultatų. 
Aš čia paminėsiu tik keletą skaitmenų, faktų, 
mano surinktų kolektyviniame ūkyje. Praėju
siais metais kolektyvininkams buvo išduota 
darbadieniui vien tik grūdų po 4.5 kilogramo. 
Šiais metais artelė padaugino savo išteklius, 
žymiai praplėstas pasėlių plotas. Įkurta pie
no prekių ir kiaulininkystės fermos, kurios 
duoda kolektyviniam ūkiui nemaža pajamų. 
Išplėsta visuomeninių pastatų statyba, šį ru
denį pradėta individualinių .namų kolektyvi
ninkams statyba. Visa gyvenvietė, radiofikuo
ta. Yra sava gera biblioteka. Greitu laiku 
pradės veikti kolektyvinio ūkio elektrinė. 
Elektros šviesa ne tik apšvies kolektyvininkų 
namus, bet ir bus naudojama ūkio reikalams.. 
Palyginus su^raėjusiais metais, dvigubai iš
augo ir pajamos. Atlikus visus įsipareigoji
mus valstybei, kolektyvininkai gavo darba
dieniui po 7 kilogramus grūdų ir beveik po 9 
rublius pinigais.

Kiekvienas kolektyvininkas turi galimumą 
išdirbti per sezoną vidutiniškai 500-600 dar
badienių. Tad ii* įsivaizduokite, kokias dideles 
pajamas gauna kolektyvininkas. Aš aplan
kiau keletą šeimų, pasižiūrėjau, kaip jos gy
vena. Papasakosiu apie vieną iš jų, Aleksan
dro Motiejūno šaimą. Tokių šeimų kolektyvi
niam ūky daug, ir šitam pavyzdyje galima 
bus matyti, kiek vidutiniškai uždirba per me
tus kolektyvininkas. Aleksandro Motiejūno 
šeĮjnoj darbingų dvejetas žmonių. Už išdirb
tus 782 darbadienius jis gavo 5,474 kilog. 
^rūdų, per 7 tūkst. rublių pinigais, 20 kilogr. 
cukraus, daug daržovių bei kitų produktų. 
Ta šeima iš savo sodybinio sklypo papildomai 
gavo daug bulvių ir daržovių. Motiejūnai turi 
savo individualiniame ūky karvę,' dvejetą par
šų, naminių paukščių.

Kas labiausiai įstabu kolektyviniam ūky— 
tai nauji žmonės, puikūs organizatoriai, tikri 
novatoriai, kurie stengiasi įdiegti žemės ūky
je priešakinį Mičiurino mokslą. Kolektyvi
niam ūkiui vadovauja buvęs kumetis Jonas 
Stankevičius. Pradžioje jam buvo sunku va
dovauti sudėtingam ūkiui. Stankevičius skai
tė knygas, atsidėjęs mokėsi iš kolektyvinių 
ūkių patyrimo.- Tai padėjo kaip reikiant jo 
organizaciniam talentui išsivystyti.

Kolektyvininkai teisėtai didžiuojasi savo 
grūndininke Brone Jačunskaite. Neperseniai 
ji skaitė jaunimo laikrašty “Komjaunimo 
Tiesa” apie tai, kad kitose respublikose ko
lektyvinių ūkių jaunuolės lenktyniauja dėl 
aukštų derlių. Už šaunų darbą kolektyvinių 
ūkių laukuose Tarybinė Vyriausybė dauge
liui iš jų suteikė garbingus Socialistinio Dar
bo Didvyrių vardus. Kartą pamačiusi laikraš
ty portretą jaunos kolektyvininkės—didvyrės 

'iš Voronežo srities, Bronė pagalvojo: “O kas, 
jei ir aš sukursiu savo grandį mergaičių ir 
taipogi pradėsiu taip dirbti.”

Apie savo sumanymus ji papasakojo kolek
tyvinio ūkio pirmininkui Stankevičiui, ir jam 
padedant organizavo grandį.

Šešetas mergaičių karštai ėmėsi darbo sa
vo sklype. Atėjo ruduo, atnešęs pageidautus 
pasiekimus. Jačunskaitės grandis gavo iš 
Sklypo po 24 centnerius iš hektaro.

Bronė Jačunskaite ruošiasi mokytis. Ji 
greit važiuosianti Vilniun, į kolektyvinių 
ūkių universitetą. Jos svąjonė —- tobulai įsi
savinti agronomijos mokslą, tapti priešakiniu 
žemės ūkio žinovu.

Aš pabuvojau ir kituose Lietuvos kolękty- 
vįniuose ūkiuose Ir visur plačiau , tą puikų 

s nąują gyvenimą, kurį atnešė Lietuvos žemdir
biui kolektyvinių ūkių santvarka. Valstietis 
nustojo buvęs paklusnių žemės vergu, jis sie
kia padaryti dirvas derlingomis* duodančio
mis gerus derlius, pertvarko gamtą savo nuo
žiūra, jaučiasi, esąs tiaras ir valingas žemės 
šeimininkas. .

Pirmieji kolektyviniai ūkiai Lietuvoj pra
dėjo steigtis 1947 metų pavasarį. Valstie
čiams, pareiškusiems norą susitelkti į kolek
tyvinius ūkius, J^inistrų Taryba ir Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro Komitetas išskyrė 
reikiamus kreditus, nustato vąĮstybįnes para
mos apimtį. Respublikos kplęktyyįnįams 
ūkiams aptarnauti įsteigtos mašinų-traktorių

stotys. Kolektyviniai ūkiai gavo didelį skai
čių žemės ūkio mašinų. Dabar Lietuvoj yra 
per 300 kolektyvinių ūkių. Kolektyviniai ūkiai 
per vienerius metus dvigubai pakele laukų 
derlingumą.

Parvažiavęs Vilniun aš paprašiau Lietuvos 
žemės Ūkio Ministrą Kazį Liaudį painfor
muoti mane apie šįmetinio kolektyvinių ūkių 
derliaus paskutinius duomenis, štai kai kurie 
iš jų.

Raseinių' apskr. žemės ūkio artelės “Nau
jasis Kelias” kolektyvininkai nuėmė grūdi
nių kultūrų derlių po 15.4 centnerio iš hek
taro, avižų po 24 centnerius, vasarinių kvie
čių ir miežių po 18 centnerių iš hektaro.. To 
paties apskrities kolektyvinio ūkio “Gegužės 
Pirmoji” žiemkenčių rugių derlius siekia 20 
centnerių iš hektaro. Tuo tarpu čia individu
alinių valstiečių vidutinis derlius yra toks: 
žiemkenčių rugių kiek per 11 centnerių iš 
hektaro, vasarinių grūdų — 9 centneriai iš 
hektaro.

Kitame respublikos krašte, Radviliškio 
apskr. kolektyv. ūkis “Bolševikas” nuėmė po 
33 centnerius rugių ir po 20 centnerių avižų 
iš kiekvieno hektaro. Toks nebūtas iki tol 
derlius išaugintas daugely respublikos kolek
tyvinių ūkių.

Darbas kolektyve, bendroj žemėj išsiplėtė 
valstiečio akiratis. Dabar jis daug kuo domi
si. Naujieji Lietuvos kolektyvinių ūkių kai
mo žmonės galvoja apie ateitį, apie tai, kaip 
sparčiau aprūpinti tolesnį kolektyvinių ūkių 
klestėjimą.

Štai ką, pavyzdžiui, papasakojo apie savo 
ateities sumanymus Pasvalio apskr. kolekty
vinio ūkio “Lenininiu Keliu” pirmininkas J. 
Kriščiūnas.

“Mes aptarėm kolektyvinio ūkio gyvenvietės 
statybos planą. Dabar ruošiam statybos me
džiagą. Greit baigsim hidro-elektrinės, dviejų 
didolių grūdinių sandėlių ir tvartų statybą. 
1949 m. pavasarį išplėsim masinę kolektyvi
ninkų namų, klubo, vaikų lopšelio statybą. 
Mes turėsim puikų sodą. Norime, kad mūsų 
kolektyvinis ūkis būtų pavyzdingas, priešaki
nis.”

Taip auga ir stiprėja kolektyviniai ūkiai 
Lietuvos kaime. '

* * *
IV.. ŠVIESUSIS RYTOJUS

— Aš važiuosiu Vilniun į kursus, į kolek
tyvinių ūkių universitetą, — pasakė man 
Bronė Jačunskaite, Mar. Melnikaitės vardo 
kolektyvinio ūkio grandininkc. Mane sudomi
no, kas tai per kolektyvinių ūkių universite
tas, į kurį taip veržiasi jaunoji kolektyvinin- 
kė? Pasikalbėjime su žemės ūkio Ministru L. 
Liaudžiu aš pasiteiravau apie tai.

Ministras priėjo prie didelio žemėlapio. Ro
dydamas į mažyčius taškelius, išmėtytus jame 
ir ženklijančius sukurtus kolektyvinius ūkius, 
jis papasakojo.

— Toks yra socialistinių židinių tinklas, 
sukurtas vakarykščioj vienkiemių Lietuvoje! 
Praeis dar kiek laiko, ir nė pažinti negalima 
bus lietuviško kaimo. Ir mūsų universitetui 
teks čia suvaidinti nemažą vaidmenį. Kolek
tyvinių ūkių universitetas, tai pavyzdinis eks
perimentinis ūkis su 5.00 hektarų žemės fondu. 
Jis patalpintas buvusioj dvaro sodyboj, netoli 
Vilniaus, Nėries pakrantėj. Bandymų ūkis ’ 
aprūpintas pačia priešakine technika." Įvesta 
teisinga sėjomaina, steigiamos mechanizuotos 
fermos. Veisinamas penkių hektarų ploto mi- 
čiurininis sodas. Ūkyje įsteigta dvejų metų 
mokykla vadovaujantiems kolektyvinių ūkių 
kadrams. Veikia kolektyvinių ūkių pirmininkų 
kursai 50 žmonių, grandininkų, brigadininkų 
ir fermų vedėjų kursai. 400 kolektyvininkų 
mokosi sąskaitininkų kursuose, šitų kursų 
dėstytojais yra Lietuvos mokslininkai- specia
listai, akademikai, Tarybinės vyriausybės va
dovai.-

Toliau ministras papasakojo apie didį rūpi
nimąsi respublikos kolektyviniais ūkiais. Ta
rybinė Vyriausybė ir Komunistų Partija daug 
dėmesio skiria Lietuvos kolektyviniam ūkiam. 
Šiais metais jiems išskirta dešimtys tūkstančių 
kub. metrų miško, šimtai traktorių, kombai
nų, daug naujų žemės ūkio mašinų ir įvai
riausio inventoriaus.

Išplėsta elektrinių statybą. Vyriausybė su
darė specialią komisiją, kuri užsiima kolekty
vinių ūkių elektrifikacijos planu. Daug dėme
sio skiriama žemės ūkio mokslui išvystyti. 
Sudarytas platus tinklas mokslinių ir ban
dymų įstaigų. Neseniai respublikos Mokslų 
Akademija aptarė klausimą, kaip padėti ko
lektyviniams ūkiams kovoj dėl aukštų derlių.

Jausdama tėvišką rūpinimąsi ir matydama, 
kokius ryškius pasikeitimus gyvenimui sutei
kė naujoji kolektyvinių ūkių santvarka, Lie
tuvos valstietija drąsiai žengią naujuoju keliu. 
--- ---------- ---------------------------------- ----- -

žydų kariuomenės narsus ko
vojimas 1948 m. tikrai nuste
bino visą pasaulį.

Pirmą kartą nuo 70 A. D., 
kada Rymo imperatorius Titus 
sunaikino Jeruzalę, kad žydai, 
kaipo pilnai subrendusi tauta 
vedė savo karą. Daug istorinių 
įvykių prie to prisidėjo.

Nors žydai nevedė savo karo 
per devynioliką šimtų metų, ei
liniai žydai prisidėjo prie įvai
rių kariuomenių ii\ atsižymėjo 
savo narsumu..

Palestina, biedna ir apleista 
šalis, pritraukė tik narsiausius 
žydus, stiprius ir pasiryžusius 
išsilaikyti. Primityviškoje ša
lyje, nuo pat pradžios žydų 
pionieriai turėjo apsisaugoti su 
ginklais.

Europos* baisi tragedija, ka
da šeši milijonai žydų buvo nu
žudyti, tik sustiprino jų pasi
ryžimą įsteigti savo žemę. Dau
gelis žydų, jeigu ne visi, visa
me pasaulyje, tikėjo-, kad žydų 
pralaimėjimas Palestinoj pri
vers kitus žmones kaip Hitlerį 
pradėti antras skerdynes.

Pulkininkas David Marcus, 
žydas Amerikos kariuomenėje, 
nuvyko į Palestiną pradžioje 
1948 m. ir ten jis padėjo orga
nizuoti žydų armiją. Palesti
noj buvo milicija vardu Haga- 
nah, bet pulkininkas Marcus 
netikėjo, kad ji buvo gerai iš
lavinta ir kad turėjo reikalin
gos medžiagos atsilaikyti pil
nos skalės kare. Jis pradėjo 
sunkų perorganizavimo ir ap- 
ginklavimo darbą. Jam pasise
kė. Bet jis tapo auką priešo 
kulkų. Jis žuvo ir buvo par
gabentas į Ameriką palaidoji
mui West Point kapinėse. Yra 
keli šimtai parinktų ir prity
rusių žydų ir ne-žydų savano
rių iš Amerikos, Kanados ir 
Pietų Afrikos kariuomenių, 
kurie padeda Izraelio kariuo
menei. Yra savanorių, dau
giausia žydų, iš kiekvienos ša- 

1 lies su puikiu karo patyrimu.
Prieš 44 metus, žydas iš 

Kaukazo, Joseph Trumpeldor, 
atsižymėjo rusų armijoj, Man- 
churijoj, kare su japonais. Ne
tekdamas vienos rankos, pasi- 
stvėręs kardą su kita ranka jis 
saugojo Port Arthur tvirtovę. 
Carų valdžia pakėlė Trumpel
dor į karininkus — buvo vie
nintelis žydų karininkas visoj 
carų kariuomenėj.. Joseph 
Trumpeldor mirė šiaurės Pa
lestinoj 1920 m. saugodamas 
izoliuotą, žydų apgyventą vie
tą prieš daugybę arabų. Jo 
paskutiniai žodžiai buvo: 
“Kaip malonu mirti už savo 
tėvynę!”

Ne kaip pulkininkas Marcus, 
Trumpeldor neatvyko į Pales
tiną duoti laikinos pagalbos. 
Jis ten nuvyko apsigyventi ir 
padėti naujai žemei. Ir dauge
lis kitų vyrų, kaip Trumpeldor, 
atvykę • į Palestiną gyventi ir 
statyti ir tuo paeiti laiku vis
ką apsaugoti, šie vyrai įsteigė 
narsią miliciją, kuriai Marcus 
ir kiti atvyko padėti 1948 m.

Seka trumpa Izraelio kariuo
menės istorija.

Pradžioje 20 šimtmečio, gru
pė pionierių, su dabartiniu mi- 
nisteriu pirmininku, David Ben- 
Gurion, įsteigė militarinę orga
nizaciją “saugotojų,” pavadin
ta Hashomer, apsaugoti žydų 
apgyventas vietas nuo atakų ir 
užpuolimo. Tuo metu Palesti
ną valdė Turkija, netinkamai 
ir bjauriai, neteikdama jokids 
protekcijos.

1915 m. per pirmutinį pa
saulinį karą, Joseph Trumpel
dor, kartu su Vlądimir Zha- 
botinsky, įsteigė žydų militari- 
nį vienetą padėti britams prieš 
turkus. Dauguma savanorių 
bųyo pionieriai, kurie buvo pri
versti apleisti Palestiną su ka
ro pradžia. Vienętąs buvo pa
vadintas “Zion Mule Corps.” 
Jis kovojo. Gallipoli ir išsiskirs
tė, kada anglai apleido tą 
vietą. Dvejais metais vėliau 
didesnis žydų militarinis vie
netas buvo sudarytas Jungt. 
Valstijose kovoti kartu su bri
tais. Buvo žydų Legijęnas, 
prie jo prikląusė jauni žytjų sa
vanoriai iš Jungt.. YąĮstįjų, 
Kanados, Anglijos ir kiek Pa

lestinos pionierių, kai kurie 
buvo nariai Zion Mule Corps. 
Tarpe vadų buvo Vladimir 
Zhabotinsky (dabar miręs) ir 
David Ben-Gurion, dabartinis 
ministerių pirmininkas, žydų 
Legionas dalyvavo kovose Pa
lestinoj po britų generolu Al
lenby. s

Kada britai pradėjo viešpa
tauti Palestinoje, visos žydų 
militarinės formacijos buvo iš
skirstytos. Bet neužilgo arabai 
atakavę žydus Jeruzalėje ir žy
dai matė, kad jie negalės pasi
tikėti vien anglais juos apsau
goti. Tokiu būdu suorga
nizuota žydų apsauga, pa
vadinta Hahanah. Nuo tada 
žydai užlaikė savanorių pilie
čių apsaugos miliciją. Milicija 
buvo gerai išlavinta ir gerai 
aprūpinta ginklais, ši Haganah 
sulaikė arabus sukilėlius 1921, 
1929 ir nuo 1936 iki 1939 m.

1936-1939 m. sukilimuose 
arabams davė pagalbos Hitle
ris ir Mussolini, ir žydai turė
jo pagerinti savo įrengimus sa
ve apsisaugoti. Nors kiek bri
tų karinipkų stengės kliudyti 
Haganah veikimus, kiti padėjo 
žydams. Orde Wingate buvo 
vienas iš pagelbininkų. Jis iš
lavino specialius žydų vienetus 
kovoti priešus, nepaisant .savo 
kolegų nesutikimo.

Kada karas prasidėjo, kilo 
rimtas konfliktas tarpe kovo
tojų už žydų nepriklausomybę. 
Mažuma tikėjo, kad kooperaci
ja su britais turėjo baigtis,

Hart, Mich.
K

MŪSŲ ŽINUTĖS

LLD 10 apskri tis rengė 
prakalbų maršrutą d. A. Joni
kienei, kuri ir pas mus užsu
ko.

Kažkodėl, kuomet tik turi 
įvykti cią prakalbos, tai be
veik kasmet pasitaiko labai 
prastas oras—lyja arba snin
ga.

Pereitą m'etą, rodosi, 18 d. 
lapkričio čia lankėsi d. R. Mi- 
zara — lijo, o po prakalbos 
šalo, keliai buvo ledupti, sli
dūs. šiemet prakalbų dieną— 
visą dieną ir vakare— lietus 
be perstojimo pylė; tai buvo 
lapkričio 9 d. Kai kurie buvo 
prižadėję būti prakalbų vie
toje (pas dd. Blažius ūkyje) 
- neatvyko. Mat, čia ne did
miestis, gatvekarių nei busų 
nėra, i)1 kur nors ant ūkio nu
vykti šlapiais, purvinais ke
liais nelabai kas nori klam
poti.

Iš Ludingtono dd. Žukai at
vežė pas mus nesveikuojančių 
d. Jonikienę (Scottvillej ją 
šaltis užklupo). Vienok ir 
nesveikuodama d. Jonikienė 
pasakė mums gerą prakalbė
ję. Mes už tai jai labai dė
kingi. Vilniai ir civilių teisių 
gynimui gauta aukų. Seka£ 
mai aukojo paramai Vilnies: 
V. Blažienė, J. Česnius, J. 
Kraus po $2; A. Višniąuskas 
$4; J. Preikšą $3 ir atsinauji
no dienraštį Vilnį ant visų 
metų. Civilių teisių gynimo 
Veikalams po $1 aukojo: V- 
Bląžienė, A. Višniąuskas, J. 
Preikšą, F. Zu-kas, J. Česnius 
ir J, Kraus.

Ant rytojaus d- Jonikienė 
užsuko pas d. B. Gausienę 
(vilnietę, prakalbose nebuvu
sią), kuri aukojo Vilniai $1*. 
šiomis dienomis matytas Jo
nas Karužis mielu noru au
kojo Vilniai $1 ir užsisaką 
Vilnies 1949 m. kalendorių. 
Ąčįų visiems u$ aukas ir pa
ramą kilnių reikalų;

★ ★
Lapkričio 23 d. J. Kraus ta

pę sužeistas automobilių su
sidūrime. Jis vąžįąvo linkui 
Hart miesto, o iš miesto prie
šais lig viesulas atvažiuojąs 
automobilis, vairuojamas jau
nuolio, smoge-į Krąusp karu- 
ką. K’rąus ištrenktas ant že
mės, galvą ir kpją sužeistą. 
Dąktarąs sąkė: kojai susveįk- 
ti ims keli mėnesiai.

. ★ ★ t
J. ,Česnius - su žmona (ji

kada Britanija 1939 m. sustab
dė žydų imigraciją į Palestiną. 
Jie pradėjo kovoti prieš bri
tus. šie nesutikėliai tarpusavį 
susiskaldę ir vieni sutvėrė Ir- 
gun Zvai Leumi (Tautinę Mi- 
litarinę' Organizaciją) ir kiti 
— Kovotojus už Izraelio Laisvę 
(Stern grupę). Didžiuma žydų 
vis tarnavo Haganoj, imdami 
įsakymus nuo žydų vadų. Visais 
būdais stengėsi suųaikinti bri
tų blokadą prieš imigraciją.

Kada arabų valstijos ataka
vo Izraeliu, visos, trys grupės 
kovojo užpuolikus. Haganah 
tapo Izraelo reguliarė kariuo
menė. Kareiviai šių grupių ga
lutinai buvo įtraukti į šią re- 
guliarę Izraelio valdžią.

Daugiausia kariuomenės na
rių yra vietiniai, Palestinoj gi
mę žydai. Daug atvyko iš trem
tinių stovyklų ir kiti iš kitų 
šalių. Yra “demokratiška” ka
riuomenė, mažai dėmesio krei
piama į aprėdą ir saliutavimą, 
ir moterys tarnauja visose ran
gose.

Ir kitų tautų vyrų priklauso 
Izraelio kariuomenėj. Kai ku
rie yra savanoriai iš užsienio, 
ypač oro jėgose. Yra ir specia
lių arabų, Druze ir Circassian 
vienetų. Tie susideda iš ne žy
dų, kurie gyvena Izraeliuj ir 
pasirenka kovoti išvien su žy
dais. Izraelio valdžia rekrutuo
ja visus sveikus žydus šalyje, 
bet prievarta neverčia ne žydus 
stoti į kariuomenę.. Nors Pa
lestinos žydai neša Palestinos 
karo naštą, viso pasaulio žydai 
finansuoja jį.

Common Council-

Camden, N. J.

nesveikavo) išvyko į Sarasota, 
Florida. Rašė, jog jiems ten 
patinka, gal pirks namelį.

Apart kelių lietų ir vėjų, 
oras čia šį rudenį buvo pusė
tinai gražus. Per porą dienų 
— 20 ir 21 lapkričio — buvo 
pasnigę, bet saulutei skaid
riai įsišvietus, sniegas tirpsta. 
Dar pakol. kas, nėra tikros 
žiemos. •

I
Progresyviai linksmai laukė 

Naujų tMetų ir naujų liaudies 
pergalių pasaulinėje plotmė
je, ypač Kinijoje, kur liaudie- 
čių armija, vadovaujama ko
munistų partijos, smarkiai žy
giuoja pirmyn, triuškindama 
amžinąją kapitalistinę prie
spaudą. J. L.

Washington. — Prez. Trur 
manas pokalbyje su kores
pondentais užginčijo gan
dus, kad jis švelninsiąs savo 
politiką link Rusijos.

Retai kada pasirodo kores
pondencijų iš mūsų miesto 
dienrašty j Laisvėj. Gąl dėl 
to, kad pas mus mažai lietu
vių randasi, o korespondentų 
kaip ir visai,nėra.

• Seniau čia lietuvių priskai- 
tydavo 200 šeimų, bet dabar 
jau nesurastum nė 50. Ir vis 
dėlto tenka užlaikyti švento 
Jurgio parapiją ir bažnyčią su 
kun. Virbickiu priešakyje 
Randasi taip vadihamą Jurgi
ne vyrų pašalpinė draugystė 
ir moterų šv. Onos. Seniau 
gyvuodavo ir SLA. kuopelė, 
bet jau seniai užmigo amžinu 
miegu.

LDS kuopelė nors neskait
linga, bet turi gerus vado
vus ir gerai gyvuoja. LLD 
133 kp. gyvuoja gerai ir dar
buojasi pagal savo išgalę. 
Dabar yra nutarta surengti 
vakarienę, sausio 23 d., pas 
draugus Laudanskius, 806 
Florence St., Camden. Da
lis pelno eis dėl sušelpimo d. 
Laudanskio, kuris jau ilgas 
laikas kaip serga ię nėra vil
ties pasveikti. Minėta vaka
rienė bus viena iš puikiausių, 
susidedanti iš skaniausių val
gių ir 'gėrimų. Tarp kitų 
skanumynų, bus ir lietuviškų 
dešrų, importuotų net iš Mer- 
chantvillės: dešros ir skilan
džiai pagaminti eksperto drg. 
Ragažinsko, kuris dabar dirbp 
pas Bekampį. Už. tokią ska
nią vakarienę kaina labai že
ma, tik $1.25. Taigi visi ir 
visos Camdeno ir apylinkės 
lietuviai nepamirškite atsk 
lankyti į šį svarbų parengi
mą. Yra tikimasi, kad Phi- 
ladelphijos draugai gausiai 
parems mūsų šitas pastangas, 
taip, kaip pereitais metais pa
rėmė, už ką mes buvom jiems 
labai dėkingi. Juk ir mes 
Philadelphijos drauguis remia
me visu kuo — lankomės į jų 
parengimus, gelbstim jiems 
surengti piknikus, kuriuos be 
mūsų pagalbos jiems^būtų ne
įmanoma surengti. Taipgi 
šiemet jų vajįninkąs yra mū
sų kuopos narys. Taigi, drau
gai, ranka ranką mazgoja, 
kad aM būtų baltos — laiky
kit sau už pareigą atsilanky
ti į mūsų šitą pokilį. •

Iki pasimatymo.
■ Camdenieti?.

Oras 45 ihylių aukštyje 
nuo žemės vasarą patįršte- 
ja, o žiemą paskystąja.

4 pusL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Pirm., Sausio 10, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
Virs 1,000 Pasmerkė 
Neamerikini Komitetą

Trylika chicagiečiu yra *
tarpe virš 1,000 pasirašiusių 
asmenų, kurie pasmerkė Ne- 
amerikinį Kongreso Komitetą 
už žeminimą paties kongre
sinio autoriteto savo raganiš
kuose tyrinėjimuose ir kiši
muose i religinius ir politi
nius įsitikinimus privačių pi
liečių.

Albert J. Fitzgerald, gene
ral is prezidentas CIO United 
Electrical Workers, sakė, kad 
kongresinis tyrinėjimų komite
tas Evansville, Ind., ir kituo
se miestuose iškoneveikė pa
matines amerikiečių teises.

Pareiškime UE sako: Evans-i 
ville, Ind., kur buvo UE strei- i 
kas, visi str.eikieriai buvo kon
gresinio komiteto klausinėja- i 
mi apie jų religiją ir politi- j 
nes pažvalgas.

Chicagiečiai pasirašę po : 
smerkiančiu dokumentu yra! 
šie:

Kongresmanai . Chester A. 
Chesney, 'Martin Gorski, A. J. 
Sabath ir Barratt O’Hara; 
Serge Chermayeff, preziden
tas Institute of Design ; advo
katai Irving H. Plamm, Pearl 
M. Hart, Edmund Hatfield; 
profesoriai Ronald B. Levy, 
Roosevelt College; Curtis Mc
Dougall, North Western Uni
versity, ir Rexford G. Tug
well, University of Chicago, ir 
Willard Motley, rašytojas.

Kiti pasirašiusieji yra: Hy
man Andie, Rock Island; 
Fred P. Barnes, Peoria; Prof. 
John J. Deboer, University of 
Illinois, ir Dr. Frank Neuvelt, 
Gary, Ind.

Virš 1,000 šalies žymiausių 
profesorių, advokatų, kon- 
gresmanų, unijų vadų ir dva
siškių smerkia Kongreso Ne- 
amerikmį komitetą, kuris že
mina Amerikos vardą pasau
lio demokratijos akyse ir rei
kalauja, kad 81-mas Kongre
sas jį panaikintų. Pareiškime

nurodoma, kad Nealnerikinis 
Komitetas tik progresyvius 
persekioja, o su reakcijos ša
lininkais ir fašistiniais elemen
tais broliauja ir padeda jiems 
Amerikos civiles teises ir lais
ves slopinti. /

Neamerikinis Komitetas pa
laiko diskriminaciją prieš ne
grus ir ateivių grupes; prieš 
Kti Klux Klanus nusigręžia, 
o velionio Roosevelto rėmėjus 
terorizuoja.

1,000 pasirašiusių remia Ci
vilių Teisių Kongreso “žy
giuoto už Laisvę“ į Washing-, 
toną, kUt,'i įvyks sausio 17-18 
dd. X

Demokratinė Amerika smer
kia civilių teisių ir laisvių per
sekiotojus. J. M

Worcester, Mass.

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL.
IIY. 7-363C

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas) ,
Liūdesio valandoje Ijreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

g 
g 
K 
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CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- į 
kites prie manęs dieną į 
ar naktį, greit suteiksi- į 
me modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gra- 
žiai moderniškai įruošta į 
mūsų šermeninė. Mūsų įį 
patarnavimu ir kainomis į 
būsite patenkinti. įį

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARGY AVENUE, BROOKLYN 6,1 N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

f Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
f giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
! prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
’ Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
’ kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

[ Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

__ ________ _ _ ...-------------------------------------------------«------------------- ----
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August Gustas .
BELTAIRE FLORIST |

į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
į 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
£ (Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
* telefonu o kite:

Slloreioad 8-9330
į Ir Gustas j įmurti:ojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
į ko jūs reikalausite.
* Specialistai Pritaikymui
* šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
S Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. •
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Bankietas ir koncertas 
įvyksta sekmadienį, sausio 16 
d., pradžia 5 vai, po pietų, 
29 Endicott St. Čia pažan
giųjų srovės lietuviai, kaip 
kas jau pradėjo išmetinėti, 
kad didelių parengimų nebe- 
surengiama. Taigi šiuo syk 
tik ir bus proga būti šauniam 
parengime kiekvienam, nes 
virš minėtas parengimas bus 
nepaprastas. Koncertinėj pro
gramoj dalyvaus Norwoodo 
vyrų ansamblis, vadovybėj 
Stasio Pa liros; akordionistas 
Richard Barris iš Dedham, 
Mass., ir vietinis Aido Choras, 
vadovaujant Normai Čepony
tei. Kaip žinia, Čeponytė ant 
toliau rezignuoja iš choro va
dovybės.

Parengimą ruošia L.P.B. 
Kliubas naudai Gintarų radijo 
p rogram os p a 1 ai k y m o.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti if punktualiai laiku 
atsilankyti, kad svečiams ne
būtu per vėlu* sugrįžti į na
mus.

įžangų $1.50 ypatai su tak
sais. Komisija.

praneImaT
ELIZABETH, N. J.

12 d. sausio įvyks LDS 33-čios kp. 
susirinkimas, 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, tu
rėsime daug reikalų aptarti. — B. 
M. ,sekr. (6-7)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 16 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, yra daug svarbių reikalų aptarti 
ir kuopos valdybą turėsime rinkti, 
nes buvo palikta rinkli šiame susi
rinkime. —- Sekr. (6-7)

St. Petersburg. Fla.
Gruodžio 26 dieną turėjome 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
45 kuopos susirinkimą pas K. 
J. Tashalius, 617—13th Avė.

Kuopos nariai nutarė pa
sveikinti dienraštį Laisvę su 
Naujais Metais, taipgi ir dien
raštį Vilnį. A.biems dienraš
čiams pasiuntė po $5 aukų. .

Taipgi nutąrė rengti jau an
trą pikniką šį sezoną, kuris 
įvyks sekmadienį, 16 d. sau
sio, pas draugus Bernotus ant 
jų ūkio, prie U. S. kelio No! 
41, Tampa.

Kviečiame visus lietuvius, 
kaip iš St. Petersburg, Tam
pa, Clearwater, Orlando ir ki
tų artimesnių miestų, taipgi 
visus turistus, kurie šiuo lai
ku leidžia šioj, apylinkėj va- 
kacijas. Prašome atsilankyti, 
turėsime skanaus .maisto ir 
kitų reikmenų. Malonu bus 
susitikti ir pasikalbėti.

‘ Martino Anūkas.

Cliffside, N. J.

Waterbury, Conn.

pakalbė- 
pi kniko 

mažesnės

LAISVĖS VAJUS

BŪKITE ATSARGŪS
Mainantis orui, tlauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite pasiruošę, kad atsiginti 
nuo ligų, naudokite M. J. Švilpos 
Miracle Ointment. Stebėtinoj mos
tys. Kurie jau vartojo, žino 
kad jiems pagelbėjo. O tie, kurie 
dar nebandė šios mosties, nelau
kite, tuojau reikalaukite. Mosčių 
yra 5 rūšių,' kurios prašalina įvai
rius skausmus. Mostis' sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimų, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios* šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina $1.

. No. 3tM. J. Švilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Stebėtina mos- 
tis, kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
ligų kaip tai: odos plyšimas, išbėri
mą, votis, rash, Athlete’s Foot, Si
nus, nudeginimą, nušutimą, sužeidi
mą, nosies ar burnos nesveikumą, 
kojų tynimiį ir skaudėjimą, ronas 
(tik ne vėžio). Kaina $1.

No. 4-M. J. S. Salve for Itching 
Skin and Poison -Ivy. Užsisenėję ar 
švieži niežėjimai, gausite greitai pa
galbą. Kaina $1.

No. 5-M. J. švilpa’s New Discove
ry Salvė for Piles, ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina 
Piles (varvančias ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, jei tik vartosite, pagal 
nurodymų. Kaina tik $2.

No. 1-M. 4. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) nesveikumo. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c. ir $1.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį, iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia, pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
1>. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
llartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zcrnbą, ant Sheldon St.

(adv.)

Išgirskit Svarbią Paskaitą
Sausio 12-tą, žymusis žur

nalistas ir autorius knygos 
“The Shame of the 'States,“ 
Albert Deutsch, duos paskai
tą temoje: “Atominės Energi
jos Pajungimas žmonių Ge
rovei.“ Paskaita įvyks School 
No. 4 auditorijoj, Columbia 
Ave. Prasidės 7 vai. vakare.

Tie, kurie įdomaujate moks
lo ątsiekimais, pasinaudokite 
proga išgirsti šią paskaitą.

★ ★ ★
Darbai Smarkiai Mažėja
U. S. Aluminum Co. pirma 

praeitų švenčių atleido iš 
darbo 500 darbininkų. Da
bar pranešė, kad vėl bus at
leista 160 darbininkų. Kito
se dirbtuvėse irgi darbininkai 
atleidinėjami. Na, o klausy
damasis per ,radiją praneši
mų apie žadamąjį žmonėms 
gerbūvį, lauki paskendęs iliu
zijoje, o vargo našta nė kiek 
nepalengvėja.

★ ★ ★
Gavo Algų Pakėlimus

Su 1 d. sausio, ugniagesiai, 
policistai ir visi kiti miesto 
darbininkai gavo pakelti al
gas ant $300 ir daugiau me
tams.

Šių motų pirmame miesto 
valdininkų susirinkime majo-’ 
ras “išdrožė” ilgą “spyčių,” 
pasigirdamas, kad buvo geras 
gaspadorins? Bet • praeitais' 
metais, e^ą, pasidarė daug ir 
išlaidu todėl šių metu budže- <- , v v
tas turi būti žymiai padidin
tas. Na, o budžetą padidi
nus, neišvengiamai reikės ir 
taksus pakelti.' Tad majoras 
paramino, kad taksai bus pa
kelti ne daugiau, kaip 14 c. 
už dolerį aptaksavimo sumos, 

A ★ ★
Paskaita ir Susirinkimas
Sekmadienį, 23 d. sausio,- 

įvyks. ALDLD 77 kp. metinis 
susirinkimas. -- Būkite visi, 
draugai ir draugės, šiame su
sirinkime. Atsiveskite drau
gus ir pažįstamus.

Susirinkimas prasidės 3 vai, 
po vidudienio. Po susirinki
mo Dr. A. Petriką iš Brook- 

‘lyno skaitys paskaitą apie ku
nigo Strazdelio literatinius 
nuopelnus. Prašome visus — 
ne vien narius, bet ir'pašalie
čius susirinkti ir išgirsti mi
nėtą svarbią paskaitą.

Pasibaigus paskaitai, Dr. 
Petriką parodys įdomių pa
veikslų. Po to bus užkandžių 
ir įsigėrimų. Tikietų nebus, 
bet dalyvaujanti prie vaišių 
po lygią dalį sumesime.

Tas viskas įvyks Stepona
vičiaus naujame skiepe:' 346 
Palisade Ave.

Kazys Darbininkas,

PARDAVIMAI
Parsiduoda groserne ir namas, sy

kiu ir biznis — išdirbtas per 15 
metų. Narnate geras, dviejų aukštų, 
trys dideli miegami kambariaai ir 
maudynė. Taipgi parsiduoda ir švie
žia mėsa. Pardavimo priežastis — 
senatvė ir nesveikata. Galite kreip
tis laišku ar telefonu. Parduosime 
už prieinamą kainą. J. Vogonis, 
26 So. 55th St., Philadelphia, Pa. 
Tel. GR. 2-9987, <6-£L

Čia per visus 1948 metus 
beveik nei vienos prakalbos 
nebuvo surengtos, išskyrus va
saros laike piknikuose ant 
parkų, kur vienas antras vie
tiniai ar kad ir iš kitur pa-y 
kviestas kalbėtojas 
davo, paaiškindavo 
tikslus ir viena kita 
svarbos klausimą.

Bet kad piknikuose nebuvo 
nė galimybės platesnius klau
simus užimti kalbėti, nes žmo
nes .ne tam į pikniką ateina. 
Didelėj daugumoj žmonės su
eina į pikniką pasilinksmint ir 
pasimatyti su savo draugais ir 
pažįstamais. Tai kada pra
kalbos prasideda,, tai nors 
žmonių piknike būna nema
žai, tačiau klausytis mažai 
klausosi. Rudeniui atėjus bu
vo kiti darbai, kurie nebuvo 
galima atidėti, tai naciona- 
liai rinkimai; kas veiklesnis 
buvo, tai kiekvienas buvo už
imtas. Tai taip 1948 metai 
prabėgo ir kad ir kaip svar
biais klausimais prakalbos ne
buvo surengtos.

Dabar, prasidedant 1949 
metams, ALDLD sumanė su
rengti prakalbas trečią sek
madienį, sausio 16f,dieną, kaip 
2:30 po pietų. Kalbėtojum 
bus draugas A. Bimba. Pra
kalbos įvyks Lietuvių Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 103 Green 
St.

Kalbėtojas aiškins, kas at
sitiks su Kinija ir ar preziden
tas H. Truman išpildys, k ą 
prižadėjo agitacijoj prieš rin
kimus? O jis mums priža
dėjo labai daug!

Tad patartina visiems lietu
viams atsilankyti ir išgirsti. O 
jei kam kas bus nesupranta
ma, arba kitaip suprantama, 

galėsite duoti klausimus.
Ne Korespondentas.

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
prenumeratas pervedė sa
vo srities vajininkams. Kita 
eilė dienraščio rėmėjų pasi
darbavo ruošimu parengi
mų dienraščio biudžeto su
kėlimui.

Visiems kontestantams, 
jų / talkininkams ir tiems, 
kurie bent kaip prisidėjo 
prie savo dienraščio vajaus, 
tariame širdingą ačių!

Jūs dar kartą atlikote 
svarbų apšvietos darbą. Jū
sų sunkų triūsą apšvietos 
labui didžiai įvertina visa 
pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė ir gerbia jus 
kaipo apšvietos platinimo 
pionierius.

Nors vajus pasibaigė, bet 
mūsų darbas išlaikymui 
dienraščio negali baigtis. 
Infliacijai platinantis dien
raščio finansinė padėtis da
rosi vis sunkesnė. Visur tu
rime būti ant kojų ir kuomi 
kas tik išgalėdami prisidėti 
prie išlaikymo t dienraščio 
Laisvės.

Laisves Administracija

n-__________ _________________
MEDĖJŲ PRIETIKIAI

(Tąsa nuo 8-čio pusi.)
— Mano draugas airis 

labai geras narūnas. Pra
šau, kad jis išgriebtų ma
no parako ragą. Manau >
sau, kada jis pasiners van-^ 
denin ir paliks savo parako 
ragą, tada aš jo paraką pa-, 
naudosiu savo šautuvui; bet 
jis, šykštuolis, murkt van-1 
denin su visu ragu. Na, ir 
atsisėdęs sau ten ant dug
no, kur tyrame vandenyje - 
aiškiai matosi, pasiėmė ma
no ragą ir pila iš jo paraką 
į savo ragą. Tada jau ne tik 
mano, bet ir jo parakas su
šlapo; taip ir užsibaigė ne
sėkminga mūsų medžioklė..

J. U.

PENSIJA BUVUSIAI 
KARALIENEI

Haga, Holandija. — Ro
landų senatas užgyrė bilių, 
suteikiantį $15,000 metinės 
pensijos buvusiai karalienei 
Wilhelminai, kuri užleido 
sostą savo dukteriai.

AUKSAI IR DEIMANTAI

AUKSINIAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELĖTAI, 
LAKĘTUKAI

tai

Detroit Mieli
draugų 
Laisvės 
Laisvės 
Naujais 
stiprios

Dar- 
dirvoj 
kovoti

Detroito būrelis 
sveikina dienraščio 
redaktorius ir visus 
štabo darbuotojus su 
Metais, linkėdami 
energijos ir sveikatos,
buotis visiem apšvietos 
su stipria energija, 
prieš kylantį fašizmą.

Čia prisiunčiamo nors mažą 
dovanėlę sustiprinimui dien
raščio fondo 1949 metams.

Aukotojų vardai: Po $1— 
J. Yakas, S. Tvarijonas, K. 
Potejūnas, P. Joconis, A. Vai- 
nalavičius.

Po 50c: Alex Budžiu, C. 
Nausėda, Elena Staniulis, A. 
Jasu kas:

Su geriausiais linkėjimais—
/ St. Tvarijonas.

DVIGUBOS ŽVAIGŽDĖS

NEW HAVEN, Conn. — 
Kanadietis astronomas Jo- 
sephas A. Pearce pranešė 
amerikinių astronomų su
važiavimui, jog pernai at
rado trečią didžiųjų dvigu
bų žvaigždžių grupę. Tos 
žvaigždės Jekia viena aplink 
kitą 125 mylias per sekun-

Žemė skrenda 'aplink sau
lę po 18 mylių per sėkundą.

: J. J. Kaškiaučius, M. D. ■
' 530 Siunincr Avenue, j

Newark 4, N. J, i
HUmboldt 2-7964 in

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

. Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam, ir 

įvairiom sukaktim.

Joną Patašių.
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerhis.

j Fotografas
n Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių pavienių, 
padarau 
paverks
it ra javus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn " 

kampas Broadway ir Stone Ave., / 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191 
,ooooqooooooooooooc«>i>och>o6

^tCtgig'glSlgtClCtCIglCtCiCtgtCtgtetstctgegtctclgi

f Matthew ;
|BUYAUSKAS j
8 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
įf ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

^tCKtWW**^***********^

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus •

Darome ir Pritaikome Akinius

■ Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

S Moderniškai įrengtos Koplyčios g 
| 426 LAFAYETTE ST., | 
| Newark 5, N. J.
f Tel. MArket 1-5172

į PEIST LANE |
! DRUGS, Ine. :
| 405 SO. 4th ST., Ž
W Cor. Hčwcs St. §
| BROOKLYN, N. Y. Ž

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-i 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-] 
teliai, ligonių kambariui reikme-j 
nys Už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI. j 
f MAX PEIST, Ph. G., 1 
g EDWIN LANE, Ph. G. ! 
B ; Tel. EVergreen 7-0288 i

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn^ N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 ■ C<

K
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Pabara-Dapildo

filmose

autorium

auditorijon vi-

•M

pra-
• Y1S

metų

Sausio 16-tą įvyks Lietuvių 
Literatūros Draugijos apskri
ties konferencija.

pra- 
bet

arba 
kad, 

Emily, 
stovėjusi

Sausio 15-tą, LDS 1-mos 
kuopos metinis bankietas-va- 
karienė. Bilietas $3.

rti ošia 
rienę, 
berty 
lantic

Regis, jog dar bus tūlų 
mogų tuo laikotarpiu, 
apie tai kitą kartą.

kad jos 
Barber, 
tik mei- 

bet ir darbininkės-moti-
auklėti jo su pirmesne

Išvyko Floridon

seniau

man

apie

ką

kad 
bet

nušoko ir užsimu- 
metų sūnelis Ar

li ž muštas, o du- 
5 metų, pavojin-

dalyvau- 
susirinki-

bu-
gy-

Aleksandra 
Valilionius. 
pasilsėti

jos seserį išmetė 
kožną dieną dre- 
vaikus. Kas die- 
kaip nors susi-

pas savo 
ir 

Lin- 
ir susti

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 12 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St. Visi nariai dalyvau
kite. įvyksta du svarbūs suvažiavi
mai, turėsime pasiųsti delegatus.— 
Sekr. (7-8)

Kazys Viltrakis, ilgametis 
New Yorko gyventojas, Lais
vės skaitytojas, išvyko į Flo
ridą pasisvečiuoti 
giminaičius 
Magdaleną 
kime gerai 
prėti.

Viltrakis,
davęs organizacijų 
muose ir būdavęs dažnus sve
čias pramogose, pastaraisiais 
keleriais metais nusiskųsdavo 
silpna sveikata.

Tėvas Numetė Vaikus 
Nuo Tilto ir Pats 
Nusižudė

Gabriel Nicoletti, 37 metų, 
susivaidijęs su žmona ir apie 
savaitę laiko išsiskyręs, nume
tė savo du vaikus nuo Kos
ciusko Tilto, jungiančio 
Brooklyną su Queens ties 
Meeker Ave., miesto sekcijo
je, vadinamoje Greenpoint. 
Paskui pats 
šė. šešių 
th u r taipgi 
krytė Gail,
gai sužeista.

Tragediją matęs motoristas 
pašaukė policiją. Atvyko ir 
katalikų kunigas Buetow. Jis 
sakė, kad ką tik neseniai jis 
Nicoletti su vaikais matė 
bažnyčioje, matė mokinantį 
vaikus žegnotis.

* Atpažinus juos ir nuvykus 
policijai į jų namus, juos ra
dę apleistus. • Išsiaiškino, kad 
prieš savaitę jisai buvęs žmo
ną išvaręs iš namų. Kaimy
nai pasakojo, kad per 7 Nico
letti vedybinio gyvenimo me
tus jie nuolat bardavęsi. 
Kartais jis žmoną apmušda- 
vęs. Ir kožname barnyje gra
sindavęs, kad nei vienas iš jų 
negausją vaikų' jeigu jinai 
skirtųsi.

■ Mrs. Nicoletti rado jos se
sers ir švogerio namuose, Sun
nyside. Jos sesuo pasakojo, 
kad nuo gruodžio 30-tos, ka
da Nicoletti 
iš namų, ji 
bėdavusi už 
na eidavusi
siekti su vaikais, bet niekad 
nerasdavusi namie.

Nicoletti, veteranas, nors 
karo fronte nebuvęs, tačiau 
buvęs sužeistas auto nelaimė
je, matomai, buvęs pakrikusių 
nervų asmuo, nes ir iš armi
jos buvęs atleistas dėl nesvei
katos, kaipo melancholikas. 
Tad ir šeimoje gyvenimas 
vo kančia ir taip nelemtai 
venimą užbaigė.

Ne Visiem 
Linksmos Kalėdos

Newyorkietė moteris 
pasakojo savo nelaimę:

—Kūčių pavakarį,
ketvirtą valandą po pietų, aš 
ir mano duktė ant greitųjų 
išbėgova nusipirkti reikmenų- 
papuošalų kalėdinei eglelei. 
Parėjusios radava duris iš
laužtas ir išnešta viskas, 
tik pakėlė.

Vieni kaimynai matę, 
kas bėgiojo su pundais, 
kaltininkas nesurastas.

Reporteris.

Paėmė Armijon Dar 60 
Draftuoty Vyry

Gausio 6-tą centralinė mies
to draftuotų jaunuolių perna- 
grinėjimo stotis parinko dar 
60 rekrutų iš Bronx, Manhat
tan ir Queens. Juos parinko 
iš 213-kos draftantų, tą die
ną perėjusių sveikatos egza
minus. Likusieji 147 buvo 
liguisti fiziniai ar protiniai, o 
šešių stovis dar nenustatytas.

Šauktieji buvo iš 22 iki 25 
metų amžiaus grupės.

LDS Pirma Kuopa Ruošia 
Puikų Bankietą - Vakarienę

LDS 1 ktiopos susirinkimas 
Įvyko praeito ketvirtadienio 
vakarą, sausio 6, Laisvės sa
lėj. Nemažai narių atsilankė. 
Daugelis narių užsimokėjo sa
vo narinę mokestį. Buvo ne
mažai tokių, kurie užsimokė
jo iš anksto už 6 mėnesius ar 
visus metus. Taip užsimokė
dami, jie ne tik sau gero pa
daro, bet ir kuopos sekreto
riui sumažina darbą. Visi tie, 
kurie tik išgali, turėtų iš anks
to pasimokėti už 6 mėnesius 
arba net už visus metus. Ku
rie moka kiekvieną mėnesį 
arba kas trys mėnesiai, kar
tais pamiršta laiku užsimokė
ti ir susispenduoja. O kuo
met narys susispenduoja, tai 
praranda teisę prie pašalpos 
ir apdraudos. Todėl visada 
geriau iš anksto pasimokėti 
mokestį bent už pusmetį, jei
gu) ne už visus metus.

Nepamirškite Vakarienės
Jau geras laikas praėjo, 

kaip LDS 1 kuopa turėjo pa
rengimą. Bet dabar kuopa 

puikų bankietą-vaka- 
sausio (Jan.) 15, I.i- 

zAuditorijoj, 110-06 At- 
Ave., Richmond Hill, 

Komisija raportavo,
kad iš valgio ir gėrimo atžvil
gio bus viena iš puikiausių va
karienių. Ne tik bus daug ge
ro maisto, bet taipgi bus ir 
alaus tiek, kiek kas norės 
gerti. Na, o įžanga tij< $3.00. 
Taipgi bus muzika ir šokiai.

Taigi visi, kurie norite gra
žiai. ir smagiai laiką praleisti 
sausio 15, šeštadienio vakarą 
(pradžia 7:30 vai.), iš anks
to įsigykite tikietus. Tikie
tus galite gauti Laisvės rašti
nėj, pas J. Grubį, Geo. Wa- 
resoną ir pas eilę kitų LDS 
1 kuopos narių. Narys. %

Aprašyme Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo pasitikimo 
Naujų Metų, tarp kitko, drau<- 
gas J. St. apibarė, kad daug 
tikietų likosi neparduota. Tai 
kur gi pats d. korespondentas 
buvo, kad nepasirūpino kliubo 
tikietus išparduoti? Juk, ro
dos, yra kliubo narys.

Taipgi draugas J. St. ųe vi
sus kalbėjusius surašė. Greta 
jūsų minėtų, kalbėjo Mrs. Ku- 
lokienė iš Maspetho, Sophie 
Petkienė, brooklynietė, ir gas- 
padinė Josephine Augutienė, 
taipgi brooklynietė. >•

Turiu dar pridėti, kad va
karienė buvo gera. Manau, 
jeigu ne toks prastas oras, tai 
žmonių būtų buvę labai daug.

——----------------------------------------------------------------------------—------------------------------- j-------------------------------------

Liberty Auditorijoje
Sausio 9-tos popiečio 3 va

landą LMS apskrities suruošta 
aiškinimas meno ir jo - reikš
mės visuomenei, su žymiui tos 
srities autoritetu,
Sidney Finkelstein prelegen
tu.

Tos pat dienos vakaro 7 :3D 
LLD 1-mos kuopos suruošta 
rodymas iš Lietuvos filmų 
(George Klimas—rodytojas), 
D. M. šolomskui aiškinant 
spaudos įtaką į mūsų gyveni
mą.

Pradedant sausio 19-ta, tre
čiadienių vakarais bus šokiai, 
grojant Ray Castro ir jo 12- 
kos instrumentu orkestrui.

/ *•

Taipgi Jackie Reed su savo 
Sekstetu. Turės alaus ir ki
tu vaišiu. * v

Arba paimkime Johnnie 
Prapkaitį, tą gražų su aidie- 
čiais Naujų Metų lauktuvėse 
matytą mariną. Parvyko po
rai dienų atostogų iš tarnybos 
ir palikęs visus kitus reika
lus į šalį, atvyko su motina 
Ona Prankaitis praleisti vaka
rą su buvusiais savo draugais 
aidiečiais. Ir pamatyti Lietu
vių Kultūrinį Centrą. Buvęs 
bene pirmuoju iš jaunuolių 
šėrjninkų, Jonas savo įstaigos 
dar nebuvo matęs.

O kaip su merginomis-mo- 
terimis?

Visas būrys, merginų-mote- 
rų buvo atėjusios Naujųjų 
Metų laukti, nešinos. baltais 
žiursteliais. Ir jeigu ne snie
gai, mes būtume jas matę šo
kinėjant su vaišėmis aplink 
svečius, ne su svečiais šokant 
auditorijoje. Jei kas mano, 
kad tas lengva padaryti Nau
jų Metų lauktuvėse, tas nie
kad nebuvo jaunu.

Daug merginų-moterų jau 
praleido ne vieną pramogą pa- 
gelbėdamos darbuose, 
apdovanodamos, kaip 
pavyzdžiui, Klimaitė 
sekmadienio rytą
prie pečiaus, kad apdovanoti 
buvusį puodų balių savo kep
tais skanupiynais.

Beje, vardan to baliaus jau 
vėl gauta įdomių dovanų ir 
tūlos pirm baliaus gautosios 
užsiliko dar nepaskelbtomis, 
bet apie tas kitą kartą. Ar.

Ji Atvyko Amerikon 
Gerai Pagyventi, 
Ne Vaikus Auklėti

Edith George, 19 metų, at
skrido į International Airport, 
New Yorke, pilna svajonių 
apie meilę, vedybas, labai pui
kų amerikietišką gyvenimą, 
apie kokį jai pasakojo, kokį 
jinai amerikietiškose 
matė. Bet. . .

Atvykusi sužinojo, 
sužadėtinis, Clayton 
31 m., reikalingas ne 
lės, 
nos,
žmona prigyventus 4 vaikus. 
Ji sako, kad jis jai apie vaikus 
nieko neminėjęs pirmiau.

—Grįšiu Vokietijon,— sako 
ji.

Garsiai Apskelbė 
Svietui Savo 
Gyvanašlystę

skolas, šaukęs 
kad atkreiptų 
į savo dospora- 
Jis sako:

Dainininkas Reikalauja 
Tyrimu Kraujo 
Bylą Išspręsti

ve-
7th

Su ž van gėj o, su bl i zgė j o 
žimai prie 54th St. ir 
Avenue, New Yorko, iš veži
mų iššokinėjo būrys gaisrage- 
sių :

—Kur gaisras?— riktelėjo 
^viršininkas stovinčiam prie 
dėžutės Thomas’ui Cutler’iui, 
apsuptam keturių vaikų.

.—Vargšai!—pastebėjo tūlas 
gailiaširdis gaisragesys .

Vargšai jie buvo, bet ne to
kie, kokiais gaisragesys juos 
paskaitė esant. Stogas virš 
jų galvų nebuvo nudegęs, tik 
iš virtuvės buvo dingęs vie
nas rotai ir tepastebimas 
“daiktas,“ kol jis ten būna. 
Buvo dingusi šeimininkė, vai
kų motina.

Mrs. Cutler, 37 metų, prieš 
kiek laiko tapusi “nervinga, 
perdaug jautri,“ o spalių 15- 
tą ir visai išėjusi iš namų. Jis 
pats, dirbęs prie gelžkelių 
Harmon, N. Y., turėjęs pa
mesti darbą, nes nebuvo kas 
prižiūri vaikus. Jis gavęs pa
šalpos po $173.85- per mė
nesį jų visų penkių pragyve
nimui, bet vis ėjęs į 
negalėjęs išsiversti.

Taip pat netikėtai, 
buvo dingusi, Padėkų
išvakarėse sugrįžusi jo 
na, pasisakiusi dirbusi Yon- 
kers’e. Jis manęs, kad jau 
viskas bus gerai. Bet gruo
džio 2-rą ji ir vėl prasišali
nusi. Jis jos ieškojęs su po
licija, klausinėjęs ligoninėse, 
bet nesurado.

Jis negalėjęs ilgiau bepa-

v v a 
s 
8 
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kęsti tos padėties — šeiminin
kauti šeimai, nedatekliuje bū
ti ir vis lįsti į 
gaisragesius, 
valdžios domę 
tiška padėtį.

“Nusprendžiau, kad pasiun
tus mane į kalėjimą už iš
šaukimą gaisragesių, gal mies
tas goriau užlaikys mano vai
kus.“

Nesakoma, kiek jisai algos 
gaudavo. Daleistina, kad tik 
dėl to prasišalino ir žmona- 
motina, nes pritrūko kantry
bės pirštus praskalbti-pralo- 
pyti negalėdama galo suvesti 
su galu.

Cutlerio vis viena nearešta
vo, tik -liepė kitą dieną nuei
ti pas teisėją pasikalbėti. Jis 
grįžo namo iš naujo pradėti 
kukoriauti šeimai—trims 
11, 5 metų berniukams 
metų dukrytei.

Dainininko Ferruccio Tagli
avini advokatai pasiūlė ištirti 
jo kraują, taipgi kraują Ma
ly Phillips’aitės ir jos kūdi
kio, kuris, sako mergina, esąs 
prigyventas su dainininku.

Kraujo tyrimas gali apyti
kriai nustatyti, kad asmuo 
nėra tėvu, bet negali būti ti
kru įrodymu, kad asmuo yra 
tėvu. *

skolas,

kaip ji
Dienos 

žmo-

fii
K
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13, 
ir 3

Plėšikai pasitiko parvedėjus 
Columbia Stevedoring C.o. al
gų pinigų, prispyrė jų mašiną 
prieš šaligatvio ir atėmė $6,- 
500.

JĮ BROOKLYN

I LABOR LYCEUM
g DARBININKŲ ĮSTAIGA
ySalės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

yg
y
l
vv _ __ „„___

W t

g
s

a 
%

GYDYTOJAS

223’ South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

A
A 
A

S DANTŲ GYDYTOJAS ;

*Dr. A. Petriką:
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

y

Valandos:
m 
w Penktadieniais uždaryta

71 TPT>’Q R AP 411 grand street
lAJlT O DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS -* VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

g j

Didžiausios iš visų iškilmės 
įvyks sausio 29-tą ir 30-tą die
nomis :

29- tą įvyks pąčios Liberty 
Auditorijos šėrininkų suvažia
vimas.

30- tą — dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavimas ir ban- 
kietas. šiose iškilmėse daly
vaus daug svečių iš kitų mies-

stų ir skaitlingi brooklyniečiai, 
nes tai yra dienraščio 30 metų 
sukaktis. Tai yra pirmasis 
dienraščio bankietas toje pui
kiausioje Amerikos Lietuvių 
visuomeniškoje įstaigoje.

Keliaujant
suomet reikia klausti kelio į 
Richmond Hill. O ten ieškoti 
kampo Atlantic Avenue ir 
110th St. Pasiekus kampą, 
jau pats imponuojantis pasta
tas, o greta ir iškabos pasako, 
kur eiti.
Jaunimas Mėgsta Tenai 
Susirinkti ir Pagelbsti
• Kalbant apie buvusias 
mogas, viena praslydo nepa
minėta, būtent: įvykusioji 
Naujų Metų lauktuvių puota 
salione. Tai Buvo jaunuolio 
Artūro Baltrušaičio. •

Artūras, vienas iš jauniau
siųjų tos šaunios įstaigos da
lininkų, turėdamas reikalo su 
savo vaikystės ir mokyklos 
draugais, taipgi kaimynais 
jaunuoliais susieiti, ieškojo 
vietos ne kur kiiur, bet jau
kiose ir jo tėvams taip mielo
se Liberty Auditorijos patal
pose.

Sumušė, Apiplėšė 
Moteriškę už $6

Trys plėšikai pasekę Mrs. 
Florence Campbell, 50 metų, 
skaityklos vedėją, einant ant 
Cortelyou Road, netoli East 
8th St., Brooklyne. Vienas 
parmušęs ją ant žemės, smo
gęs veidan ir pagrobęs pinigi
nę. Joje buvę $6.

Moteriškės spiegimas at
kreipė policijos domę, radio 
auto leidosi plėšikus vytis, 
per dvi mylias vijosi ir apšau
dė. Pagaliau plėšikai susidau
žė su kita mašina „ir pabėgo 
pėsti. ,

Mašina prieš pusvalandį bu
vusi raportuota pavogta 
Bronx.

k

TONY’S-
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

[ Savininkas

į 306 UNION AVENUE |
! GERAI PATYRŲ BARBERIAI

I

Peter Kapiskas

Po Švenčių Nupiginimų

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled.... .................$59.50

Del dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

10 “f 2

Z ♦ 5

2<12L įg
APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S f

Jewelry Store ®
Įsteigta 1892 ’

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai Žį
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug O 

skaitlingų suminėti. M

Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai ®
garsinamų išdirbinių. ®

Kiekvienas pirkines garantuojamas.
Apsimoka pirkti pas— jg-

t p rp za ivr 70i Grand St., Brooklyn
JLj JL M ’ JL V-F 1 i arti Graham Avenue

t LITUANICA SQUARE |
>a __  __ __ "^RESTAURANT*

MIRĖ
Stanley Žimaitis, 46 

amžiaus ,mirė sausio 7 dieną,/ 
Kings County ligoninėje. Pa
šarvotas Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Bus palaidotas antradienį, 
sausio 11 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuves1 prižiūri grabo- 
rius Juozas Garšva.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKšTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

'5

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.W 
JA Tel. Evergreen 4-0012

.. „.A. .... ____t *■ ~

45

Peter 
KAPISKAS

BAR& GRILL
Degtines, Vynai ir Alus |

RHEINGOLD ž
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174 '

/

UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizganti 

sukelia komplimentus

I

Naujovinis Plauką Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

resis-

i

for difficult, 
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine .*.. hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos.... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

sutai-

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2S25 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 8-6 P. M. 

/ f ...

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Pirm., Sausio 10, 1949

'r -’"f!.' jC ■■ ‘į.'-tt




