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Gruodžio 21 dieną 
sukaks lygiai 70 'metu.

Ligi šiol pasaulio 
nebuvo tokio žmogaus, kurio 70 j 
metų gimtadienis būtų buvęs 
atžymėtas taip iškilmingai ir 
plačiai, kaip šis Stalino gimta
dienis.

Šalyse, apimančiose 800,000,- 
000 gyventojų, šis jubiliejus 
bus plačiai minimas tiek liau
dies, tiek vyriausybių.

Tomis šalimis yra: pati Ta
rybų Sąjunga, Rumunija, Bul
garija, Czechoslovak i ja, Vengri
ja, Lenkija, Albanija, Mongoli
jos Liaudies Respublika ir, ne
seniai išsilaisvinusi, Kinijos 
Liaudies Respublika. _

šios šalys šiandien valdosi be rius Louis Johnson perša,'pasiruošus ginti 
kapitalistų; joms išsilaisvinti iš ^ac| Jungtinių
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Ginkluotų Jėgų Sekretorius 
| Reikalauja Pratęst Draftą 
Dar Trejiems Metams
Kongr osmanas C. Vinson Sako, 
“Draftas Nieku Nepateisinamas”

WASHINGTON. — Vi-'draftą, kad parodyt pasau- 
sų ginkluotų jėgų sekreto- liui, jog Amerika visuomet 
rius Louis Johnson perša.'pasiruošus ginti Atlanto 

Valstijų pakto kraštų politiką, ir 
“visasilgametės vergijos, be abejoji- Kongresas panaujintų ir kad padrąsint, girdi, 

mo, daug padėjo Stalino moks- pra£ęSįų verstino rekrutą- laisvąsias valdžias”
las ir patarimai.

Šalyse, kurias dar tebevaldo 
išnaudotojai, Stalino gimtadie
nį iškilmingai minės patys pa
žangiausieji ir sąmonirigiausie- 
ji darbininkai, intelektualai, 
valstiečiai, smulkūs biznieriai, 
— jų taipgi bus milijonai.

Nėra šiandien kito tokio as
mens, kurio taip neapkęstų ir 
taip mylėtų.

Stalino didžiai neapkenčia 
imperialistai ir darbo žmonių 
išnaudotojai.

Staliną didžiai myli milijo
nai išsilaisvinusių ir dar ne
išsilaisvinusių darbo žmonių.

Pirmieji trokšta, kad 
nas juo greičiau mirtų.

Antrieji trokšta, kad 
nas juo ilgiau gyventų!

ranka, tačiau, kol 
pastariesiems ...

Stali-

Stali

vimo įstatymą trejiems me
tams, iki 1953 m. birželio 
30 d. Dabartinis 
įstatymas išsibaigs 
m. birželio 30 d.

Drafto pratęsimą 
m. jaunuoliam 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson.

Bet demokratas kongres- 
manas Carl Vinson, pirmi
ninkas kongresinio komite
to kariniais * reikalais, pa
reiškė korespondentams:

— Drafto pratęsimas yra 
nepateisinamas nei kari
niais nei jokiais kitais da
lykais.

drafto
1950

>18-25 
užgiria ir

laisvąsias valdžias” (prieš 
Sovietų. Sąjungą).

Palaikant drafto mašine
riją, galima būtų bent ke
turiais mėnesiais greičiau 
sumobilizuoti armiją “karš
tajam reikalui,” dėstė John- 
sonas.

Kartu jis ramino tėvus ir 
sūnus, jog dabartinis draf
to įstatymas, išleistas 1948 
metais, buvo-tik trumpą lai
ką naudojamas. Sako, kai 
savanoriai sudarė reikalin
gą skaičių kareivių, tai ir 
buvo sustabdytas draftavi- 
mas. Bet jeigu sumažėtų sa
vanorių stojimas į armiją, 
tai vėl reikėtų drafto.

Suprantama, jog prez.

i

A

Likimo 
tarnauja

kas

darbo žmonės ir tau- 
ir gerbia ne tik dėl

Apsigynimo ' sekretorius Trumanas užgirs šį Johnso-
Johnsonas perša tolesnį no pasiūlymą.

ISPANIJOS VALSTIE
ČIAI PRAŠO PADALINT
DVARŲ ŽEMES

MADRID. —
3,000 valstiečių,

Nauji Soviet ų 
Kariniai Laivai

Suvažiavo, 
daugiau- 
ir prašė,

Staliną 
tos myli 
to, kad jis yra naujosios vi
suomenės, — socialistinės vi
suomenės, — architektas, gilus
marksistas - leninistas; ne tik šia mažažemiai, 

‘dėl to, kad jis karo metu pasi- kad diktatorius Franko pa
ti ž- dalintų didžiųjų dvarų že- 
dėl 
yra

žymėjo geni jale fronte ir 
frontėje vadovybe, bet ir 
to, kad Stalinas šiandien 
simbolis:

kovos už taiką.
kovos už laisvę,
kovos už naują visuomenę, 

— b e klasinę, socialistinę visuo* 
menę.

LONDON. — Nuolati
niai leidžiama Anglijoj kny
ga apie karinius laivus — 

i Jane’s Fighting Ships —
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Vėliausios Žinios (Jungtinės Valstijos Negina
FORMOZA. - Kinų tautininkų valdžia FormozojJ Amerikinių Prekybos Laivų 

įspėjo Angliją, kad jeigu anglų valdžia pripažins Ki- wp jz- • rp • • i
nijos Liaudies Respubliką, tai tautininkai sutraukys 111110 IVllllJ 1 <1111111111KIJ 
diplomatijos ryšius su Anglija. * I • 

PARYŽIUS. — Nukrito Belgijos lėktuvas; žuvo 8 
asmenys, jų tarpe vienas amerikietis.

HAMBURG. — Anglų teismas atrado kaltu hitleri
nį generolą Erica von Mannsteiną kaip lenkų ir rusų 
belaisvių žudytoją karo metu. Už tai nuteisė von 
Mannsteina 18 metu kalėti.

Laivų Linija Protestuoja, kad 
Amerika Duoda Čiangui Valią

WASHINGTON. — Jun- kompanijos laivus netoli 
gtinės Valstijos įspėjo visus šanghajaus ir vieną laivą 
prekybinius šios šalies lai-! sunkiai sužalojo. Tuomet 
vus, kad Šanghajaus sritis Jungtinės Valstijos protes- 
yra “begaliniai pavojinga tavo Čiango tautininkams 
tiems laivams ir žmonėms ir pareiškė, jog nepripažįs- 
juose.” I ta jų blokados, nes jų blo-

“Visi amerikinių laivų kada prieštarauja tarptau- 
kapitonai todėl įspėjami ne- tiniams įstatymams, 
rizikuoti tokiais pavojais' Dabartiniu gi savo įspė- 
amerikiečių gyvybėms ir j imu amerikiniams laivams 

W. O’Mahoney, pirmininkas ūkinės senatorių-kongres- 'nuosavybei,” pareiškė vals-Jungtinės Valstijos jau da-

WASHINGTON. — Anglies' kompanijos daro vis 
stipresnį spaudimą prezidentui Trumanui panaudoti 
teismo indžionkšiną - drausmę, pagal Tafto-Hartley’o 
įstatymą; kad priverstų mainierius dirbti pilną laiką 
vieton dabartinių trijų dienų per savaitę.

WASHINGTON. — Demokratas senatorius Joseph
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manų komisijos, žada tyrinėti plieno kompanijas, ku-tybės * departmentas gruo- ro nuolaidą Čiangui ir fak-
rios pakele plieno kainą 4 doleriais tonui.

Plieno kompanijos per 9 pirmuosius šių metų mene-i šanghajus
sius pasidalino $133,223,000 grynų pelnų.

Be to, per dvejus pastaruosius metus jos pasilaikė 
tūkstantį milionų dolerių nepadalintų pelnų, už ku
riuos nemoka valdžiai taksų.

WASHINGTON. — Farmų pajamos šiemet 10 nuo
šimčių nupuolė, lyginti su pernai metais.

WASHINGTON. — CIO unijos per metus sumažėjo 
nuo buvusių 6 milionų narių iki dabartinių 3,688,000.

Dešinieji CIO vadai neseniai išbraukė didžiulę Jung
tinę Elektrininkų Uniją ir Farmų Įrankių Darbininkų 
Uniją, apšaukdami jas komunistinėmis.

Dabar vadai pradeda tardyti 8 kitas progresyves p 
unijas. Jos kaltinamos už '‘komunistinės linijos seki
mą.” . '

MAO TSE-TUNG MASKVOJE

džio 17 d. •
yra didysis 

Kinijos Liaudies Respubli
kos uostas.

Tuo įspėjimu Jungtinės 
Valstijos iš esmės atsisako 
ginti amerikinių laivų pre
kybos teises nuo užpuolimų 
iš Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų pusės.

Kariniai Čiang Kai-šeko 
tautininkų laivukai praei
tą mėnesį bombardavo du 
newyorkines Isbrandtsen

tinai pripažįsta jo blokadą.

IraiicūzŲ Šni
pai Lenkijoje

VROCLAV, Lenkija. — 
Yvonne Bassaler, buvusioji 
sekretorė čionaitinio Fran

ISBRANDTSEN LAIVŲ 
LINIJOS PROTESTAS

NEW YORK. — Isbran- 
dtsen laivų linija aštriai 
užprotestavo Amerikos val
stybės sekretoriui Acheso- 
nui, kad jis neteisėtai ban
do suvaržyti amerikiečių 
prekybą su Kinija. Isbran
dtsen linija pareiškė:

“Vienam ar dviem ban
ditiškiems kinų kariniams 
laivams leidžiama laisvai 
bastytis atviroje jūroje tarp 
Kinijos ir Japonijos ir ne
teisėtai užpuldinėti begink
lius amerikinius prekybos 
laivus. ..

“Tatai reiškia, kad Jun
gtinių Valstijų laivyno se
kretorius ir valstybės sek
retorius laužo Amerikos 
Kongreso išleistus įstaty
mus, sauvališkai atsisaky
dami apginti amerikiečių 
gyvybes ir nuosavybę nuo 
neteisėto užpuolimo atviro-, 
se jūrose.”

a . v .
MASKVA. — Traukiniu — Sovietų žmones ir so- 

atvažiavo Mao Tse-tung, vietinė valdžia per daugelį cijos konsulato, prisipažino 
Kinų Liaudies .Respublikos metų kartotinai davė para- teisme, kad ji šnipinėjo ka- 
prezidentas, išgarsėjęs ko- mos kinų liaudies judėjimui rines ir politines Lenkijos 
munistų vadas. Sovietų vy- dėl išsilaisvinimo. Mes nie- slaptybes. Yvonne liudijo, 
riausybė iškilmingai ir šil- kuomet neužmiršime tų kad ir penki kiti Francijos 
tai pasitiko Mao Tse-tungą draugiškumo veiksmų. konsulatų nariai Lenkijoje -«r • • f • T T • V ' rr •vi*-* 4 • •• •  

uaiJiuLu -įjane s r iguung —
mes, kad nustatytų tinka-teigia, kad Sovietų Sąjunga 
mesnes kainas lauko ūkio statydinasi tris naujovinius 
produktams ir kad padėtų karo laivus po 35,000 tonų, 
įsigyti .darbo įrankius.

Suvažiavimo vadai su to-1 gintus radijo bangomis lai-
torpedas ir kitus stotyje. Jį sveikino Viačes-Į Mao pasižadėjo stipriai patys šnipavo ir papirkinė- 

Politinio laikytis tarptautinės stali- jo lenkus kaip francūzų šni-
kiais prašymais nuvyko į 
palocių pas Franko. Bet jis 
pasakojo apie kliūtis tiems 
prašymams patenkinti ir 
nieko valstiečiams nežadėjo.

Kol Leninas buvo gyvas, jis, 
Stalinas, buvo jo akys ir au
sys.

Jis vadovavo revoliuciniam 
karui prieš kontr-revoliuciją. 
Jis, drauge su ! 
grindą socialistinei valstybei.

Kai Leninas mirė, Stalinas,
— ištikimas Lenino mokinys, 
kaip jis pats save vadina, — 
atsistojo socialistinės valstybės pažino 
priešakyje ir šventai vykdė ir Respubliką, kaip didžiosios 
tebevykdo tai, ką Leninas nu-(kinų dauguomenės atstovę, 
brėžė. | čiang Kai-šeko kinų tau-

Jam teko pravesti kova prieš tininkų .„IZL. „271 
trockistinius fašistus, vėrusius, 
durklą revoliucijai nugaron.

Jam teko pravesti žemės 
ūkio kolektyvinimas.

Jam teko pravesti šalies su- 
pramoninimas, — pastatymas 
Tarybų Sąjungos į tvirtumą, 
kurios joks klasinis priešas nie
kad negalėtų nugalėti, paimti.

Jam, — antrojo pasaulinio

Burma Pripaži
Leninu, dėjo Pa- no Naui. Kiniją 
tinei valstybei. J J e

RANGOON, Burma. — 
Burmos valdžia pilnai pri- 

Kinijos Liaudies

valdžia todėl su
traukė diplomatijos ryšius 
su Burma.

Burma yra pietinės Azi
jos šalis su 17 milijonų gy
ventojų. Liaudies partiza
nai tęsia kovą prieš dešinią
ją Thakin Nu valdžią.

MAGDEBURG, Vokieti

Sako, tie laivai turės įren-

dyti oro 
naujausius prietaisus.

Ta pati knyga tvirtina, Biuro narys; Andrius Gro- ninės politikos ir išvien su pUS. 
kad Sovietų Sąjungoj sta-jmyko, užsienio reikalų mi-Sovietų Sąjunga smarkinti| 
tomą l,00(f greičiausių ir nistro pavaduotojas,1 ir kiti kovą prieš karo kurstytojus, buvęs Francijos 
toliausiai galinčių plaukti iyj* ' 2- ...... ■ T-~ .........
submarinų, kurie labai ilgą 
laiką gali išsilaikyti po van
deniu.

lavas Molotovas,

Lenkas Jan Kubisiak ir ČIANG0 TAUTININKAI

Neva Pirko Ki
nų Lėktuvus

aukšti Sovietų vyriausybės j Jis atvežė Stalinui ir 
ir Komunistų Partijos pa- vertingų dovanų — dailiš- 
reigūnai.

Mao 
iškilmes 
amžiaus sukakčiai 
šį trečiadienį.

Atsiliepdamas į 
mus, Mao pareiškė:

Tse-tung 
Stalino

(kų rankdarbių, kinų meno 
atvyko į kūrinių ir istorinių Kinijos 

! dalykų.
Pranešama, jog Mao pa

sirašys plačią draugiškumo 
ir bendradarbiavimo sutar
tį su Sovietų Sąjunga.

70 metų! 
pagerbti

sveikini

NEVA LAISVA INDONEZIJAHONG KONG. — Gene
rolas Claire L. Chennault 
ir kitas amerikonas, Whit
ing Willauer neva pirko 
apie 70 lėktuvų, kurie pir- Dešinysis politikas Sukar-i prieš Indonezijos respubli 
miau priklausė dviem Kini-'no. gruod. 17 d. buvo pri- kąj 
jos tautininkų oro linijoms, saikdintas kaip Jungtinių

. Indonezijos Valstybių pre- dar kovoja už savo krašto 
zidentas.
keliolikos Indonezijos pro-

=iviiaiamas,

JOGJAKARTA, Java. — landi ja išleido, , kariaudama

konsulato 
tarnas Basil Busikov taip
gi prisipažino, jog darbavo
si francūziškam šnipų tink
lui.

Nusocializuos
Australiją

MELBOURNE Austra-

KAIŠIOSIĄ MINAS
FORMOZA. — .Čionaiti- 

nė Čiango kinų tautininkų 
valdžia paskelbė, kad jie dė
lios minas - sprogimus į vi
sus Kinijos komunistų - 
liaudininkų uostus ir aplin
kinius vandenis, pradedant 
nuo trečiadienio, gruod. .21 
d. Kartu tautininkai šaukė 
visus svetimų kraštų laivus

Ii ja. Tapo suoiganizuo- ^uojau apleisti tuos uostus.

karo metu, — teko vadovauti ja. — Čionaitiniame chemi- 
T. Sąjungos liaudžiai ir Raudo- kalų fabrike pagaminta 5 
najai Armijai žūtbūtinėje ko-(kartus saldesnė už sachari- 
voje su naciškomis vokiečių ir 
jų talkininkų govėdomis.

Po karo Stalinas tebevado
vauja tarybinėms 
rybiniame darbe: 
tyme ir darbe už 
jų, pilną visiems 
grožio rytojų.

Štai, kas padarė Staliną di
deliu,- milijoninių darbo žmonių 
masių mylimu ir nemirštamu.

ną medžiaga.

tautoms kū- 
šal ies atsta- 
skaistų ryto- 

gėrybių ir

konkretės žinios iš Maskvos 
apie tai, kaip ši reikšminga die
na buvo atžymėta Tarybų 
Sąjungoje.

Galiu užtikrinti, jog ji bus 
atžymėta nepaprastai.-

Atsiminkime: prieš keletą 
savaičių T. Sąjungoje buvo su
daryta iš 75 asmenų komisija 
šiai sukakčiai įvertinti.

Komisija paskelbs savo nu-

Spalių mėnesį vyriausi 
tų linijų direktoriai ir šim
tai kinų lakūnų ir mechani- 
kų sulaikė tuos i______
Hong Kbnge, anglų koloni-l 
joj, ir nutarė pervest juos 
Kinijos Liaudies Respubli
kai. 12 lėktuvų su direkto
riais jau tada perskrido į 
Liaudies Respubliką.

Amerikonai Chennault ir 
Willauer dabar būk pirko 
likusius lėktuvus iš tauti
ninkų Čiang Kai-šeko val
džios. Jie tikisi tokiu triksu 
suturėti anglų valdžią Hong 
Konge, kad neatiduotų liau
dininkams tų lėktuvų.

Kai skaitytojas šiuos žodžius 
skaitys, gal jau bus atėjusios*tarimų rezultatus. ORAS. — Nešalta, giedra,

tas naujas Australijos mi
nistrų kabinetas iš liberalų 
ir dešiniųjų žemiečių. Toni: 
dviem’ partijoms laimėjus' 
seimo r!
iš valdžios socialistai - dar- 
biečiai, kurie valdė Austra
liją per pastaruosius 8 me- rolina. — Gruod. 17 d. čia 
tus.

v

tv wTTTvm^v A i Naujasis premjeras,WASHING i ON. Am-įraias Robert Gordon Men
zies skelbia, kad jo valdžia 
grąžins į privačias rankas 
bankus, miestų elektros sto
tis ir kitas įmones, kuriuos

Lėktuvo 46 Me
Indonezijos ■ liaudis vis

Jį išrinko vadai išlaisvinimą.

AMERIKA MOKYS JA- 
kad Indone- PONŲ DIPLOMATUS 

zija formaliai tips savisto
via, nepriklausoma valstybe erikos valdžia netrukus įga- 
už dviejų dienų po kalėdų, bens 151 Japonijos diplo- 

Iš tikrųjų ^gi Indonezija matą. Juos specialėse klasė
je mokys, kaip vykdyti ame
rikinę politiką.

bus sudėtinė Holandijos im
perijos dalis. - .

(Anglai - amerikonai už- 
pereitą savaitę siūlė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
pasveikinti vadinamą Indo
nezijos nepriklausomybę. 
Sovietų atstovas atmetė 
pasiūlymą. Jis nurodė, jog 
holandai tebėra Indonezijos 
valdovai. Jie uždėjo indone- 
zams net lėšas, kurias Ho-

TIK $6.66 BEDARBIUI 
PER MĖNESĮ

ANNAPOLIS, Md. — 
Marylando valstijos seime
lis nutarė skirti tiktai po 6 
dolerius ir 66 centus pašal
pos per mėnesį bedarbiams, 
kurie išbaigė reguliares 
valdines nedarbo pensijas.

partijoms laimėjusi. C.jLjiLUu 
inkimus, pašalinami o nikei ik li s

KITTY HAWK, N. Ca-

Ibuvo minima 46 metų su- 
lihp- kaktis nuo to laiko, kai bro

liai Wilbur ir Orville Wrig- 
ht’ai savo pastatytu motori
niu lėktuvu pirmą kartą 
pakilo oran ir per 12 sekun- . 
du nuskrido 120 pėdų.

darWiTT^ iškilmėse skrai
tai yra, perėmę i valstybės^.® ° alinių, lakietinių 
nuosavybę. .lėktuvų, skrisdami daugiau

Bet ir Menzies ketina pa
laikyti socialę darbininkų 
apdraudą. 

i

kaip 600 mylių per valandą.
Generolai ir politikieriai 

kalbėdami gyrė lėktuvus 
kaip karo įrankius.

ARACATUBA, Brazilija. 
— Privačiame name sprogo 
bomba; užmušė 6 žmones. 

A

FORMOZA. — Praneša
ma, kad griūva Čiang Kai- 
šeko ministrų kabinetas.
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Plieno trusto kalėdinė dovana
United States Steel korporacija paskelbė plieno kainos 

pakėlimą. Pakėlimas “nedidelis,” tik keturi doleriai anti 
tones. Bet per metus laiko ši korporacija laimės net še
šiasdešimt milijonų dolerių.

Netenka abejoti, jog United States Steel korpoPaciją 
paseks kitos plieno kompanijos. Joms didesni pelnai irgi 
rūpi.

Bet plieno kaina nėra tik plieno kaina. Už viską turė
sime mokėti brangiau. Plieno kaina yra tik viena gran
dis kainų struktūroje. Vietoje pragyvenimui atpigti, jis 
dar daugiau pabrangs.
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Tai tokia plieno trusto kalėdine dovana Amerikos žmo
nėms. Jos niekas neprašė. Ji iškrito ant mūsų galvų kai]) 
perkūnas iš giedro dangaus.

Ką daro valdžia? Ar prezidentas Trumanas pasisku
bins išimti indžionkšiną prieš U.S. Steel korporaciją?, 
Veltui būtų tokių stebuklų tikėtis, juo mažiau jų laukti.Į 
Valdžia tik gal ištinsianti, kodėl ši korporacija užsimanė 
didesnių pelnų. Panašūs tyrinėjimai praeityje nieko ne
duodavo. Nieko neduos ir šis tyrinėjimas. Nes kurie ty
rinės, yra tos pačios išnaudotojų klasėsi žmonės. Visam 
Trumano administracijos aparate nesiranda nei vieno 
darbininko, nei vieno darbo farmerio.

Seniai pasipažinau su doru 
ir nuoširdžiu sunkaus darbo 
darbininku William Moore ir 
jo simpatinga gyvenimo drau
ge Anna.

žingeidi! prisiminti tuos se
nus laikus, kai būdavo susi, 
rinkdavom į Moore stubą 
tartis, diskusuoti bei filozo- 
fuoti apie įvairias problemas. 
Tuose susirinkimuose aš bu
vau vienintelis iš lietuvių tau
tos ateivis ir silpnai vartojan
tis anglų kalbą. Williamas 
buvo drąsus ii- susipratęs dar- 
bininkas-kovotojas. Bile po
kalbiuose jis savo skardžiu 
balsu užkom a n d u o d a v o : 
“Dabar Charlio kaleina kal
bėt ir pareikšt, ką jis mano 
šiuom klausimu!”

Tas Charles, tai šio rašinėlio 
autorius. šviežiai atsivežtu 
iš Lietuvos kaimietišku nedrą
sumu bandydavau atsiprašyti 
ir teisintis, kad mano kalbos 
“vocabularis” prastas; kad 
aš noriu klausytis kitų kalbų, 
o ne “spyčius” sakyti. Daž
nai ta geroji Mrs. Moore at
eidavo man į pagalbą ir 
Williama sudrausdavo — ma
ne nuo sakymo “špyčiaus” iš
vaduodavo.

I aikui

draugas Charlies!”
Prisiiriau su savo keturra- 

čiu prie tos baltaplaukės se
nutės; ji spaudžia mano de
šinę ir kartoja: “Kas 
darė—kas atsitiko ? !”

Trumpai paaiškinau

pasi-

savo 
pergyvenimą ir pradėjom kal
bėt nauja teirfa. Williamas, 
kaip ir visad fe, tuoj pradėjo 
apie politiką. Tuom sykiu 
kardinolo Spellmano klie
rikai ir kunigai streiklaužia- 
vo Kalvarijos kapinėse. Willi
amas sako:

pasiima balsą 
pareiškia nu- 
senėjimo. Jis

Ambasadoriaus Dr. Jessup 
misija į rylas

Washingtonas praneša, kad mūsų Valstybės Depart-' 
mentas siunčia Azijon Dr. Jessup, Trumano asmenišką 
ir specialų ambasadorių. Jo misija būsianti ištirti toli
muosiuose rytuose visą padėtį, pasitarti su įvairių vals-j 
tybių vyrais ir paskui patiekti sekretoriui Achesonui ir 
prezidentui Trumanui rekomendacijas dėl Amerikos poli
tikos ateityje.

Dr. Jessup, reikia žinoti, nepadarys vienos “klaidos”: 
jis, sakoma, nesimatys ir nesitars su laisvosios Kinijos 
variais. Jis siunčiamas, pirmoje vietoje, sudarymui Azi
joje “bendro fronto prieš komunizmą.”

Komercinė spauda bara prezidentą ir sekretorių už di
delį pavėlavimą. D r. Jessup turėjęs būti- pasiųstas Kini- 
jon prieš metus kitus. Kokia dabar nauda, iš jo misijos, 
kuomet visa Kinija jau išsprūdus iš mūsų rankų? Tai 
esą lygu galvojimui apie spynos uždėjimo ant tvarto du-| 
rų, kai arklys jau pavogtas! Reikėję tuo pasirūpinti 
anksčiau.9

Ko jis čia baladojasi?
Vienas iš stambiausių nacių kriminalistų yra Herman 

J. Abs. vienas iš stambiausių Hitlerio režimo finansuoto
jų. Bet jo niekas neareštavo, neteisė ir nepakorė.

Dabar šis Abs staiga atsidūrė šioje šalyje. Ir pasaulis 
sužinojo tik aplinkiniais keliais. Jeigu kongresmanas 
Gillette, iš Iowa, nebūtų netyčia sužinojęs ir nepareikala
vęs valdžios paaiškinimo, ką šis nacis čionai veikia, svie
tas .nieko nebūtų žinojęs. ’

Kaip pasiaiškina Valstybės Departmentas? Labai pa
prastai. Abs gavęs Amerikos, Britanijos ir Prancūzijos 
leidimą atvykti Amerikon biznio reikalais. Didesniam 
akių apmuilinimui, dar prideda, kad Abs čionai reikalą 
turi savo privatiško biznio reikalais.

Kongresmanas J. Parnell Thomas su savo pačia. 
Thomas prisipažino žulikysteje ir už tai tegavo tik 
šešis mėnesius kalėjimo; na, o 11 komunistą vadovą, 

kurie nieko kriminalio nepadarė, buvo nubausti po 
penkeris metus kalėti!

slenkant, gyvenimo 
kelionėje man teko kartu su 
Wil barnu dirbti 1912 metais 
streiko komitete. 1915-16 
metais vėl kartu dirbome, or
ganizuodami visu čia Hudso- 
no paupiu dirbtuvių darbinin
kus į vieną stiprią organizaci
ją : River Front Workers 
Protective Association. Sva
jojome, kad subudavosime 
taip tvirtą darbininkų orga
nizaciją, jog fabrikantai bus 
priversti su mumis kalbėtis, 
kai n su žmonėmis, o ne kaip 
su beteisiais vergais.

Williamas buvo ne vien 
drąsus ir sugabus organizato
rius, bet ir puikus kalbėtojas. 
Jo vardą plačiai žinojo šio 
paupio fabrikų darbininkai ir 
jie jį gerbė, žinojo jo vardą 
ir fabrikantai - darbdaviai, 
tad fabriku durys Williamui 
buvo uždarytos — darbo čia 
niekur negalėjo gauti.

Pagaliau Williamas su žmo
na, apsigyveno Fort Lee, N. 
J., miestelyj ir čia gavo dar
bą Consolidated Film Indus
tries. Ine. Išdirbęs per kelio- 
liką metų, susižeidė ranką ir 
iš to užsinuodijo kraujas. Dėl 
tos priežasties Williamas liko 
su silpnu krauju—invalidu.

Netekęs sveikatos, neteko 
ir darbo, nes toki fabrikan
tams netinka.

Iš Fort Lee miestelio Willi
amas su savo gyvenimo drau
ge Anna persikėlė gyventi į 
Closter, N. J. Savo pažįsta
mo ir draugo pastangomis ga
vo darbą lentų plovykloje, 
kaipo sargas (watchman).

Praeitą pavasarį, viešint 
Closter miestelyj, teko suži
noti Williamo gyvenimo vie
tą, ir ta proga aplankiau ma
no seną draugą.

Prie lentų plovyklos riogso 
medinė šėtra. Pro tos šėtros 
stogą styri storokas geležinis 
vamzdis, kuris atlieka pride- 
rystę kamino, 
neatrodo, kad 
žmonės.

Padunksnoju į duris, atsilie
pia silpnutis balsas — “Come 
in.” šėtroje prie ' lango sėdi 
krėsle baltais, kaip sniegas, 
plaukais, senutė. Nudribu
siais akiniais ant galo nosies, 
ii apsiuva lopą ant vyriškų 
storų, kaip milas, marškinių. 
Pakėlus galvą ir žiūrėdama į 
mane ir mano šoferį, užklau
sė : “Ar tai norite Williama 
matyt? Jis ten, aname kam
baryje laikraštį skaito,” pa
reiškė ta baltaplaukė.

Tuom sykiu įėjo ir Willia
mas, rankoje laikydamas 
dienraštį “Bergen 
Record.”

Pamatęs mane ir 
mas mano ranką, jis 
'‘Charlie! 
Charlie ?

“Tai matai, Charlie, kas 
darosi su tais Romos šventais 
biznieriais! Tie duobkasiai ir 
be aiškinimų yra Dievą mylin
ti žmonės, bet Spellmanas 
juos apšaukė komunistais. Aš 
tvirtinau ir dabar tvirtinu, 
kad žmogus negali sąžiniškai 
dviem ponam tarnauti. Jei Į 
esi ištikimas Romos karalijai, 
tai progreso kelionėje anks
čiau ar vėliau sušlubuosi. At
siminkime tuos komplimen
tus katalikui Philip Mur
ray. Na, o d a bar, kai, 
tik popiežius riktelėjo 
prieš komunistus, tai ir tas 
‘gerasis’ Pilypas pradėjo in
trigas CIO unijoje apsivaly
mui nuo neištikimų kapitalis
tų klasei. Arba New York o 
majoras O’Dwyer. Kai kada 
savo spyčiuose nuriečia, ro
dos, neblogai, bet tai tik po
litiniais išrokavimais. Kai tik 
duobkasių streiklaužys Spell
manas surinka prieš darbinin
kus ar komunistus, tai, žiū
rėk, ir majoras kuom nors 
jam patūravoja.”

Mrs. Moore pertraukė Willi- 
mo kalbą, pareikšdama:

“Tu tai vis su tom politi
kom ir politikom. Aš noriu, 
kad man Charles papasako
tų, kas naujo. Cliffsidėj.” Na, 
ir ta baltaplaukė senutė pra
dėjo visokias pavardes minė
ti — ar gyvi, ar sveiki. Ne
trukus Williamas vėl pertrau
kė pašnekėsi, klausdamas:

“Ar atsimeni Tony Sianto- 
ra?”

“Ar tai klausi apie tą To
ny, ką dėl streiko buvo nu
teistas 25 metams kalėji
mai) ?” atsakiau jam.

“Taip, Tony Siantora. Kai 
sugrįžo iš kalėjimo, tai gavo 
čia pas mus darbą, bet pa
dirbęs apie porą mėnesių nu
važiavo apsigyventi pas žen
tą į Chester, Pa. žmogus 
baisiai suvargintas ir su 
laužta sveikata.”

Mano “šoferis” itin su 
sistebėjimu paklausė:

“Tai už ką jis ant tiek daug 
metų buvo nuteistas?”

“Už ką! Už tai, kad rei
kalavo iš kompanijos 5 centų 
daugiau už darbo valandą. 
Ar tai tu neatsimeni to Edge
water Coal Yard streiko?”

“Ne, neatsimenu,” 
mano “šoferis.”

Williamas aiškina 
istoriją:

“1916 metais mieste Edge
water, N. J., Coal Dock dar
bininkai išėjo streikai), reika
laudami 5 cėntų daugiau už 
darbo valandą. Kompanija 
tuojau pasisamdė visokio cha
rakterio sargus — juos apgin
klavo ir po jų apsauga ga
beno streiklaužius į Coal Yard 
dirbti.
kantrybės, vislią gražų ir sau-|jaU) kad kiaulėms ir paršiu- 
lėtą rytą susirikiavo kalne jįams naudinga duoti mal- 
nriešais tą coal yardą ir kaip įų kaulų, anglių, kada kiau- 
tik streiklau žiai pasirodė j ar- lei reikalingi baltyminiai 
de, pakilo iš kalno^debe- pagarai įr uu Gąsdino tik

šėrimo normos. Kur, galvo
ju, kolektyvas paims tiek 

.1 miežių, avižų, kvietinių sė-

□------------------------------------------
smelkti visam jų amžiui ka
lėti.”

Mrs. Moore vėl perkirto 
Williamo kalbą:

“Tu, William, niekam ne
duodi kalbėti, kaip tik sau!”

Tuom sykiu aš pakuždėjau 
šoferiui, o jis išėjęs parnešė 
iš kur tai koletą mažų bon- 
kučių alaus. Tada pradėjome 
Kalbą apie privatinio gyveni
mo nuotikius.

Williamas vėl 
ir šiuom sykiu 
sisklindimą dėl
man uždėjo ranką ant peties 
ir sako:

“Baisiai nusenau ir rituosi 
jau per 72-rus metus amžiaus. 
Dirbau sunkiai, o dasigyvenau 
iki to, kad gyvenu šioje su
klypusioje kompanijos šėtroje 
ir už vaktavimą naktimis šios 
lentų piovyklos gaunu užmo
kesčio $20 savaitėj.”

Tuomi baigėme pasikalbėji
mą.

Atsisveikinant, tikrai 
žadėjau vėl atsilankyti, 
tik pasitaikys proga.

pri- 
kaip

Lapkričio 10 d. vėl tas pats 
geraširdis mano šoferis pakal
bino pasivažinėt jo automobi
liu. Bevažiuojant užsiminiau 
tam geraširdžiu) šoferiui, kad 
aplankytume tuos senukus 
Moore. Jis su mano sumany
mu sutiko ir netrukus buvo
me prie tos pačios šėtros.

Įėję vidun, radome suvis 
nepažįstamus žmones. Nu
stebęs paklausiau: “Ar Mr. 
Moore čia daugiau negyve
na?” Sulinkęs ir nedidokas 
žmogutis sako •

“Mr. William Moore mirė i 
praeito spalio 25 dieną. Po į 
jo mirčiai, Mrs. Moore turėjo 
iš čia išsikraustyti. < 
apsigyveno Congress, 
mieste. Adreso nežinau.

Jis dar dadūrė:
“Buvo biedni, bet 

draugiški ir geri žmonės. 
Gaila ne tik Williamo, bet ir 
Mrs. Moore, u. ----------------
tė ir sena amžiumi. Kaip ji 
dabar pragyvens?”

Aš jam pastebėjau, kad 
daugybė Amerikos c_____
kų susilaukę panašaus likimo. 
Tik Sovietų Sąjungoje darbi
ninko žmogaus sveikata ir se
natvėje gyvenimas yra pilnai 
aprūpintas valdžios lėšomis.

Kazys Darbininkas.

paskubinant paišiukų at- 
junkymą. Pabandžiau ir aš 
taip padaryti. Praslinkus 
trims savaitėms, sustipri
nu paršiukų girdymą kar
vės pienu ir pradedu juos 
atjunkyti nuo motinos. Pats 
atjunkymas užtrunka maž
daug 10 — 14 dienų. Gi 

; motininės kiaulės, atėmus 
nuo jų prieauglį, po kelių 
dienų vėl sukergiamos. Pa
spartinto paršiukų a t junky- 

Imo ir pagerinto motininių 
j kiaulių šėrimo dėka pavyko 
; pasiekti, kad kiekviena iš 
i septyniolikos mano prižiūri- 

Ji, rodos, kiaulių per metus apši
lsi. Y.,! paršiuotų mažiausiai po du 

kartus.
. i Ne mažiau svarbus ir 

a _ai i prieauglio išsaugojimas.
Yra kiaulių, kurios per ma- 

Ji'"tokia"’menku- ža žiūri savo paršiukų, juos

kiti atveju reikia nuolat bū
ti šalia ir prižiūrėti, kol

Iš lauko suvis 
ten gyventų

Evening

spausda- 
k artoją: 

Na, kas pasidarė, 
Anna, žiūrėk, mūs

Mokslas ir Patyrimai Lietuvos
Valstiečio Būklei Gerinti

Tarybų Lietuvoje paskutiniais laikais labai daug do
mesio kreipiama į gyvulininkystes išplėtimą. Kolektyvi
niai ūkiai suteikia puikiausią progą to tikslo siekti. Čia 
galima panaudoti ir mokslą ir kasdienius patyrimus. 
Kaip matyt iš Lietuvos spaudos, kolūkiuose iškyla gabių 
žmonių, vyrų ir moterų, kurie sugeba patyrimus ir mok
slą susieti. Rezultatai: kasdien gėrėja valstiečių būkle. 
Labai ryškų pavyzdį suteikia paprasta moteriške, Pra
ne Gusiniauskiene, Kėdainių Apskrities Karolio Požėlos 
vardo kolūkio kiaulių prižiūrėtoja. Jos pasisekimai labai 
dideli. Ir ji Vilniaus Tiesoje papsakoja, kaip ji rūpinasi 
savo nauju užsiėmimu ir kaip jos pastangos apsivaini
kuoja šauniais pasiekimais. Prane Gusiniauskiene rašo:

Kai Karolio Požėlos var
do kolūkio valdyba, ansvar- 
sčiusi mano 
priėmė mane Urtelės na-, inug ~ri 
rių seimą, ryžausi dirbti ...... .u.U
kiaulių fermoje. Pradžia 
nebuvo lengva. Artelės, , . x. . .
tvartuose buvo vos 8 kiau- ?aVr l?arš'ukai stipresm 
lės. Turimų kiaulių tarpe daugiau buna Antra ver- 
tuo metu buvo ir šiandieni-ču®> seriant kiaules maistin-

, jos greičiau 
Aš^ jau nusipeni. Kaip aš patyriau,

darbiniu- paršiukai sustiprėja, arba 1 
■—2 dienom atimti nuo mo
tinos, prilcidžiant juos tik 
žįsti. Paršiukai paprastai 
papildomai pradedami šerti, 
sukakus jiems savaitės am
žiui. Bet kartais tenka par
šiukus papildomai girdyti 
|ir nuo pat jų gimimo die
nos. Pavyzdžiui, pas mus 

’yra viena gera, visli kiaulė 
|“Karvanė.” Ji iš karto pa
gimdo 10 — 12 paršiukų, 
bet pieno neturi. Lieka tik 
papildomai girdyti paršiu
kus.

kaime kiaules prastai še-, 
riant jos paršiuojasi vieną šiukų, gautų

Mano triūsas, plečiant 
kiaulininkystės ferma, ne- < / C- 7
nuėjo veltui. Jeigu pernai 
vasarą įsteigus fermą joje 
buvo tik 8 kiaulės, tai šie
met joje yra apie 150 įvai
raus amžiaus kįaulių, jų 
tarpe yra 17 motininių ge
ros veislės kiaulių. Be to, 
per šiuos metus apie 70 par- 

i ir išaugintų 
, pardavėme 

kolūkio nariams bei kaimy
niniams kolūkiams.

pareiškimą, kartą> tai mūsų kolūkyje, mūsų fermoje,
, kiaulės 

atsiveda du arba net pus
trečio karto per metus. Taip Aš asmeniškai taip pat 

nemaža uždirbau. Vien per 
šių metų 9 mėnesius išdir
bau 600 darbadienių, o taip 
pat gavau piniginę premiją. 
Mano darbą aukštai vertina 

kiaulė per kolūkio valdyba ir nariai, 
pagalvojau, jog iš dieną gali priaugti net iki Jie man visada padeda, štai

nė mūsų kolūkio rekordi- gaiš pašarais, 
ninkė “Švaruolė”. .
tada ją išskyriau iš kitų gerai šeriama 
tarpo ir
jos gali būti gera motini- 700 gramų, 
nė kiaulė. Fermoje atradau 
dar kelias vertingas kiaules 
ir ėmiausi jomis rūpintis. 
Visų pirma kolūkio valdy
bos padedama suradau ir 
sutvarkiau švarias, šiltas 
patalpas kiaulėms, įrengiau 
gardus. Kolūkio valdyba 
kreipėsi į Žemės ūkio mini
steriją ir gavo geros veis
lės kuilį. Taip pradėjome 
kiaulininkystės fermos kū
rimą.

Aš gyvenau viena minti
mi — gauti iš motininių 
•kiaulių kaip galima dau
giau paršiukų ir tuo grei
čiau padidinti fermą. Tai 
buvo nelengvas uždavinys.

Kartą užsuko į mūsų fer
mą iš Kėdainių atvykęs 
zootechn. Jaugelavičius. Jis 
man suteikė daugybę ver
tingą patarimų, kurių ir 

1 šiandien neužmirštu. Ir 
knygutę apie kiaulių augi- 

Streikieriai, netekę nimą paliko. Iš jos sužino-

pa

nų-

atsakė

streiko

sys plytų ir akmenų, krintan
čių ant streiklaužių ir kom
panijos pasamdytų sargų.

“Kompanijos pasamdyti . .v , , . . ., . 
razbaininkai atsakė kulkomis. lemf’ ^spaudų bei kitų pa-| 
Krito 5 streikieriai ir 2 kom. sąru kiaulėms, arba nenu- 
panijos sargai. griebto pieno paršiukams.

“Policija ir valstijos ‘tru-'Pet, pasirodo, maiw baime 
periai’ apsupo streikierius ir 
areštavo visus, kiek tik jų ten 
buvo. Po keleto savaičių tar
dymo, 11 streikierių buvo pa
smerkti ilgiems metams kalė
jimam Du streikieiJai nu-

buvo be pagrindo. Kolekty
vas tai ne valstiečio ūkis. 
Gali šerti kiaules kuo rei
kia. It iš katto matai, kad 
brangūs pašarai Visiškai iš
simoka. štai, sakysime, jei

ir dabar jie sūteikė man 
garbę išrinkdami delegatu į 
būsimą respublikini gyvuli
ninkystės pirmūnų pasitari
mą Vilniuje. Tikiuosi, jog 
ten aš išgirsiu daug naujo 
apie pirmūnų patyrimą au
ginant kiaules ir ateityje jį 
panaudosiu savo fermoje.

NIAGARA FALLS, N.
Y. — Gaisras beveik visai

Papasakosiu apie geriau
sią mūsų fermos kiaulę — 
“Švaruolę.” Pernai vien per 
pusę metų ji atvedė kelioli
ka sveikų, stiprių paršiukų. 

I Keletas jų šiandien jau duo- 
: da prieauglį. “švaruolė” la
bai visli. Vien šiemet per 
du apsiparšiavimus ji davė 
21 paršiuką. Gerai atšėrusi, 
sukergiau trečią kartą, ir
tikiuosi sulaukti gruodžio sunaikino čionaitinį kaban- 
mėnesį iš jos dar dešimties tįjį tiltą, 
paršiukų. Vislios yra ir jos 
“dukros.” Štai viena jų “Ge
gutė” per pirmą apsiparšia- 
vimą davė 10 paršiukų. Ki
tos gi davė po 8—9 paršiu
kus. Atsižvelgdama į šios 
kiaulės vislumą, jos prie
auglį ypatingai saugoju ir 
visą palieku veislei. Kiau
laites auginame sau, o kui
liukus parduodame kaimy
niniams kolūkiams veislei.

Šiemet mes jau turime 
bent septynias kiaules, da
vusias po dvidešimt paršiu
kų. Visos jos gerai auga.

Kiaulių apsiparšiavimams 
patankinti šalia šėrimo ne 
mažiau svarbus paršiukų 
atjunkymo laikas. Pas mus 
iki šiol paršiukai prie moti
nos buvo laikomi maždaug 
du mėnesius, ir ilgiau. Tai 
labai nuvargindavo motiną 
ir uždelšdavo jos sukergimą. 
Aš jau nuo seniau gilelėjau 
apie kiaulininkių - pirmū
nių patyrimą mūsų šalyje

Ar matėte kada, kaip atrodo 
milijonas dolerių? Štai jis. 
sukrautas už neišmušamo sti

klo Philadelphijos banke.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Gruod. 20, 1949
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(Tąsa)
— gkandalo nekelsime. Ji ištekėjo ir aš norėčiau, 

kad juodu laimingai gyventų, kad jiems niekas ko
jos nepakištų, šeimynos neardytų. O tu, čia pas mus 
dirbdamas... Kas žino!... Jum alga visa apmokė
ta?

— Taip!
— Tai ir gerai!
Galvojau, ką šitam nemokšai, turtingam senam 

pilvūzui, atsakyti. Norėjau drebtelti kuo nors aš
tresniu, bet an> greitųjų nieko ryškesnio nesuciu- 
pau.

— Kada nors, tamsta gailėsitės, šitaip padaręs! 
— pasakiau. O jis man:

— Ajukš, parše!... Tu, skurliau, ubage!. ..

Skaitytojų Balsai

tu 
ir

Tai buvo paskutiniai jo man tarti žodžiai, pri
trenkę mane žiauriau nei fiziniai smūgiai.

Susiėmęs savo darbinius rūbus ir kitokius maž
možius, aš drąsiai skyliau namo. Mane kankino tik 
viena mintis: kodėl aš pats nesusipratau palikti pas 
jį darbą, kai seniai pakišo koją mudviejų su Dora 
draugystei! Būtų buvę garbingiau ir man širdyje 
lengviau. Dabar jaučiausi Palšių nuskriaustas — 
dvigubai nuskriaustas, — apleistas ir paneigtas.

Per tūlą laiką gyvenau be jokio užsiėmimo, gal
vodamas, ką dabar pradėti? Važiuoti kur, kitan 
miestan? Ieškotis biznio? Eiti fabrikan ir mokytis 
darbo, amato?

Fabrikai tuomet dirbo su viršlaikiais, nes prasi
dėjęs Europoje pasaulinis karas buvo reikalingas 
Amerikos amunicijos, ginklų ir kitokių produktų. 
Laikraščiuose buvo ištisi puslapiai skelbimų, rei
kalaujant fabrikams darbininkų, — ypačiai amuni
cijos fabrikuose, kurių Vandenmiestyje buvo ne
mažai. Reikėjo tik pasisukti aplink fabriko vartus 
ir bosas būtų mielai pamojęs.

Bet mano lemtis nulėmė man ką kitą.
Sužinojusi mano liūdną padėtį, Amilija Lyšienė 

parašė man laiškutį, prašydama ją būtinai sutikti. 
Mudu susitikome mieste ir moteriškė, iš karto juo
kaudama, o vėliau rimtai, klausinėjo, ką aš dabar 
mieriju daryti.

— Kodėl tu, Maiki, neini kokin biznin? — klau
sė ji manęs prisimygusiai. — Kam eikvoji laiką, 
jaunas dienas?

— Nėra užtenkamai skambučių, — kišenės tuš
čios, — buvo mano atsakymas.

Moteriškė nusišypsojo.
— Ne visuomet visa reiškia pinigai, — dažnai 

gali pinigus atstoti draugai, tik reikia mokėti, žino
ti, kaip su jais susitarti. Tu juk turi kiek nors: 
nesi girtuoklis, ne kazirninkas, atrodo, mergoms pi
nigų neišmėtai, o tiek metų jau dirbai!...

Jos buvo tiesa. Aš turėjau susitaupęs apie tūks
tantį dolerių dėka tam, kad buvau sveikas ir nuolat 
dirbau. Bet argi su tiek gali į žmoniškesnį biznį 
įeiti? Ir tai atvirai moteriškei pasakiau.

— Žinau, per menka pinigų suma, norint vienam 
viską ėpradėti. Tai kodėl neiti su kuo nors į part
nerystės biznį? Supranti? ...

— Su kuo? — stebėjausi.
Nei nepagalvojusi, moteriškė atsakė:
— Na, kad ir su mano vyru. Jam vienam per 

sunku viskas aprėpti, darbininkai brangūs; be to, 
ne visais ir darbininkais galima pasitikėti.

— Su jūsų vyru?!...
Ūkanotoje mano padangėje švystelėjo pragiedru

lis.
— Nepyk, aš su juo apie tai kalbėjausi; jis mielai 

sutiktų. Užeik kurią dieną ir, lyg iš netyčių, pasi
klausk jo. Matysi! Tik, saugok Dieve, neišsiplepėk, 
kad aš tau tai pasiūliau. Jis pastaruoju metu kai 
kada keistai elgiasi. Nežinau, kas bus. Jis...

Amilijos mintis, sumanymas mane it apkerėjo. 
Apie tai ligi šiol nebuvau niekad pagalvojęs. Bet tai 
ne viskas: man rodėsi, jog po šiuo Amilijos siūlymu 
kyšoja josios kitokesni reikaliukai ir motyvai, ku
rių aš nenorėjau atgaivinti. Ir aš jai, bevalgant ten 
pat restorane pietus* pasakiau:

— Nežinau, ką darysiu, — gal gi jūsų sumany
mas ir būtų man naudingas, bet atsiminkit: kas 
tarp mudviejų buvo — praėjo! Biznio su “kitais 
reikalais” aš nesiesiu.

Moteriškei buvo aišku, ką turiu galvoje. Ji pra
dėjo ciniškai kvatotis.

— Tu esi bedievis, Maiki, tad netiki, kad Dievas 
žmones suveda — Dieyas ir išskiria. Man rodosi 
Dievo yra skirta mudviem vienam su kitu būti arti, 
jei ir ne visiškai draugėje.

— Juokitės, Amilija, kaip norite, bet žinote, jog 
Dievas jus surišo su... Aš nenoriu toliau ardyti to, 
ką buvome pradėję...

— Mane su juo surišo ne Dievas, o mano žioplu
mas ir, sakyčiau, godumas prie turto, o be' to„— 
heprityrimas! — šiurkščiau atšovė ji.

Moteriškė man papasakojo apie jaunavedžius: 
jiedu išvyko “medaus mėnesiui praleisti” į Čikagą 
įas Kašėtos gimines. Vestuvių pokylyj, sakė ji, Do- 
ta buvo labai nervuota, nelinksma ir kaprizna, o 
Kašėta, nujautęs jaunos žmonos liūdesio priežastį 
pasigėrė ir su tūlais svečiais išsikoliojo.

(Bus daugiau)

AR GALIMA SUSTABDYT 
PRASIDĖJUSI/ SLOG/? 
<ti> ■'

Jurgis šnarpščia, čiaudo, 
skundžiasi Vincui “paga
vęs šaltį.”

Vincas sako:
— Sloga, “šaltis,” kaip 

vadini, vos tik nepagavo 
manęs. Bet apsigyniau.

— Aš netikiu, kad galima 
būtų atmušt jau prasidėjusį 
šaltį, — atsako Jurgis, pri
durdamas: — Tu, matyt, 
nežinai, kad jeigu sloga 
prasidėjo, tai, jinai ir eis vi
są savo raidą, čiupinės žmo
gų per 7 iki 9 dienų ar il
giau.

Katro tiesa? Ar Vinco ar 
Jurgio? — Vinco.

Daugume atsitikimų ga
lima sulaikyti slogą pirma
jame, pradiniame jos laips
nyje, jeigu žmogus tinka
mai užsilaiko. Tatai plačiau 
aiškina daktaras J. B. Rice, 
rašydamas žurnale Ameri
can Legion Magazine. Jisai 
sako:
Apie Bakterijas ir Virusus

— Daugumą slogų pir
miausiai iššaukia ne bakte
rijos, n£ mikrobai, bet sa
votiški bakteriniai nuodai, 
vadinami virusai. Kai ku
rie virusai yra tik proteinų 
dalelės - molekules; jie nė
ra net ląstelės (pavienės ce
lės). O bakterija yra ląste
lė, ,susidedanti iš daugelio 
molekulų, atsieit, atomų 
junginių.

Virusai yra gyvosios mo
lekules, tokios mažytės, kad 
bakterija atrodo kaip milži
nas, lyginti su virusu.

Virusus sunku sunaikin
ti. Naudojant tam tikrus 
chemikalus, rodos, virusai 
užmušami; bet žiūrėk, jie 
po kiek laiko ir vėl atgijo!

Slogos Pradžia
Kilus slogai dėl virusų, 

jie po kelių dienų nugaišta. 
Bet ar tai reiškia, kad slo
ga pasibaigė? Ne visuomet.

Daugumas slogų turi du 
laipsnius — virusinį ir bak
terinį laipsnį.

Kada virusai nusilpnina 
žmogaus atsparumą ir pra
nyksta, tada ateina bak
terijos ir daro antrą ataką.

Norint, kad antrasis, bak
terinis slogos laipsnis neiš- 
sivystytų, todėl reikia lai
kytis kuo geriausių sveika
tos taisyklių, kad žmogus 
būtų gana stiprus ir atspa
rus virusiniame laipsnyje, 
kad galėtų atremti pasiren
gusias užpuolimui bakteri
jas. Tokiu būdu dažnai ir 
galima sustabdyti slogą pir
majame laipsnyje, išven
giant tolesnės, ilgesnės bak
terinės slogos.

Jeigu sloga pilnai išsivys
to ir užsitęsia, ji gali pa
ruošti dirvą trečiam ligos 
laipsniui - reumatiškam 
drugiui, plaučių uždegimui 
(penumonijai), influenzai, 
difterijai ar kitoms ligoms.

Jei pirmajame, virusinia
me slogos laipsnyje žmogus 
pasisaugotų ir dieną kitą 
pasilsėtų, tai daugelyje at
vejų išvengtų tolesnio sirgi
mo, kuris gręsia naujais 
pavojais ir daug daugiau 
laiko sugaišina. ’

Amerikiečiai dėl slogų 
sugaišta viso 200 miliūnų 
darbo dienų per metus; tai 
bent bilionas dolerių nuos
tolių.

name dideliame fabrike pa
rodė, jog dažniau sirgo slo
gomis ir daugiau laiko pra
rado darbininkai, kurie 
vartojo vaistus viduriams 
liuosuoti, negu kiti, kurie 
jokių tam vaistų nenaudo
jo, nors kartais ir jautė vi
durių sukietėjimą.

Mažiau rūkyti, ypač jei
gu slogininkas turi kosulį.

Jaučiant slogą ir einant 
lovon, nekenkia vienas ki
tas stikliukas degtinės. Ta
tai pasiunčia daugiau krau
jo į paviršines kraujagys
les ir atliuošuoja nosies 
“užgulimą.” Btet per daug 
alkoholio gėrimas silpnina 
kūną ir taikau j a slogai.

Visi bent retkarčiais pa
serga slogomis, o kai kurie i

APYSAKA KELIAS Į 
LAIMĘ

Parašė Rojus Mizara, 
Laisvės redaktorius. Miza- 
ros meistriška plunksna ir 
vėl mums parašė šaunią a- 
pysaką, kuri dabar spaus
dinama per Laisvės skiltis. 
Tai bus gal koks dešimtas 
tomas jo parašytas. Ir kas 
čia juos gali suskaityti, a- 
part paties autoriaus!

Kaip anos apysakos, taip 
ir šita, — Kelias į Laimę, 
— skaitosi lengvai ir su
prantamai be jokių filoso
fiškų išvedžiojimų. Visai 
nėra tuščių žodžių, vien 
tiktai ruožai iš • praeities 
gyvenimo nuotikių. Kas 
skaitė pirmuosius Laisvės 
numerius, kaip Mikuliukas,

po kelis kartus per metus. i°tld^ar vadinamas Maiklu, 
Todėl galima skaičiuoti apie at<e tavo is Lietuvos į mu- 
150 milionų slogos ligonių Palaimintą aukso salj ir 

kiek tų vargų - vargeliųl<as metai Jungtinėse Vals
tijose.

R e i k ė tų sumobilizuoti 
i daktarus, chemikus, bakte
riologus ir kitus mokslinin
kus “šaltajam karui” prieš 
tą blogumą. Tatai galėtų 
padaryti šalies valdžia. Bet 
ji šiuo reikalu nesirūpina. 
Gal lėšų trūksta? Bet val
džia suranda bilionus dole
rių atominėms bomboms ir 
kitiem pasiruošimam karš
tajam karui.

Patarimai
Dr. Rice pataria:
Neiti peršilusiam tiesiai 

•į šaltą orą.
Kambariuose palaikyti vi

dutiniai šiltą, bet drėgną 
orą, pastatant vandens in
dus ant pečiaus arba ant 
radijatorių.

Nepersigerti alkoholio, 
nepersivalgyti; reguliariai 
išsimiegoti.

Neryti vaistų dėl vidu
rių paliuosavimo be gydy
tojo patarimo. Tyrimai vie-

N. M.

Rusas Submarine 
Išradėjas

pelnyta iš bizniško i gaus sekamą atlyginimą už 
kiekvieną įrašytą ir Centre ’ 
priimtą naują narį vaikų ar 
suaugusių skyriun:

Apdr.: $100 — atlyg.: 50c; 
$150 — 75c; $300 — $1.00; 
$500 — $1.25; $600 — $1.50; 
$1000 — $2.00; $2,000—$2.50.

Reiškia, 1-mos apskrities ri
bose kiekvienas vajininkas 
gaus dvi virš pažymėtas dova- 

|nas už pasidarbavimą gavime 
naujų narių. Vajininkai ragi
nama gerai susipažinti su LDS 
įstatais, kad galėtų kalbindami 
naujus narius prisirašyti ir 
atsakyti į visus klausimus.

LDS yra prieinamiausią ap
sidrausti kiekvienam, kuris tik 
pastudijuosite konstituciją, 
tatai sužinosite.

Prie pabaigos konferencijos 
— nepamiršta išaukoti iš iždo 
apšvietos ir labdarybės reika
lams $125.

Pažangiems laikraščiams 
! $50; Gintarų radijo palaiky

mui — $15; civilių teisių reika
lams $15, J. Karsono šeimos 
duoklės už visus metus užmo
kėta LDS apie $20; ir J. Kar
sono kojų fondui $25.

Nutarta sveikinti busimąjį 
LDS seimą su atitinkama au
ka.

Smulkmenų dėlei reikia tė- 
myti “Tiesoje” konferencijos 
protokolas.

genau 
atžvilgio. Ačiū Mizarai už 
parašyma veikalo.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

So. Boston, Mass

- vargelių 
reikėjo prikentėti, ypač į- 
sitraukus į unijas, į strei
kus, į bedarbių eiles. Mai- 
kis policmanų buvo žiauriai 
sumuštas iki sąmonės nete-| 
kimo ir įmestas į daboklę 10 
dienų. Tai tokias “atosto
gas” M'aikis turėjo kovoda
mas dėlei kąsnio duonos. 
Kaip tai žingeidu prisimin
ti tuos grinorystės laikus ir 
burdingierių - viengtmgių 
gyvenimą po keturis ir še- 
šius gulint vienam kamba
ryje. Visų baksai sukišti po 
lovi is, dra tabalavo

‘)klazėtų”^(ht> sienų. J 
niekas nei žinųjft nežinojo.
Kiek nešvaros, blakių armi
jos atakuodavo be pasigai
lėjimo visus burdingierius, 
neaplenkiant nei pačius šei- 

Imininkus. Tačiau organiza- 
cijinė propaganda buvo va
roma. Aš pats įstojau į so- 

I cialistų Sąjungą 1907 me-

šešiasdešimtaisiais praei
to šimtmečio metais rusas 
išradėjas Ivanas Aleksand- 
rovskis pateikė moksliniam 
Rusijos laivyno komitetui 
povandeninio laivo — sub-i - -- ~ T—■
marino —- modelį ir planą taois įr sjaptai prigulėjome 
tokiam laivui pastatyti. Po prie IWW Unijos. žodžiu, 
keleto metų laivas buvo pa- sakant 
statytas ir išbandytas. Jo pagerinimą savo būvio. Ko- 
plaukiojimą tikrinusi komi- va virė prieš visus darbi- 
siją pažymėjo, kad Aleks-jninkų išnaudotojus ir tur- 
androvskio povandeninio čius. Ir koks tasai gyveni- 
laivo bandomosios kelionės 
pavyko.

Nors gerai ir greitai po

“faitavomės” už

mas buvo įvairus! 
koks sapnas. Skaitant apy
saką, viską tą meistriškai

U U lėti II greiLČtl pu i ■ - m t

vandeniu plaukiojo tas pir-1 murn.s primena. Toliau pa- 
masis povandeninis rusų £ereJ° 11 Maiklo gyvenimo 
laivas, tačiau caro valdiniu-1 
kai padarė visa, kad dau- . . _ . -. , . -t.
giau tokių laivų nebūtų 
statoma.

Caro valdžia palaidojo ir'boso duktė"— Dora pradė- 
kitą Aleksandrovskio išra-, j0 kibti už apykaklės. Mat, 
dimą — savaeigę povande- Maikio būta dailaus vyro, 
ninę torpedą. Rusijos jūrų Kaip tas romansas užsi- 
ministerijos valdytojas ad-...................... ' ‘
mirolas Lesovskis atmetė 
Aleksandfovskio išradimą 
ir įpiršo angliškos rūšies 
torpedas, kurias tad Rusija 
ir gamino.

Dokumentai apie Aleks
androvskio išradimus ir 
bražiniai tiem išradimam 
buvo atrasti Centriniame 
Valstybiniame Karinio Lai
vyno archyve Leningrade.

Tai dar vienas parody
mas, kaip carinė valdžia 
slopino rusų mokslą, o ke- 
liaklupščiavo prieš užsienie
čius.

Jeigu reikėtų parinkti iš
mintingiausią, inteligentin- 
giausią ir protingiausią 
žmonijos trečdalį, tame 
trečdalyje būtų visų tautų 
žmonių.

Franz Boas.

LDS 
kon- 
kuo-

LDS 1-mos Apskrities Gera, 
Konferencija

Gruodžio 11 ,d. atsibuvo 
1-mos apskrities metinė 
ferencija. Delegatų nuo 8
pų suvažiavo 22. Apskričio ko
miteto nariai.ir keletas svečių, 
viso sudarė virš 30 dalyvių.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
apskrities atsibuvęs piknikas, 
praeitą vasarą Montelloje, pel
no davė virš $100. Tad ir vėl 
nutarta, kad pikniką sekančią 
vasarą laikyti Montelloj. Iš vi
sų kuopų, dalyvaujančių kon
ferencijoje, delegatai padarė | 
pranešimus. Pranešimų turinys 
veik vienodas. Veikėme kiek 
galėjom. Jaunimo negalima į- 
traukti j veikimą. Naujų narių 
sunku gauti.

Vienos nemažos kuopos de
legatai raportavo, kaip turėjo 
nesmagumą dėl finansų sekre
torių neatsakomingumo. Vionas 

(klaidų ir trukumų pridaręs pa- 
(sitraukė, kitas užėmė vietą ir 
tokias pat klaidas darė. Nariai 
pradėjo susispenduoti. Daug' 
darbo reikėjo padėti, kol viskas 
sutvarkyta. Todėl aišku, kaip 
reikia žiūrėti, renkant kuopų 
viršininkus į atsakomingas vie
tas.

Konferencijos eigoje ypatin
gu rimtumu buvo apsistota 
svarstymui, kaip padaryti pa- 
sekmingesnį vajų už gavimą 
naujų narių. Gerokai padisku- 
savus, padarytas sekantis nu
tarimas: kad paakstinus mūsų 
apskrityje kiekvieną kuopos 
narį’ tapti vajininku, per vi
sus 1950 metus, tai 1-ma ap
skritis iš savo iždo sumokės 
tokią pat proporcionalę dova
ną, kaip Centras skelbia Jubi
liejiniam Vajuje.

Organizatoriai - vajininkai

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS

Dienraščio Laisvės metinis ban- 
kietas įvyks sekmadienį, sausio 22 
dieną, 2 vai. po pietų, 318 Broad-

Kaip way. Rengia LLD 2-ros kuopos mo- 
. terys ir prašo Bostono ir aplinki

nių kolonijų organizacijas tą die
ną nieko nerengti.

Rengėjos (274-275)

tai

D. G. Jusius, 
LDS pirm.- apskr. pirm.

Sunkiausias Darbas
Antanas: — Ką tu manai, 

koks sunkiausias darbas pasau
lyje?

Pilypas: — Sudaryti Franci
jos valdžią.

elegantiški 
viršai, su kryžium 
Šventųjų, visų metų 
Loųrdės stebuklų

ir lekcijų knyga 
Kapitonas, 3-jų tomų

.75

4.00
4.00

3.75
3.00

1.75

liu išvežiojant po miestą, — 
prisitaisė prie jo tūla biz
nieriaus žmona su savo mei
le, o ant galo ir jo paties

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau gyvenimo draugės, 

statybos inžinierius, 46 metų 
žiaus, aukštas, blaivus, evangelikas.
Dirbu dabar Centralinėj Amerikoj. 
Rašykite inžinieriui šio laikraščio 
adresu. (274-276)

Esu 
am-

baigs, skaitykite Laisvę — 
nebus per vėlu..

Su kuriais kalbėjausi — 
visi laisviečiai giria apysa
ką. Tūli išsireiškė, kad pir- 
miaus reikėjo išleisti kny
gos formoj, o po tam leisti 
per Laisvės numerius. Būtų

SANDĖLIS ŽOLIŲ
Visokios žolės yra, sutaisytos ir su
dėtos pakeliuose su užvardinimu 
paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos 

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to

nikas .......................
Nuo cukrines ligos (diabeto)
Nuo sutukimo, eik kūdyn .
Nuo kosulio, dusulio (asthmos)

. 1.25

ir
ir

$1.00 
1.00 

.85 

.75

NEW YORK. — Dar ke
lios mažesnės angliakasyk- 
lų kompanijos pasirašė su
tartį su Mainierių Unija. 
Visos tokios susitarusios su 
unija kompanijos pagamina 
virš 11 milionų tonų ang
lies per metus.

Kada visi minkštosios 
anglies mainieriai dirba, jie 
iškasa 600 milionų tonų an
glies per metus.

Vyriškumo pataisymui ..
Sunkioms mėnesinėms 

palengvinti .
Nuo inkstų ir strėnų 

skaudėjimo . .
Šaknys arielkos trejankai .
Plaukams tonikas, gerai 

augina plaukus .
Aukšto kraujo milteliai,

5 uncijos . '
Pailių arbata 85c, mosties

2 uncijos.............................
Nuo neuralgijos, artraįčio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir t.t. .

Nuo vandeninės ir širdies ligų

ŽOLES GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (rhėtėlės) 75c Valeri

jono šaknys '$2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėlės $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite 
sužymėta 
gų žolių.

. .75

.75
. .75

.75

. 1.00

$2.00

. 1.75
,.75

atsiųskite 10c, 
katalogą, kuriame 
apįę 300 skirtin-

M. ŽUKAITIS 
384 Dean St., I 
Spencerport, N. Y,

WORCESTER, MASS 
Aido Choro žinios

Aido Choras rengia Naujų Metų 
sutikimo vakarą (New Years Eve 
Party) gruodžio (Dec.) 31 d., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Bus šokiai ir margumynų (novel
ties), taip pat bus maisto ir gėrimų. 
Įžanga tik 55c. Tėmykite dieną ir 
vietą ir visi ateikite.

Aido Choro Komisija.

Aido Choras mokinasi naujų dai
nų, kurias įdainuos į rekordus bė
giu kelių savaičių, tad visi nariai 
ateikite į pamokas ir išmokit dai
nas, o tada visiems bus smagiau 
dainuoti. Pamokos kožną sekmadie
nį (nedėlią), 1:30 po pietų.

Aido Choro korespondentą 
(273-275)

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
(celuloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė ......................

Maldų Didysis šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, 
gražūs

Gyvenimai
Francijos

knyga
Evangelijų
Velnias

knyga .............................
Raktas į Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas ....

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta ....................

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų....................

Naujas Didysis Sapnininkas
Naujas Savizrolas, su paveiks.
Vaidelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilies ....

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos

Dainų rinkinys, apie 120 gra
žių dainų....................

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ............................

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško .

Karvės, nauda iš jų, ir sūrių
darymas......................................25

Kaip gali laimingai eipikį lošti .25 
Juokų vežimas ir daug funių .35

Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽUKAITIS,
834 Dean St., 

Spencerport, N. Y.

1.00

2.50

2.00
1.75

.50

. .75

.35

.75

.25

.60

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’ t

4 CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- 
tės prie manęs dieną ar K 
naktį, greit suteiksime K 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- K 
dern'iškai įruošta mūsų U 
šermeninė. Mūsų patama- •• 
vimu ir kainomis būsite «• 
patenkinti. • •

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antį’., Gruod. 20, 1949
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Niujorkas 
Skersai-Išilgai

Robesonas ir kiti per teismą 
reikalauja $2,020,000

Mitingai apie 
Stalinę

Dabartiniu laiku Aido 
ras kiek sustiprėjęs 

Į skaičiumi, 
stoka choristų

Cho- 
nariu c. 

bet vistik dar yra 
chorisčių dėl

dapildymo kai kurių balsų. Vy-

Dainininkas - aktorius Paul 
rašytojas Howard 

Fast, Civil Rights Congress ir 
kiti 25 asmenys traukia teis
man tūlus valdininkus ir orga
nizacijas, reikalaujant $2,020,-

Seen . Halberg ir Gunnar
Jennsen. švedai jūrininkai, Robeson,
praėjusią savaitę tapo nusmer- 
kti mirti elektros krėsle už 
apiplėšimą ir nužudymą kinie
čio skalbyklos savininko sau
sio 5 d. Teisėjas Samuel Joseph 1000 už sužeidimą brutališkame 
paskyrė jiems mirčiai dieną' Peekskill’io užpuolime, padary- 
1950 m., sausio 23. I tame praėjusį rudenį.

Byla yra įteikta Jungtinių 
Valstijų federaliniame teisme. 
Kaltinamaisiais įvardyti tūli 
Niujorko valstijos, Westchester 
apskrities ir Peekskill’io mies
telio valdininkai, taipgi tūlų fa
šistinių organizacijų lyderiai, 
užpuolusieji koncertą ir jo da
lyvius.

Valdininkai kaltinami — ei
nant 14-tūoju Jungtinių Vals
tijų konstitucijos papildymu - 

' pataisymu
(suokalbyje atimti iš amerikie- 

D r a u g č P., maspethietė, |čių jų civilines teises.
aną dieną užėjo Laisvėn palin
kėti laisviečiams laimingų žie
mos švenčių ir ta proga paau
kojo $5 perkėlimui spaustuvės, 
$5 — 
ir už 
Laimę 
dėka!

12 Izraelio aviacijos studen- 
’ tai pravažiavo pro Niujorką ke

lyje į Tulsą, Oklahoma, kur jie 
mokysis aviacijos mechanizmo: 
studijuos jie ten vienerius me
tus.

Rojus Mizara pirmadienį ei
na Le Roy ligoninėn - sanato- 
rijon operacijai, kuri bus pa
daryta antradienį, gruodžio 20

konspiracijoje

sveikinimui dienraščio 
$1 užsisakė “Kelias į 
knygą. Nuoširdi jai pa-

Lyceum Teatras. Manhatta- 
ne, statytas 1903 metais, perei
na į naujas rankas; naujas sa
vininkas sumokėjo už pastatą 
$450,000.

šešiolika individualų ir orga
nizacijų yra įvardinti apeliaci
joje, įteiktoje teismui. Tarp 
kitų: George M. Fanelli, West
chester apskrities prokuroras; 
Fred W. Ruscoe, šerifas; John 
A. Gaffney, valstijos policijos 
superintendents; John W.

Peekskill’io majo- 
Council ir 
Council, ir

nekaltus žmones, tik dėl to, kad 
jie atvyko koncertan, kuriame 
dainavo pasauliniai garsus dai
nininkas Paul Robeson..

William L. Patterson pareiš
kė spaudos korespondentams, 
kad šitie žygiai yra daromi ne 
tik tam, kad būtų atlyginta su
žeistiesiems žmonėms, bet drau
ge jie, žygiai, numaskuos val
džios pareigūnų nusistatymą 
padėti ku-kluks-klanininkams, 
fašistams ir chuliganams, puo
lantiems ant ramiai susirinku
sių žmonių į koncertą.

šis žygis, sako adv. Patter
son, kuris, beje, yra ir Civil 
Rights pirmininkas, yra isto
rinis. Tai^pradžia kovos prieš 
visokius anti-semitus, anti-neg- 
rus, ir kitokius rasistus, siau
tėjančius mūsų krašte.

Kaip jau žibia, Peekskill’io 
; užpuolime buvo sužeista daug 
ir žymių žmonių,
akmenimis, pagaliais ir 
kiomis priemonėmis.

Tūli sužeistieji turėjo 
kai išbūti ligoninėse; tūli
nešioja padarytus jų kūne žen
klus ir dabar.

Tarp kitų advokatų, stojan
čių Robesoną, Fastą ir kitus 
ginti, yra sekami: O. John 
Rogge, buvęs šalies teisingumo 
ministro padėjėjas, Alfred 
Tans, Bella S. Abzug’ienė, Mi
chael E. Atkins ir William L. 
Patterson.

Taigi, kaip matome, ši byla 
turi didžiulės reikšmės ne tik 
tiems, kurie ją sudarė, skundė
jams, bet ir visiems laisvę my
lintiems Amerikos žmonėms.

Jos eiga, be abejojimo, bus 
atydžiai stebima ne tik viso 
krašto, bet viso pasaulio žmo-

sužeista 
kito-

tebe-

Schneider, 
ras; Veterans Joint 
Associated Veterans

šis^ paminėtasis,

Trečiadienį, gruodžio 21 die- rais nebegalima skųstis (nors 
ną, kaip žinia, sukaks lygiai 70 
metų Tarybų Sąjungos tautų 
vadovui J. Stalinui.

Tam įvykiui atžymėti Niu
jorke šią savaitę įvyks eilė mi
tingų, kuriuose bus dėstoma 
nuopelnai, Stalino atlikti liau
dies naudai.

Savaitraštis “The Worker” 
(gruodžio 18 d.) išspausdino 
visą eilę straipsnių, paaukotų 
tam reikalui.

Komercinėje spaudoje taipgi 
pasirodė nemažai tuo klausimu 
raštų, tik, žinoma, atmieštų 
šaltojo karo syvais.

Myteriai, 
myteriai!

Didmiesčio žydai, praėjusios 
savaitės gale, minėjo šviesų 
Iškilmę, atžymėjimą brol. Ma- 
kkabų pergalės prieš syrus ir 
graikus kare, įvykusiame 165 
metais prieš krikščionybę.

Majoras paskyrė iš 12-kos 
gydytojų komisiją, kurios tiks
lu bus pateikimas plano, pagal 
kurį būtų pagerinta žmonių 
sveikatos taisymo padėtis did- 
miestyj; komisija savo 
pateiks sekamais metais.

žygis yra 
tik pradžia: manoma, kad juo 
paseks apie 150 asmenų, buvu
sių koncerte, kurį rasistai-chu- 
liganai užpuolė, ir kuriame tie 
asmenys buvo sužeisti. Kai ku
rie labai sunkiai sužeisti. Sa
koma, jog iš viso susidarys 10,- 
000,000 suma, kurios sužeistie
ji'asmenys reikalaus iš tų, ku
rie yra kalti, kurie mušė arba 
padėjo mušeikoms, puolusiems nių..

Niujorko “miesto tėvai,” vi
saip gąsdindami piliečius van
dens stokos pavojumi, rimtai 
kalba apie tai, kad būtų įvesta 
į kiekvienus namus myteriai, 
kurie matuotų vandens išnau
dojimą, ir kad pagal tuos my- 
teriuš namų savininkai mokėtų 
už vandenį.

Smulkūs namų savininkai dėl 
to yra labai susirūpinę. Jie ži
no, jog tokia sistema jiems kai
nuotų daug pinigų. Kainuotų, 
žinoma, ir tiems, kurie butus 
nuomuoja.

“Trilypes Po-
_ Nana ros” kvietėju

Rūpinasi, bet 
dar vis nieko

I Dr. A. Petriką
S DANTŲ GYDYTOJAS :
I 221 South 4th Street S
8 BROOKLYN, N. Y. <
8 Tel. EVergreen 7-6868

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

Užgiria teismų 
sprendimus

nėra

niekad nėra jų perdaug) ir jau 
gana gerai gali pasirodyti cho
re,-bet moterų vis dar per ma
ža. O visgi mūsų pažangiųjų 
tarpe yra moterų su gerais bal
sais, bet kažkodėl jos 
deda prie mūsų choro, 
didinimo bei bu jojimo.

raudami sutartinai šokių repe
ticijose, bet net po choro pamo
kų pasilieka nekuri laiką dar 
pasipraktikuoti.

Šių jaunuolių šokikų-kių 
grupei vadovauja uoli meninin
kė ir šokių žinovė Ruth Bell, 
kuri yra LKM mokyklėles šo-! 
kiti mokytoja, šokikų-kių gru-I 
pės sąstatą sudaro sekantieji I 
aidiečiai: B. Briedis N. .Jankus, 
E. Graunas, I). Waitkus, E. Da-j 
gis, I). Carentz, .1. Meškėnas, I 

IG. Wilson, F. Kazakevičiūtėji 
j (pirmininkė).

neprisi 
prie jo

Reikia tiktai gerų 
trupučiuką pasišventimo ir mū
sų Aido Choras iš tikrųjų gra
žiai atrodytų — tiek balsais, 
tiek skaičiumi. Laukiam jų at
silankant ir aktyviai prisidėti 
prie mūsų Aido Choro plėti
mosi.

norų ir

■ šiais
Izacijos
Metų sutikimą: Aido 

iLDS 200 kuopa ir
Kultūrinis Centras.

Įgrieš J. Kazakevičiaus 
tra. Be to, bus įdomiu 
zų. Prašome visu at: 
Įžanga tik $1.20.

metais net trys organi- 
drauge rengia Nauju

Choras, 
Lietuviu 
šokiams

siurpry-

//. /-

Liaudies Teatro
Chorą įstojo nauji 
H. Brazauskiene, J. 
B. Briedis (pastarie-

Ai-LKM mokiniai).

J Aido 
nariai : 
Meškėnas, 
ji du yra
diečiai džiaugiąsi, susilaukę 
tenorus ir vieną sopraną.

I ^aba i 
kaskart 
duoja dabartinė Aido Choro šo
kikų grupė, kuri pradžią pada
rė dar prie LKM mokyklėlės ir 
kurios sąstatą sudaro čia gimę 
ir augę jaunuoliai. Jie daug 
triūso ir pasiaukojimo įdeda į 
tautinius šokius ne vien daly-

gražiai ir meniškai 
aukščiau užsirekomen-

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

nariams
Metinis Liaudies 

rių susirinkimas 
mas trečiadienį 
gruodžio 28 d., 7 
re, Kultūriniame

1 eatro nu
yra šaukia-

Centre.
Pi rmininkė

Air Line Pilots Association 
(AFL) viršininkas David L. 
Behncke atsišaukė j visuome
ne paremti unijos reikalavimą 
jftatymiškai Įkurti nepriklau
somą Air Safety Board, kuri 

į rūpintųsi saugumu keliauti 
lėktuvais. Dabar nuolat 
įvykstančiose nelaimėse žūsta 

i daug unijos narių, dirbančių 
lėktuvų Įgulose. Dažnai 
įvykstančios ore nelaimės ro
do, kad unijistu reikalavimai 
didesnio saugumo, geresnės 
priežiūros kelionėms lėktuvais 

yra pamatuoti.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE UOARV

■ilIlIM

Telefonas
EVergreen 4-9107

TONY’S <

William J. Wallin, Niujorko; 
valstijos Board of Regents pir
mininkas, žymus vyras, nuo-' 
širdžiai užgyrė teismų sprendi-; 
mus, padarytus dėl Feinbergo Į 
Įstatymo.

Kaip žinia, andai aukščiau
sio valstijos teismo teisėjas 
Harry F. Schrick paskelbė, jog 
Feinbergo įstatymas yra ne- 
konstitucinis.

Prieš keletą dienų kitas auk
ščiausio teismo teisėjas Murray 
Hearn, Brooklyne, taipgi pa
reiškė, jog Feinbergo įstatymas 
yra nekonstitucinis.

Pirmasis paskelbė, jog šis 
įstatymas yra raganų gaudyto
jų įstatymas, o antrasis puolė 
šį įstatymą, kaip ’ slopintoją 
minties ir žodžio laisvės.

Tenka pasakyti, jog William 
i. Wallin yra republikOnas, 
ačiau tai nesulaikė jo nuo par 

reiškimo tiesos žodžio.
Nedaug tokių republikonų 

šiuo metu, atrodo, esama. O jei 
kurie ir 
lin, tai 
spauda 
nistais.

Nes šiandien Amerikoje ko
munistu apšaukiamas kiekvie
nas, kuris taria žodį prieš šal- 

\ tąjį karą, už taiką, už laisvę 
ir už išlaikymą amerikinės 
konstitucijos.

Komedija “Trilypė Pora“ ta
po suvaidinta Brooklyne ir 
New Havene su geromis pasek
mėmis. Ir taipgi jau yra gau
ta kvietimų iš kitų miestų. Bet 
tuom tarpu jų negalima pildyti. 
Ir štai dėl ko:

Mes, ^komedijos vaidintojai, 
įskaitant dainininkus ir šoki
kus, esame 25 ypatos ir turime 
važiuoti pefikiais automobiliais. 
Ir, ot, žiemos laiku negalime 
apsiimti į tolimus miestus dėl 
sniego. Mat, jeigu prisnigtų, 
tai mes negalėtume nuvažiuoti.

Taigi, prašome palaukti pa
vasario ir mes jums su vaidin
simi “Trilypę Porą.”

Brooklyno apylinkėje, 
kas norės, apsiimsime ir žiemą.

Jonas Juška.
P. S.: Su visokiais “Trilypės 

Poros“ reikalais kreipkitės pas 
Joną Jušką, 113-09 107th Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Joseph Garszva
did-Gal nei viename kitame 

miėstyje nėra tokios problemos 
su trafiku, kokia yra Niujorke.

Daug gatvių siauros, dauge- 
lyj j U nustatyta iš abiejų šo
nų automobiliai; daugelis au
tomobilių (faktinai, dauguma) 
stovi gatvėse dieną ir naktį.

Platesnėsės gatvės taipgi už
kimštos sunkvežimiais ir auto
mobiliais. Važiuoti kur nors 
didmiestyj yra didžiausias var
gas..

Tai ypatingai pasireiškia 
prie tiltų, — sakysime prie 
Williamsburgo tilto. Kokia čia 
kimšatė.

Miesto gaspadoriai jau se
niai kalba apie padėties patai
symą, bet tai tik kalbos: jokių 
apčiuopiamų rezultatų dar vis 
nėra.

Niujorkas, kaip ir kiti mies
tai, mat, kūrėsi tuomet, kai au
tomobilių nebuvo.

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

mano taip, kaip Wal- 
bijosi išsitarti, kad 
neapšauktų jų komu-

Gaide- 
prašomi 
Centrą.

“Gaidelių” 
Aktoriams

Visi dramos “Gieda 
liai” aktoriai esate 
susirinkti į Kultūrinį
šio trečiadienio (gruodžio 21) 
vakarą, ne vėliau 8-tos valan
dos, trumpam ir neatidėlioti
nam pasitarimui dėl worceste- 
riečių pakvietimo S. V.

Pranešimas
RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 20 d., 8 v. v., Shapalo ir 
Vaigifiio ' Salėje, 147 Thames St. 
Nariai dalyvaukite. Turime daug 
Svarbių tarimų. Ir turėsime perrinkt 
valdybą 1950 metams.
P. Babarskas, sekr, (273-274)

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G , 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tcl. EVergreen 7-6238

MIRE

Užvede bylą
Amerikinė Civilinių Laisvių 

Sąjunga šiomis dienomis užve
dė bylą prieš miestelio Cort- 
landt administracijos patvarky
mus, varžančius žmonių mitin
gus. Civilinių Laisvių Sąjunga 

-sako, jog tokie varžymai prieš
tarauja Niujorko valstijos ir Reiškiame 
federalinei konstitucijoms.

John Vinitsky, gyvenęs 3031 
Brighton 14th St., Brooklyne, 
mirė naktį iš 16-tos į 17-tą Co
ney Island ligoninėje. Laidos 
Minersville, Pa., kur velionis 
seniau gyvenęs.

Velionis Vinitskis ,(kaip kad 
ir jo sesuo Veronika Pranaitie
nė) buvo Laisvės skaitytojas.

užuojautą jo arti
miesiems.

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

. kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name .
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi cįaržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

UI’-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
2 dienom; 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

i

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Luisniuotas Balsamuotojas) į

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6co grand Street, Brooklyn, n. y.

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

įZUPP’S BAR

* * EVergreen 4-7729 
Telefonas

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną, ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612
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