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★
shio metu tūli propagandis

tai agituoja, kad sekamą sek
madieni visose bažnyčiose ir 
sinagogose būtu meldžiamasi 
už taiką.

Aną dieną vienas radijo ko
mentatorius sake:

—Raginkite savo kunigus 
ir rabinus, kad jie gruodžio 
24 dieną pravestų pamaldas 
už taikos reikalą.

Melstis už ką nors žmoni
jai naudingą yra garbingas

MICHIGAN REDAKTORIAI 
RAGINA AMERIKONUS 
TRAUKTIS IŠ KORĖJOS

Į

Pataria eiti j derybas su kinų i 

Liaudies Respublika

Laisvės vajus

darbas. Bet ar lik maldų už-
tenka ?

Maldos tik tuomet padės, 
jei pats maldautojas dirbs, 
kovos. Tikinčiajam žmogui 
malda gali būti įkvėpimu, o 
ne paties darbo atlikimu.

Už taiką reikia kovoti, rei
kia dirbti — organizuotai, su
tartinai. ryžtingai ir nuolat.

Dr. Dryden L. Phelps yra 
baptistu misijonierius Kinijo
je.

Jis ten veikia nuo 1921 me
tų.

Misijonierius Ph.elps nebė
gę is Kinijos po to.Aai iš ten 
buvo išvyta čiang’ rCai-šeko 
klika. Jis pasiliko ten dirbti, 
padėti žmonėms kraštą atsta
tyti ir naują gyvenimą kurti.

Bet, štai, Dr. Phelps gauna 
iš savo viršininkų Niujorke 
Įsakymą: grįžk namo ir pasi
aiškink !

Už ką misijonier.ius priva- i 
ląs aiškintis?

★ '*'■ '

Niūjorke išeidinėja žurna- 1 
las, pavadintas “Soviet Russia J 
Today“, kurio š.m. 10-tajame i
numery.i tilpo Dr. Phelps’o 
laiškas, girias Kinijos komu
nistinę valdžią.

Laiške misijonierius teigė, 
jog Dievas padeda komunis
tams, kad komunistai yra ge
ri, kad komunistinė santvarka 
atnešė Kinijon “dinamiškiau
sią pakaitą žmonijos istorijo
je.“

“95 procentai raštų, telpan
čių Jungtinių Valstijų spaudo
je apie Tolimuosius Rytus, 
yra absoliutiškai melagingi... 
Pietinės Kerėjos valdžia pir
moji užpuolė Šiaurės Korė
ją...“ rašė jis.

Michigano Spaudos
junga (Press Association) 
apklausinėje laikraščių re
daktorius toje valstijoje, 
kaip jie žiūri į Amerikos 
karą Korėjoje.
Detroit .News, Iron Moun

tain News, Benton Harbor 
News ir eilė kitų laikraščių 
redaktorių patarė Jungti
nėms Valstijoms ištraukti 
visą savo kariuomenę iš 
Korėjos ir tartis su Kini
jos Liaudies Respublika dėl 
taikos.

Iron Mountain News re-

Irano premjeras Įsakė 
savo armijai “budėti”

Są- dąktorius pridūrė: “bet ir
kinų komunistai turėtų pa
sitraukt iš Korėjos.”

Big Rapids Pioneer re
daktorius Arthur E. An
derson atsakė:

“Pasitraukt iš Korėjos ir 
neit i jokias derybas.”

Houghtoi] į M in. Gazette 
redaktorius ..Jack Rice sa
kė:

“Amerika turėtų pasi
traukt iš’Korėjos, taipgi ir 
iš Jungtinių tautų. Gerai 
būtų, kad Trumanas pasi
trauktų iš Baltojo Rūmo.”

Jankių uniformos 
gabenamos užsienin

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Ali Razmara į- 
sakė visai savo armijai “bu
dėti”. Kalbėdamas senate, 
jis spėjo, kad neužilgo galė
siąs parsidėti trečias pasau
linis karas.

Razmara pareiškė, jog
Į tokiame kare Iranas laiky
tųsi “bepusiškai” (neutra
liai) ii* tik gintųsi, jeigu 
būtų užpultas.

Iranas turi 150 tūkstan
čių armijos. Ji yra ameri
konu oficieriu išmuštruota 
ir amerikiniais ginklais ap- 

• ginkluota.

i Dar 20 biliony dol. 
ginklavimuisi

Washingon. —Senato lė- 
Į šų komisija užgyrė bilių,

Laišką Dr. Phelps siuntė ne j reikalaujant paskirt dar 20 
minėtajam žurnalui, o savo bilionų, 197 milionus dole-
.draugui, kuris, atspausdinęs 
laiško kopijų, išsiuntinėjo jas 
Įvairių laikraščių redakci
joms. šitaip misijonieriaus 
balsas atsidūrė “Soviet Russia 
Today“ redakcijom

Dėl to dabar Amerikos 
baptistų misijų draugijos pir
mininkas Dr. Jesse R. Wilson 
reikalauja, kad Dr. Phelps 
grįžtų namo.

Jis gali būti inkvizuojamas.

rių ginklavimuisi per seka
mus šešis mėnesius, prie- 
dan prie pirmiau paskirtų 
karinių išlaidų. Tad ginkla
vimuisi būtu viso išleista 
daugiau kaip 42 bilionai do
lerių per 12 mėnesių.

Geneva, šveic. — Apskai
čiuota, kad vakarinei Euro
pai 1951 m. štokuos 6,000,- 
000 tonų anglies. ■

kaip “skudurai”
Washington. — Tūkstan

čiai gerų amerikinės armi
jos uniformų buvo išsiųsta 
į Holandiją, Italiją ir Belgi
ją, kaip “skudurų ,hei senų 
drabužiu.” c-

Dabar slaptosios FBI po
licijos agentai sulaikė 200 
didelių pundų (belų) ka
reiviniu uniformų, kurias 
Midwest “atmatų” kompa
nija siuntė Holandijon. Pa
sirodė, jog vadinami “sku
durai ir atmatos” yra svei
ki amerikoniški armijos 
drabužiai.

Valdžia jau kelios savai
tės tyrinėja, kaip ta kompa
nija gavo tiek kareivinių 

(uniformų; bijo, kad unifor
mos aplinkiniais keliais ne
patektų Kinijos komunis
tam.

CBS užkaria ištikimybės 
priesaikas savo artistams

New York. — Columbia 
Broadcasting radijo kom
panija reikalauja, kad visi 
2,500 jos tarnautojų ir ar
tistų prisiektų ištikimybę 
valdžiai prieš komunizmą. 
Grąsina pašalinti nesutin
kančius prisiekti.

Dabar mūsų vajininkai sekamai stovi:
Valininkai Turi punktų

Brooklyno vajininkai ........................   3,406
M. Svinkūniene, Waterbury   2,837
Hartford vajininkai ................ 2,575
D. Jusius, Worcester ...... .......................  2,375
Phila.pajininkai .......   ...... 2,211
Jonas Grybas, Norwood .......   ... 1,964
LLD 133 kp., Camden, N.J. ....... ......... 1,733
Elizabeth, N. J. va jin..........  ..............  ... 1,580
LLD 136 kp., Harrison, N. J....................... . . 1,336
Gco. Strimaitis, Brockton ............ 1,291
S. Kuzmickas, Shenandoah . . •....... •............ 1,238
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. ... 1,171
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck ............... 952
L. Prūseika, Chicago, Ill. .. ............................... 936
S. Orda, J. Kazimir, J. Kudis, J. Urbonas ir

i M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.................. 778
S. Penkauskas, Lawrence, Mass....................... 708
A. Žemaitis, Baltimore, Md.................................. 702
Montreal vajininkai ................ •.......................... 680
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................•.. •...............598

i Wilkes-Barre vajininkai ....................... 510
J. Blazonis, Lowell, Mass.....................   508
LLD 20 k]). Moterų skyr., Binghamton, N. Y. 506
So. Boston va jink.......... • •.........•. .....................  504
Toronto vajininkai .. •...............................  486
Chesterio Vajininkai ................................... 418
A. Bemat, Los Angeles....... •...................  392
Bridgeport, Conn., vajin. ••...•.................. • . . 385
C. K. Urbonas, Hudson, Mass.................  384
Haverhill vajininkai . . •....................................... 342
M. Janulienė, Detroit ................................... 324
LLD 13 k]). Easton ......... • . . •....................  287
A. bukaitis, Bayonne, N. J............ •..•••........... 280

> Grand Rapids vajininkai •••..•........................ 280
J. Daujotas,; E. St. Louis, Ill. .. ■....... •........... 252
Cliffside, N: J. vajininkai ........................ .... -252
V. Smalstis, Detroit, Mich................252
A. Gudzin, Scotia, N. Y..............................  224.

(Tąsa 4-tame puslapy)I---- ——-----------------------------
KORĖJOS LIAUDININKAI 
\SMARK1NA ATAKAS

H. HOOVERIS SAKO: 
“AMERIKA PRALAIMĖJO 
KORĖJOS KARA”
Įspėja., kad Amerika pralaimėtų 
karą Kinijoj ir vakarų Europoj

Viena didžiųjų Stalingrado 
gatvių tapo pavadinta Taikos 
Alėja.

Stalingrad iečiai. gerai žino, 
ką reiškia karas: jis iš pagrin
dų s u g r i ovė jų gražųjį 
miestą. Dėl to j i e kovo
ja už taiką, jie šlovina taiką, 
jie idealizuoja taiką.

★
Vokietijos Liaudies Respub

likos parlamentas pravedė į- 
statymą, kuriuo einant, kiek
vienas asmuo, agituojąs už 
karą, gali būti nubaustas mir
ties bausme.

Bet yra ir kitokių vokiečių: 
Bremeno dvasiškija suspenda
vo iš pareigų protestantų ku
nigą Johannes Oberhof už tai, 
kad pastarasis dalyvavo tarp
tautiniame taikos kongrese, 
neseniai įvykusiame Varšavo- 
je.

Bremenas, kaip žinia, yra 
Jungtinių Valstijų zonoje.

Smithsonian Institutas skel-

Harry Bridges siūlo referendumą 
dėl vadinamo “pavojaus” šaliai

San Francisco. — ‘Laiva- 
krovių Unijos pirmininkas 
Harry Bridges siūlė su
ruošti visuotiną 1 amerikie
čių balsavimą (referendu
mą) tokiais klausimais:

bia, jog surasti nauji duome
nys, rodą, kad Alaskoje žmo
gus buvū- apsigyvenęs ne se
iliau, kaip prieš 12,000 metų.

Mokslininkai sako: tai bu
vęs pirmas žmogus, įkėlęs ko
ją į Amerikos žemyną, — jis 
buvo atkeliavęs iš Azijos.

Tenka manyti, jog dar atsi
ras ir kitų įrodymų, bylojąn- 
čių kad Amerikos žemynas 
buvo apgyventas kur . kas 
anksčiau negu ’ prieš 12-ką 
tūkstančių metų.

Ar iš. tikrųjų Amerika 
atsidūrė “pavojingoje padė
tyje”, kaip kad skelbė pre- 
zid. Trumanas?

Ar galima pripažinti to
kią plačią prezidentui ka
rinę galią, kurią Trumanas 
dabar savinasi?

Bridges sakė, Trumano 
pareiškimas skamba kaip 
karo paskelbimas didžiu
mai pasaulio, kartu ir ata
ka prieš Amerikos darbi- 

1 ninkų-gerovę ir jų teises.
Bridges, tarp kitko, įspė

jo, kad jei kiltų toks karas, 
tai beveik vienai Amerikai 
tektų kariauti.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šalta.

Korėja, gruod. 21.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
armija pradėjo smarkiau a- 
takuot amerikonus ir jų 
talkininkus, pietinės Korė
jos tautininkus, vidurinia
me fronte, Yoričon ir Čun- 
čon srityse, prie 38-tos pa
ralelės ir į pietus nuo jos. 
Manoma, kad jie stengsis 
iš tolo apsupti Seoulą, Pie
tinės Korėjos sostinę, ir at
kirsti Amerikos armiją va
kariniame Korėjos pajūry
je.

Korėjos liaudininkai dar 
susiaurjno amerikonam pa
pėdę Hungnam uostamies
tyje, šiauriniai - rytiniame 
Korėjos pajūryje. Jankiai 
susprogdino paskutinį tiltų 
pietiniame Hungnamo šone. 
Amerikonų komanda pra
neša, kad laivais iš Hung
namo išplaukė' dar tam tik
ras skaičius jankių.

Amerikiniai lėktuvai, ka

ro laivai ir sausumos arti
lerija audringai bombar
duoja apsupančius Korėjos 
liaudininkus. , Tuo būdu 
stengiasi apsaugoti išplau
kimą likusiems Hungname 
saviškiams.

Generolas MacArthuras 
įvedė griežtą karinių žinių, 
radijo pranešimų ir paveik
slų cenzūrą, taip kad niekas 
nepraeina be komandos už- 
gyrimo.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, gruod. 20. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose veda ofensyvą 
prieš amerikonus. .

Hungnamo srityje liaudi
ninkai- kovoja, kad sunai
kint likučius apsuptų ame
rikonų ir jų talkininkus, 
Pietinės Korėjos tautinin
kus.

New York.—Buvęs Jung. 
Valstijų prez. Herbert Hoo
ver pareiškė, kad Amerika 
jau pralaimėjo Korėjos ką
rą.

Kalbėdamas per radiją 
gruodžio 20 d. vakare, Hoo- 
veris, įžymus republikonų 
vadas, įspėjo, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos įsiveltų 
į vakarų Europos karą 
prieš Sovietų Sąjungą ar
ba pradėtų karą prieš Kini
jos Liaudies Respubliką, tai 
amerikonai nukentėtų pa
našiai, kaip Korėjoje.

Amerika pardavinėja 
Italijai sviestą po 
15 centą už svarą

Washington. — Jungtim 
Valstijų valdžia. pranešė, 
kad ji parduos Italijai 5 
milionus, 500 tūkstančių 
svarų sviesto po 15 centų 
svarui.

Bet Amerikos' valdžios 
sandėliuose dar liks 70 mi- 
lid’hų svarų sviesto, ir valdi
ninkai nežino, kur jį dėti.

Valdžia supirkinėjo svies
tą iš farmerių, mokėdama 
po 60 centų svarui; tuo bū- 

i du stengėsi palaikyti aukš
tą sviesto kainą, kad jis 
“per daug nenupigtų” var
totojams.

New York.— Sviesto kai
na dabar čia yra 72 centai, 
perkant ji vartotojams iš 

į paprastų krautuvių.
i -------------- -------------------

i Protesto streikai prieš 
vokiečių atginklavimą

Paryžius. — Francūzų 
komunistai ir progresyvės 
darbo unijos šaukia darbi
ninkuos streikuot ši šešta

dienį, protestuojant prieš 
Į vokiečių aronijos atkūrimą 
vakarinėje Vokietijoje.

Protesto streikai prieš 
vokiečių armijos atgaivini
mą taip pat' skelbiami Ita
lijoj ii* kituose vakarų Eu
ropos kraštuose.

Hooveris sakė:
— Kinija, Indija ar vaka

rų Europa “taptų kapais 
milionu amerikiečiu ber
niukų”, jeigu Jungtim Val
stijos mėgintų ten kariauti 
prieš milžiniškas komunistų 
armijas.

Hooveris ragino Ameri- 
džią nesiųsti daugiau savo* 
kariuomenės, į vakarų. Eu- 

i ropą ir neduoti’ vakarin. 
Europos kraštams pinigų, 
iki jie patys sudalys gana 
dideles ir stiprias armijas, 
kad galėtų pastatyt “tikrą 

i užtvanką prieš raudonųjų 
tvaną.”

Jisai sakė, jog šiuo laiku 
vakarinė Europa neturi 
“nei dvasinės jėgos, nei pa
siryžimo, nei tarpsavinės 
vienybės dėl apsigynimo” 
nuo komunistų.

Užuot eikvojus Jungtinių 
Valstijų jėgas ir. pinigus 
minimiems kraštams, Hoo
veris šaukė kariniai stip
rinti šią šalį ir Pietines ir 
Vidurinės Amerikos resz 
publikas.

Kartu jis siūlė:
Išlaikyti Amerikos vie 

patavimą Atlanto ir Pa 
fiko Vandenynuose, beind*’ 
radarbiaujant su Angliję.

Atginkluoti Japoniją ir 
sustiprinti Amerikos “apsi
gynimus” Formozoj (Kini- 

•jos saloj) ir Filipinuose.
Niekur “neužgerinti” ko

munistų (nedaryti nuolaidų 
Sovietų Sąjungai ir jos 

; draugams).
Paveikti Jungtines Tau- 

i tas, kad paskelbtų Kinijos 
Liaudies Respubliką “už
puoliku” ir nepriimt jos į 
Jungtines Tautas.

Nesiųsti daugiau ameri
kiečių kariuomenės į vaka
rų Europą kitaip, kaip tik 
pagal Kongreso užgyrimą.

Washington. — Valstyb. 
departmentas svarsto, ko
kiomis sąlygomis eiti išvien 
su Anglija ir Francija į de
rybas su Sovietais dėl san
taikos.

—r»—————■■v?".—?—   •

Atšauktas misionierius dėl to., 
kad gyrė kinų liaudies valdžią

Kongresmanaš sukęs savo 
į raštininkių algas

Washington. — Federalė 
i grand džiūrė apkaltino re- 
publikoną kongresmaną 
Walteri F. Brehmą, kad jis 
išveržė $1,380 iš dviejų 
raštininkių, kurioms val
džia mokėjo algą kaip.kon- 
gresmano p a d ė j ė j oms. 
Brehm sakė, kad raštinin
kės “aukojo” jo rinkimų 
vajui. !"

Viena buvusi Brehmo 
raštininkė, Clara Soliday 
liudija, kad jis nusuko jai

3 bilionai dol. slėptuvėm 
nuo atominių bombų

Washington. — Kongre
siniai komitetai, pritaria 
valdžios siūlymui paskirti 
3,100 milionų dolerių vadi
namam “civiliniam apsigy
nimui”, ypač slėptuvių sta
tymui’ apsaugai nuo bijomų 
sovietiniu atom - bombų. 
Slėptuvės būtų statomos į- 
vairiuosę miestuose visose 
valstijose.

viso $7,340 nuo algos, kuri 
buvo mokama valdžios če-> 
kiais. ; . t

New York. — Baptistų 
bažnyčios vadai atšaukia 
savo misionierių kun. Dry- 
deną L. Phelpsą iš Kinijos 
todėl, kad jis gyrė Kinijos 
liaudininku-komunistu val
džią. Jis, velionio profeso
riaus ,Wm. Lyon -Phelpso 
brolėnas, jau 29 metus vei
kė kaip misionierius Kini- 
j°je- ; "

Aukštiesiems baptistų’va
dams nepatiko kun. .Phelp
so laiškas, išspausdintas 
žurnale Soviet Russia To
day pereitą mėnesį. PheįpsĮ 
pareigūnas West China U* 
nion Universiteto (baptis- 

|tų), rašė:

— Dievas padeda komu
nistams. O 95 procentai a- 
merikinių laikraščių stačiai 
meluoja apie komuhistų 
veiklą. Komunistinė kinų 
veikla — krikščioniškiausia 
iš visų, kokias tik aš ma
čiau.

Kun. Phelps, sako, naujo
joj Kinijoj yra visiška re
ligijos laisvė ir duoda Šito
kį pavyzdį: J

— Dabar mes jau pųsiati 
pastatėme gražią kinų krik/ 
ščionių katedrą šio univeiĮ 
siteto aikštėje ir visais g( / 
rais varome statybos darl^ 
pirmyn. Prašome aukų šiam 
darbui. . >
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Londonan
lėktuvu

| išvyko, ambasadorius Wtu džiausios reikšmės, istori 
i turėjo pasikalbėjimų su In- nės reikšmės.
1 dijos atstovu Sir Benegal,
taipgi su Jungt. Tautų sek-

Ambasadoriaus Wu kal
ba, pasakyta Saugumų *Tą-

Kai kurie sako, būk am
basadorius Wu kažin kam 
išsitarė, jog jis dar galįs 
neužilgo čia sugrįžti; vis
kas, esą, priklausys nuo to, 
kaip dalykai vystysis 
rėjos ir Tolimųjų

išskrido.
Kinijos

Respublikos dėle- : 
vadovaujama am- !

i bašad.oriaus Wu Hsiu-čua-j

Vokietijos apginklavimas, Europos okupavimas i.,mc]one, veliau i klausimais.
Brusselio konferencija pasibaigė. Amerika, Anglija ir i Pragoję, paskui Maskvoje, i Lėktuvas, kuriame

Prancūzija susitarė del “Vakarų Europos apgynimo.” : o iš ten keliaus. į Pekiną. Į gacija išvyko, pakilo
Planas nurodo apvienytą aimiją. Jon įeis ir vokiečių da-į Delegaciją išl 
liniai, apie 150,060 vyių. Už poros metų šita vakarų Eu- Į bų Sąjungos at: 
ropos armija susidės iš apie 60 divizijų. Jų tarpe turės ' gurno Taryboje 
būti apie 12 Amerikos divizi jų. Prezidentas Trumanas ! Malik, Čechosk 
pareiškė, kad prie dabartinių trijų Amerikos divizijų, i Nosek, Lenkijos Dr. Julius
kurios randasi Vokietijoje ir Austrijoje, greitoje ateity-; 
je bus siunčiama daugiau amerikiečių Europon į “vaka- i 
ui armiją.”

Tos suvienytos armijos vyriausiu vadu ir komandieriu- Į 
mi paskirtas amerikietis gen. Dwight D. Eisenhower.

Tos armijos misija būsianti apsaugoti Vakarų Euro- ' 
pą nuo Komunizmo.

Šitame žygyje paraleliškai prasideda du procesai — ; 
Vokietijos apginklavimas ir Vakarų Europos'okupavi-i 
mas. Nulemiamoji jėga toje armijoje bus Amerikos; 
ginkluotos spėkos, bent.iš pradžios. Vėliau gali Vokie- ■ 
tija paimti pirmąją vietą. Istorija žino Vokietijos mili- 
tarizmo gajunla ir kovingumą. čia būti, matydama, • 1

Potsdamo susitarimas tarpe Amerikos, Anglijos, Frau- ją negražiai traktuoja 
cūzijos ir Tarybų Sąjungos, kad niekuomet prie jokių są- merikinis - angliškasis 
lygų nebus leista Vokietijos militarizmui prisikelti, pa-1 kas. 
dėtas į šalį. Tą viešai pripažįsta. Viešai sakoma, kad jei-! Jei poli 
gu Vokietijos žmonės ir priešintųsi ginklavimui, gen. Ei-! komitetas 
senhower pareiga bus juos priversti Brusselio susitari-; svarstyti v v ... .. 
mą priimti ir vykdyti gyveniman. ' skundą prieš amerikinę ag-;

Brusselio susitarimas atvirai ir aiškiai paneigia bend-' resiją Kinijoje, tai delega- j iekti tikrąjį mūšių su- i 
rojo apsigynimo sutartis tarpe Anglijos ir Tarybų Są-: cija butų pasilikusi ir daly-;} :1   vu-ns-4 
jungos ir tarpe Francūzijos ir Tarybų Sąjungos. Prieš i vavusi c 
tai Tarybų Sąjunga jau griežtai protestavo, bet į tai ne-' skundas 
kreipta dėmesio. Ką pastaroji toliau darys, dar nežinia. Į

Visi šitie žygiai rodo vieną dalyką, būtent, tarptauti
nių santykių pablogėjimą, 
pavojus.

Jakob A

Ko-
Rytų

dele-

5:34 v. p.p. '
Ką jis sakė?

| Atsisėdęs už nedidelio sta-.
l, lo spaudos atstovams skir- 

tame kambaryj, ambasado
rius Wu sakė:

“Mums i 
šalies, prašome jus

| dos atstovai, perduoti mū- 
fotoeraffetu; buvo nemažai i geriausius linkėjimus A- 

' .-u. .jkJa;,, '.menkos L...... ......

na-tinio bloko
riai.

Buvo daug spaudos ir ra
dijo korespondentų, daug

policijos ir eilinių piliečių. |
Visi buvusieji aerodrome Į 

jautė, jog šios delegacijos 
greitas išvykimas nėra nau-

i tai. Mūsų mokyklos pradėjo 
į ruošti elektrikus jėgainėms, 
; elektros skaitiklių ir eilei ki
tų įmonių.- Rugsėjo 20 d. Vil- 

es' niuje atidaryta .maisto pramo- 
8 U nes mokykla. Ji aprūpins spe- 

f vaisių 
je) viršininko pavaduotoju! perdirbimo, cukraus, miltų ir 
V. Kedavičium. “Darbo re--kitų šakų įmones. Ruošiama 
zervai” Lietuvoje yra toki? į jaunoji pamaina odų ir avaly- 
įstaiga: amhtų mokyklos,' nės,Z tekstilės, trikotažo ir ei
klu iose mokosi jauni lietu-j,ei kitų fabrikų. ' 
vukai visokiąušiu amatų j Norėčiau papasakoti ir 
Mokyklose jie esti apie po-japie. s^ygas» kurios sudary- 
ra metu; jie ten, žinoma,ltos ■|aunu1olifms-, K'fkv'eaas 

1 i senesnis darbininkas, be abe
jojimo, prisimena kokį vargo 
kelią seniau išeidavo jaunuo- 

, ... . 'lis, ligi jis šio to išmokdavo 
nuo- kinai n mergaitės, kiekvie- j; įmonėje. Iš pradžių jam tek- 

nas^ stoja savo pasirinkton i daVo būti mokiniu, neretai 
dargi mokėti už tai.

Mūsų mokyklose sudarytos 
jaunuolis kuo

ko r

APIE NAUJUS
AMATININKUS
LIETUVOJE

“Tėvynės Balso”
pondentas kalbėjosi
“Darbo rezervų” • (Lietuve- ! cialistais konditerijos,

pasiliks didžios vertės do
kumentu.

Atsiminkime: taį buvo
piimoji revoliucinės Kini
jos, didžiausios pašadlyjė 
valstybės, delegacija.

Atsiminkime: ji čia atvy
ko ne maldauti, ne kaž ko- gauna pilną užlaikymą 

’J kio pavargėlio rolėje, bet: nemokamą mokslą. ZL 
atvyko reikalauti tai, kas, i 
Kinijos vyriausybės, 
inone, Kinijai priklauso.;

Ambasadoriaus Wu .kai- profesijon dirbti.. t
ba nustelbė daug tų, kurie! : Mokyklos ruošia ispecia-
tikėjosi,, būk Kinija yra pa- listus pramonei ir transport sąlygos, kad

silpnutė, tui. Mokyklos-veikia Kau- geriau jose jaustųsi, Įgytų ko 
daugiau žinių. Mokyklos tu-

- n’
Po' to, 

išėję iš mokyklos, jauni vai-

krikusi, biedna,
ne, Vilniuje ir kitur.

Kedaivičius priminė korės-’’/i savo mechanines dirbtuves, 
‘ ‘ - * - - • 1 j cechus,

praktikos 
atliktą darbą,

išvykstant’iš šios i tad jos atstovas čia nuolan-1
'šome jus, spau-i^nd maldaus “pasigailėji- ___ ...... . ..

Na, i pondentui šį įdomų dalyką. ’ spaustuves, įvairius 
’ - : " i kuriuose atliekami

darbai. Už ___
ruoštų nors tai daroma pratybų tiks-

susimylėjimo”.mo” 
o jis atsistojo ir pa 

liaudžiai. Mes- lin- mes nieko nebijome, 
Ikime jai linksmų Kalėdų ir .tvirti, mes iškovojome 
laimingu Naujų Metų. i laisvę, i , ___ ,

“Mes atvykome čia taikai | Čiang .Kai-šeko, kliką,, mes; ruošiami - šimtai linotipininkų, 
atsteigti Tolimuose Rytuo- i mokėsime ir pajėgsime ąp-, raidžių rinkėjų, mašinistų, 

! se. Mes įteikėme Jungtinių įsiginti nuo kiekvieno, kuris knygrišių, metronpažų. Nebu- 
) Tarybai bandytų mūsų kraštui, mū |vo ir ryšininkų mokyklos. Da- 

I siūlymą, pagal kurį galima • su liaudžiai

Lietuvoje prieš karą nebu- 
meSi vb ’ .mokyklos, kuri i 

, sauspaustuvininkus. Dabar Kau-
i laisvę, sumušdami priešą,'ne> įmatų mokykloje Nr.l3, •v 1 1 1 • 1 1 ■ . . . . <

i Tali tų Saugumo

būtų paėmęs į 
farybų Sąjungos j

butų pasilikusi ir

lu, valstybė sumoka jaunuo
liui. Be to, “Darbo rezervų“ 
mokiniai valstybės sąskaita 
pilnai aprūpinami maistu, ap
ranga, bendrabučiais. Prie 
bendrabučių įrengtos bibliote
kos, klubai, čia 
skaitos, rodomi

diktuoti arba bar ir tokia yra. čia mokosi 
į i busimieji telefono stočių ir

Toli-! nr rlit dnni'H'i < ? .‘telegrą  ‘afo technikai, radistai, Įmj vaidinimai.
T*ti1 diplomatas radij0 mazgų vedėjai ir t.t.

Kai kurie “ekspertai” j Vilniuje ir Kaune sukurtos ge-
•• ■ jog tik de-1 bando aiškintis: kas yra I ležinkelininkų mokyklos. , Jose ^j^ j<vrjs ne kartą 

dant didžias’pastangas ka- Wu, — diplomatas ar gene- Į 
rui sulaikyti, būtu galima Uolas? Vienas kadaise pa- 

1 ‘ įsakė: ’‘Jis man atrodo dau-i
Kiekvienas kitad giau generolas negu diplo-

kuris priešta- knatas?’ Tačiau kiekvienas _ \ i j 1111 iv o u vu i • 
ja mūsiškiam siūlymui, r'sutinka, kad Mr. Wu labai kosi busimieji • 

kaip! gerai pažįsta savo kraštą,' darbininkai i 
' j jo žmones, jų poreikius. Jis' 

i yra komuinstas, užsigrūdi
nęs komunistas, 
klasių kovos ; 
(čysčių). Sakoma 

; “aukštas komunis
tas” nes jis nėra Kinijos

i sis ir plėtojimasis
| m u o s e Rytuose.
buvo siūlymas karui sulai
kyti. Mes tikime, j

kaip žinia, tapo 1 
‘vėlesniam laikui”: 

viso nežinia, ar jis bus; 
Padidėjo pasaulinei, taikai svarstytas. Dėl to. Kinijos.;

i Liaudies Respublikos vy-j 
 , i riausybė .įsake delegacijai!

Kas bus toliau?
ir visi Europos reikalai bus mūsų, Amerikos, 

iniai Europa jau seniai sukasi aplin- 
ą ašį. Nuo dabar ji patenka Ameril^ps ir

I laikymą.
i bandymas,
: i’arija
i yra niekas daugiau, 1
i “triksas” ir sąmokslas.

“‘Nors mūsų siūlymą ka- 
i rui sulaikyti anglo-ameri- 
i kiečių valdantieji rateliai 
i be jokios konsideracijos at-

skaitomos pa- 
filmai, rengią- 
Kaune net su- 
rezėrvų” dai-kurtas ^Darbo

nų, muzikos ir šokių ansam- 
i su dide

liu pasisekimu gastroliavo 
Maskvoje. Įsteigta “Darbo re
zervų“ sporto draugija, kuri

i ruošiami mašinistai, sukabinė- 
| tojai, remontininkai ir kitų 
i specialybių geležinkelininkai.
Amatų mokykloje .Nr. 1 ruo- [uri futbolo, krepšinio, bokso 
šlami specialistai Nemuno ,jr sporto šakų komandas.

! laivininkystei. Klaipėdoje mo-i
•žuvų pramonės | Už metų kitų Lietuva, pa

ir meistrai, Uk- j sirodo, turės užtenkamai 
mergėje, Kėdainiuose ir ki-! savų specialistų Visose pra- 

j tur—baldų gamybos specialia-1 menėse/ visose įstaigose.
perėjęs ----------- ----------------------------------- -----------------------------

a,.Wu ne- į Ar gali būti taikos sutartis su Japonijagrįžti namo.
i Didelis bagažas

Delegacija išsivežė didelį'me į desperaciją. Mes vis- 
; bagažą, sakoma, sveriantį vien dėsime i 
i daugiau nei vieną toną. Kas! kai pasiekti.
i tame bagaže? Ką delegacį-! “Tarp Amerikos ir Kini- 

pirkosi ir vežėsi, | jos : 
<rai negali pasaky- ir tebėra

Reikalai.
amerikoni

lilitarinen priklausomybėn. Apie tai nebegali būti jokios
bėjo nės.
\Bet kaip ilgai Amerika turės ir galės savo pastovią i .Fj 

ailmiją laikyti Europoje, laikyti Vakarų Europą okupa-! 
vtis? Kokia ateitis? Kokia nauja našta bus uždėta ant į 
Amerikos žmonių, apart įvestosios“; o___  v____ • , .

Šitie klausimai svarbūs. Mums atrodo, kad tokia po- i Vienas žinoma: delegaci- 
litika gali vesti tiktai į naujas painiavas ir naujus kon- Ja pirkosi daug knygų, ypa-

it. I ti‘, nes 
“pavojaus padėties”? ; Pyktis, 

atrodo, kad tokia po- i ' .

I metė, mes dėl to nepuola- sąs net
1 ' ' y Ik ’ ■ tas”

pastangų tai- j Komunistų Partijos politi-,
be naujosios Kinijos?

i nio biuro nariu.
Žinodamas gerai rusų

žmonių visuomet buvo kalbą (Wu mokėsi keletą 
tebėra draugiškumas, metų Maskvos universite- 

s buvo sudėta i i Mes tikime, jog Amerikos te), jis dažnai tarėsi su Ta- 
liaudyje nėra nei vieno tai-'rybų Sąjungos delegacija.

fliktus. Nors tie žygiai daroma neva vardan taikos, bet tingai knygų, liečiančių a-
jie reiškia žygius į naujus susikirtimus. Jei kam šian
dien neaišku, paaiškės rytoj.

Daleiskime, kad už metų kitų Anglijos, arba Francu-1 
zijos, arba Belgijos, ar Italijos žmonės užsimanys įsives
ti socializmą. Jie stengsis pasistatyti sau valdžias, ku
rios nebenorės EisenhoweiMo n 
įsakymų klausyti. Kas tada? Tada mes turėsime 
rankų naują Korėją — ne vieną, bet net kelias!

Europos kapitalizmą Amerikos ginklais išlaikyti 
sektis tik laikinai.

tomo energiją.
Kaip tai sužinota?

buvo
Kaisekiojama FBI seklių, 

delegacijos kuris narys už
eidavo į knygų sankrovą,irba prezidento Trumano . . , , , .

ant i pasipirkdavo knygų, įseida-

Šiomis dienomis spauda! jos ir į taikos su japonais 
pradėjo "įJačiai kalbėti a-1 reikalus.
pie parašymą taikos sutar- Tokia politika yra akla ir 
ties su Japonija. Mūsų dip- kvaila. Dienraščio Thp Dai- 
lomataį ’ pradėjo apklausi- ly Compass bendradarbis I. 
nėti kitas šalis, kariavusias F. Stone sako:
prieš japonus, ką jos mano “Neduoti Kinijai balso

> delegacija 
Šiuo metu Wu eina parei
gas Kinijos užsienio reikalų apie tokios sutarties' reika- taikos sutartyje su japonais 
ministerijoje rytines Euro
pos reikalų divizijoje.

Kinijos Komunistų Par
tija buvo įkurta , 1921 me
tais, kai Wu tebebuvo tik 
13-kos metų amžiaus. Pa
siekęs 17-ką metų, būda
mas studentu, jis įstojo .į 
komunistų partiją. Kai 
kurie sako, jog Wu 1926 
metais buvo nuvykęs į Ma
skvą ir ten įstojo į Jjsun 
Yat-seno institutą - univer
sitetą. Ten uoliai mokėsi, 
studijavo marksizmą-leni- 
nizma.

Grįžęs Kinijon, Wu įsto-, 
jo į eiles kinų, kovojusių 
prieš Čiang Kai-šėką. Ne
užilgo jis patapo Trečiojo

kos mylėtojo, kuris užgiriu 
agresiją prieš Taiwaną 
(Formozą) ir įsikišimą į 
Korėją. Neigi mes tikime, 
kad Amerikos liaudyje at
sirastų bent vienas taiką 
mylįs žmogus, kuris trokš
tų pradėt pasaulinį karą 
agresija prieš Taiwana ir į- 
sikišimu į Korėją.

“ Viso pasaulio žmonės, į- 
skaitant amerikiečius, kar
štai reikalauja taikos ir y- 
ra priešingi karui. Mes ti
kime, kad, jei taiką mylį vi
so pasaulio žmonės tvirtai 
susivienys, atsargiai ats
kirs teisingą nuo neteisin
go, tiesą nuo melo, nesileis 
agresorių būti apgaunami 
nei gązdįnami, bet ryžtin-

I gai kovos, už tiesos išlaiky-1 
mą, tai karas tikrai i

lą. Aišku, kad visos šalys būtų didžiausia klaida. Tai 
norėtų matyti tokią sutartįi būtų tokia pat klaidą, kaip 
anksčiau ar vėliau.

Bet tuojau iškyla Kinijos 
klausimas. Ji labiausia na

i uuių luiud pat ia lėtiną, naip 
I kad atėmimas balso Jungt.
Valstybėms taikos sutarty
je su Meksika, ypač jeigu

kentėjo nūt> Japonijos mili- Meksika būtų galinga jėga,

vo iš jos, tuojau ten atvyk
davo FBI žmonės ir išklau-

; sinėdavo knygų pardavėjus, 
i ką, delegacija piikdavo, ke
ikias knygas?
I Tenka atsiminti, jog de- 

Tuojau po to, kai prez. Trumanas paskelbė “pavojaus | legacijos nariai buvo sekio- 
padėtį”, pasirodė du pareiškimai. Vieną išleido New j 
Yorko Amerikos Darbo Partija, o kitą — Amerikos Ko
munistų Partija.

Darbo Partijos pirmininkas I
cantojiio griežtai pasmerkė prezidento žygį. Jis sako, kad i
jokio pavojaus mūsų kraštui iš niekur nesimato, kad | šoferiams) kurie per
“kritiška padėtis” buvo valdovams reikalinga nuslopini-! jos čia buvimo laiką ją Ve
rnui vis didėjančio Amerikos žmonių brūzdė jimd už tai-; žiodavo, po $100 “ant: arba-

! tos.” - Vadinasi,. tiems šofe-
I

Kartu su kinų delegacija 
tuo pačiu lėktuvu išskrido I

•e — šuoliais^ žengia į komu-: Londonan ir britų užsienio Wu paskutinis žodis Ameri- 
parei- kai.

Dviejų partiją pasisakymas

jami kiekviename žingsny
je. Ir tai yra ne tik su Ki
nijos delegacija,

kongresmanas Vito Mar- • daugeliu * kitų.
I Ambasadorius

bet ir su

Wu įteikė
visą

Amerikos Komunistų Partija taip pat pasmerkia pre- riams bus Unksmės Kalė- 
zidento Trumano politiką. Ji ragina Amerikos žmones dos. ’ ' ’
tęsti kovą už pasaulinės taikos išlaikymą.

Taika—tarybinės liaudies 
rtepalenkiama valia nizmą. Tarybinė liaudis nc- 

Įnuilstamai kovoja už tvirta 
v t i i - • • u 4 4. Ltaika visame pasaulyje.Valstybinio universiteto stu
dentai susirinko į mitingą an
trosios Visasąjunginės taikos 
šalininkų konferencijos nuta
rimams aptarti.

Tribūnoje prof. Janickis.
—Visų šalių plačiosios liau-Į 

dies masės supranta, kad ka- i ' 
ras gali atnešti tik naujas ne- 
aimes ir skurdą. Darbo žmo- 
ės pasiryžę nekariauti. Už
anka jau kapitalistaims iš 

darbo žmonių kraujo sunkti 
sau pelną!

Mūsų šalis — taikos tvirto-,

reikalų ministerijos ] 
girnas Lionel Lamb, gerai 

’()S į kalbas kinu kalba.pastangas remia visa pazan- • _ _v \ .
gioji žmonija. Mes tikri, kad j ; , . , .
mūsų kūrybinis darbas nuga-, vystąs, kal tu SU delegaci
ją kara t ; ja atsitiktmai — dėl to,

kad skubįs greit pasiekti 
namus. Bet mažai buvo to
kių, kurie tikėjo, jog čia y- 
ra atsitiktinumas; kiek- 

—Įdomius ; vienam buvo aišku, jog Mr. 
1 i,nk®?aHls 1 Damb bandys su delegacija 

kalbėtis, tartis..Žinoma, ta
me nėra nieko bloga.

Pokalbiai
. Pirmiau nei delegacija «

Konservatorijos studentai— 
rinkėjams

VILNIUS, sp. 28 d. 
koncertus sostinėm 
rengia Vilniaus Valstybinės 
konservatorijos studentai ir 
dėstytojai. Sudarytos 8 stu
dentų koncertinės brigados.

J. Jovaras

tarizmo. Jau jeigu kuri4 ša
lis turi teisę tarti sveria-

kuri buvo vedus kelis pra
gaištingus karus prieš

mąjį žodj dėl tos 'sutarties Jung-_ Valstybes ir~ užsi-
pobūdžio, tai Kinija: Tai vi
siems aišku. Tik neaišku, 
pasirodo, mūsų šalies val
dovams. Jie nenori nė kal
bėti, kad prie tokios sutar
ties sudarymo ir pasirašy
mų būtų, pakviesta tikroji 
Kinija: Jię Uo.rU, kad Čiang 
Kąį-seko kliką kalbėtų Ki
nijos vardu ir ją atštovau-

mg, tai karas tikrai gali i Armijos Korpuso štabo va- 
būti sulaikytas ir neprileis- do Padėjėju. Tuoj sis kor- 

Kini- pusas susivienijo su Pu--tas prie plėtojimosi.
jos liaudis darbuosis kartu 
su Jtingt. Tautų taiką my- 
linčiąja liaudimi.

“Dėkoju jums visiems!” 
Toks buvo ambasadoriaus

Tenka pasakyti, jog, tiek 
pats ambasadorius Wu, tiek

Mr. Lamb sakė, jog jis; kiti delegacijos nariai bu^o
linksmi, gerai. nusiteikę, su 
šypsą ant veido.

Kaip delegaciją iš tikrųjų 
vertins šią savo istorinę ke
lionę Amerikon, į Jungtines 
Tautas, sužinosime tik - vė
liau ,kai ji pasieks Kinijos 
sostinę. ‘ -
Apie pati ambasadorių Wu

> su Pir
mosios Armijos, korpusu; 
armijos komandierium bu
vo Ču Teh, dabartinis iVisų 
^Kinijos ginkluotų pajėgų 
vadovas, gi policiniu komi
saru buvo Mao Tse-tungas, 
dabartinis visos Kinijos va
dovas ir prezidentas.

Ir taip Wu Hsiu-čuanas 
dirbo, kovojo, vadovauda
mas liaudies ' kariuomenę 
žūt-būtinėje kovoje su prie
šu, su Čiang Kai-šėko kli
ka, kol priešas buvo nu
galėtas ,sumuštas, ir pabė
go į Taiwano salą. ZW u 
buvo nuvykęs į Maskvą 
drauge su Mao Tse-tungu; 
ten, kaip žinia, buvo suda-

, Jėi’gu taip atsitiktų, tai 
reikštų^ kąd Kinija nieko 
bendro neturėjo su sutar
ties parašymu ir priėmimu. 
Sakoma, kad prezidentas 
Trumanas taip atkaklia^
priešiųąsi, .bet kokioms, de-

traukė Amerikos žmonių 
“Jungtinės Valstijos ne

myli naujos Kinijos* režimo. 
Bet šis Kinijos .režimas yra 
didžiausias faktorius Paci- 
fiko horizonte. Jis turi 5,- 
000,000 vyrų po ginklu. Ki- 
nėapykantą.
nai yra tik už siaurutes jū
ros’; nuo Japonijos, tuo tar- 

i pu mes .esame už 8,000 my
lių nuo Japonijos. Neduoti 
jiems balso taikos sutarty
je, padaryti taiką, kuri ne
ima dėhiėsin kinų nuomo
nės, reikštų, rizikuoti karą 
su Kinija dėl apgynimo Ja
ponijos.

“Arba pažiūrėkime į ja-
1 su- 

tartįs, kuri ųeturi jų stip-
rybqms su, naująja Kinija ponu interesus. Taikos 
tik todėl, kad toks tarima- t
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sis reikštų įtraukimą Kini- i rįausi0 kaimyno užgyrimo,

roląs ar diplomatas?
Man atrodo, jis abiejose 

pareigose būdamas žino, ką 
daryti, ; Kai.reikėjo mušti 
priešą,, Wu vilkėjo kario 
uniformą, kai reikia veikti 
diplomatijoje • jis ir čia 
atlieka , savo pareigas.. Ki
taip Kinijos revoliucinė vy
riausybė jo nebūtų skyrusi

........................... rytos tarp Kinijos ir Tary-įl tokiai svarbiai -misijai' va- 
As jau rašiau Tr dar pa- bų Sąjungos svarbios į su-■ dovatttL" L - > -

kartoju: 
atvykimas pas mus turi di-

gero neduotų. Baimė to, ką 
ateityje darys Kinija, nei
giamai veiktų japonų, atei- ' 
tį, jų ekonomiją”,, ir t.t.

Išvada tegali būti tokia: 
Tiek* Amerikos, tiek japo
nų, tiek viso pasaulio inte
resai reikalauja, kad naujo
ji Kinija aktyviškaii daly
vautų padaryme ir pasira
šyme taikos sutarties su 
Japonija.

Amerikonas
.....................................................?

i

šios delegacijos tartys.
Taigi, kas Wu yra: gene- 2 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) JPenk., Gruod-Dec. 22,1950 
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Klaidingas "žinojimas" kas metai pražudo tūkstančius žmonių
Klaidingas žinojimas pra

žudo kelis tūkstančius ame
rikiečių per metus, kaip 
apskaičiavo sava it r a štiš 
This Week, nurodydamas! 
šitokias nelaimes:

Elektra ir gumines

Nežinojimas tarp 

 

“mokytųjų

Ne tik eiliniai piliečiai, 
bet ir “mokyti” dažnai ne- 
! žino paprastų apsisaugoji
mo taisyklių.

Nacionalė Saugumo Ta
ryba neseniai apklausinė jo 
baigusius kolegijas žmones 
ir štai ką atrado:

50 procentų kolegijinių

ka nuo pažasties turėtų bū
ti švelniai šildoma.
Atidarą miegamojo 
kambario durų pavojus

70 procentų amerikiečių 
laikosi tokio supratimo, kad

iNew Jersey valstijoj ne
seniai užkliuvo už storo 
elektros laido popierinis 
“aitvaras” ((kite), 
vaikas lėkdino oran, 
.ko tėvas užsimovė gumines 
(robinės) pirštinės ir drą
siai ėmėsi atnarplinti ‘“ait
varą” nuo elektrinės vielos. 
Elektra tuoj mirtinai nu
trenkė jį.

“Daugelis žmonių klysta 
n įsivaizduodami, būk užsi

movus gumines pirštines 
galima čiupinėti smarkios 
elektros srovės vielas,—sa
ko Wm. S. Brown, vienas 
Consolidated Edison kom
panijos direktorių. — Tai galima saugiai tokią žaiz- 
elektra ir nužudo tuzinus’ 
tokių per metus. Guminės 
pirštinės tegalėtų apsaugot 
tiktai nuo silpnesnės ęlek- 
rinės srovės, kokiu 110 vol- 
tų, jeigu avėtum batus su 
guminiais padais arba jei
gu grindys nebūtų šlapios. 
Bet guminės pirštinės ne
suteikia jokios apsaugos 
nuo stiprios elektros srovės 
vielų. Tokioms vieloms per
taisyti ar sutvarkyti reikia 
pašaukt technikus.”

Frank Fogaris Philadel- 
i phijoj ėjo pro chemikalų 

fabriką ,kur tuo tarpu įvy
ko sprogimas. Fogaris bu
vo matęs judamuosiuose pa
veiksluose, kaip žmonės už
sideda šlapias nosi
nes skepetaites 
ant veido ir metasi gelbėti 
kitų žmonių iš gaisro. Tai
gi ir jis, prisidengęs nosį 
ir akis pašlapinta skepetai
te, puolėsi vidun į užside
gusį fabriką, kaip gelbėto
jas. Fogaris greitai už
troško.

“Nemanykite, kad šlapia 
skepetaitė veikia kaip du
jokaukė (maska apsaugai 
nuo nuodingų dujų),—įspė
ja Philadelphijos gaisrinin
kų kapitonas Joseph F. 
Meskill. — Audeklas gali 
sulaikyti tik karčius gaisro 
garus, bet nesulaiko nuo
dingų gaisrinių dujų.”

Skęstančiųjų gelbėjimas
Pernai per klaidas nu

skendo 6,000

kurį| amerikiečių klaidingai įsi- 
Vai-1 vaizduoja, kad jeigu ant 

kiaulienos yra valdinė 
antspauda: “Inspected and 
passed by U. S. Govern 
ment,” tai būk užtikrinta, 
kad ta mėsa laisva nuo pa
vojingų trichinosis parazi- 
Ui. . y

Visi baigusieji kolegijas 
amerikiečiai manė, kad esą 
saugu ir sveika plauti sun
kią žaizdą paprastu vande
niu iš krano. Iš tikrųjų gi 
tiktai virintu vandeniu te-

“Eidamas gulti, prada-( 
ryk langus, bet uždaryk 
miegamojo kambario duris. 
Ir niekad, niekad nepalik 
atdaro langelio virš ,savo 
kąmbario, duru viešbuty
je!” ’ j - X
J ' . , ■ į smarkiai almėti? 99 iš kiek-
Atsiminimo daiktai iš karo į vieno šimto atsakė, kad jie 

.a už- aukščiau užveržtų .nosinę 
miliono s^ePeta.itę ar kitokį aude- 
daiktai ^1° gabalą, standžiai už- 

’ i sukdami pagaliuku ar kitu 
karu i irankiu. Tatai vadinama 

kai}) atsiminimo daiktus. į turniket. Bet jie neži-

Krau j o stabdymas 
užveržimu

Buvo apklausinėjami ame
rikiečiai, ką jie darytų, jei
gu susižeidus vieną ranką 
ar koją, pradėtų kraujas

nuodingas, tai šaukštas pa-

t

dą plauti. 0 jeigu naudo-j Plaukia i miegamąjį

miegamojo kambario duris 
atdaras dėl geresnės oro 
apytakos. Bet šimtai žmo- mušė ir pusantro 
nių kasmet žūva per tąsužeidė ginkliniai • 
klaidingą supratimą, 1 sako kuriuos kareiviai parsinešė | 
J. Wendell Sether, Nacio- iš dviejų pasaulinių 
nalės Gaisrinės Apdraudos 
Tarybos pareigūnas.

Gaisrai, kilę skiepuose ar 
žemutiniuose kambariuose, 
daugiausiai' žmonių numa
rina aukštesniuose bei vir
šutiniuose butuose. Tai to
dėl, j o g karštis metasi 
aukštyn. Užsikorus gais
rui, perkaitintas oras ir 
gaisrinės dujos įkaista iki 
800 ir 1,000 laipsnių ir už
plūsta viršutinius namų 
aukštus. Mirtingųjų dujų

kambarį pro atviras duris 
ir už troškina miego to jus.

Per gaisrą La Salle Hote- 
lyj Chicagoj 1946 metais 
žuvo 61 asmuo, ir daugelis 
jų mirė nuo nuodingų du
jų, o ne nuo pačios ugnies.

Panaši gaisrine nelaimė

jama nevirintas vanduo, 
tai dažnai su juom paten
ka į kraują pavojingos 
streptokokkų bakterijos.

60 procentų kolegijinių 
j amerikiečių nežinojo, kad 
nereikia verst apalpusį 
žmogų nieko gerti, nes jis 
galėtų mirtinai užspringt!. ’ taig pafiiais metaig įvyko

Ne vienas nežinojo, kad j Wincecoff Hotelyj Atlan- 
jeigu nušalusi ranka ar ko-| toj, Georgijoj: Išdegė tie 

viršutiniu aukštu kamba
riai, kurių durys buvo at
daros. Bet daugelis greti
mų kambarių, kurių durys 
ir langeliai virš durų buvo 
uždari, išliko visai sveiki.

Sether todėl pataria:

ja trinama sniegu, dėl to 
gali prisimest! gangrena. 
Pavojingai nušalusios kūno 
dalys turėtų būti palaips
niui atšildomos, dedant 
sveikas rankas ant jų. Jei
gu pirštai nušalę ,tai ran-

Šimtus amerikiečiu už
standžiai

ijj et idwiHiiiiiu vaciiixuuo. j . . y

Netikėtai iššovus tokiam no.i°>. kaip ilgai galima be
pavojaus laikyti užveržimą.

“Saugokitės turniketo! — 
šaukia Norman Engelsen, 

j Amerikos Raudonojo Kry- 
; žiaus direktorius. — Dau-< 

Daugelis nelaimių, tačiau, j gelis žmonių nesupranta, 
turniketas (užsukamas 

užveržimas) sustabdo krau
jo apytaką ir dėl to gali 
susidaryti gangrena, jeigu 
užveržimas laikomas dau
giau kaip 15 minučių. Tuo
met jau turėtų būti nu
pjauta koja ar ranka, no
rint išgelbėti bent žmo
gaus gyvybę.”

šviesos automobiliams 
i važiuoti

Wilmingtono, Delaware, 
miesto valdyba neseniai ty
rinėjo, kaip raudonos ir ža
lios šviesos gatvėse ir vieš
keliuose padeda žmonėms 
išvengti mirčių ir sužeidi
mų nuo automobilių. Ty- 

i rinėjimas apėmė nelaimin-

ginklui ar kulkai, papras
tai sakoma: “Aš ir nežino
jau, kad tai buvo užtaisy-

įvyksta, 'kuomet karo vete
ranai bando išimti šovinius 
iš parsineštų ginklų.

Vidutinis veteranas klai
dingai įsivaizduoja, kad šo
vinys tik tuomet sprogsta, 
kai jis iššaunamas iš kul
kosvaidžio, šautuvo bei pa
trankos. Tai mirtinai pa
vojingas apsirikimas. Pa
vyzdžiui, tam tikri chemi
kalai kulkoje ar didesniame 
šovinyje gali, laikui beei-. 
nant, sugadinti sproginį, 
taip, kad jis eksploduos dėl 
menko stuktelėjimo arba 
net virsdamas ant šono.

Taip neseniai atsitiko 
Chicago j. Vienas stambaus 
biznio vadas vartojo nedi
delį šovinį kaip svorį po-igus nuotikius 1,606 skers- 
pieriams ^ant stalo palaiky- gaiviuose

Šovi- per 15 pastarųjų metų, ir 
ir surado tokį, tartum, neįti- 

kiaurai ’pervėrė jam kruti- ketiną dalyką: 
aę. | Gatvėse ir skerskeliuose

sų tomis automobilinėmis 
šviesomis buvo 8 kartus ir 
pusę daugiau žmonių už
mušta ir sužeista, jiegu ki
tuose skerskeliuose ir gat
vėse, kur visai nebuvo nei 
raudonų nei žalių šviesų.

Panašus tyrinėjimas Phi- 
ladelphijoje parodė, jog au
tomobiliai dar daugiau 
žmonių užmuša ir sužaloja 
gatvėse, kur veikia signali
nės šviesos automobiliams, 
negu kitose gatvėse, kur vi
sai nėra tokių šviesų.

“Signalinės šviesos nepa
šalina pavojaus, — sako E. 
F. Koester, vyriausias 
Wilmingtono saugumo inži
nierius. — Jos tik įspėja, 
kad yra pavojus.”

Daugelis tėvų - motinų 
klysta, manydami, kad jų; įkando žmogui koją. Tad 
vaikai gali saugiai eiti persigandęs žmogus 
skersai gatvės, jeigu pa
lauks, iki žalia šviesa pa-į si visais garais pleškėti į
sirodys. Bet pasitaiko, kad

ir skerskeliuose
ti nuo išsiblaškymo;
nys netikėtai sprogo

Gatvėse ir skerskeliuose

MEDŽIAIS APSODINIMAS LIETUVOS SODYBŲ
Lietuvos kaimų ardymas ir kūrimas viensėdžių labai 

sunaikino Lietuvos sodus ir medelynus, kuriuose kadai
se skęsdavo Lietuvos sodybos. Dabar, kuriant kolektyvi
nius ūkius, labai susirūpinta Lietuvos sodybų, taip pat 
kelių apsodinimu vaismedžiais ir šiaip medžiais. Tuo 
klausimu rašo miškininkas J. Šokas. Jis nurodo Lietuvos 
valstiečiams, kaip tą darbą atlikti gerai, gražiai ir pasek
mingai. Mums irgi įdomu.

Rašo J. SORAS
Dėl sveikatos ir grožio

Lietuvos sodybų ir kelių 
1 ūkiuose apsodinimas yra 
tinas praktiškai, o taip 
sveikatos ir grožio sumeti-i toms 
mais. Sodybose medžiai ap
saugo pastatus nuo vėjo, per
kūno, gaisro, dulkių, o žiemą 
nuo užpustymo. Subrendę me
džiai yra geras kuro ir me
džiagoj šaltinis, kas ypač 
_____ i nemiškinguose rajo-

ko- 
bū- 
pat

amerikiečių, .svarbu
Tame skaičiuje buvo nema- nuošė. Be to,1 medžiai, o ypač 
žai tokių, kurie žuvo, ban- gyvatvores, sudaro tinkamas 
dydami skęstančius gelbėti, sąlygas 'naudingiems sodų 

Žymus amerikietis plati-(ir laukų paukščiams gyventi 
kikas Walter Johnson, ma
tydamas žmogų skęstant, 
nėrė iš savo valtelės į van
denį, apsikabino skęstantįjį 
Viena ranka ir’ bandė jį 
krantan išplukdyti. Bet 
persigandęs skęst antysis 
taip stipriai abiem rankom 
surakino .Johnsoną, kad 
abu žuvo.

Amerikinis Raudonasis 
Kryžius duoda šitokį įspė
jimą:

“Nešok į vandenį prie pat 
skęstančiojo. Mesk jam 

.kokį daiktą, į kurį jis ga
lėtų įsikibti. ’ Jei ne ką ki
tą, tai mesk jam bent savo 
kelinių diržą ir juom trauk

i skęstantįjį. Tiktai kraštu
tiniame atsitikime, kuomet 
nieko daugiau nelieka, gali
mą būtų tiesiog ranka imti 
jį gelbėti.”

ir daugintis. Sodybose augan
čių medžių žiedai teikia kolū
kio bitynui nuolatinio peno 
šaltinį. Del visų šių priežasčių 
medžiai kolūkiečių sodybose 
turėtų būti auginami ir globo
jami.
Sodinimas pagal planą

Prieš vykdant apželdinimą, 
reikia atlikti plaitavimą. Pa
gal kolūkio 
nustatoma: 1) kokie 
sodybiniai keliukai, 
pakraščiai, apsauginės juos
tos ir kokiomis Veislėmis bus 
sodinama, 2) kur ir kokios 
gyvatvorės numatoma sodinti.

Šį planą reikia gerai apgal
voti. Nereikia sodinti medžių 
per arti nuo'namų. Dažnai se
nose sodybose pasitaiko me
džių, kurie auga prie pat na
mų, pūdo stogus ar užstoja 
šviesą. Ąpląpnai sodinti me
džius arčiau kaip 5-6 m. nuo 
pastatų negalima.

negalima sodinti sodybose. 
Vienuose jų gyvena žalingi 
sodams, javams ir daržams 
grybai, kiti, būdami giminingi 
vaismedžiams, globoja tuos 
pat vabzdžius-kenkėjus, ku
rie yra žalingi sodams, štai, 
raugerškis ir šunobelė yra ja
vų rūdžių platintojai:

Nepageidautinas sodybose, 
ypač arti sodų, plačiai papli- 

___ tęs ir gražus'-' medis 
tinka i mukšnis ir gudobelė (krate- 

jie, gus). šermukšnyje gyvena 
žaliuodami, sudaro vaismedžiams k e n k s m. i n- 

Ypatingai gi amarai ir kandys. Ošekšnjo 
| krūmynai yra žalingi, nes jie 
platina aparus, kurie naikina 
vikius ir runkelius. ■ 

j Žemes paruošimas
medžiais, mažiau priglaudžia j Svarbu medžius sodinti tin- 
sodų kenkėjus. Labai dekorą- kamame jiems dirvožemyje, 
tyvus ir greitai auga maume- i Lengvame prie smėlio dirvo- 
dis. Keliams apsodinti spyg-, žemyje auga : klevai,- 'baltoji 
liuočiai mažiau tinka, nes jie akacija, liepa, kaštonas, ber- 
lėčiau auga ir sunkiau prigy
ja už lapuiočiuS. ,

Lapuočiai beveik visi yra 
tinkami sodyboms pagražinti.

Parinktinos bus medžių veis
lės, kurios greitai auga, gra
žios išvaizdos, gražiai žydi ir 
teikia gerą medieną 
sius: klevai, liepos, 
kaštonai, guobos,

Medžių parinkimas
Kokie medžiai labiau tinka 

sodyboms? Sodybų pakraš
čiams ir apsauginėms juos- 

apsodinti labai 
spygliuočiai medžiai, nes 
ir žiemą 
tinkamą užvėją, 
tinkama yra eglė. Savo nuka- Į 
rusiomis iki žemės šakomis ji 
nepraleidžia vėjo. Be to, eglė, 
būdama negimininga su vais-

situacijos planą
keliai, i uosiai, ąžuolai, ypač 

sodybų * ji, beržai ir vaismedžiai —

arba vai- 
akacijos, 
topoliai, 
raudonie- 

tai
tinkamiausi sodybų ir jų, pak
raščių medžiai.

Be šių medžių veislių labai 
gražiai derinasi ir iš pietinių 
rajonų atgabenti spygliuočiai 
medžiai. Labai gražios yra si
dabrinės eglutės, kėniai, tujos, 
įvairūs kadugiai.

Be medžių 1 reikia sodybas 
papuošti dekoratyviniais krū
mais: jazminais, .alyvomis, 
putinais, svarainiui, žilakrū- 
miu ir kt.

kaštonas, 
topoliai,

žas. Vidutiniai drėgname dir 
vožemyje auga: jovaras, pa
prastasis klevas, 
siauralapė liįepa,
gluosniečiai, kriaušės, obelys, 
žemuose drėgnuose dirvože
miuose gali augti: plačialapė 
liepa, uosis, ąžuolas, eglė, 
obelys ir kt.

Sodyboms apsodinti tinka 
lapuočiai, žmogaus ūgio me
deliai, išauginti medelynuose 
ir turį stiprias šaknis. Tokie 
modeliai mažiau nukenčia nuo 
įvairių pavoją ir greičiau iš
auga. Nesant medelių mede
lynuose, galima imti 
ko, tik reikia juos 
paruošti — apkasti 
šaknis)..
“Gyvosios” tvoros

Tvarkant sodybas ir 
diiiant jas medžiais, 

___ kreipti dėmesį į medinių tvo- 
|rų pakeitimą gyvatvorėmis.

Pavojingi medžiai 1 Medines tvoras reikia naudo-
Yra ir medžių,..kurių iš visoįti tik gyvuliams aptverti, o 

sodybas reikia papuošti gy
vatvorėmis. Medinės tvoros 
yra laikinos ir be reikalo pūdo 
daug miško medžiagos. Tin
kamai prižiūrirųos gyvatvorės 
yra visų patvariausios tvoros, 
kurios gali atlaikyti dešimtį 
metų be jokio “remonto.” 

Gyvatvorės taikintino.s at
skiriant kolūkyje kiemus nuo 
gyvenamųjų namų, daržų ir

šer- sodų,, o taip pat apsodinant 
kelelius ir pievutes. Prie namų 
galima auginti ir vaiskrūmių 
gyvatvores.

Gyvatvorių aukštis gali būti 
įvairus. Apsauginės juostos, 
jei jos yra gyvatvorių pavida
lo, auginamos 2—3 metrų 
aukščio, vidutinės gyvatvorės 
— 0,75—2 metrų aukščio, že
mosios — iki 0,5 metro.

Gražios gyvatvorės išaugi
namos iš paprastų medelių. 
Aukštosioms gyvatvorėms tin
ka beveik visos medžių veis
lės, kurios nebijo karpymo, o 
žemesniosioms galima naudoti 
be (medžių veislių ir krūmai: 
jazminas, ligustras, 
serbentai, erškėtis,
putinas, žilakrūmis, sidabra- 
žolkrūmis ir kt. Spygliuočiai 
—eglė ir tuja labai tinka ža- 
liatvorems auginti.
Priežiūra

Gyvatvorės, kad jos būtų 
tankesnės, kad turėtų vienodą 
aukštį ir gražią formą, kar
pomos. Lapuočiai karpomi du 
kartus per metus: pirmą kar
tą—anksti pavasarį, dar prieš 
sprogimą, antrą kartą — ru
dens pradžioje. Jei nespėjama 
pavasarį, tai pakanka ir rude
ninio karpymo. Eglaičių ža- 
liatvorę galima karpyti tik 
vieną kartą per metus, apie 
rugpjūčio mėnesio pradžią. 
Tada likę .pumpurai dar iki

ir iš mis
is anksto 

(atkirsti

apžel- 
reikia

Apie tą klaidingą grybų 
išbandymą rašo dr. William 
F. Boos savo knygoje ‘“The 
Poison Trail”:

“Sidabras pajuosta nuo 
grybų tiktai todėl, kad juo
se yra sieros. Daugelis ge
rų valgomųjų grybų turi 
daug sieros ir beveik tuo
jau pajuodina sidabrinį 
šaukštą. Antra vertus, kai. 
kuriuose nuodinguose šun-

I grybiuose yra menkai sie
ros ir jie visai mažai tetam- 
sina* sidabrinio šaukšto

Apriejimai ir nuodingų 
gyvačių įgylimai

Pasiutęs šuva Los Ange- 
j pirm keleto mėnesių

ūmai
įšoko į automobilį ir leido-

arčiausią ligoninę, kad gel- 
automobilistas nepaiso ran- betų nuo pagedimo. Jis 
donos šviesos arba nepaste- buvo taip susinervinęs, kad
bi* jos; tai ir užmuša ar 
sužeidžia vaiką, drąsiai ei
nantį skersai, pasitikint ža
liąja šviesa.

Žalioji šviesa neužtikrina 
saugumo. Ji dažnai reiškia 
pavojų.

Šungrybiai
Pernai 21 amerikietis mi

nepajėgė suvaldyti savo 
automobilį, smogė į kitą 
automobilį ii’ pats tapo už
muštas.

Tas žmogus būtų išlikęs 
gyvas ir sveikas ,jeigu ne
būtų turėjęs klaidingo “ži- 

Inojimo.” Jis klydo many
damas, kad jeigu tuojau po 
apriejimo nesigydysi, tai

rę nuo nuodingų šungry- tau jau ir galas — pasiūti-
bių, kaip oficialiai rapor
tuota. Jų tarpe buvo ke
li, kurie pasitikėjo senovi
niu išbandymu, kur sako
ma, “prik 
sidabruota

i grybo, ir

mas ir mirtis.
“Nepamesk .galvos, jeigu 

tave įkanda nužiūrimas 
kaipo- pagedęs šuva,—įspė- 

sidabrinj ar|ja amerikinis Raudonasis 
i Kryžius. — Pagedimas šv 
nyse išsivysto per 10 di< 
nu po apriejimo, bet žm< 
guje daugia^ laiko užtru 
ka iki pagedimo; taigi yl'a 

' užtenkamai laiko jšsigydy- 
I ti Pasteur’iniu būdu, jeigu 
pasiutęs šuva būtų apsiė
jęs. Čia yra tik viena iŠ-

u-

San Antonio, Texas, dak
taras Dudley Jackson, pa-paruošti: 

z geresne skilbęs žinovas gydymo po 
nuodingų gyvačių įgylimo, 
sako:

“Nėra pavojaus, kad jūs 
įnirtumėte tuojau, kai tik 

! nuodinga gyvatė įgilia. Nė- 
i ra reikalo desperatiškai 
i skubėti per šešias valandas 
ar daugiau, apart tokio at- 

■ sitikimo, kur gyvatė įgylė 
' veidą ar krūtinę. Svar-

lapuočius ■

žiemos turi laiko sustiprėti ii 
ateinantį pavasarį išleidžia 
stiprius ūgius.

Apsauginės gyvatvorės so- i 
dinamos keliomis eilėmis ir'imtis:
žymiai tankiau, negu groži- (va įkando galvą ar kaklą, 
nefc, unksninės (eglės), tan-; tai tuojau reikia, gydytis 
kiau, negu šviesinęs (ąžuo- Pasteur’io būdu.” 
las). Visoms gyvatvorėms že
mę reikia iš anksto 
perkasti, patręšti 
perpuvusia žemo. 
Kada sodinti?

Geriau sodinti
medžius rudenį, ypač tuos, 
kurie yra atsparūs žiemos šal
čiams. Lapuočius, kurių ūgiai 
blogai sumedėja ir yra jaut-; 
rūs šalčiams (baltoji akacija 
ir pan.), geriau sodinti pava
sarį. Spygliuočiai taip pat so
dinami pavasarį. Gerose že-' veidą ar krūtinę, 
mėse gali būti sėkmingas tiek biausia — tai ramiai laiky- 
rudeninis, tiek ir pavasarinis į tis ir vengti pamišusio bė- 
sodinimas. Visi medeliai sodi
nami tada, kai augimo laiko
tarpis yra pasibaigęs, i 
lapams pageltus ir krentant. 
Spygliuočiai sodinami irgi 
nustojus jiems augti. Pavasa
rinis sodinimas atliekamas 

svarainis,, kuo anksčiausiai, kai tik išei- 
spirėjajna pašalas.

Pirmieji metai
Medelių prigijimas ir jų iš

vaizda priklauso nuo tinka
mos priežiūros pirmais me

lais. Pirmais metais medelių 
priežiūra: laistymas sausroje, 
apsauga nuo pažeidimų ir 
pan.

Tinkamai prižiūrėdami pa
sodintus medelius, juos globo
dami ir ugdydami, mes neto
limoje ateityje turėsime skęs
tančias žalumynuose kolūkių 
sodybas, kurios teiks tarybi
niams žmonėms pasigrožėji
mą, sveikatą ir naudą.

i Miškinųikas J. Šokas.

-giojimo į visas puses. Be 
•to*, atsiminkite, jog degtinė

tai yra | nėra jokia gyduolė ruio'gy- m-iIonE , — . ' m rrvates įgylimo.

JAPONIJOS PREKYBA
SU AMERIKA ‘

Tokio. — Japonija per 9 
pirmuosius šių metų mėne
sius išgabeno ir pardavė 
Jungtim Valstijoms $127,- 
723.912 vertės dirbinių bei 
medžiagų. Tuo pačiu laiko
tarpiu Amerika įgabeno Ja
ponijoj] ir pardavė $311,- 
495,977 vertės dirbinių bei 
produktų.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai atė
mė iš francūzų dar vieną 
tvirtovišką miestą, Dinlapą, 
netoli Kinijos rubežiaus.

3 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. paily) -Penk., Gruod-Dec. 22, 1950



A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

11-28-50 19 -

(Tąsa)

Visi žiūrėjo naujų armotų, stebėjos, ai
manavo ir kraipė galvas. Prie armotų 
stovėjo prancūzų sargyba. Vienas kitas 
kryžiuotis mėgino su jais kalbėti, kaž
ko klausė, bet prancūzai nesuprato. Han
sas Zvibakas, • pasigirdamas broliui Os
karui ir kitiems broliukams bei knech
tams, atstūmė smalsuolius nuo vienos 
armotos ir, kaip didelis artilerijos žino
vas, pradėjo aiškinti, kur paraka Įpila, 
pro kur iššauna, kokio didumo akmenį 
ar geležinį sviedinį į tūtą įdeda. Pran
cūzas sargybinis jam kažką .pastebėjo, 
bet Hansas, nors ir nesuprato, vienok 
sulinksėjo galva, pasakė “ja ja, javo!’’ 
ir aiškino toliau. Žinių apie anuotas jis 
greit pritrūko ir pradėjo pasakoti apie 
patį karą:

—O anais metais, kai su didžiuoju 
magistru griovėme Vilniaus sienas, tai, 
būdavo, kad paleisi iš tokios armotos ak
menį, kad duos į sieną, tai taip pro abi 
kiaurai ir išeina.

—Pro abi kiaurai! O sanctus Bonila- 
cius!—nusistebėjo iš minios knechtas.

—Taip, pro abi sienas kiaurai ir išei
na . . . Paskiau, greta tos skylės, darome 
kitą, trečią skylę . . . Bet ir pagonys gu
drūs: kolei mes iššaunam, jie tuo tarpu 
abi skyles ir užmūrija.

—Ir užmūrija?!
—Ir užmūrija. Ir taip greit mūrija, 

taip greit, jog nesuskubsi nė šaudyti.
—O ar paėmėt pilį?
—Pirmutinę paėmėm ir sienas išgrio

vėm, bet kas iš.to, kad radome dar ke
turias pilis ir sienas — vienas už kitas 
storesnes!

—Tai Vilniaus ir nepaėmėt?
—Atidėjom kitam kartui . . . Pago

nių pilis griaut ar lygiame lauke su jais 
kautis tai patys niekai, bot apsaugok, 
saldžiausias Jėzau ir Motina švenčiau
sioji, su jais pradėt’ muštis miškuose ar 
kur pelkėse!—ir brolis Hansas persižeg
nojo ir mostelėjo ranka.

—O kas?—nustebę iš karto paklausė 
keli smalsuoliai ir išvertė akis.

Brolis Hansas, tarytum, jų ir neišgir- 
o. Atsidusęs" nusigręžė jis į miestą ir 

pasidarė liūdnas.
—Kas, broli, pasakok, kas?—pradėjo 

jį prašyti smalsuoliai.
—Baisu ir pasakot.
—Na, o kas?
—Geriau jums ir nežinot.
—Na?
Brolis Hansas grįžtelėjo į bažnyčią, 

skubiai vėl persižegnojo ir, prisikišęs 
prie senesniojo knechto, pašnibždomis 
pasakė:

—Miškuose ir raistuose jiems padeda 
patys jų dievai, velniai, raganos, monai 
ir padvėsusiųjų pagonių vėlės!!!

Visi šiauštelėjo nuo brolio Hanso ša
lin ir, nusigręžę į bažnyčią, pradėjo žeg
notis. Kiti sukalbėjo maldeles. ’ Hansas 
pasakojo toliau, bet taip, kad girdėtų ir 
nauji smalsuoliai, kurių rinkosi apie jį 
vis daugiau ir daugiau.

—Anais metais, kai mes grįžome su 
didžiuoju magistru jš reizo, tik žiūrime, 
pamiškėje ilsisi pagonių būrelis. Visi 
raguoti, meškų ir vilkų kailiais apsikars
tę. Ilsis, kūrena ugnelę ir nemano nei 
mūsų pulti, nei bėgti . . . Vardan dievo 
tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios! 
Broliai riteriai, kardais juos! — sušuko 
didisai magistras ... Ir mes juos puo
lėme . . .

—0 ar daug jų buvo?—paklausė kaž
kas iš būrio. , •

—Palauk, netrukdyk, — sudraudė jį 
kitas.

,—Visai nedaug, tik saujelė. 0 mūsų 
kelios vėliavos . . . Tai, kad žinotumėt, 
broliai, kad pulsim mes juos, kad pulsim. 
0 jie, kolei mes nebuvome nuo jų per ko
kį Šimtą; žingsnių, nė iš vietos nepakru
tėjo. Tik kai. pamatė, kad mes jau kar
dus iš makščių ištraukėm, greit pašoko 
nuo žemes, ant žirgų ir miškan.

—Miškan?!. Pabėgo!,..
—Ant žirgų ir miškan . . Bet čia tai 

ir buvo mūsų pražūtis! Kai tik jie miš
kan, mes paskui ... Aš vieną veju, veju, 
baigiu siekt kardu, va, vienas,' dų, trys 
ir jau ųųirnsiuĮ pagoniui galvą, tik, (j 
viešpatie! O sopulingoji motina: ogi 
priešaky stuobrys, o ant stuobrio vel
nias!!! ‘ . j .

—-O heilige Maria!—išsiveržė iš visų 
krūtinių.

—O ant stuobrio raguotas velnias! Ir 
kad toks gi biaurus, kad toks gi baisus, 
kad, apsaugok, angele? sarge, tokį mirties 
valandoje* pamatyti ... Ir kad puls ant 
manęs, su visu stuobriu! Brašku braš
kuti, trašku traškini . . .

—O heilige Maria! . . . Sanctus, sanc- 
tus, sanctus Dominus Dėtis . . .

— Brašku braškiai, trašku traškuti! 
Aš mečiau kardą, sugriebiau rožančių ir 
vos vos suskubau jį peržegnoti. Kai per
žegnojau, tai, kad žinotumėt, velnias 
stuobriu, o medis tai taip ir padrioskėjo 
po pat mano kojų; šakomis man net ap
siaustą nuplėšė . . . Žiūriu—kiti mūsų 
broliai jau raitosi po medžiais prislėgti; 
kitus jau raganos smaugia, .velniai ka
muoja, ir cypia visur tik cypia, kaip 
prageri1, o iš po ’ kiekvieno kelmo kokia 
nors bjaurybė lenda ir krikščionišką 
kraują čiulpia! . .

—Sandus, sanctus, sanctus Dominus 
Dous,—vėl pradėjo melstis vienas brolis, 
tuo tarpu vieni susiėmė už širdies, kiti 
už galvos; ir visų krutėjo lūpos ir šnibž
dėjo maldeles . . .

—Daug taela mūsų brolių žuvę). Pats 
didysis magistras tik dėl to išbėgo, kad 
turėjo su savimi nuo viešpaties grabo 
šventos žemės žiupsnelį. Kiti irgi, kurie 
suskubo peržegnoti bjaurybes, tie1 dar 
šiaip taip paspruko, o narsieji, kurie 
mėgino su kardu atsiginti, visi žuvo. 
Daug tada toje giraitėje1 ir savų, ir sve
timšalių riterių dingo. Ir kokių narsių 
riterių! . . Paskiau, kai mes begome, tai 
visą naktį girdėjome1 užpakaly vėlių ir 
velnių cypimą. Vijosi iki pat sienos; kai 
įbėgome pašvęston ordino žemėn, tik ta
da atsikvėpėme1 ir mišias šventas už žu
vusius atlaikėme ,. . .

—Kad būtų elidisai magistras pirma 
peržegnojęs giraitę, o paskiau jau vedęs 
jus į mūši,—pastebėjo kažkas, iš būrio.

—Taigi, kad būtų susiprotėjęs, bet 
kas gi žinojo. Ir giraitė, regis, medžius 
suskaitytum, e), žiūrėk, kelias vėliavas 
išklojo; o kiek savo turto mes ten pali
kom, kiek turto, kokių gerų arklių, — ir 
brolis Hansas, giliai atsidusęs, nutilo, 
bet ilgai ištylėti negalėjo. Po valandėlės 
jis vėl prabilo:

—Jeigu taip įžengi į girią, tai dar 
nieko, bet jei nežinodamas žmogus pa
tenki į jų šventą gojų, tai tokių bjaury
bių pamatysi, jog didžiausias nusidėjėlis 
mirties valandoje panašių nepamatys.

—-Bei kodėl gi tos miško dvasios jiems 
patiems nieko nedaro! — stebėjosi smal
suoliai.

—Ką jos jiems darys, kad vis tiek jie 
jų: nudvės kuris pagonis—-ir vėl jų! . . 
Vieną kartą šventame gojuje aš nukir
tau jų krivę, tai, kad žinotumėt, galva 
žemėn, o iš gerklės šmulkšt žaltys, ir po 
kelmu!

—Tai pagonies vėle!—pasakė visas iš
balęs knechtas.

—Kad pagonis vėlės neturi/—pastebė
jo jam brolis.

— Ne, turėt tai turi, tik jo vėlė dar 
kūno prakeikta!—atsikirto knechtas.

Hansas Zvibakas nutraukė jų ginčą ir 
pasakojo toliau:

—Savo pilyse irgi narsūs, laikosi iki 
paskutinio. O kai pamato, kad jau vis 
tiek nebeatsigins, tai sukrauna vidury 
pilies laužą, sulipa, visi su vaikais, su pa
čiom ir susidegina. C) kovos lauke ku
ris parkrinta, tai tol iš tavęs šypsos, kol 
jam visą galvą sudaužai. O gajūs ko
kie, kaip gyvates ...

Pasigirdo armotos šūvis. Minia krūp
telėjo, visi atsigręžė į tą pusę, kur iššo
vė. Iš/iiž kalnelio kilo dulkių debesys, ir 
tuojau pasirodė naujos kariuomenės bū
rys. (Smalsuoliai, palikę armotas ir pa
sakotoją brolį Hansą^ visi metėsi į vieš
keli, arčiau prie miesto vartų. Ir Oska
ras Fuchsas su broliu Hansu nuskubėjo 
prie miesto vartų. Dar iš tolo pasigir
do duslus, bet sutartinis prisiartinan
čios kariuomenes šventų giesmių giedoji
mas. Kai būrys prijojo arčiau, visi pa
žino Saksonijos markgrafą Fridrichą.

—Tai markgrafas Fridrichas, Fridri
chas, — šnibždėjo smalsuoliai ir laiku 
nusiėmė kepures.

(Bus Daugiau)

Viršuje: Apsigynimo sekretorius generolas George 
C. Marshall ir gen. Omar Bradley. Jie šnekasi po 
pasitarimo su prezidentu Trumanu del paskelbimo 

šalyje nepaprastos, kritiškos padėties.
Apačioje: Valstybės sekretorius Dean Acheson kal
basi su dviemis senatoriais apie Amerikos užsieninę 

politiką.

SKAITYK IR MOKYKIS
Sliekas — naudingas gyvū

nas. Garsusis Anglijos moks- 
i liniukas K. a r o 1 i s Darvi
nas pirmutinis ištyrė siu gy- 
jvūnų reikšmę dirvožemiui. 
Į Ypač didelę reikšmę jie turi 
■drėgno klimato šalyse. Išraus- 
j darni dirvožemyje urvelius, 
i sliekai padeda prasiskverbti į 
Idirvožemį orui ii‘ vandeniui.
Oras ir vanduo padeda dirvo
žemyje vykstantiems chemi
niams procesams, per kuriuos 
augalinės ir gyvulinės lieka
nos greičiau perdirbamos į 

j maistingąsias medžiagas, mai
tinančias augalų šaknis.

24. Įvairiu grupių 
kirmėlių kilmė.

Kaip matėme, paprasčiau
siai sudarytos yra plokščiosios 
kirmėlės. Tai’p plokščiųjų kir- 

,mėlių yra ir laisvai gyvenan
čių — vadinamųjų b 1 a k s- 
į t i e n ir o t ų j ų k i r' mėlių, 
I turinčių, apskritai, tuos pa
čius požymius, kaip ir jų pa
razitiniai giminaičiai. Nuo pa
razitinių kirmėlių jos skirias 
tik tuo, kad turi “akis.” >Svar- 

’i blausias plokščiųjų kirmėlių 
j požymis — suplotas kūnas — 
lyra būdingas ir blakstienuo- 
i tosioms kirmėle,ms. Jų veisi- 
j mosi organai nelabai teišsivys- 
tę. Gyvena jos upių ir jūrų 

'i vandenyse, ir blakstienuoto- 
mis kirmėlėmis vadinamos 

! del to, kad visas kūnas apau
gęs vienodu' smulkių blakstie
nų apdangalu.

Kirmėlių kilmė. Šių laikų 
mokslas mano, kad blakstie- 
nuotoSios kirmėlės yra kilu
sios iš duobagyvių.

Iš senovinių blakst'ienūotų- 
jų kirmėlių kilusios ir visos 
sudėtingesnio sandari) kirmė
lės, tai yra žieduotosios. Nei'a 
abejonės, kad iš' 1 žemesniųjų 
kirmėlių rūsių yrą kilusios ir 
apskritosios kirmėlės, tačiau 
tiksliai jų raidos mokslas dar 
nėra susekęs.

I . IX.
V TIPAS. MINKŠTAKŪNIAI, 
ARBA MOLIUSKAI.

Visi gerai pažįstame lėtai 
vandenyje judančius gyvūnė
lius, gyvenančius klietose 
kriauklėse ir- vadinamus srai
gėmis. Sraigės priskiriamos 
prie' minkštakūnių, arba kitaip 
vadinamų moliuskų.

I ’a vad i n i mas “mi nkštąk ū- 
niai” duotas dėl to, kad pd 
kietu kiautu iš tikrųjų slypi 
minkštas, gležno kūno gyvū
nėlis. .< • . ? ' . , • ‘

Minkštakūnių yra labąi 
daug ir įvairių atstovų, palis

(jų gyvena sausumoje, tačiau 
daugumas minkštakūnių — 
vandeniniai gyvūnai, gyvena 
ir gėluose vandenyse, ir jūro
se.

I >
1 
I

Į 25. Bedantė -»— minkštakūnių 
atstovas.

Be d a n t e s gyvena to- 
.kiose vietose, kur upės dugne 
ihėra augalų ir smulkus smė- 
Jys, šviežio tekančio vandens 
i plaunamas, truputį pridengtas 
dumblu.’

i Išviršinis bedantis sandaras. 
Bedantė apsaugota dviejų su
veriamų juodai žalių geldelių; 
tų geldelių kraštais Įsmigusį į 
smėlį. Rausva raumeninė at- 

lauga, panaši į liežuvį, išlindu- 
Isi iš geldelių 'plyšio. Tai va
dinamoji koja. Ji įkimba į 
smėlį ir paskui kiek susitrau- 

! kia, p a t r a u k d a m a į save 
( kriaukle su minkštu ir gležnu 
| kūnu.
I

Stebint bedantę, lengva nu- 
I statyti, kad vienas — plates- 
, nysis — kriauklės galas yra 
priešakinis, o kitas— Šiaures
nysis— užpakalinis; tas kriau
klės kraštas, kuris įsirausęs į 
smėlį, gali būti vadinamas 
pilviniu, o viršutinis — nuga
riniu. Jei bedantę įdėtume į 
didelį akvariumą, tai užpaka
linėje kūno dalyje galėtume 
pamatyti du vamzdelius. Vie
nas vamzdelis, apvedžiotas 
juodu kraštu, vadinamas žiau
nų vamzdeliu. Pro jį vanduo 
įeina i kriauklės vidų. Viršum 
žiaunų vamzdelio matyti ant
ras, viršutinis, vamzdelis, pro 
kurį vanduo ir maisto atmatos 
išeina lauk. Tai užpakalinės 
angūs vamzdelis.

Tokio pat sandaro, kaip 
bedantė, yra i) jai gimininga 
perlinė .

Bedantės koja ir. abu vamz
deliai — jautrūs, o paliesti 
greitai reaguoja. Ir koja, ir 

I abu. vamzdeliai tupjaus įtrau
kiami į vidų, o apatiniai <pil- 

įviniai) kriauklės kraštai stan- 
Idžiai užsidaro.

Aštrus peilis, įkištas tarp 
geldelių, priešakiniame ir už
pakaliniame kriauklės gale 
atsiręmia į du tamprius rau
menis, kurie uždaro geldeles. 
Jeigu- tuos raumenis perplau
sime, tai geldelės pačios atsi
darys, n'es kriauklės nugaroje 
yra ypatingas, tamprus ra,iš- 
telis, kuris išsitempia ir atida
ro kriauklę. Suspaųsdami 
kriauklės kraštus, raumenys 
nugali to* raiščio pasipriešini
mą. ; ( , |

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

- - - - -- - --- —--------------------- --------------------------- ------------------------------------------ r---- ------------------—--------——————

ŠIRDIES PLAKIMAS
Gydytojau, mane jau ke- 

I lėtą kartu įbaidė mano šir- 
i d is.

Dabar man 63 metai. 
I šiaip sau nieko labai to
kio. Dirbinėja, krutu. Jau- 

; čiuos vidutiniškai. Bet del 
širdies užeina neramu.

Pirmą kartą, jau bus ko- 
; kie 25 metai, man buvo už- 
ėjęs greitas širdies plaki
mas, gal nuo nuovargio. 

I Plakė gal dukart greičiau, 
negu paprastai, gal pusva
landį. Paskui apstojo, nuri
mo.

Antrą kartą, prieš 15 me- 
i tų, vėl mane suėmė širdies 
j plakimas. Ir plakė beveik
parą, ir užmigt nelabai da
vė. Paskiau buvau pas gy
dytoją. Nieko bloga nesura
do. Sake, gal nuo ųervų ir 
raumenų įtempimo, nuo pri- 
vargimo.

O šį pavasarį ir vėl buvo 
man tas nelemtas <šjrdies 
plakimas. Šiuokart užsitęsė 
net dvi savaites. Gydytojas 
su adata leido ir tokių ir ki
tokių vaistų, davė ir tokių 
ir kitokių piliulių, ir vis 

tiek pat. Galų gale, nuo di- 
gitalio ekstrakto mušimas 
ėmė eit retyn ir pamažu 
sunormalėjo.

Per tą priepuolį buvo 
silpna, kartais svaigu ir 
sunku ant krūtinės. Dabar 
jau keli mėnesiai ir vėl ra
mu. Nuo ko tai galėjo būt 
ir kaip to vėl išsisaugot?

Atsakymas.
Tai pačiam veikiausia bu

vo anais kartais užėjęs pri- 
, puolamas širdies plakimas 
I — paroxysmal tachycardia 
—priepuolinga greita šir
dis.

Čia esti visaip. Gali taip 
įvykti nuo kokių staigme
nų, nuo nervinių sukrėtimų, 
nuo staigių pastangų ir 
persidirbimo. Tik dėl šir
dies nervų įtempimo ir šir
dies raumenų nuovargio. 
Šitokie plakimo priepuoliai 
nėra pavojingi, ir jų gali
ma vengt. Manau, kad ir 
Sveikam buvo tokios rūšies 

i priepuoliai.
I Bet gali būti ir rimčiau. 
Gali būti širdies kraujota
kos koks sutrikimas, vaini
kinių arterijų susignybi- 
mas arba net užsikimšimas 
kurios šakos. Nuo to šir
dies raumuo apsilpsta ir i- 
ma plastęti. Reikia tada ra
miai laikytis, gulinėt, sun
kiai nedirbt, nekelt.

Ar šiokį ar tokį širdies 
plakimo priepuolį reikia 
greičiau sustabdyt. Tegūl 
gydytojas su addta įšmirk- 
ščia neostigmine methylsul
fate, 1 mg. Šitas prepara
tas esti nevienodo stipru
mo. Senovinis nęostigminas 
arba prostigminas, 1:2000

vieno kubinio centimetro 
ampulėj turėdavo pusę mi
ligramo to vaisto (0.5 mg. 
per c.č.). Tai reikia į- 
šmirkšt dvi tokias ampules. 
N au j asai preparatas stip
resnis: high strength, jjibs- 
tigmin mėthylstllfate, 1 mg.
per c.c. ' ,

Jei širdis nenurimo, tai 
už pusvalandžio vėl reikia 
įleist to vaisto 1 miligra
mą.

Be to, reikia gero mais
to, visokių vitahilnų miši
nio ir vidutinio veiklumo, 
be perdėjimo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kino žurnalas
“Tarybų Lietuva”

VILNIUS, šp. 28 d.—Lietu
vos Kinematografijos- ministe
rijoje įvyko “Tarybų Lietu
vos” kin0 žurnalo eilinio nu--* 
m'erio4 peržiūra. Pirmasis žur
nalo siužetas pasakoja apie 
tai, kaip Dotnuvos jajono 
“Aušros” žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai nutarė paremti 
Šiaulių rajono žemdirbių krei
pimąsi dėl tolesnio visuomeni
nės gyvulininkystės pakilimo.

Atskiruose kadruose paro
dyta kolūkio raudonoji gur
guolė su grūdais, važiuojanti 
į Krakių paruošų punktą.

Nufilmuotas “Kovos” fabri
ko geriausiųjų gamybininkų 
pasitarimas, kuriame buvo 
svarstomi spalinio socialistinio 
lenktyniavimo pirmieji rezul
tatai.

Operatoriai taip pat^užfik- 
savo atskirus momentus iš 
draugiško futbolininkų susiti
kimo tarp 1950 metų TSRS 
futbolo čempiono CDKA ir 
Vilniaus “Spartako” futboli
ninku. 4.
Šaunus daba£ 
taiką stiprinant

KLAIPĖDA, sp. 28 d. — 
Miesto elektrinės darbininkai 
su dideliu pakilimu susirinko 
į mitingą, skirtą antrosios Vi
sasąjunginės taikos šalininkų 
konferencijos nutarimams ap
svarstyti. Mitingą atidarė 
vietos komiteto pirmininkas 
A. Jaras.

Po to žodį gauna darbinin
kas Labanauskas. Jis pareiš
kė :

—Mes vieningai pritariame 
taikos šalininkų konferencijos 
nutarimams. Mes norime tai
kos! Mūsų pastangos nukreip
tos kūrybiniam darbui, komur- 
nizmo kūrybai ir jokiu būdu 
neleisime imperialistams su
trukdyti mūsų taikų darbą.

—Mūsų kolektyvas, — pa
reiškė kalbėjęs inžinierius Be- 
niušis, — įnešė šaunų’ indėlį į 
kovą dėl taikos: baigiame 
įvykdyti metinį gamybos pla
ną, per 9 mėnesius, męs su
taupėme 850 tonų anglies. 
Mes ir toliau savo darbu1 sti
prinsime mūsų Tėvynės galią.

Mitingo dalyviai pasižadėjo 
dar šaunesniu darbu, stiprinti 
taikos reikalą.

Šis sužeistas amerikietis karys yra tik vienas iš .dau
gelio tūkstančių sužeistųjų Šiaurinėje Korėjoje. Jis 

bus išgabentas i Japoniją gydymuisi. < ,

4 psl.--Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod-P«ic. 32,1950
• . ' i -



Laisvės vajus San Francisco, Cat į
(Tęsinys nuo pirmo puslapio)

J. Bimba, Paterson

S. Tvarijonas, Detroit .. 
• S. Rauduve, Pittston, Pa

V. Ramanauskas, Minersville, Pa. ...

..• 210 

... 200 
.. . 196

• 196 
. • . 168 
... 164

Po miestą pasidairius

Kiek laiko atgal teko užei- 
| ti į judžiuis, kur tikėjausi pą- 
j matyti tinkamą veikalą 
kro žmonių gyvenimo, 
u žsibaigus pi rmesn iam
veikslui, pradėjo rodyti, 
trą veikalą “Už geležinės

F. Bloznelis, Catskill
Wm. Goodis, Utica, 1

K. Zambasevičius, Reading, Pa.

G. Kvietkas,

• • • t • •

Pa. ...

V. Padolskis, Mexico, Me.......................
Pr. Jočionis, Detroit, Mich........... • . . • .
M. Bendinskas, Summerlee, W. Va, .. 

. : ‘A. Kulbis, Coal Center, Ik’. .......

.. 140

.. 140
140
140
140
112
112
112
112
104
84
84
84

iš ti-
Bet 
pa-; 
an
il ž-

dangos.” Kadangi jau tikie- j 
tas buvo užmokėtas, tai, žino

ir nenoromis turėjau žiū-ma,
i reti į tas klastuotas nesąmo-
; nes
į Tas judis, niekšingai peizoja
'darbo žmonių iškovotas teises
Sovietų Sąjungoj ir abelnai

prieš Sovietų

farrifville, Conn

A. Trenkus, Moline, III. ............. ..................... 56
F. Madison, Youngstown,- Ohio ......................... 56

AUKOS LAISVEI
Sekamai gavome aukų dienraščio reikalams:
K IJiaitis. Orlando. Fla. .... ........$10.00

• • • 6.00

visame pasaulyje.
žiūrint į tokį klastingą vei- i 

į kalą, kyla mintis, kaip taip, Į 
i rodos, galėtų per akis meluoti 
• ir žeminti tai, kas yra gerai 
milijonayns žmonių? Jęigu. 
tas negerai reakcionieriams, 
tai eikvoja milijonus dolerių 
visokioms klastoms, kad tik 
apgauti, žmones, būk tai- tik | 

i kapitalistinė tvarka geriausia ; 
i pasaulyje, o ką žmonės iško- | 
jvojo, tai tik purvas. Nors ro- 
i dant minėta veikalą valdau- 
! *■ c 

jčioji klasė mano, kad žmonių 
I didžiutna su jais ir tiki, ką tas 
i veikalas nusako, bet-publikoj 
radosi tik keletas silpnadva- 

jsių, kurie tam pritarė, o di- 
l džiuma mažai kreipia domės ;svaigulį.

i priežiūra.
savo

F. Morkevičia, Brockton . . ■ 3.00 
. . . 3.00

tą klastingą veikalą.
Kiek vėliau teko užeiti į ki-i 

teatrą pamatyti Gloria ■ 
i Swanson gyvenimą. Ten taip-

vi-a 
metų 

pas

J. Sabenski

J. Rinkevičių
J. Severinas,
A. Morkūnas.

3.00
3.00
3.00

3.00

Oaklande. Ten nuvykę ir be-j dėjo net 35 automobiliai. Pa
sikalbėdami sužinojom, kad (laidota lietuvių parapijos ka- 
d. Jankauskienė su sveikata i pinėse, kur jos tėveliai 
prastai jaučiasi, turi galvos1 palaidoti jau keliolika 

Ji yra po gydytojo I atgal. l'ai ir ji nuėjo
Draugas Jankaus-■ juos ilsėtis amžinai. Po 

liuesu laiku gerina į dotuvių palydovai b 
elį ir didina rūsį po stu-j kviesti į 
Jų nauja stuba labai mo-| Turiu pasakyti, 

i gi netikėtai teko matyti ka- j depuiska ir erdvinga. Reikale i navičiai buvo tikinti, 
talikiski “šventieji Metai, įgali priimti svečius ant nak- 
Tėmijant tą veikalą, tai net, Į Vynės arba net kurj laiką pa- 

; rodos, geda žiūrėti į tas reli-' 
Į ginęs sorkes, kaip tą Romos 
senį popiežių nešioja ant pe
čių įdėtą į “keidžią.”

Man prisimena, kada seniai 
'lietuves bažnytkaimio turgu-

aiydovai buvo pa- 
namus ir pavaišinti.

nors Sausa-

si viešėti.

K. Matukaitis, Chicago, Ill.
S. Sinkevich, Watertown, Conn 
J. Stagniunas, Shenandoah, Pa. 
A. Sherris, New Kensington, P
F. Malkele
Ed. KariCeli ton

S. Petronis, Athol, Mass.................
K. Pivior, Le Roy, Mich................ .
A. Antanavičius, Watoi bury, Coni 
Parapijomis, Waterbury, 'Conn. . 
K. Yenkeliun, Waterbury, Conn.
J. Semkus, Trossacks,'Canada ...

3.00 j l)ros katarinką, o ant viršaus 
I M 1 '» O 'f /1 l N f \ r 7 /"l r / y ( \ l'A ( k

. 3.00 i
• 3.00;
. 3.00
. 3.00 i

• 3.00 į
. 3.00 į

3.00

3.00
3.00

Kaip Afrikos vergai buvo 
gabenami į Monte vide j y

V. Svietikas, Elizabeth, N. J. ....
J. Čičinskas, Montreal, Canada ..
K. Blynas, Montreal, Canada .. •
P. Kaušpėdą, Montreal, Canada . 
B. Mainoris, Auburn, Me................

2.00
2.00

2.00
2.00

M. Virbickienė, Nashua, N. H 
S. Korsak, Pittsburgh, Pa. . . • 
A. Orintas, Brockton, Mass. .

2.00
1.00

M. Kulik, Brooklyn, N. Y.
F. Kurkulis, Rochester, N. Y. .. • 
J. Vaitas, Rochester, N. .Y........... •
M. Walls, Rochester, N- Y...........
W. Palskis, Scottville, N. Y. .. • • •

karna iki 300 pezų. Moterys 
ir mergaitės parsiduodavo už 
pusę tos kainos, kurią mokė
davo už vyrus.

Buvo ir pirklių, kurie pirk
davo vergus urmu ir paskui 
pelnydavosi parduodant po 
vieną ar mažesnėmis grupė
mis. Gi tuos, kurių nelšpar- 
duodavo čia, varydavo Brazi
lijon į “fazendas”, kur visuo
met buvo darbo rankų trūku
mas. Tačiau 
v o sunkioje 
apgyventas 
apgyventose
rai kartais sukildavo. Bražlll- 
jos pietuose sukilėliai net sa
vo respubliką buvo sukūrę. 
Istorijoje ji žinoma kaip “Re
pu blica dos Palmares.” Pava
dinimas paeina nuo vado pa
vardės. Visi toki negrų mėgi
nimai būti laisvais, buvo žiau
riausiai nuslopinami. ♦ • ' r

Feodalizmo gadynei žlun
gant, negrai 
paliuosu’oti.
santvarkoje, 
negras yra
Tačiau yra dar kiti įstatymai, 
niekur neužrašyti, 
ti buržuazinės 
galvosenoje, kurie 
žemiau baltojo ir
kultūrinį'bei ekonominį aukš
tį. (Iš “Darbo”) J. Geglys.

Kuomet buvo atrasti ir pra
dėti kolonizuoti A m e r i k o s 
kontinentai, čia buvo didelis 
trūkumas pigios darbo jėgos, 
čia gyvenusieji indėnai beve
lijo žūt kovoje, bet nepasi
duoti vergijai. Tada koloniza
toriai pamėgino Afrikos ne
grus. Pasirodė, kad šie kur 
kas paklusnesni ir gabesni iš
mokti darbų. Nuio čia ir prasi
dėjo negrų medžiojimas ir 
gabenimas per .jūrą. Tam tiks
lui net kūrėsi akcinės laivų 
kompanijos, kurios praturtėjo 
iš vergų prekybos.

Daugiausia negrų buvo nu
vežta į šiaurės Ameriką, o 
Pietų Amerikoje — į Brazili
ją. Tačiau ir j Urugvajų jų 
buvo atvežta gana daug. Apie 

! vieną tokį transportą žemiau 
seka aprašymas.

Uoste Santiago de Montevi
deo, 1767 m. sustojo burinis 
laivas “Nuestra Senora de los 
Dolores”. Jis priklausė filipi- 
nų kompanijai, vergams trans
portuoti. Laivo rūsyse suraky- Į 
ti retežiais ir surišti virvėmis 
Afrikos negrai. Aštuoniasde-1 
šimt trys jų numirė ilgoje k e-i 
lionėje dėl vandens trūkumo 
ir blogo maisto. Už likusią I 
prekę kompanija sumokėjo 
3,200 pezų muitinės mokesčių 

! ir pradėjo iškrauti. Iš tikrųjų' 
būtų priklausę mokėti žymiai į 
daugiau, bet papirkimų ir ky-1 
šių sistema jau veikė--ir anais 
laikais,
tikrinę vergus, paliudijo, 
šie kelionėje nustoję' 
savo fizinės vertės ir jų 
negali būti aukštesnė, 
60 pezų už kiekvieną.

Uostas anais laikais neturė-

daug jų išmirda- 
kelionėje per ne
vietas. Tirščiau 
apylinkėse neg-

iš vergijos tapo 
Kapitalistinėje 

įstatymų akyse, 
lygus baltajam.

bet įskiepy- 
visuomenės 
negrą laiko 
apriboja jo

Tarybų Lietuvos choras
, , . Ukrainos respublikojevaldininkai, į

kad | f VILNIUS, sp. 28 d.—Tary- 
daug 
kaina

i pamiršo ir darbininkų reika- 
jlų. SausanaA'ičius yra dien- 
I raščio Laisvės skaitytojas ir 

Jankauskai tikrai . LI.D narys.
Visa Sausanavičių šeima pa- 
iškė didelę padėką visiems 

tik teko būti ; draugams, kurie atsilankė su- 
oakland'iečius, i teikti Alenai paskutinį ,patar- 

jnavimą. Aš nuo savęs linkiu 
šeimai kuo ramiausia praleisti 
tą skaudų nuotikį. O tau, 
Alena, ilsėtis amžinai šios ša-

. . .l lies žemelėje, kur tu esi gi-
1 muši ir užaugusi. Labai gai-1 
liai verkė jos duktė Mariutė,

■ n(>t visiems susirinkusiems išT 
ašaras.

V. Ramanauskas.

pavyzdingi žmonės. Moka 
išvėčius priimti ir pavaišinti.

Mums kur tik teko būti ' draugams, kurie atsilankė 
pas draugus 
visi turi dideles stubas ir vi
si puikiai gyvena, Oaklan- 

|diečiai laiko savo organizaci- 
Įjų' susirinkimus privatinėse;
_______ Kiekvieną mėnesį 

| susirinkimas .esti skirtingoj 
kaip iš viso fa- Į vietoj. O po susirinkimų turi j

‘ sėdėdavo -maža beždžionė
Į kad žmonės atkreiptų atydą 
; kad lengviau būtų iš žmonių l stubose.

I kapeikas vilioti. Dabar tame 
i veikale rodo, 
i natiško pasaulio kampų suva-
Į žiavo švęsti “šventų metų.” 

Bet tame nieko naujo nėra
! parodoma, išskyrus tai, kad 
į parodo, kaip išpu
i bažnyčia ir kaip 
“keidžian” įdėję nešioja.

popiežių j

kas diskusijas. Man atrodo, spaudė 
kad tokia tvarka labai gera. 
Organizacijų nariai vieni su ■ 
kitais geriau susipažįsta ir tu-[ TRUPINIAI

bų Lietuvos Valstybinės fil
harmonijos choras gastroliuo
ja po broliškąją Ukrainos 
respubliką. Pirmuosius kon
certas jis davė Lvove, Konser- 

Didžiojoje salėje.

kapitonas Migueles 
mokėti muito už

nos.
Be to,' Lvove įvyko lietuVii 

tarybinės muzikos simfonini 
koncertas, diriguojamas LTS1 
nusipelniusio .meno veikė; 
Stalininės premijos laure?

, B. Dvariono. Koncerte c 
ivavo LTSR nusipelniusi i 
į te Aleksandra Staškevič

po kuo- 
I pos susirinkimo. žinoma, no 
I v is u i

yra , mus San 
išsiplėtojusios Safeway Kom/p. 
valgomų daiktų krautuvės. 
Taipgi nemažai randasi tokių 
krautuvių ir negrų apgyven- 

įtoj vietoj. Bet ten kompanija 
į buvo griežtai atsisakiusi sam- 
Į dyti negrus patarnautojus. 
Į Vėlesniu laiku negrai surinko

Negrų Kova
Oaklande labai plačiai

taip galima daryti. Pas ■.darbinio ku
Fran cisco žmonės 

įgyvena mažuose kambariuose 
i ii- plačiai išsimėtę po miestą, reikalavimirs. 
į Tai to negalima pritaikyti", ką 
Į oaklandiečiai daro.

Alvinas.

1.00 [davė Safeway kompanijos raš-; 
1.00;tinen kaip protestą už tai, 
100 kad nesamdo negrų patarnau- 
1.00 ■' ■>11 krautuves.
1.00

P. Marmontavičia, Collinsville, Ill. .
V. Riapiačky, Clinton, Ind. • •............
A. Kazokas, -Shenanodah, Pa........... • .
J. Mbnius, Nashua, N. H........... •.. • .
W. Šipuliauskas, Nashua, N. H. ....
P. Baltutis, Chicago, Ill. .........
F. Kemeža, Torrington, Conn. • • •..

■ Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū!
. Laisves A dm.

Minersville, Pa.,
Mirė Alena Sausanavičienė

I Q0 Dabar jau viešai ta kompa- 
*100!n‘-,a l)askelhė, kad negrų dis-!na 

1*00 į taktuose visur.bus i 

... TOO 
1.00 

. • • 1.00 
• •. 1.00

7,000 Chicagos Crane Co. 
................... i sumažino darbą 
40 procentų todėl, kad kom
panija atsisakė patenkinti jų

jo išmūrytų molų ir todėl ver- vatorijos 
gus prisiėjo kelti iš laivo į Choro repertuare — klasikų ir 
valtis. Vaityjs buvo perkrautos tarybinių tautų liaudies dai
li- viena jų apsivertė, paskan
dindama apie 12 vergų. Kom
panijos 
nenorėjo
paskendusius negrus, bet uos
to viršininkai laikėsi nusista
tymo, kad jei nesumoka už 
visus, tai gyvus ii- negyvus te- 
sigabena atgal. Susitaikius ap- ( 
mokėti, negyvieji sumetami į,Operos ir baleto teatro scm.

iškeliami į tas Vladimiras Rubackis ir 
Filharmonijos solistas Alek-

jūrą, o gyvieji'
krantą pi'i e miesto mūrų.

čia tarp nukamuotų negrų sandras Livontas. 
pradėjo pasireikšti raupai ii 
kilos ligos, įvariusios baimės na Ukraina” paUlpino choro

Lvovo srities laikraštis “Vil-

reikalavo [ miesto gyventojams. Bet. vie- nuotrauką ir straipsnį, paVa- 
i 10 c. į valandą daugiau algos. | ton suteikti jiems medicinos I dintą “Brolybes ir draugystės

★ į pagalbą, tampa, apgyvendinti
200 Carnegie Illinois-Ohio tuomet buvusio tolimo prie- 

Youngs- miesčio Cordon, apleistoje 
darbą plytinėje. Po dviejų men. po

ilsio jie tapo nuvaryti į pirki
mo ir pardavimo rinką Migue-1 
lete paupiuose, Mūrelio dva- I 
re. Jų kainos rinkoje, pagal 

buvo šitokios: I 
“Mulequc” (prieauglis) kai- Į 
navo nuo 30 iki 80 pezų ; “bo- 
zal”, dar neprijaukintas, lau-

Works darbininkų,
♦ own, Ohio, sulaikė

4 0 įžymių Meksikos visu'o- 
i menininkų pasiuntė prez. Tru-

Gruodžio S d. staiga širdies ! manui protestą už grąsini.mą .kategorijas, 
liga mirė Alena Sausanavičie
nė, Banio Sausanavičiaus žmo
na. Dar jauna buvo moteris,

Paliko

naudoti atominę bombą.
★

37 Baltim.orės

dainos.

Matthew A.
BUYIS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

artistai, 
pasmerkė kinis, nemokantis nei darbų

McCarrano įstatymą iY reika
lauja jį atšaukti.

Itriktuose visur .bus samdomi (tik 45 metų amžiaus.
i ir negrai patarnautojai į jos l dideliam- liūdesyje savo vyrą, 

sūnų ir dukterį,rtąipgi tris se
seris: Moniką, Magdaleną ir 
Levą. Visos yra ištekėjusios. 
Monika ištekėjusi už J. Gar- 

. maus,, g..
Jų tarpe buvo negrų ktwiigas j jaiko valgomų daiktų krautu- tų iš Suezo Kanalo zonos. 

...... Magdaleną ištekėjusti 'už 
švaicerio, gyvena' Summitt 

laiko gėrimų užeigą.
Leva yra ištekėjusi už lenkų 

j tautybės vyro J. Grotkovvskio,
Pas Oaklando lietuvius [gyvena Philadėlphijoj. Jis 
Viena sekmadienio popietį, I vra A & ,P krautuvės vedė- 

važiuodami pro šalį Oaklan- jas.
do, sustojome pas jaunus

j krautuves, daugiausia prieš 
I kalėdas, kada krautuvęse bus 
reikalinga daug patarnautojų.

Negrai taipgi buvo išrinkę 
• 1.00 į ir nusiuntę penkis delegtus.

Egipto valdžia, parlamen
tas ir žmonės abolnai reika-

gyvena Mahanoy City, į Jauja, kad Anglija pasitrauk-

C. E. Henderson. Delegacija Vę 
buvo gerai priimta ir kom.pa- j. 
nija pažadėjo išpildyti jų ręi- Station, 
kalavimus.

bi-

nei kalbos, bet jei jaunas ir; 
j sveikas, kainavo 120-200 po
zų, ii- pagaliau, “ladino”, jau 
prijaukintas ir mokantis dar- 

|bą dirbti, jei nebuvo senesnis 
'kaip 30 metų, už jį buvo mo

Vakarinio Berlyno studentus, kurie
Werner Krauss, 

visus savo artisti- 
režimo stiprinimui.

malšina
prieš leidimą . vaidinti

Krauss
panaudojo Hitlerio

Išgarsėjusiam hitlerininkui, 
mus

gas su vasario. 11 d. Tuo 
klausimu unijos atstovai ta
riasi su kompanijomis.

čekošlovakijos
Taipgi ji paliko dideliame ir darbininkų algos nuo 1947 |4 

draugus A. J. Stripeikus, 6204 | liūdesyje daug draugų ir pa- metų 
Majestic Ave. 
no ir Zosės Stripcikų, kurie

įgyvena Cleveland, Ohio. Tie užlaikė gėrimų’ užeigą. Ąle- 
jauni draugai mus maloniai j na atsikėlusi anksti ryte ap- 
priėmė jr draugiškai porą va
landų pasikalbėjom. Al Stri- 
peika mokytojauja Mills Col
lege, Oaklande, radijo ir 
elektronų skyriuje. Jis yra 
dar jaunas, bet energingas ir 
sugabus moksle. Yra ved^š 
su drauge iš Minnesota 
tijos dr jau turi pusės 
vai k utį.

Vėliam pasukom link
Leandro .aplankyti' draugus 
Jankauskus. Jie pirko liaują 
stubą, 3011 Brookfield Avė.,

pakilo nuo 10
Tai sūnus Jo- žįstamų. Alena buvo’ linksmo ■ procentų.

būdo moteris. Sausanavičiai

šali- 
par- 
mirė

vais
inėtų

siruošti ir išėjo nušluoti 
gatvį. Bežinodama ji 
puolė ant žemes ir 
neištarusi nei žodžio, 
šauktas gydytojas greit 
ko, bet Alena jau buivo mi
rusi. :

Tas namas, kui1 ji buvo pa
šarvota, buvo pilnas gėlių. O

skinta rožė. Gruodžio 12 d. 
ji buvo palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis.' šelmenys* 
buvo didelės. į ’kapus paly-

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
direktorius

Per 10 .1950 .m. mėnesių 
519 mainierių buvo užmušti 
kasyklose. Pusė jų žuvo nuo 
skubumo darbe.

Fordo kompanija 
kad ji su 
leisianti iš 
bin inkų.

skelbia, 
kovo mėnesiu pa- 
darbo 42,000 dar-

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie inanęs dieną Ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai , fruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

Kinijos mainieriai turėjo 
pirmą nacionalį suvažiavimą 
lapkričio 21 d. Dalyvavo 
239 atstovai. Nusitarė sukur
ti vieną uniją iš 450,000 mai
nierių.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod-Dec. 22,



[Robesonui įteikė taikos 
l darbuotojo požymį

[ Help Wanted Agdy Tel. ’Plaia 7-2896

I HELP WANTED—FEMALE

Mokyklų radio progra- Auditorijoje tikimasi labai Žema policijos alga 
raą užleido reakcinėms jdomaiIg Nauj„ Metų vakaro *a 
ir tnhnbonfii mninnmc c bucine e n b n toieoiir fabrikantu grupėms kyšius, sako teisėjas

šiemet, kaip niekad pir-. 
mesniais metais, tikimasi 
daug jaunimo ir senimo su-

Pramogai įvykstant
svečių

tarp 
iš to

apie

tą i- 
liau-

liau.
Komisijoje, greta 

darbščių senesniųjų,
keleto 

randasi

jaunieji Liberty Auditorijos ) 
direktoriai. Jie skleidžia jau-i 
nime įžangos tikietus.

Senesnieji šėrininkai ir 
prieteliai taip pat nenori nusi
leisti .jaunimui, jie ruošia sa
vo “pakęs,” savo stalus. Taip
gi tūli uoliai skleidžia balinu 
įžangos tikietus. šokiams
gros Jurgio Kazakevičiau^ 
orkestras. Ar.

Paul Robeson, garsusis dai-j 
nininkas ir darbuotojas taikai,; 
p ra ė j' u s i o t r e č i a d i e n i o

I buvo m a s i n i a m e 
pagerbtas 
Pasaulinio

Namų darbininkė-virėją.’ Mylinti 
vaikus. Guolis vietoje. Linksma ap

linka. Nuolat. Gera alga. Paliudiji- 
Patsai Robeso- rnai. Skambinkite: TR. 4-5322.

, . (245-247)

mitinge, 
įteikimu |

Visašališkasis valdinis tyri
nėjimų biuras ir miestinė švie
timo taryba kooperavo paves-Į vykstant laukti Naujųjų Metų 
ti Teisių Biliaus Dienos radio Liberty Auditorijoje. To tikė- 
programą reakcinėms ir fab- tls yra. kelios priežastys: 
rikantinėms grupėms, rašo
laikraščio Compass reporteris švenčių, atvyks 
James Allen aprašyme 
tas grupes.

O toji programa buvo 
kyta ir transliuota visoms
dies mokykloms. Ji transliuo 
ta iš Julia Richman

. School per miestinę radio sto
tį WNYC ir per WNYE.

Programos ruošėjuose -spoil- 
šoriuose figūravo National So
ciety of Colonial Dames of 
New York, taipgi Bill of Rights 
Commemorative Society. ir 
Sons of American Revolution. 
Visos labai gražiais, skam
biais vardais, bet... .

Damok priešiškos valdinėms) JC. .
paskyroms švietimui ir sveika- a^lc uo< ami savo 
tai.

Kalbėjęs programoje tos 
Teisių Biliaus grupės viršinin- i 
kas Mcssmore Kendall yra ' 
buvęs mobilizuotojų Ispanijos sus skaityti komisija buvo iš- 
Frankui talkos 
fronteriu remtuose 
se.

O tie “sūneliai”
kelbti artimai veikiančiais su 
Fabrikantų Sąjunga prašalin
ti iš mokyklų visas tas kny
gas, kurios amerikonizmą 
vaizduoja ne tokiu, kokio fa-! politines dienas atgyvenęs, 
brikantai nori. į čia, paduodu, , -

Ir mokyklos 
programomis ir miestavasis 
radio yra užlaikomi visų žmo- Vincas Zaveckas. 
nių, ne vienų fabrikantų tak- balsų 152, jo oponentas Juo- 
sais. Bet mokyklų viršininkas zas Ambrozaitis gavo 83 bal- 
Jansenas, su majoro raštinės įsus, 
užgynimu, leido programą to- 
Kią, kuri tarnautų' fabrikantų 
nteresams.

High

krikščioniu 
mitinguo-

KRIAUČIŲ ŽINIOS
Gruodžio 13 d. įvyko rinki

mai lietuvių kriaučių 5 4-to 
i skyriaus (lokalo) visos tary
bos ir pirmininko. Rinkimai 
buvo slapti, balotais, unijos 

Arion PI. 
ir kriauč
ių ramiai 
ir 1 e urnų, 

balsą tam, 
katras, jo nuožiūra, yra tin
kamesnis būti unijos darbuo
toju.

Balsavimui prižiūrėti ir bal-

balotais, 
11-27 

Lietuviai kriaučiai 
kos balsavo laisvai 

riksmų

parodo, kad nereikia 
paskui vieningumo ardytojus, 
o daugiau rūpintis unijos rei
kalais. Taip mes visi galėsi
me lokalo sugyventi broliškai 
ir visiems bus progų ir išteks 
vadovybėje vietų.

i, Į Naujojon valdybon išrink-
j, į tas ir vienas naujakurys Vita

lis Žukauskas. Laikui bėgant 
išrinksime ir daugiau, lai dar
buojasi unijos reikalais. J. S.

rinkta pusėtinai didelė. Susi
dėjo iš visokių ' pažvalgų 
kriaučių, įskaitant ir porą 
naujakurių, taip, kad niekas 
negalėtų nieko užmesti. Jeigu 
kas nors sakytų ar spaudoje 
rašytų apie rinkimų vieilpusiš- 

| kurną, tas žmogus būtų savo

j čia, paduodu, kiek katras į 
su jų visomis ’ kandidatas gavo balsų:

Lokalo pirmininku išrinktas 
Jis gavo

buvo pas

Aw Yorkė padidins 
stijos taksus

New Yorko valstijos gyven- rįnkti du, o buvo 
tojams teks mokėti daugiau tai. Išrinkti: 
taksų valstijai, bet gauti už gavęs 13t ‘ 
tai mažiau patarnavimų. Į tai 
rodo paskiausias gubernato
riaus Deweyo išsitarimas.

Gubernatorius sakė, 
tarptautiniai reikalai 
mažinti “ 
Jis įsakė 
džiamųjų ar 
tosna naujų 
kyras kapoti 
rus turinčias 
nėmis.

Vardan tų 
sigynimo i 
pakels valstijinius taksus.

kad 
verčią 

visus patarnavimus.” 
nebesam.dyti atlei- 

atstatomųjų vie- 
pareigūnų, pas- 

iki kaulo, išsky- 
bendro su kari-

sekti

Džiova žudo Harlemo 
gyventojus

Kings apskrities grand 
Į džiūrės teisme teisėjas Leibo
witz bandė d-žiūrei parodyti, 
jog eilinių policistų algos yra 
taip žemos, kad reikalas išsi
versti nuolat juos gundo gauti 
kur nors šalutinių pinigų.

Teisėjas sakė, kad daugelio 
eilinių alga, išėmus taksus ir 
duokles pensijų fondan, be
lieka tiktai $33.19 savaitei. 
Įrodymui savo argumento jis 

Philip 
sak e, 
namo

pristatė p o 1 i,č i s t ą 
G i -o ss b c r g. Po 1 i c i stas 
kad jo, p arsi įnešamoji 
alga yra $39.45, o būtiniausių 
išmokesčių turi $44.75. Jis tu
rėjęs iš banko skolintis $1,- 
000, kad galėtų išsiversti, kol 
gaus kitą darbą.

Septyniolikos mėty vai
kai jau suėsti narkotikų

Bronxe, 
Antrojo 
Kongreso jam paskirto. požy
mio.

M Stingas Įvyko Hunts Point 
i Palace, kadangi Concourse 
Plaza Hotel, kuris pirmiausia 
buvo paimtas, atsisakė mitin
gą už taiką leisti. Jį rengė 

I Amerikos Darbo Part ija. Po- 
Ižymį Robesonui Įteikė kuni-' 
Igas Edward D. McGowan, »
[dalyvavęs tame taikos kongre-

mūsų valdžia nedavė Robeso- 
nui paso keliauti Europon.

Dėl atsakymo viešbučio sa- i 
lės, AI.P kreipėsi teisman. Ta-• 
čiau miestinio vyriausio teis-! 
m o teisėjas Dickstein, kuris i 
pats buvo išrinktas su darbiu-j 
čių parama, Atsisakė versti

Suaugusi moteris arba jaunesne 
su kūdikiu, paprastas namų darbas. 
Guolis vietoje; Long Islande. Shore 
Road 5-5115 arba GEdney 9-9763.

(245-246)

Namų darbininkė. Patyrusi dirbti 
apart mente. Pagelbėti virėjai ir pri
žiūrėti mažą kūdikį. Du suaugę. 
Skambinkite nuo 11 iki 9 P. M. 
BO. 3-4065. • !

Kaip atrodydavo tos 
lietuviškos Kūčios?

Du 17 metų vai kineliai 
Bronxe magistrato teisme liu
dijo, kitd jie pradėjo gavinėti 
narkotikus tebebūdami 15 
metų amžiaus, pradinėje mo
kykloje. Ir jog troškimas to 
svaigalo juos vertė vagišiauti, 

į kad išgalėtų nusipirkti dau
giau ir saldžiuose sapnuose | 
skandinti karčią, varganą vai- į

nežinau. ) ai del 
ateisiu i Moterų 
Klubo t -e n g i a m tįsias

kon trakto.
Darbiečiai tuo pasipiktinę. ! 

Partijos pirmininkas kongres-1 
mapas Vito Marcantonio dėl 
to tame\mitinge pareiškė:

“Priėjo\niiestas liūdnos pa-, 
dėties, kuomgjL^žmonės nebe- : 
gali pasinuomoti salės" pasi
kalbėti už taiką. Yra lygiai i 
tragiška tas, kad teismas ap
leido savo prievolę saugoti 1 

ūkti ir 
nu d u o-
patrijo- kėjams suruošė Širvintų vidu-

Rep

HELP WANTED—MALE
Reikalingi patyrę stogų darbinin

kai. Kreipkitės: 377 Prospect Ave., 
Brooklyn, N. Y. SO. 8-1258.

• (245-246)

BUSINESS OPPORTUNITY
Parsiduoda restaurantas, su pilnu 

sandėliu. Žema kaina. Mažas rank-| 
pinigis. Gaudamas apartmentaš^ 
Skambinkite: EV. 4-7805.

ne- nusilenkę falšyvierr 
to į tiems, doleriniams 

tams.’.’

ŠIRVINTAI. — Vakarą rin-Prisipažinsiu - 
mačiau, 
būtinai 
švietos
lietuviškas Kūčias šio sekma
dienio vakarą, 24-tą, 6 vai., 
Liberty Auditorijos patalpose, 
kampas Atlantic Avenue ir

Rengėjos įspėja nepavėluo
ti, nes Kūčių vakarienę val
gys visiems įprastuoju vaka-

Daktaro Gregory N. Brown 
vadovaujama negrų ii- baltųjų ’ Q.j 
delegacija buvo nuvykusi pas 
miestinę budžeto komisiją rei
kalauti, kad Harleme būtų 
pastatyta džiovininkams ligo-

i ninė.
Harlemo gyventojai darbi-

!ninku spaudoje pamatė prane- uždirba. Del to 
Šimą, kad jų ligoninei pažy
mėtoji eilutė budžete palikta gvaigi

Ta eilute Įdeda- |]e (<a>
Abu teisiamieji teismo buvo 

nepaprastai nervingi, despera-Į 
sa" tiški dėl negavimo j______ . .

koma, dūlei propagandos. Bot Abu reiškė norą pasigydyti. !

be paskyrų.
ma budžetinių paskyrų reika- 

: lingu projektų ’ sąrašan jau 
!kelintieji metai. įdedama,

J žmonės vis didesniais skai- 
Ičiais serga ir miršta džiova. < 

Executive • ligonini, kaip buvo, taip ir te- 
popieros.

Paskiausias Tuberculosis 
and Health Association rapor-

rienės bus gražaus laiko pabu- 
i’voti, nes sekama diena — 
:šventadienis,' nereikės rūpin
tis apile anksti kėlimąsi eiti 

į i darbą. ,

Vienas jų sakėsi praleidžiąs i 
po $25 per dieną narkoti- j 
kams. žinoma, niekas darbi-) 
ninku jaunimo tarpe tiek ne- 

jie vaginėjo ir ;
>. O narkotikų pri- j 
i gali papildyti bi-

apiplėšinėjo

Tyrinėtojai xsako, kad nar- 
()ikotiku vartojimas labai plinta ' * 2

Finansų sekretorium išrink
tas Vitalis Žukauskas, gavo 
balsų 166, jo oponentas Pet
ras Montvila 64.

Į Trade Board
'Member išrinktas Maikis Naz- bepasilieka tik ant 
veckas, gavo balsų 115, jo 
oponentas Albertas Šukys 102.

Į Trade Board reikėjo iš- Į tas parodo,'kad bėgiu paskiau- 
’ 4 kandida-'šiųjų 5-rių metų džiova tarp 

Povilas Kyrius, (baltųjų miesto gyventojų bis- 
ir Vincas, kelį sumažėjo. Bet tarp negrų 

gavęs 128 bal-. ji padaugėjo 44 nuošimčiais, 
'o tarp Now Yorko portorikie- 
čių paplito net 181 nuošimčiu. 

“Džiova,” pareiškė 
jvaudamasis tuo raportu dak
taras George B. Cannon, 

valstijose padaro 
ga^ęs 140 balsų. Jų oponen- 1 negrams tą, ką Pietuose- pa
tai, Juozas Kivyta gavo 91 įdaro negrams linčo virvė.” 
baisa, Juozas Urbonas 85 bal-i Džiova — skurdo, ankštu- 
sus. į mos, nedamitimo, nušalimo ir

Už visus virš minėtus bal- rūpesčių

3 balsus, 
Michelsonas, 
sus. Jų oponentai, Jurgis že- 
rolis gavo 91 balsą, Pranas 
Vaitukaitis 80 balsų.

Į lokalo tarybą reikėjo 2-jų. 
Išrinkti: Kazys čerka, gavęs

[131 balsą, ir Jonas Bikulčius, | “šiaurinėse

tarp drafto amžiaus vaikinti.

Teisme dėl parinkimo išsi
skyrusios poros vaikams glo
bėjus 13 metų berniukas 
Charles Nichols sake, jog jis 
jokiomis sąlygomis nenorėtų 

j grįžti pas motiną dėl to,
i ji girtauja. Trys tos’šeimos 
: vaikai auga pas tėvo motiną.

Trečiadienio rytą New 'Yor- 
oro temperatūra buvo nu- 

! puolusi iki 19.7, šalčiausios, 
1 šių metų. Užmiesčiuose .kai 
i kur buvo žemiau zero.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ j

REAL ESTATE
Parsiduoda per 

narkotikų. i Orman & Michelson 
! REAL ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui1 
Richmond Hill - - . Dviem šeimom 

Prie pat Forest Parko 
į —Kaina tik $12,500 
į Medinis, atskiras namas, puse blo- 
i ko nuo Forest Park. Lolas 32x100. ' 
' Keturi kambariai ant pirmo aukšto i 
| ronduojaš už $65. Keturi kiti kąm- 
| bariai ant antro aukšto-ir du ištai- 

kad ; syti kambariai ant trečio, dabar 
šildomas, par-. 

blokai nuo „Ja-’P

vacto-1 žmonėims. Ji perduodama ki
tiems darbe, traukinyje, baž
nyčioje, teatre — bile kur, 
kur sveikiesiems dažnai tenka 
būti su sergančiaisiais. Taigi, 
kova prieš džiovą Harleme 
yra prievolė visų ne vien tik 
iš geraširdystės ten marina- 

i Už visus virš minėtus bal- jrūpesčių liga. Bot kuomet, miems žmonėms, bet ir apsau- 
vadinamųjų ap-įg^vomę balotais. Tačiau buvo į ji paplinta, ji nepriklauso vie-1 gai savęs ir savo artimųjų, 

reikalų, Jt^lbama, i[renkami ir keli kiti viršinin-’niems tiktai skurdžiausiems | T-a.
‘ • j kai, bet jų nebuvo ant baloto, i

kadangi buvo vienbalsiai no- 1 
minuoti toms vietoms. Jie 
vienbalsiai ir išrinkti: tarybos

Išeinantis ruduo paskutinė
mis savo dienomis pasistipri
no pasirodyti žiemišku. Pir-1 sekretorium Vytautas Ubarevi- 
madienį temperatūra buvo nu- čius, į Joint Boardą Stasys 
puolusi iki 21.8 laipsnio. An- Jackus ir Juozas Petersonas, 
tradienį tebebuvo šalta, bet j Board Direktorius 
saulėta, šis visas ruduo pasi- (Bubnys, 
žymėjo saulėtumu ir šilima.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

ant 
i tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maioa Avenue.
Woodhaven

Ahn Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių■ 
maudynė, du garadžiai. Vienas blo
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win
dows, stairpads. - Moderniška virtuve. 
Vienas apąrtmentas turi 4 kamba-[ 
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven 
Boulevard. Savininkas prašo $1G,SOO.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111 I

Dviem šeimom

Antanas

Pastarieji lokalo valdybos 
rinkimai praėjo labai geroje 

—•' Septynmetė ; tvarkoje, nereikėjo bąrtis.
i Buivydinių 'ir glaveckinių 

rajono Deltuvos klika gavo per nosį. Progre- 
A. .Polianinas šyvių kriaučių ir kriaučkų pa; 

------- ------ Įstatyti kandidatei gavo balsų 
SKELBKITĖS JjKISVĖJE su dideliu kaupu daugiau. Tas

UKMERGĖ. —: 
mokykla suaugusiems įsteigta i 
Ukmergės 
apylinkėje.

KELIAS
Į LAIME

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

rinės mokyklos fizikos-mate
matikos būrelis. Su dideliu 
įdomumu susirinkusieji klau
sė paskaitą apie religijos kil
mę ir jos reakcingumą.

P. Stasiūnas

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

’ Tel. ST. 2-8342

Kauno apželdinimas
KAUNAS, sp.> 28 čL 

to apželdinimo tresto darbuo
tojai pirma* laiko įvykdė’ me

dinį planą. Daugelyje miesto 
gatvių pasodintos 15 ir -20'me- 

i tų senumo liepos. Neries upės 
i krante įrengtas skveras.

Mies-

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odo* Likos, Bendras Nusilptnlaš,
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

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

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10:00 -1 :00—7 :00., 
Sekma*!. fl :30 A. M. iki 1 :30 F. M.

♦WaWAW.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas "

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
Ę Ver green 4-8969

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias, informa
cijas: 1 ' „ •

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

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

110-12 Atlantic Avė., RičhfnondjHill, N; Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių ‘parandavo.iimų, ar 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite (savo rei
kalą, o mes jilmp atliksime taip,* kąlp reikės; Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie*progOs užėję 
mokėsite savo bilą.

t t 4 I i i | »)J **4*i*

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

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo "herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus- skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50.
a t A

Užsakymus siųskite:
□ T7I »

ę į Laisvę užši-,!’
; • 1 i ' 5 t, J i ' d»

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Plj. G.
U L , Tel. EVj 7-0233 f t

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVcrgreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR $ GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
ĖVergreen 4-9407

6 psI.-LaisvS(Liberty, Lith. Daily) -Penk.

TELEVISION
SHUFFLE BOARD '

1 * » T “ A . nl."




