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Kalėdos artinasi 
katančių darbinink

šimtai t Ci
ne rima u-

ią, kuomet jų pasir 
darbdaviais sutartys

raštinėje ar pxe/idento ''Tru
mano rankose.

rie turėjo but seniai 
tebėra nejudinti. Alj

bine. kontraktus a 
rfuosprendi išnešti, 
ninkai negauna pa l 
gos.

Dabar dar labiau

met iš jos p;if 
kantų atstovai, 
ko bejėgė.

1 Prez. Trumanas d; 
lėtų visus Algų Stab 
Taryboje esančius kr 
užgirti. kaip jis pt 
mainierių sutartimi, 
nesiskubina tai pada

mai
nieriai vieningai veikia.

prez. Trumanas nusileido mai 
niūrių vienybei, patvirtino 
mainierių ir anglies opera!.'- j 
rių pasirašytu sutartį..
/ Kas kita su kitomis sutarti
mis, kurios ap;ma šimtus tuk? 
stančių darbininkų. Kadangi 
jie vieningai neveikia, tai jų 
sutartys išbūna mėnesius ir 
metus Washingtone. Jie lau
kia ir užgyrimo nesulaukia, j 
Argi negalėtų prez. Trumanas 
suteikti .jiems kalėdiniu dova
nų, dabar patvirtinti sutar-

Arabai, negrai ii- kitos Af
rikos žmonių Vases kyla, ko
voja. Imperialistu ver^ijoj^ 
laikomi Yr nCšvietiŠkai išnau
dojami žmones reikalauja lai
svių. neprigulmingo gyveni
mo. Tunisija. Kenyja pasida
ro tų kovų centrai.

Anglijos 
pavergėjams 
tinai karšta, 
kad senąsias 
tį savo kontrolėje. Jie i 
ja brutalią jėgą paye 
pasipriešinimui slopinti.

ir Fra n c ūži.) c.'.1 
ten darosi pusė

im- 
ju

po-

Tiek Amerikos valdžia, 
tiek komercinė spauda palai
ko Anglijos jr Francūzijos 

^jlųerialistų pusę, pateisina 
!terorą prieš kovojančiu.4 
rikos žmones.

Lietuviška spauda, kuri 
giria karine Washingtono
litiką. neatsilieka su sava’
dvylekiu.- Vienybes leidėjas
Tysliava. pav., rašo:

“Nėra abejonės, kad prie 
tų teroristinių veiksmų Afri
koje, ypač1 britų Kenye, 
Kremlius savo nagus taip pat 
yra prikišęs.”

Kovoja už savo laisvę afri
kiečiai Tysliąvai ii; kitiems 
panašiems vergėjų teisinto- 
jaips yra teroristai, o anglai 
ir franeuzai,’ kurie šiuo metu- 
mėsinėja už laisvę ir 
klaušomybę kovotojus, 
yra angelai sargai.

nepn- 
jiems

Kapitalistų ir jų klapčiukų 
leidžiama spauda šiandien 
“suranda” Kremliaus ranką 
kiekvienoje darbo žmonių ir 
kplonialių žmonių kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę.

Ir tai nenuostabu, kuomet 
- kapitalistai gina savo reika

lus visais galimais būdais. 
Bet kai tokie nuskurėliai, kaip 

g^P^ysliava ir kiti panašūs, ver- 
Myiasi iš kailio gindami turčių 

( re>kalūs^ koloidaiius 
tai/ lįstų interesus.

daug.

imperia- 
jau per
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! PASAULINIS KONGRESAS 
DEL TAIKOS ŠAUKIA, . 
TUOJ SULAIKYT KARĄ!
Belaisvių grąžinimo klausimą 
galima ir po paliaubų spręsti

Viena, Austrija. — Visi | Taikos Kongrese dalyvau- 
kalbėtojai Paša u 1 i n i a m e 1 ja viso 26 amerikiečiai, o 
Taikos Kongrese šaukė tuo-1 jiems pirmininkauja Hay- 
iau sustabdyti visus Korė- i wardas. 
jos karo veiksmus ant že-i 
mes. ore ir jūrose.

Kinijos, Indijos

valdžia per
traukė derybas dėl paliau- 

Korėjos bu todėl, kad Šiaurinės Ko- 
ir Amerikos delegatai kon- rėjos liaudininkai nesutin- 
o’rese sakė: ka amerikonams palikti to

kius belaisvius., kurie “atsi
saką namo grįžti.” Korėjos

Klausima dėl karo belais
viu grąžinimo galima būtų 
spręsti ir po paliaubų pasi- liaudininkai ir kinai tyirti- 
rašymo. na, kad amerikonai varu

Amerikietis George Hay- privertė tuos belaisvius “at- 
ward, unijistJs iš San 
Francisco, pareiškė:

—Jei negalima tuojau su
sitarti kas liečia belaisvius, 
tai išmintingas būtų daly
kas bent mūšius sustabdy
ti: tuomet lengviau būtų ir 
šiuo klausimu susitaikyti.

nuo grįžimo.)

Vak. Europa pusiau skelia 
Amerikos peršamas išlaidas 
karinei statybai

Aišku turėtų 
nan\ pažangiam

būt 
žmogui, kaip

kiekvie-

Metai 42-rieji, Dienraščio 3 4-tieji.
■ -..... " .. .......................................................

Amerikonu nuostoliai ! Pravda sako, šaudymas'TEISMO DŽIŪRES NARE 
Korėjoje pakilo 
iki 127,867

j belaisviu—tai baisi 
i kriminale nedorybė

mo departmentas gruod. 17 
d. paskelbė, jog Korėjos ka
re viso jau 127,867 ameri
konai sekamai nukentėjo: ,

Užmušta 22,481, sužeista 1 
92,628, be žinios i 
336, nelaisvėn pakliuvo ( 
029, o 1,393 iš pirmiau pa- į 
skelbtų dingusiais atsirado j 
ir tarnybon sugrįžo.

Per savaitę nuo pirmes- 
niojo oficialaus pranešimo 
tokie amerikonų nuostoliai 
padaugėjo 209. Tarp jų bu
vo ir 72 užmušti.

Maskva.— Vyriausias So- 
I vietų komunistų laikraštis 
' Pravda storomis raidėmis 
1 išspausdino pas m e r k i m ą 
| amerikonams, kad “jie.šau-

Vietnamiečiai bloškia 
francūzus tolyn atgal

Daugėja kriminaliniai 
žygiai Washingtone

Washington.— Pastaruo
ju laiku čia smarkiai pa
daugėjo vagystės ir žmonių 
apiplėšimai namie ir gat
vėse.

Policija todėl pasižada 
viršlaikius dirbti be primo- 
kėjimo, iki huslopins. kri
nti n ai i zm o bangą.

Amerikoje, daugiau kaip 
pusė telefonų pasaulyj

New York. — šių me
tų pradžioje buvo 79 milijo
nai, 400 tūkstančių telefo
nų visose šalyse, kaip skai
čiuoja Arherican Telephone

Amerikiečiai turėjo 45 mi
lijonus, 630 tūkstančius te
lefonu. tai yra, daugiau 
kaip 50 procentų, nors šio
je šalyje • gyvena tiktai 6 
procentai visti pas a u 1 i o 
žmonių, v

Kiekvienam trejetui ame
rikiečių atsieina po vieną 
telefoną.

Švedijoje kiekvienam ket
vertui gyventojų yra tele
fonas, Kanadoje ~ kiekvie
nam penketui; paskui seka 
Šveicarija, Naujoji Zelan
dija ir Danija.

Didžiajame New Yorke 
naudojama 3.349,323 telefo
nai, tai daugiau kaip visoj 
Frakcijoj arba ištisame 
Azijos žemyno.

svarbu turėti ir palaikyti sa
vąją spaudą.

Dienraščiai Laisvė ir Vilnis 
yra nepavaduojami kovotojai 
už darbo žmonių reikalus, už 
pavergtosios liaudies reikalus.

Dabar, kuomet tie laikraš
čiai veda savo vajus, kiek
vienam reikėtų prie to svar
baus' darbo prisidėti.

Finansinė parama, 
jinta" prenumerata,
naujas skaitytojas sudaro lai
kraščių gyvybės šaltinį.

i

atnau-

IŠ ANKSTO PASMERKĖ 2 
13 KOMUNISTU VADU

J- š J/ I dvdami karo belaisvius Ko-' \rPW 
sliuvo č- 1-eioje, kriminalinųu misi- Kane.

’ kaista prieš pačią žmonijos > džiūrės
komunistus, sulaužė teis
mo taisykles. Jinai, lapkri
čio 24 d. kozyriuodama su 
kitomis poniutėmis, ])asa- 
kojo kozyrllinkų klubui, jog 

Korė-1 \’isi teisiamieji trylika ko- 
i munistu vadovu “tikrai kal
ti, kad-jie s.uokalbiavę va- 
•ru nuversti Amerikos val-

į sąžinę."
Naujausi pranešimai ro

do, jog amerikonai pėreitą 
sekmadieni Pougam saloje 
sušaudė 84 ir sužeidė. 188 
belą i s vi u s, Ši au rin ės 
jos liaudininkus ir kinus.

Kane,
York.—Mrs. Sybilė | dėl prašė federalį teisėją 
vjena iš dvylikos j Ed. J. Dimocką panaikinti • 
narių byloje prieš ! visą bylą prieš komunistus, 

nes džiūrės narė, kalbėda
masi su pašaliniais žmonė
mis, iš anksto pasmerkė 
kaltinamuosius. • ' * Y’ '

Šiltojoje Floridoje 
sušalo daug daržovių tiems džiūrės nariams.”

Komunistų advokatai to-

Paryžius.— Amerikos ge
nerolas Ridgway, vyriau
sias Atlanto kraštų sąry
šio komandierius, ragino 
Franciją, Angliją ir kitus 
europinius sąryšio narius 
paskirti 420 milijonų dole
rių karinėms lėktuvų sto
tims ir kitiems įrengimams 
statyti per metus.

Bet vakarų Europos šalių 
atstovai nutarė beveik pu
siau numušti sumą pinigų 
karinei statybai. Jie nema
to sau tokio didelio sovie
tinio pavojaus, kokiu Ame
rika gąsdina, ir sako, jog 
amerikonų peršamos kari
nės išlaidos varytų euro
piečius į bankrūtą.

Europiečiai protestuoja, 
kad Amerika varo jų 
jūreivius per šerengą

London.— Anglija, Fran- 
cija, Norvegija ir tūli kiti 
vakarų Europos kraštai už-, 
protestavo, kad Amerika 
savo prieplaukose varo ju 
jūreivius per “ištikimybės” 
šerengą.

Kai Amerikon atplaukia 
europinis laivas, tai Ame
rikos valdininkai kvočia jū
reivius pirma, negu leidžia 
jiems krantan išlipti, 
nužiūri, kad jūreivis, 
būti komunistas arba 
vojingas Amerikos saugu
mui,” tai ir užgina tokiam 
iš laivo išeiti.

Australijos sala tebėra 
užteršta atomų Anodais

.Perth, Australija. — An
glija spalio 10 d. išsprog
dino pirmąją savo'atominę 
bombą Monte Bello saloje. 
Bet žemė tebėra taip už
teršta nuodingomis, atomų 
šiukšlėmis, kad • pavojinga 
žmogui ton vieton koją 
įkelti, nors jau 66 dienos 
praėjo nuo bombos sprogi
mo.

ORAS.—Giedra ir šalčiau.

me Indo-Kilios kampe, 
toli Kinijos rubežiaus.

Miami, Fla. — Šalna tre
čiadienį sunaikino Floridoj 
daug pupų ir kitų daržovių. 
Gręsė pavojus ir orindžiam 
laukuose bei daržuose. Far- 
meriai todėl kūrė rūkstan-

Egipto studentai kelia 
demonstracijas prieš 
Ameriką, Franciją, Angliją

Hauoi, Indo-Kina,-Vietna
mo liaudininkai r komunis
tai privertė francūzus. pa
sitraukt iš Fongtho ir Lai 
Čau miestų, šiaurvakarinia- i 

ne-1
čias ugnis po orindžių me- 

Liaudininkai išmušė frau- deliais.
cūzus iš pozicijos už 16 my-;
lių į pietus nuo Hanoi did- į vol pradėjo šiltyn 
miesčio ir visomis pusėmis , ----------------
apsupo francūzus Bo Tron 
ge. 50 įmyliu toliau į 
tus riuo Hanoi.

ketvirtadienį oras.
eiti.

!n- Į Tito supyko, kad popiežius
i paaukštino arkiv. Stepinacą

Elizabethiečiai pagerbė 
lėktuvu užmuštuosius

Belgrad, Jugoslav
i Jugoslavų valdovas

nacaElizabeth, N. J.—Gyven
tojai minėjo metinę sukak-! 
tį nuo to laiko, kai kris.da-1 
mas Elizabethan lėktuvas 
užmušė" 56 žmones. Ton vie-, 
ton •iie Padėjo dideli pušų! tas 16 metų'kalėti už tai, 

y i kad bendradarbiavo su na- 
po pirmosios : ciajs, kuomet Tito vadova

vo partizanams kare prieš 
nacius. Bet po 5 metų baus-

ir eglių šakų vainiką.
Netrukus 

nelaimės tada nukrito mies
tan ir du kiti lėktuvai, pra- 
žudydami dar 63 žmones, i

Elizabethiečiai kelia nau
jus protestus, kad lėktuvai! 
ir dabar per arti bei per 
žemai skraido pro Elizabe- 
tha, lakstydami i Newarko 
Airportą arba iš jo;

Prancūzų policija Užpuolė 
alžyriečių centrą

Todėl 
diplomatijos, 

ryšius su popiežiaus valsty
bėje Vatikanu.

Kairo, Egiptas. — Apie 
20,000 Egipto studentų de
monstravo prieš Ameriką, 
Franciją ir Angliją. Smer
kė tų šalių imperialistus 
kaip arabiškų - mohameto-1 
niškų tautų engėjus.

Šios savaitės pabaigoje I 
susirinks arabiškų - aziji- Į 
niu valstybių atstovai Kai- i c * • • • ITito Į re, Egipto sostinė je, ir 
svarstys, kokiais veiksmais i 
išvien kovoti prieš francū-' 
žus, kurie kruvinai terori- j 7 t
zuoja arabiškus 
ir Morokko gyventojus.

Franciją tuo tarini pa
skleidė gandus, kad Tunisi- 
jos patrijotų būriai persi
metę i gretimą Libiją ir la
vinasi g i n k 1 u o t i e ms žy
giams prieš- francūzus Tu- 
nisijbj.'

ir tik nenoromis sutiko pa
šalinti Sybilę Kane, o jos 
vieton pašaukti naują džiū“ 
rimaną.

Tarp kozyriuotojų buvo ir 
advokatė Julia Van Der- 
noot’ienė. Tai jinai ir pa
rašė laiška komunistu ad
vokatui J. T.. McTernan.ui 
apie Sybilės Kane plepėji
mą. Tuomet advokatas ir 
kreipėsi į teisėją, kad pa
naikintų pačią bylą.

Teisėjas per tris dienas 
sląptąi klausinėjo Sybilę 
Kane ir kitas kozyriavimo 
dalyves, iki, pagaliau, iš
traukė ją iš džiūrimanų.

i Japonija MacArthuro 
i Įstatymu laužo 

mainierių streiką

' Tokio. — Kuomet gene
rolas MacArthuras buvo, 

. .... į Amerikos, komandierius Ja- 
Tunisijos ponįjaj jr Tolimiesiems* Ry?

■ tams, jisai suplanavo ir 
įstatymą prie š streikus. 
T a i J ąpo n i j os valdžią 
dabar ir pavartojo tą 
įstatymą kaip įnagį laužyt J 
mui angjiakasių streiko*

tas iš kalėjimo.

| popiežius ji kritikavo už 
katalikų religijos persekio- 

; j imą.
Tito valdžia dabar liepė 

i popiežiaus atstovui kuo 
gr e i či a u si a i išsinešdinti.

Per daug mėtomi Amerikos 
pinigai Europoj, kaip teigia ' 
Trumano pasiuntiniai

Japonai streikavo prieš
ParyžiHs - Polieija Už- Amerikos armiją 
rx I -i i» n n I z V n r m n n 1 r i n i ‘ *'*'puolė ir iškrėtė čionaitinį 

centrą Tautinės. Alžyriečių 
Partijos, kovo j a nčios už 
“demokratiniu laisvių lai
mėjimą*” Žandarai užgro
bė 10,000 egzempliorių tąs 
pairti jos Jaikfaščio Laisvoji 
Alžyrija (L’Algerie Libre).

Alžyrija yra viena iš 
Francijos kolonijų šiauri
nėje Afrikoje; turi 851,298 
ketvirtainių mylių plotą ir 
apie 7,500,000 gyventojų.

ATOMINIS MOKSLININ
KAS TAPO KUNIGU

Oak Ridge, Tenn. — Prof. 
William Pollard, atominis 
inokslininkas, tapo įšven
tintas j episkopatų bažny
čios kunigus.

Jis prisidėjo prie atomu 
nės bombos išvystymo.

Pollard,, ketiha ir kuni
gaudamas tęsti atominius 
tyrinėjimus.

. Tokio.- — Per 24 valan
das streikavo daugiau kaip 
24 tūkstančiai japonų, ku
rie samdomi kariniams 
amerikonų darbams. Strei- 
kieriai reikalavo padidint 
algą ir pagerint darbo są-_ 
lygas.

riams grįžti i kasyklas ir 
nėr 50 dienų dirbti, iki bus. 
“atvėdinti” ju reikalavimai. • 

200,000 mainierių buvo iš- 
; streikave jau du mėnesiu, 
vnač reikalaudami pakėlt • 
uždarbi nuo mokamo pus
antro dolerio per dieną iki 
$2 94. Valdžia siūlė tik apie 
10 centų priedo.

Amerikiečių parama . 
streikui

Amerikos Mainierių Uni
ja paskyrė $10,000 strei
kuojantiems ' Japonijos an
gliakasiams paremti.

Susikūlė 2 karo lėktuvai, 
užmušant. 4 vyrus <

Bainbridge, Georgia. — 
Ore sudužo vienas j kitą du 
kariniai lėktuvai. Žuvo du 
oro jėgų ųioky.tojai ir du 
jų' studentai.

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Įgriuvo aukso ka: 
sykla, palaidojant 19 mai
nierių.

Washington. — Iš vaka-' 
rinės Europos sugrįžo pre
zidento Trumano pasiunti-, 
niai — prekybos, sekreto-1 
rius Charles ’Sawyer, keli 
kiti valdininkai ir du fa-; 
brikantai.

Jie ten surado ir prezi
dentui raportavo, kad va-1
kąru Europos valdovai ir; _ , ... .
dideli būriai amerikinių i Japonų prekybos sutartis 
,val<!U'nk V. b<? sa.iko 11 su Kinijos Respublika bergždžiai eikvoja Amen- į 
kos duodamus pinigus “ap

sigynimui” nuo komuniz-į 
mo. -

Pereitas Jungtinių Vals
tijų Kongresas, tuo tikslu 
paskyrė 3,168 milijonus do
lerių vakarinės E u r o p o s 
kraštams. O pre z i d e n t o 
Trumano valdžia reikalau
ja, kad 1953-54 finansiniais 
metais Kongresas jiems pa
skirtą dar 1,000 milijonų 
dolerių.

Tokio. — Japonų Tomoyė 
i kompanija pasirašė preky
bos sutartį su Kinijos val
džia Pekinge. Prekyba bus ' 
vedama mainais. . •

Kinija siųs Japonijai pu
pas, magneziją ir tūlas ki
tas medžiagas iki $95,000 
vertės. Japonai atsimokės 
dviračiais, audeklais ir ki
tais. dirbimais.

Amerika, tačiaus, 
uždrausti tą prekybą su 
nijos komunistais.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko • tautininkai nužudė 
dar. du kinus, apšaukdami 
juos komunistų šnipais.

i

Roma. — Potvyniai, 
rinėj ir vidurinėj 
pražudė 3 žmones.
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Prieš prezidentinius rin
kimus republikonai viso
kiais balsais šaukė, kad jie, 
užėmę šalies valdžią, tuo
jau taksus mažins. Dabar, 
kuomet jau rengiasi paim
ti šalies vaira i savo ran
kas, praneša nesitikėti grei
to taksu sumažinimo, t-
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12,001) “ALGINIŲ BYLŲ” NEIŠSPRĘSTAf »
vPRIEš TŪLĄ LAIKĄ ADF prezidentas George Mea

ny pasrkė, jog šiuo metu valdikėse Įstaigose Washing
tone yra “užkliuvusių” net 12,000 “alginių bylų.”

valo nusiminti, palaukti iki 
1956 metų, tuomet jie vėl 
išgirs tą pačią dainą apie 
taksų mažinimą, tik jau 
tuomet dainuos ne republi- 
konai, bet demokratai.

gimė, jau 9 yra sušaudyti 
ir suimti. ‘ Likusių 5 ateitis 
yra taip pat neaiški.”

P i r m i ausi ai, klausimas,
kas juos sušaudė? . Žinioje 
nepasakoma. Antra, labai 
keistai “šaudytojai” elgia
si: pirmiau sušaudo, o jau 
paskui suima, 
lengviau sugauti 
tus.

Matomai, 
sušaudy-

Karaliaus

’ Paprastai pasakius, tai 12,600 poskyrių grupių dar
bininkų reikalavimai pakelti jiems, algas! įsidėmėkite: 
12-ka tūkstančių!
•Tie darbininkų reikalavimai pakliuvo į algoms stabi

lizuoti tarybą, kuri ir paliko juos, neišspręstais.
Atsiminkime: amerikiečių darbininkų algos šiuo metu ; 

yra užšaldytos. Samdytojai neturį teisūs pakelti darbi
ninkams. algas be algoms stabilizuoti tarybos žinios, be 
jos leidimo.

Andai angliakasių unija susitarė su samdytojais dėl 
-pakėlimo angliakasiams algų, bet kai tas reikalas nuėjo ! 
į algoms stabilizuoti tarybą, tai pastaroji atsisakė su--i 
tartį pripažinti; ji nukirto darbininkams algas po 40 j 
centų dienai.

Angliakasiai tuomet pagrasino streiku. Bijodamas i 
Streiko, prezidentas Trumanas patvarkė (pro tarybos i

Kapitalistine spauda skel
bia, kad Sovietų Sąjungoje 
esanti nežmogiška diktatū
ra. šeši šmugelninkai esą 
nuteisti nuo 5 iki 10 metų 
kalėti.

Pas mus., demokratinėje ša
lyje, juo didesnis šmugel- 
ninkas, tuo skaitomas ga
besniu verslininku ir laiko
mas garbingu piliečiu. O 
ten tokius kalėjiman tup-

Per “Kristaus 
Laivą” tūlas skaitytojas, T. 
A., klausia: “Ar abejoti 
apie tikėjimo dalykus yra 
nuodėmė?”

Redakcija atsako, kad 
kas abejoja, tas sunkiai nu
sikalsta, ir liepia saugotis 

klausyti 
prie

tokios minties — 
pamokslų, dažnai teiti 
sakramentų”.. .

Taip, jeigu kas. neina 
visų sakramentų, tai,
n a u, moterystės, saki amen-

prie 
ma

Drauge’.’ ra

Kairėje pusėje matome Allan S. Haywood, o dešinėje 
Walter Reuther. Abudu yra kandidatai j CIO preziden
tus. Varžytinės labai aštrios. Tos vietos abudu labai 
nori. Jų užpakalyje stovi Jacob Potofsky, Amalgama
ted Clothing Workers of America prezidentas.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

mąsias stakles. Per pastaruo
sius ketverius metus gamykla 
įsisavino trijų tipų stakles, 
kurių gamyba metai po metų 
plečiasi.

Apie augimo tempus galima 
spręsti kad ir iš tokių skai
čių. šiais metais, palyginti su 
194 8 metais, metalo pjauna
mųjų staklių gamyba padidė
jo gamykloje 4.5 karto.

Gamyklos kolektyvas parti
jos XIX suvažiavimo išvaka
rėse pagamino pirmąsias grei
tinęs horizontalinio f nežavi
mo stakles.'Dabar mes pradė
jome serijinę šių staklių ga
mybą. Įsisavinant naująją ga
mybą, didelę pagalbą mums 
suteikė staklių gamybos mi
nisterijos institutų bendradar
biai, o taip pat šių staklių 
konstruktorius inžinierius Pa
liejus.

Gamykla nepaliaujamai ap
rūpinama nauja technika. Da- 

Į bar mechanizuojamas liejimo 
cechas, paleistas veikti Įren
ginys metalui grūdinti aukšto- 

! jo dažnumo srovėmis, insta- 
. liuota eilė naujausių metalo 
1 pjaunamųjų staklių.. V. G.Minimas žurnalas ragina 

prez. Trumaną ir išrinktą pre
zidentą Eisenhovverį klausyti 
didelės žmonių daugumos bal
so,, tuojau baigti karą.

Paprasti žmonės negali but 
patenkinti kalbomis apie ka
ro baigimą, jie nori darbais 
Įrodymo, kad iš' tikro šis ka
ras yra baigiamas, sako mai- 
niei’ių žurnalo redaktorius.

-o>o-
Laivų statytojai ragina 
algų užšaldymą baigti

TRENTON, N. J. — CIO 
Shipbuilding Workers Unija 
reikalauja prezidento Truma- 
no baigti algų užšaldymąf pa
naikinti algų kontrolę su šio
mis Kalėdomis.

Unija nurodo, jog tokis al
gų užšaldymas patarnauja 
darbdaviams, o smarkiai pa
kenkia organizuotiems darbi
ninkams.

Kuomet įvairios gyvenimo 
reikmenys nuolatos kyla, tuo 
pačiu laiku darbininkų algos 
pasilieka užpakalyje. Dėl i o 
darbininkai paneša nuėstolius.

Padaugėjo unijistų 
skaičius Kalifornijoje

SAN FRANCISCO. — Su- 
lyg valstijos industrinių san
tykių skyriaus apžvalgos, 
Kalifornijos unijos liepos me
nesį turėjo 1,503,400 narių.

Unijų nariai priklausė 3, 
300 lokaluose. Iš tų lokalų 
buvo 2,700 AFL, biskis ma
žiau kai 300 CIO ir apie 400 
nepriklausomų unijų lokalų.

Apžvalgoje sakoma, kad 
Kalifornijos unijos paaugo 

narių tarpe liepos mėne
sį, 1951 m., ir liepos mėnesį, 
1952 m., kuomet darbininkų 
skaičius darbavietėse per tą 
patį laiką tepakilo 3%k Aukš- 
čiausis paaugintas unijų na
riais buvo transportacijos į- 
rengimų pramonėje.

- -OSo- ' 
Kova prieš rasinę 
diskriminaciją darbuose

LOS ANGELES. — Ameri
kos Darbo Federacijos vieti
ne taryba pasisakė už reika
lavimą valstijos legislatureje 
pravesti tinkamą draudimą 
diskriminuoti darbuose neg
rus ir kitas rases.

ADF šio miesto balsuotojų

ĮVAIRIOS žinios
Generolo nominavimas 
kainavo $1,200,000

Washingtonas. — Turime 
dar vieną Įrodymą, kiek pro
gų šiandien biednas pilietis 
turi tapti republikonų arba 

i demokratų kandidatu. Dabar 
; iškelta, jog generolo Eisėn- 
howerio nominavimo kampa
nija jo šalininkams kainavo 
$1.200,000. Tiek oficiališkai 

; pripažįstama. O kiek miiijo- 
! nu dar buvo išleista taip, jog 
i niekas apie tai nežino, tai vi
suomenė niekuomet nežinos.

Jokių stebuklų nėra: Gen. 
Eisenhoweris tapo nominuotas 
ir išrinktas todėl, kad Ameri- 

| kos kapitalistai to panorėjo 
ii- sudėjo dideles krūvas dole
rių.

★ t
Pasidavė pulkininku 
bus nubaustas

Utica, N. Y. — Earl Gale 
iš Troy, N. Y., čia tapo su
areštuotas, rastas kaltu ir bus

so:
“Anglų rašytojas Oscar 

Wilde ne be pagrindo pasa
kė, kad kūniško grožio dug
ne visada slypi mirtis, tad 
be moralinės atodairos pul
ti ant kūniško grožio reiš
kia būti mirties geluonie

Dr. J. Daugailis “Drau- 
rašo:

"Raudonieji
) re joje tiek įsisiūbavo, 

’autu sar
gybos buvo priverstos pa
vartoti ginklą. Tai, žino
ma, labai liūdinąs ir apgai
lėtinas 

tūkstančių kitų sutarčių, panašiai; i kelia ir 
i. tebestovi Washinetone. Samdv- i ‘Vilnis.’

galvą), kad angliakasiams būtų mokamos, algos uinan 
jų sutartimi su samdytojais.

Tuomet tarybos dalis, — atstovaujanti pramonę, -- 
pasitraukė iŠ tarybos ir šiandien jos kol kas nėra.. Ai 
prezidentas, paskirs naujus žmones vieton pasitraukti 
šiųjų, dar nėra žinoma.

Taigi ir tos 12-kr i"’

kojai nemoka darbininkams didesnių algų, kol taryba ji 
ųęužgirs’.

, Aišku, tik prezidentes Trumanas tegali, panašiai, kaip 
angliakasių atsitikime; patvarkyti, kad sutartys, esan
čios algoms stabilizuoti tarybos, seifuose, būtų užgintos. 
Jis jas gali, turi teisę užgirti.

Tai prezidentas turėtų atlikti dabar, tuojau, prieš 
žiemos šventes.

reiškinys. Tą iš- 
Kremliaus tarnaite

Ji, žinoma, nuty- 
čia vaidmenį su
raudotojo tirono 
pasiųsti maištus

Tu r būt J. G. perspėja 
klebonijas, kad jose nelai
kytų gražių gaspadinių, ku
rios dažnai “įgilia” dvasiš

vaidino
agentai,
organizuoti belaisvių stovy-

ku, sakau, ir stebū- 
Veikiausiai ir Fati- 
didesrių n e b u v o .

Tautų sargyba
į moję
j Jungtinių '

Atsiminkime: kainų kontrolės Įvairiems produktams J laisvai įleido “raudonojo ti- 
jap seniai yra panaikintos, gi tuo pačiu kartu algos te 
bėra kontroliuojamos ir- kontroliuojamos drrbininkt 
nenaudai.

Tai yra neleistina! .

rono agentus, kad jie 
buntavotų kalinius! O 
jau ir sargyba “tirono”

sų-

pu

Veikiausiai Dr. J. Dau-

Kuomet korespondentai 
užklausė prezidentą Tru
mą na, kuo jis ateityje užsi
ims. tai atsakė, kad vištas 
auginsiąs.

Jeigu jis būtų pradėjęs 
vištas auginti aštuoneri 
meta i atgal, te i šios šalies 
žmonės dabar jaustųsi daug 
lengviau...

BUDĖJIMAS TIES BALTUOJU NAMU
KALĖDŲ IŠVAKARĖSE ties Baltuoju Namu, AVash- 

iligtone, prasidės žmonių budėjimas dėl suteikimo Ju
liui ir Ethelei Rosenbergams prezidentinio susimylėji- 
jno, dėl išgelbėjimo jų iš mirties, nasrų.
... Budėjimas tęsis tol, kol Rosenbergams bus suteiktas 
susimylčjimas. Susimylėjimą, išgelbėjimą juodviejų nuo 
ęjgktros kėdės., tegali padaryti (jis tam turi teisę) tik 
prezidentas. , •
.^Tolydžio iš Chicagos nrancšama, kad ten organizuoja
si 500 asmenų vykti į Washingtona 1953 metų sausio 4 
ir:5 dienomis. Jie ten vyks specialiai raginti prezidentą 
Trthmrą padaryti Rosenbergams s.usimylėjimą.

Spauda labai daug rašo 
apie būsimo prezidento Ei
sen howerio kelionę Korė-

Didingos

vo lizdelio ir klajoja tyruo-

“Draugas” skelbia, kad 
franeūzė-Jeanne Gestas, 53 
metų amžiaus, kuri panau
dojusi Liurdo grotos van-

vidaus ligų, tvinkimų.
Matomai, tas vanduo dar 

smarkiau veikia, regu kas.- 
torinis aliejus arba Pluto 
vanduo.

'-ANĄ DIENĄ spaudoje pasirodė pluoštas laiškų, rašy
tų Japonijos žmonių, pasisakant už Rosenbergus.
’"'Tarp kitų, parašė Tokio Universiteto kultūrinio fa
kulteto studentai, pažadėdami kovoti už Rosenbergų 
laisvę. .
^"Kyushu Universiteto studentai taipgi rašo panašiai, 
ka^p Tokio Universiteto, sakydami, kad jie įsitikinę, jog 
Rįrsenbergai nekaltai nusmerkti mirčiai, ir kad jie, s.tu- 
čfehtai, kovosią, kol Rosenbergai bus laisvi.

“Rašo ir kiti, eiliniai japonai laiškus, taikomus Ro
senbergams, pasižadėdami kovoti už jų gyvybę ir laisvę.

“Naujienos” paduoda ve 
kokią žinią:

“Londonas. — Iš .14 ko
munistų vadų, dalyvavusių 
prieš 5 metus Kominformo 
(vietoje Kominterno) stei-

tą..pačią spaudą praneš, kad 
ton jokio karo nėra, o tik 
policijos veiksmai ir 
per Padėkų dieną visi ka
reiviai gavo kalakutienos ir 
po stiklinę degtinės.

**Prieš Padėkų dieną Mia
mi, ,Fla.,'; spauda paskėlbė, 
jeigu kurie pirmieji 250 
duos kraujo, tai gaus po 
kalakutą, kiti 250 gaus po 
vištą.

Korėjoje 'jauni vyrai sa
vo krauju žemę tręšia, o jų 
tėvai ir broliai čia maino 
savo kraują ant kalakutų ir 
vištų. Ir vis dėl “demo-

kad

KASHINGTONO negrų baptistų kunigai, aną dieną 
sUSirinkę į konferenciją, priėmė ir pasiuntė prezidentui 
Sumanui laišką’, raginant, kad prezidentas padarytų 
Rozenbergams susimylėjimą, kad neleistų jų žudyti.
^Kituose Amerikos miestuose vyksta panašūs reiški

niai: vis daugiau žmogių siunčia prezidentui raginimus, 
kad jis neleistų Rosenbergų žudyti.

---------------------------------

RGDTTWALDO KALBA
.t

ŠIOMIS DIENOMIS Pragoję įvyko Čechoslovakijos. 
komunistų partijos konferencija, kurioje sake kalbą 
krašto prezidentas Klemcnt Gottwald.

Jis sakė, jog didelę kvailybę plepa tie, kurie skelbia, 
būk Pragos teismas buvęs nukreiptas prieš žydus, kaip 

I &Utą.
. Gottwaldas pareiškė: teismas teise išdavikus, žalo

tojus, kriminalistus, nežiūrint, kuriai tautai jie priklau- 
fte.' Slanskis ir io sėbrai iš karto nenorėjo prisipažinti 
prie krimimdysčiu, sakė prezidentas Gottwald. Bet kai 
prieš juos buvo išstatyti jų “darbelių” įrodymai, tuomet 
jiems kitos išeities nebuvo, kaip prisipažinti.

švenčioniškis

Vaizdas CIO konvencijoje Atlantic City. Kalba vei
kiantysis United Steelworkers unijos prezidentas Da
vid J. McDonald. Manoma, kad dabar McDonald bus 
išrinktas pastoviu unijos prezidentu. Iki šiol prezidento 
vietą laike Philip Murray. Murray ir algą gaudavo iš 
plieno darbininkų unijos. CIO prezidentu jis buvo ne
mokamai. * '

lygos prezidentas Knight ta
rėsi su negrų organizacijomis 
šiuo klausimu. William An
derson, kitas Federacijos vei
kėjas, pareiškė, jog tie, ku
rie kovoja prieš rasinę diskri
minaciją, yra geriausi kovo
tojai už didesnes algas ir tvir
tesnes unijas.

-o>o-
Laimėjo algų pakėlimą

WATERBURY, CONN. — 
4,600 organizuotų darbininkų, 
dirbančiu American Brass Co. 
darbavietėse Ansonijoje, Tor- 
ringtonc ir Bu fialoje, laimėjo 
algų pakėlimą 8 centus Į va
landą ir darbo sąlygų pageri
nimą.

Algų stabilizacijos taryba 
patvirtino naują sutartį. Al
gos pakeliamos nuo pereito 
liepos mėnesio 1 d.

-o>o-
Unijistai gina 
persekiajamą narį

OLYMPIA, WASH. —CIO 
International Woodworkers 
unijos nariai čia sudarė sava
norių komitetą, kuris gina 
šios unijos viršininką Karly 
Larsen, kaltinama Smitho ak- 
to peržengimu.

Larsen išrinktas ir vis per
renkamas per 17 pastarųjų 
metų unijos viršininku. Jis 
turi didelio unijistuose pasiti
kėjimo, kaip geras už darbo 
žmonių reikalus kovotojas.

Jis buvo FBI suimtas kanu 
su kitais 17 veikėjų. Teismas 
prasidėsiąs 1953 metų vasa
rio 15 d. Unijistai darbuojasi, 
kad sukelti gynimui fondus.

-o>o-
Mainierių žurnalas už 
Korėjos karo baigimą

WASHINGTON. — Mai- 
nierių unijos oficiahs žurna
las, United Mino Workers 
Journal, rašo, jog šiuo metu 
didžiausias Amerikos žmonių 
troškimas yra baigti Korėjos 
karą.

perspektyvos
VILNIUS. Per stalininių 

penkmečių metus Tarybų ša
lyje sukurta galinga staklių
gamybos pramonė, šiuo metu 
tėvyninė staklių gamyba pa-

nubaustas. Jo nusidėjimas 
buvo tame, kad jis pasidavė 
armijos pulkininku, kuomet 
ieškojo darbo. Kitaip žmogus 
sakosi darbo negalėjęs gauti. 
Kai pasidavė karininku, dar-
bą tuojau gavo.

jėgia pagaminti visas pramo
nei reikalingas metalo pjau
namąsias stakles nuo visų ti
pų precizinių stalinių stak
lių iki sunkių unikalinių stak
lių, sveriančių 100 tonų ir 
daugiau. Tarybinės staklių ga
mybos vainikas yra tai, kad 
sukurtos ištisos automatinių 
staklių linijos masinei gamy
bai ir automatinės gamyklos.

Direktyvos dėl penktojo 
penkmečio plano iškelia tary
binei staklių gamybai dar pla
tesnius ir rimtesnius uždavi
nius, ypač ryšium su tokiais 
klausimais, kaip kokybinių 
rodiklių pagerinimas, naujų 
šiuolaikinių greitinių metalo 
pjaunamųjų staklių Įsisavini
mas ir unikalinių metalo ap
dirbimo Įrenginių gamyba.

Ketvirtajame penkmetyje, 
Įkūrus “Žalgirio” staklių ga
myklą, buvo padėtas staklių 
gamybos pamatas Lietuvoje. 
Gamykla buvo statoma ir į- 
rengiama su broliškųjų šalies 
tautų pagalba. Pačių moder
niausių įrengimų Lietuvos ma
šinų gamybos pirmagimiui 
atsiuntė broliškųjų respubli
kų ir, visų pirma, Rusijos Fe
deracijos darbo žmones. Dide
lė pagalba buvo suteikta* ir. 
apmokant žmonos. Daugelis 
mqsų stachanovininkų, inži
nierių, meistrų lankėsi geriau
siose šalies staklių gamyklo
se, išstudijavo pirmūnų paty
rimą.

Tai Įgalino jaunąjį 'gamyk
los kolektyvą per nepaprastai 
trumpą laiką Įsisavinti ir pra
dėti gaminti metalo piauna-

Žmones vers duoti kraujo

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia reikalauja, kad jauni 
vyrai, kurie nepateko milita- 
rinėn tarnybon, Įstatymais 
būtų priversti duoti Raudona
jam Kryžiui kraujo. Pasirodo, 
kad francūzai savanoriškai , 
armijos reikalams kraujo ne-*T 
nori duoti.

Jeigu šis valdžios reikalavi
mas taptų Įstatymu, tai kele
tas milijonų Prancūzijos jau
nų vyrų turėtų paaukoti po 
prievarta po puskvortę savo 
kraujo.

Ypatingai Prancūzijos ar
mijai daug kraujo reikia in- 
do-Kinijoje, kur yra vedamas 
karas prieš to krašto žmones. 
Ten daug francūzu kareivių 
užmušama ir sužeidžiama. 
Sužeistiems gydyti reikia 
daug kraujo.

k
Nebegali apsiginti 
vaiku ‘ kriminalistu”

Dobbs Ferry, N. Y. —Šio 
kaimo taryba pasiuntė protes
tą N. Y. valstijos gubernato
riui Thomas- Dewey, žmonės 
sako, kad jie nebegali apsi
ginti nuo vaikų “kriminalis
tų”. Mat. čia randasi' “Dobbs 
Ferry Children’s Village”, 
kur sudėti tarpo 10 ir 18 me
tų išdykę vaikai. Įstaiga vadi
nama mokykla. Bet išdykę 
vaikai dažnai plėšikauja. Moę 
kyklos viršininkai negali juuiM 
suvaldyti. Girdi, turi Įsikišti® 
valstijos valdžia fh* suteikti 
gyventojams ' reikalingą ap
saugą. ,

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Gruodžio-Dec. 19, 1952
‘ ’J
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DAR SLEPIAMOS VĖŽIO GYDUOLES
Amerikietis-daktaras Fer

guson tris’ metus gyveno 
Pietinės Amerikos Equa- 
doro raistuose, su necivili
zuotais, puslaukiniais Jibu- 
ru indi jonais. Jis tyrinėjo 
tų laukinių žmonių medici
nų ir gydymo būdus su 
įvairiomis žolėmis ir šakni
mis.

Kaip baltieji žmonės, taip 
ir indi jonai esą nelaisvi nuo 

• visokių ligų, neišskiriant ir 
vėžio ligos. Indijonams už
auga daug didelių ir mažų 
guzų ant Įvairių kūno da
lių. Bet jie tuos guzus pa
sekmingai pagydo.
į Daktarą Wil burną Fer- 
ugusoną labai nustebino in
di jonų “stebuklinga” žoli
nė gyduolė.

Indijonų daktaras ištrau
kia syvus iš apie 30 skir
tingų žolių ir tuom skys
čiu patepa apie 3 kartus li
gonių guzus. Už keleto die
nų tie guzai susitraukia ir 
Į trumpą laiką visiškai iš
nyksta.

Indijonų daktarai su tais 
savo “stebuklingais” vais
tais ne tiktai gydo žmonių 
ligas, bet ir nubaudžia dide
lius prasikaltėlius. Dides
niems prasikaltėliams prieš 
visuomenės tvarką badijo
nas daktaras patepa kelis 
akrtus galvą tuo žoliniu 
s.kvsčiu, ir už keleto dienų 

t nuaugusio žmogaus galva 
labai ' susitraukia mažyn, 
sakoma, net “iki kumščio 
micros.” Sunrantama, kad 
rlrmip’e susitraukia žandi
kaulis. ausys, nosis.

Daktaras Ferguson a s 
daug sykių prašė indijonų

Kazio Bevardžio Margumynai
Jungtinėje V^Miio^e ci

vilinio karo laiku 1863 m., 
kai Rusijos laivai atplau
kė i New Yorko uosta, 
"marės pasitiko rusus su 
didžiausiomis i š k i 1 mėmis. 
To laiko prezidentas Abra
kam Lincoln tada pareiškė:

“Nors mūsų ideologiia 
šalies santvarkoj žymiai 
skiriasi nuo monarchinio i 
režimo, bet Rusija pirmuti
nė Europos šalis^ kuri atė
jo bendradarbiauti su į var
gą įstumta mūsų šalimi.”

•

Adolph J. Sabath, iš Illi
nois valstijos, Kongrese iš
tarnavo paeiliui 44 metus. 
Kongresmanauti pradėjo 
1907 metų kovo 4 d. ir 24 
kartus buvo perrinktas.

'Tame urėde jis ir mirė lap
kričio 6 d. š. m. Tai ilgiau- 

. šiai ištarnavęs iki šiol Kon
grese J. Valstijų istorijoj.

Dabar Kongrese “senior
ity” (tarnybos ilgumo) gar
bę turi Sam Rayburn, iš 
Texas, tarnaująs nuo 1913 
metų kovo 4 d.

New Yorko žymus advo
katas ir politikierius New- 
bold Morris, kurį Truma- 

\ nas buvo paskyręs atpalai- 
xjduot Washington valdi- 

W ninkus nuo žulikys.čių, da- 
įZ bar pats Morris ir jo ben

drininkas, Massachu setts 
ex - kongresmanas J. E. 
Casey, yra šaukiami pasi- 
aiškint grand džiūrei apie 
greitą savo pralobimą.

Morris ir Casey, įdėję j 

daktarą, kad jam duotų iš
nagrinėt tas stebuklingą
sias žoles, nes ji tos žolės 
labai suįdomino. Bet indi- 
mnas daktaras visuomet 
atsisakydavo išduoti savo 
pąslaptis.

Laikui bėgant ir dedant 
dideles pastangas, dr. Fer- 
"uson.ui pasisekė išgauti iš 
indijono daktaro 30 skirtin
gų rūšių žolių.

Gavęs gydomąsias žoles, 
dr. Fergusonąs' paskubomis 
išnagrinėjo visas jas savo 
privatiškoj laboratorijoj, ir 
surado, kad iš 30 žolių tik
tai šešios turi savyje didelę 
gydomąją vertę.

Nieko nelaukdamas, pats 
pradėjo gydymo bandymus 
Pint šunų, kačių ir ant ki
tokių gyvulių, sergančių vė
žio liga, ir gavo gerų pa
sekmių.

Daktaras F e r g u sonas, 
nudžiugęs, kad gal jau su
rado ilgai ieškotus ir lauk
tus vėžiui gydyti vaistus, 
sugrįžo atgal į Jungtines 
Valstijas ir Los Angeles 
miesto didelėj ligoninėj 
pradėjo savo bandymus — 
gydyti žmones, sergančius 
vėžio liga. * ,

D r. Fergusonąs, pasita
ręs su vyriausiais ligoninės 
štabo daktarais, ištraukė 
syvus iš parvežtų gydomų
jų žolių, sumaišė su glucose 
ir alkoholiu, įšmirkštė su 
“adata” į ligonių guzus 
fmalignant tumors.). -Už’ 
savaitės laiko tie guzai pra
dėjo trauktis mažyn, ir apie 
nž trijų savaičių guzai iš- 
nvko. Onos (olseriai) už
gijo, ir keli ligoniai, daug 
mėnesių gulėję ligoninės lo

Overseas Tanker žibalinių . & Fahnestock & Co. ir bu-
laivų korporaciją $101,000, 
per trumpa laika gavo pel
no $3,250,000. Casey buvo 
to biznio vedėjas (mana
ger), o Morris—jo advoka
tas.

Popiežius Pijus paskyrė 
24 naujus kardinolus kata
likiškai viešpatystei. Pusė 
tų kardinolų yra italai. Vie
nas pateko į tą garbę ame
rikietis arkivyskupas James 
F. McIntyre, gimęs 1886 m., 
New Yorke; Manhattan 
srityje.

McIntyre iš jaunystės 
dirbo Wall Streeto Horton

Kraujo apytaka ir Žmogaus senimas
Yra 40 metų amžiaus vy

rų ir.moterų, kad jau turi 
raukšlėtus, padribusius 
yeidus. Amtra vertus yra 
65 metų amžiaus žmonių su 
lygiais, jaunyvais veidąis.

Kodėl toks skirtumas?
Šį klausimą atsako Cali- 

fornijos Universiteto pro
fesorius Hardin B. Jones,- 
jog veido x jaunumas pri
klauso nuo' to, kad kraujas 
gerai cirkuliuoja, maitinda
mas veido raumenis.

Hardinas su savo ben
drais mokslininkais darė iš
samius tyrimus gyvuliarųs 
ir žmonėms, ir surado, jog 
kūnas tiek sensta, kiek 
kraujo apytaka silpnėja. 
Tuo būdu, kai kurie 40 me
tu amžiaus žmonės iš ti
krųjų yra taip nusenę, kaip 

voje, sugrįžo namo ir stojo 
nrie savo kasdieniniu dar
bų.

Daugiausiai bandymų bu
vo padaryta ant moterų 
krūtų, turinčių vėžį, ir mo
terų lytiškuose organuose.

Bet įšmirkštimas su ada
ta vaistų į moterų lytiškas 
dalis, yra labai nepraktiš
kas, ir nemalonus daiktas, 
sakė dr. Fergusonąs. Tad- 
gi jis tam tikslui padarė 
mostį tepti. Su mosčia pa
tepdavo vienai moteriai vė
žį gimdos žiotyse, o kitai 
ant lyties lūpų, ir abiem 
pagydė vėžio opas. Tiktai 
tepimas mosčia užima du 
sykiu daugiau laiko, negu 
su adata įšmirkštimai.

D r. Fergusonąs, pasako
damas ligoninės štabo dak
tarams apie savo Įgytus 
įspūdžius Pietų Amerikos 
raistuose, pareiškė, kad:

Baltieji, civilizuoti dak
tarai ir chemikai dar nė ne
susapnavo apie tokius vais
tus, kokius, naudo ja puslau
kiniai žmonės miškuose.

Šios naujos gydymui vė
žio gyduolės yra dar tiktai 
išbandymų stadijoje. Di
džiausia svarba glūdi tame, 
kad jos naikina “laukines” 
vėžio ląsteles (celes), pa
likdamos nelieč i a m y b ė j c 
sveikąsias, normališkas ce- 
les skauduly j.

Pakol kas, dar šios, gy
duolės yra slepiamos ir kai 
tik bus pilnai išnagrinėtos 
ir išbandytos, tuomet bus 
paskelbta plačiajai visuo
menei, kad pasekmingas vė
žiui gydyti gyduoles jau 
turime.

Pregresas

vo jos vedėju (mana geriu). 
Sulaukęs 28 metų amžiaus, 
nusprendė tapti kunigu. 
Dabar dasivarė ir iki kar
dinolo urėdo.

1 •

Žurnale “Life” tilpo įdo
mus straipsnis “The World 
We Live In.” Jį rašo Lin
coln Barnett, autorius 
knygos “The Universe and 
Dr. Einstein.” Rašoma 
apie pasaulinės visatos ypa
tybes: atmosferą ir civili
zacijos plėtimąsi. Straips
nis iliustruotas visatos 
braižiniais.

Kazys Bevardis

kiti sulaukę 60 metų am
žiaus.

Senyn einant, tačiaus, vi
sų kraujas kaskart silpniau 
aptarnauja raumenis.

Tarp ).8 ir 25 metų am
žiaus jau būna 40 procentų 
sumažėjęs kraujo plauki
mas į raumenis. Tarp 25 
ir 35 metų kraujo apytaka 
raumenyse susilpnėja* dar 
33 procentais. Taigi nuo 
18 iki 35 Ąetų žmogaus 
nustoja 73 procentų krau
jo apytakos.

Vadinasi, po 35 metų am
žiaus jau telieka tiktai 27 
procentai kraujo cirkuliaci
jos raumenyse, o kas metai 
tolyn kraujas vis menkiau 
srovena per raumenis, iki 
žmogus nueina a m ž i n o n 
slėptuvėm N. M.

'KAS REIKALINGA
KARO LAIMĖJIMUI?

' Daugelis valdonų mano, 
kad. užtenka turėti skaitlin
gą armiją,' daug ginklų, 
kad būti galingam. Savo 
laiku Mussolinis turėjo di
delę armiją ir nemažą kari
nį laivyną. Jis pasipūtęs 
kartojo, kad kada duos 
ženklą, tai jo legi jonai 
“pereis visą pasaulį.” Da
bar jau visi žinome,, kaip 
susmuko Italijos fašistų 
karinė jėga, kai]) galą ga
vo ir patsai Mussolinis.

Hitleris buvo pavergęs vi
są vakarinę . ir .centralinę 
Europą. Jis malie, ir kapi
talistinio pasaulio politikai 
ir karo strategai tikrino, 
kad “nėra jėgos,” kuri 
Įveiktų hitlerinę Vokietiją. 
Dabar jau ir vėl visi žino
me, kai]) jie apsigavo.

Dar tik keli metai atgal 
Kinijoj Amerikos, kapitalas 
buvo apginklavęs, apren
gęs, visa kuom aprūpinęs, 
net komandą suteikęs dėl 
virš 5,000,000 Čiang Kai- 
šeko armijos karui prieš 
Kinijos liaudį. Daugelis 
net darbininku manė: “Ne
atsilaikys Kinijos liaudis.” 
Dabar jau ir vėl aišku, kad 
nepakanka turėti skaitlin
gą armiją, daug ginklų, pi
nigu, kad karą laimėti.

Išeina, kad, apart skai
čiaus armijos vyrų, daugio 
ginklų, dar yra. kiti daly
kai. kurie nusako karo lai
mėjimą. Istorijoj yra la
bai daug faktų, kada daug' 
mažesnės armijos sumušė 
skaitlingesnes.

Kaip istorija išjuokia 
pasipūtėlius t

Ncseni”i dabartiniai Tur
kijos valdovai pasigvrė, kad 
“jie galėtų' patys vieni su
mušti Tarvbu Sąjungą.” 
Suprantama, tai provokaci
ja, tai asiliškas . pareiški
mas, i kuri, mažai kas krei
kė atvdos.

Dar vėliau Tito nasisakė, 
lAd io “armija galėtu su
mušti Tarvbu Sąjungos ir 
i’os talkiininku armiią.” čia 
ipo'i nasipūtėlio šūkavimas.

Kada 1939 metais kapita
listinio pasaulio diplomatai 
sukurstė Suomijos valdo
vus karau prieš Tarybų 
Sąjungą ir, kaip žinome, 
Anglijos ir Franci jos val
dovai buvo dar popierinia
me kare su Hitleriu, jie 
ieškojd kelių, kaip “įveikti 
Hitlerį.” Daugelis iš jįj 
siūlė, kad ręikia pirma nu
kariauti Tarybų 1 Sąjungą 
(“silpną,” kaip jie sakė), o 
jau tada iš rytų, iš Tarybų 
Sąjungos, eiti mušti Hitle
rį.

Francijos reakcinis, gene
rolas Weygandas, Pilsuds- 

ikio ir dabartinio .popie
žiaus prietelius, buvo ko- 
mandierius Sirijoje, Fran- 
cijos kolonijoje. Jo ir An
glijos kurstoma Turkiją 
jau buvo pradėjus provo
kuoti karą prieš Tarybų 
Sąjungą Užkąukązijoj — 
siunčiant į Tarybų teritori
ją karinius lėktuvus.- Ge
nerolas Weygandas sake:

“Su kai kuriais kariniais 
pastiprinimais ir 200 lėktu
vų aš paimčiau Kaukazą ir 
įžengčiau į Rusiją, kaip 
‘peilis i sviestą’.”

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas
Pagalvokite, ką manė ge

nerolas Weygandas apie ta
rybinę šalį, jos žmones, jos 
armiją! Jis manė, kaip ir 
Hitlerio generolai, kad 
prieš tarybinę , šalį jiems 
karas būtų tik juokai, tik 
piknikas. Kodėl? Vėliau 
atsakysime.

Tų laikų Anglijos ir 
Francijos valdovai nege
riau manė už gen.. Weygan- 
dą. Jie jau ruošė siųsti 
100,000 anglų - francūzų 
armiją į S u o m i j ą< karui 
prieš Sovietus.

Ir ką, jūs manote, tie 
100,000 anglų-francūzų ga
lėjo padaryti? Henri de. 
Kerillis, kuris vėliau para
šė knygą “De Gaulle the 
Dictator,” rašo, kad jam 
išdėstė Francijos valdžios 
narys Paul Reynaud, kad 
“tas ekspedicijos korpusas, 
per Norvegiją išsilaipinęs 
Suomijon, greit išvaikytų 
netvarkingas Rusijos gau
jas (armiją) ir žygiuotų Į 
Leningradą.”

Išeina, kad gen. Weygan- 
dui reikėjo nedaug jėgų — 
200 lėktuvų, kad užimti 
Kaukazą ir svarbius žibalo 
šaltinius. O Francijos val
dovai dar lengviau manė 
apsidirbti su tarybine ar
mija, nes ta armijd, jų su
pratimu, buvo tik “gauja.”

Ir jeigu netapo gyveni
mą n pravesta ta Franci jos- 
Anglijos politika, tai tik 
dėka Tarybų Sąjungos po
litikai, kuri, parbloškus 
S u o m i j o s karines jėgas, 
kaip Molotovas vėliau- sa
kė :

..Tarybų Sąjunga, sudau
žius Suomijos armija ir tu
rėjus pilnutinį galimumą 
užimti vis.ą Suomiją, to ne- 
uadarė ir nepareikalavo jo
kios k o n t r i b ucijos kari
nėms išlaidoms padengti, 
kaip tai padarytų bent kuri 
kita didžioji valstybė, o sa
vo pageidavimus a p r ė ž ė 
minimumu...”

Ir dėka tam buvo išveng
ta Anglijos-Francijos pla
nuojamo karo prieš Tarybų 
Sąjungą, kas vėliau davė 
nrogą sudarvti karinę koa
liciją sutriuškinimui Hitle
rio ir jo talkininkų.

Kodėl Francijos. - Angli
jos valdovai ir generolai 
manė taip lengvai apsidirb
ti su Tarybų Sąjunga? To
dėl, kad jie nesupranta 
naujos santvarkos, jos ga- 
Hngumo, neįvertina žmo
nių ; nežino, ką ' žmogui 
‘reiškia laisvė, ką reiškia 
naujos santvarkos armija, 
kuri jų akyse yra tik “gau
ja.” Nekitaip ir dabar ka
pitalistinio pasaulio valdo
vai mano apie tą šalį, liau
dies demokratines respubli
kas, Kiniją, Korėją, kylan
čius kolonijų žmones, ir to
dėl jie” skaudžiai apsirinka.

Kas reikalinga karo 
pergalei?

Pirmiausiai reikalinga 
teisinga politika. Hitlerio 
kreiva užsienio politika pa
gimdė avantiūristinę kari
nę strategiją ir žioplą karo 
lauke taktika.

Sevastopolį keli desėtkąi 
tūkstančių tarybinių žmo
nių gynė 250 dienų, padarė 
priešui baisiausių nuosto
lių, o vėliau pasitraukė.

Leningradą panaši jėga gy
nė apie tris metus ir laimė
jo. Gi Berlyną, kuris, tu
rėjo dar apie 4,000,000 gy
ventojų, negalėjo ginti 200,- 
000 Hitlerio parinktos ar
mijos nė mėnesio laiko. Ko
dėl?

Todėl, kad patys ginklai 
nekariauja1. Jais kariauja 
žmonės. O jeigu tie žmo
nės nemato reikalo kariau
ti, kovoje mirti, neturi vil
ties laimėti, tai ir didžiau
si kiekiai ginklų nieko ne
reiškia. Ginklai dar nevis
kas.

Tarybiniai karo strategai 
su savo vadovu priešakyje 
išdėstė, kad karo laimėji
mui yra reikalingos šios 
sąlygos: (1) tvirtas fronto 
užnugaris; (2) tvirtas mo
ralinis armijos stovis; (3) 
kiekis ir kokybe divizijų;
(4) armijos apginklavimas;
(5) tvirta armijos organi
zacija ir sugabūs jos vadai.

Ir tie kapitalistinio pa
saulio “strategai,” kurie 
mano, kad pilni sandėliai 
bakterijų - perų, atominių 
bombų, didis kiekis ginklų 
suteiks jiems pergalę, tai 
užmiršo, ko susilaukė Mus
solinis, Hitleris ir Čiang 
Kai-šekas!

Kapitalistinis pasaulis ka
re prieš darbininkišką pa
saulį niekados, negali turė
ti tvirto užnugario, nes ja
me yra klasės. Kapitalis
tinės šalies kareivis, nu
vežtas už 5,000 ar 10,000 
mylių kariauti į svetimą šą
li—nebus pasiaukojęs mir
ti. Už ką?

Kitaip yra su darbinin
kiškos šalies kariu, kuris 
gina savo šalį, savo laisvę, 
savo namus, savo žmoną, 
vaikus., tėvus ir gimines!

1941 m. prie Maskvos 40 
tarybinių karių stojo Į mū
šį prieš tięk pat Hitlerio 
tankų. Jie visi žuvo, apart 
vieno, bet jie ir ^mirdami, 
Lankus naikindami kartojo, 
ir žinojo, ka.d ateis jų drau
gai, ir pergalė bus jų drau
gų pusėje. Tokio pasiau
kojimo nebuvo ir nebus nei 
nas vienos šalies karius, 
nuvežtus kariauti už tūks
tančių mylių nuo jų namų.

Kaip karas gali eiti, tą 
kiekvienas p r o t a u j a n tis 
žmogūs jau mato jš karo 
Korėjoje. Nereikia nei kal
bėti, kad kapitalistinės ar
mijos yra skaitlingesnes, 
gausiai aprūpintos ginklais, 
amunicija, maistu ir kitais 
reikmenimis, bet .negali 
įveikti Korėjos liaudiečių.

Kiekvienam suprantama, 
kaip sunki padėtis liaudie
čių fronte, - kada kasdien 
šimtai, o dažnai ir tūks
tančiai lėktuvų puolimų yra 
daroma ant • jų susisie
kimo linijų ir apsigynimo 
pozicijų. Gi jie ne vien nei
na silpnyn, bet stiprėja, ką 
pripažįsta ir jų nedraugai.

O karas Korėjoje yra ma
žas palyginimas su karu, 
kurį tūli politikai ir gene
rolai planuoja. Bfet jeigu 
kapitalistinės armijos jau 
treti metai negali laimėti 
mažo karo Korėjoje, tai 
kur jų protas laimėti dide
li karą?

Bet prisiminus kaizerio,

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Penktad., Gruodžio-Dec. 19, 1952

RŪKYMAS ir VĖŽYS
Paryžiuje li950 metais* 

įvyko tarptautinis vėžio li
gų gydytojų suvažiavimas, 
ir specialistai nurodinėjo) 
kad rūkytojų daugiau ser
ga šia liga, negu nerūkan
čiųjų. Z

Chicago Universiteto me
dicinos profesorius J.,. M. 
Essenbergas šiemet dėl to 
padarė bandymus pelėms.;

Jis suleido po lygų skai
čių pelių į dvi atskiras kar 
maraites. Vienai kamarai
tei įtaisė rūkančią mašiną, 
kuri kas valandą surūkė po 
1 cigaretą, leidžiant dūmus 
vidun. Taip buvo daroma 
per 12 dienų. Kamaraitėj 
buvo tiek dūmų, kaip kam
baryje, kur susėda keli rū
kytojai. ; »

Antroje kamaraitėje buvo 
nerūkomos pelės. Abiejose' 
kamaraitėse jos buvo mai- 
tinamos tais pačiais ėde
siais.

Po 12 dienų buvo padary
ti tyrimai pelėms iš vienok 
ir antros kamaraitės, ir 
štai kas pasirodė:

Pas “rūkytas” pelės atsi
rado plaučiuose daugiau 
vėžio skaudulių, negu pas 
nerūkytas.

Nerūkytos pelės labiau 
sudiktėjo, negu rūkytos...

Rūkytos pelės per 12 die
nų nesiveisė, o nerūkytos 
veisėsi.

Prof. Essenbergas todėl 
daro išvadą, kad tabokos 
dūmai ir žmonėms kenkia,

N. M. -

Chlorofilas gali 
būti net žalingas :

Dabar plačiai rnadon įė
jęs chlorofilas. Jo biznie
riai garsina, kad: ,

—Jeigu norite, kaa jūsų 
burna bei kūnas nedvoktų, 
tai plaukitės dantis chloro
filo vaistais, tepkitės jais 
kūną arba rykite chlorofi
lo piliukes. Tai būsią “svei
ka ir visam žmogui.”

Grynas chlorofilas yra iš- 
. siaudžia imas iš augalų ža
lių lapų. Bet pardavinėja
mas. chlorofilas — tai kas 
kita. Jis yra vario drus
kos, iš chlorofilo ištrauktos 
ir sutirštintos, apdirbtos su 
įvairių chemikalų pagalba.

O tokiu būdu sutaisytos 
chlorofilo druskos, nuodija 
kepenis, kaip kad perspėjo 
Johns Hopkins Universite
to profesorius Alsoph Cor
win, kalbėdamas Amerikos 
Chemikų’Draugijos skyriuj 
New Yorke, šį mėhesį.x

London. — Anglai orlai- 
vynų žinovai teigia, kad 
Sovietų Sąjunga statosi 
šimtus didžiųjų bombone
šių, kurie galį vienu žygiu 
nulėkti į Jungtines Valsti
jas ir, niekur nenusileisda
mi, sugrįžt namo. Tie bom- 
bonešiai, sakoma, tiktų ir 
atom-bombom gabenti.

Taip pat pranešama, jog 
Sovietai turi greitesnių už 
garsą rakietinių lėktuvų. * 

caro, Hitlerio ir Mussolinio 
žygius, negalima kitko no
rėti iš tūlu dabartiniu vai? 
dovų. Liaudies pareiga yra 
kovoti už taiką, prieš ka? 
rą, nes karas yra liaudies 
nelaimė.



“Inkaro” darbininkų 
poilsio namai 
Rašo G. MARČAITIS

Z; KAUNAS. — Dar iš tolo 
Zljiatyti žolynuose skendiir- 
Z tis Lampėdžių miestelis, 
Z gražus Kauno priemiestis 
INanlųno krante. Čia, iš vi- 
»so du kilometrai nuo mies.- 
jto, įrengti puikūs poilsio 
’namai ir sanatorijos.
Z Mes privažiuojame prie 
! didelės vilos, apsuptos ve- 
Z jomis ir gėlynais. Tai Kam- 

•’no “Inkaro” gurno - avaly-
• nes kombinato darbininkų 
•poilsio namai.

Lampėdžius supa labai 
; senos pušys, plačiai išsi- 
I driekusios • smara g d i n ė s
• pievos. Tas-puikus kampe- 
< lis, tartum tyčia 
; sukurtas poilsiui. 
: rijos viešpatavimo 
; čia buvo turtuolių
Z vasarnamiai, o dabar nau- 
Z jai pastatytose puikiose 
‘Lampėdžių sanatorijose po
ilsiauja ir s t i p r i n a savo 
sveikatą tūkstančiai Lietu
vos darbo žmonių.

Poilsio namų vedėjas Ju-1 
liūs Nedzveckis, pats buvęs i 
.“Inkaro” darbininkas, pa-, 
pasakojo mums apie šių po
ilsio namų paskirtį. j v t__ o____  __

—Vasaros metu, — sakė j languose ant terasos ir ha- 
•kaitč naujus 
žurnalus, klau-

gamtos 
Buržua- 

metais 
vilos ir

Danė Semaškaite. Kombi
nato profsąjunginis komi
tetas išdavė jai nemokamai 
atilsinę Ž4 dienoms. Tam 
pačiam laikui nemokamas 
atilsines gavh senyvas gu- 
mininkas Albertas Kairys., 
autogaražo da r b’i n i n k a s 
Pranas Adomėnas ir kiti.

Savo eilines atostogas po
ilsio namuose praleidžia pa
ruošiamojo cecho pamainos 
meistras Jonas Os.auskas. 
Kiti poilsiautojai — gumį- 
ninkai, kaliošininkės, už- 
traukėjai, šaltkalviai, kli- 
juotojai — visų specialybių 
darbininkai.

Diena, kada mes lankė
mės “Inkaro” sanatorijoje, 
buvo n e p a p r a štai graži. 
Suskambėjus gongui, pa
skelbusiam, kad laikas kel
tis, pušyne pasirodė poil
siautojai, kurie gėrė j o s i 
spyglių kvapu. Jaunimas 
ėmė bėgti lenktynių į smė
linį Nemuno krantą- mau-

8 valanda ryto poilsiau-

Sočiai papusryčiavę, žmo- 
j nes .ilsėjosi patogiuose šez-

‘jis, — poilsiautojai pralei- į makuose 
d.žia čia savo atostogas, o | laikrašči 
pemą šie poilsio namai yra i 
profilaktorijus, ir poilsiau
tojai derina savo • buvimą :
ęią su gamybiniu darbu.: vo palinkimą. 
“Inkaro” kombinato darbi-!

.pinkai ir tarnautojai, pasi-; 
brigus pamainai, atvažiuo-1 
ją čionai gamyklos autobu
sų. Išsimaudę duše, jie

.pietauja, po to ilsisi, vaikš-.
4 Čioja miške, o kam* reika- 
Z’Jinga —, priiminėja gydo- 
; mąs pAfceddras. Vą*k^-|-

čioti.
vienas

poilsio namų gydytoja Re
gina Klepackaite, — visi, 
kas čia pabuvojo 24 dienas, 
išvyksta žvalūs ir fiziškai 
sustiprėję. Daugelis pasi
taiso ir jų svoris padidėja 
3-5 kilogramais, o kai kas— 
ir dar daugiau.

Apie tai byloja ir gau
sūs užrašai gumos - avaly
nės kombinato poilsio namų 
atsiliepimų knygoje.

—Aš nebe jaunas žmo
gus, man 55 metai, — rašo 
t e c h n i niu 
darbi Rimkas 
vičius,— ir 
esu matęs.
laikais man teko būti čia 
Lampėdžių vasarvie tėję, 
bet ne tam, kad poilsiau
čiau, o, pasamdytas,, dirbti 
turtingųjų namuose. ' Ne
sitikėjau, kad ateis laikas, 
kuomet visomis gėrybėmis, 
naudosimės mes, paprastie
ji žmonės. Ir štai tas lai
kas atėjo. Jau antrą kartą 
ilsiuos! čia — vieną kartą 
esu buvęs žiemą ir štai da
bar — vasarą. Aš jaučiu, 
kaip sustiprėjo mano jėgos

dirbiniu cecho 
Juozas Paške- 

gyvenime daug 
Buržuaziniais

me ir dar geriau dirbsime 
tarybinės tėvynės labui, — 
rašo atsiliepimų knygoje 
kombinato darbininkai Al
binas Stulgai tis, Grigo ras

CIO vice-prezidentas Allan S. Haywood (kairėje) ir 
naujasis CIO prezidentas Walter Reuther, Haywood 
pareiškė, kad naująjį prezidentą paremsiąs iš visų 
spėkų. Viršuje jų nabašnik o Philip Murray paveiks

las. Nuotrauka padaryta CIO konvencijoje Atlantic

darbdavių pasirašytus kont
raktus savo raštinėje net po 
kelis mėnesius, turėtų tuojau 
tuos kontraktus apsvarstyti 
ir savo nuosprendį išnešti. 
Jeigu taryba nebegali tai pa
daryti, tai 
manas gali .
kaip padarė su mainierių su
tartimi.

Unijos sako reikalinga vi
sai panaikinti algų užšaldy
mą, c

prezidentas Tru- 
padaryti taip,

Rosenbergų likimas 
Trumano rankose

Pripažįstama, jog šiuo metu 
šimtai tūkstančių laiškų plau
kia į Washingtona iš viso šio 
krašto ir net kitų kraštų, rei
kalaujant prezidento Truma
no pakeisti mirties 
Rosenbergams, kurie 
tu randasi Sing Sing 
ir nuskirti sudeginti 
kedėje sausio 12 d.

Greit paaiškės, ką 
nas su jais padarys.

Farhad Hacked, Tunisi- 
jos darbo unijų vadas, 
kovojęs už Tunisijos ne

priklausomybę, nužudytas 
Francūzijos agentų.

MONTREAL, CANADA
Reikalauja “Baltojo Erelio” 
vardu aikštės

bausmę 
šiuo mo
ka Įėjime 
elektros

Truma- 
Rcp.

Cudahy, Wis

Kaltybe be kaltininko

. mas, o’po to eina įgulti.
Z Rytą — rytinė mankšta 
j ar nedidelis, mocionas gry- 
Zname ore, po to — gausus 
Z šiltas pusrytis. Po to visi 
Z išvyksta į įmonę.
Z Atilsinė 24 dienoms į po- 
Zilsio namus su vis.u išlaiky- 
Zmu kaštuoja 480 rublių, bet 
Z darbininkai ir tarnautojai 
Z tesumoka tos sumos tik 
Z trečdalį, o likusius sumoka 
’.profesinė sąjunga iš vals
tybinio socialinio draudimo 
lėšų.

Penktadalis visų atilsi
mų darbininkams išduoda
mas nemokamai. Tas atilsi- 
Jies profsąjunginė organi- 
fcaciją paprastai duoda ge
riesiems gamybininkams, 
djdžiašeimiams d a r b i n in
kams ir Didžiojo Tėvynės 
kapo dalyviams.

Mes išbuvome “Inkaro” 
kombinato darbininkų po
ilsio pamuose visą dieną. 
40 poilsiautojų tarpe čia 
dabar yra tekstilės avaly
nės cecho stacharovininkė

Žinoma, to
kią saulėtą dieną niekas 
nepanoro sėdėti svetainėje 
ir lošti šeškėmis, šachma
tais, domino ar bilijardu. 
Tiek daug įdomių ir pa
trauklių pramogų jų laukė 
gryname ore. Galima eiti 
maudytis., kaitintis saulėje, 
vaikščioti miške ar irtis 
laiveliais, žaisti tinklinį ai' 
tenisą.

Pirmą valandą dienos vi-

kuriuos gamina
virėja Birute
visada labai patinka. Ir į 
šiandien barščiai su mesa, 
kepsnys, saldus pyragas ir

nauskas.
Kuomet vakaro, vėsa pa

keitė dienos kaitrą, mes iš
vykome iš “Inkaro” kombi
nato darbininkų poilsio na
mų. Susirinko terasoje, 
poilsiautojai dainavo, ir to
ji pušyne linksmai aidėjo 
džiaugsmingos dainos.

“Inkaro” kombinato po
ilsio namuose metų eigoje 
savo sveikatą sustiprina 
apie 400 žmonių. Maždaug 
tiek pat kombinato darbi
ninkų, inžinierių - techni
nių darbuotojų ir taniau-tus,'laimėjo 
tojų praleidžia savo atosto- aweepstake’

Montrealo Lenkų Baltojo 
Erelio Sąjunga -— nacionalis
tinė lenkų organizacija, nuta
rė kreiptis į miesto valdybą, 
kad aikštė, kuri randasi tar
pe llochelaga, Ontario, Gas
con ir Harbor gatvių, būtų 
pavadinta “Baltojo Erelio” 
(White Eagle) vardu.

Ai- miestas 
rą, dar nėra

mis, gruodžio 7 d., buvo jau 
surengta ‘Baby Shower’ pare, 
kad pagerbti ją besiruošiant j 
motinystę.

Dalyvavo gražus būrys jos 
draugių, kurios, apart ko kito, 
įteikė šeimos padidėjimui pri
taikintų dovanų.

klubą, kur rado keturis 
vyriškius sėdint aplink sta
lą ir, regimai, kazyriuo- 
jant. Policistas aštriai 
klausinėja kiekvieną sėdin
čiųjų.

“Tu kazyriuoji, nepaisant, 
jog tai uždrausta!” policis
tas sako pirmajam. į

“Visai ne,” atsake vyriš-
prisėdau

išpildys jų 
žinios.

no-

išdavė
pereitos žaislų

Tarybų Lietuvos.kuror- 
. Valgiai, I įUQSe ir sanatorijose, Ry- 

prityrusi | 
Alikmienė,!

gos pajūryje, o pat

groje ir daugelyje sanato
rijų pietiniame Krymo

bai gardu ir visiškai atiti-

apetitą, kilusį gryname ore.
Tolesnė dienos tvarka: 

po pietų valandą ilsėtis lo
voje, po to—arbata su tor
tu, vėl pasivaikščiojimas, 
žaidimai, filmų demonstra
vimas, meninės saviveiklos 
koncertai. Vakare — va
karienė, mocionas ir mie
gas.

Vietoves puikios klimati-

maistas, gydytojų priežiū
ra ir gydomosios procedū
ros — visa tai labai palan
kiai atsiliepia poilsiaujan
čiųjų sveikatos pagerėji
mui.

—B e n d ra ta isy k 1 ė,—s.a ko

John Foster Dulles, naujasis valstybės sekretorius, 
bendrai su dabartinių sekretorium Dean Achesonu 
žiūrinėja svarbius dokumentus ir ruošiasi visą depart
ment^ perimti savo kontrolėm

IŠ LIETUVOS
Nauja technika kilnojamie
siems kinams

Respublikos kino tinklas 
nuolat aprū pinamas nauja 
technika. Per pirmąjį pusmetį 
gauta 80 naujų markės “UK
RAINA” kino aparatų, paga
mintų Odesos gamyklos “Ki- 
nap”.

Bus gauta dar 70. tokių a- 
paratų. Nuo senų jie skiriasi 
tuo, kad yra labiau portaty
vūs ir dirba siaura nedegama

7 naujus kino aparatus ga
vo Klaipėdos srities kinofika- 
cijos valdyba. Jie artimiau
siomis dienomis bus išsiųsti Į 
ra j on us.

Lietuvos dailininko kūriniai— 
Maskyoš universitetui

Daugiaaukščių Maskvos u- 
niversiteto rūmų auditorijas 
papuoš šimtai tarybinių daili
ninkų kūrinių.

Vykstant Maskvoje Lietuv. 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo prof. A. Žmuidzinavi
čiaus kūrinių parodai, uni
versiteto vadovybė pasiūlė 
Lietuvos dailininkui . pateikti 
eilę savo kūrinių statomiems 
mokslo rūmams.

Ncseniai A. Žmuidzinavi
čius baigė ruošti savo kūrinių 
“Baltijos piramidė” ir “Pra
mones atstatymas” (“Nemu
nas ties Petrašiūnais”) auto
rines kopijas ir perdavėjas 
M as k vos u n i versi totu i.

/ .----------------------- -—
Laisvės administracija pra

šo jus išanksto įsigyti* banke
to bilietą. Banketas įvyks sau
sio 25-tą dieną.

Policininkas, 
$46,000, gal

Trafiko. policininkas, Lt. L. 
Charbonneau, 55 m. amžiaus 
ir ištarnavęs policijoje 28 me- 

Army and Nąvy 
tikietu $46,000.' 

Kadangi čia tokios rūšies lote
rijos yra nelegalios ir todėl 
prieš įstatymus, o jis prisie
kęs prižiūrėti, kad įstatymai 
būtų vykdomi, pirkdamas lo
terijos tikietą, pats sulaužė 
įstatymą, todėl jam gręsia 
darbo praradimas.

Policininkas-laimėtojas šiuo 
laiku serga ir nuo pareigų pa- 
liuosuotas, todėl ir jokių žy
gių prieš jį neitnta, kol pa
sveiks. Tačiau manoma, kad 
nežiūrint kokių žygių prieš jį 
dėl sudisciplinavimo bus im
tasi, jis pats veikiausiai re
zignuos iš pareigų, nes apart 
laimėjimo, visvien 
pensiją, nes ištarnavęs 
joj virš 25 m.

laimėjęs 
praras darbą

jis gaus
polici-

koope- 
Juozu,

Virbyliene atsikvietė 
broli su šeima

Vera Virbylienė, 
mojant su savo vyru
kelios savaitės atgal atsikvie
tė iš Anglijos į Kanadą visiš
kam apsigyvenimui savo bro
lį Peter Bružą.

Kartu su juo atvažiavo jo 
žmona Nellie ii’ keturios duk
relės Hellen, Patricia 
ir Vera, 
amžiaus

'ni a usioj i

Vyriausioji 
ir j a u. dirba, 
3 motu.

Irena 
16 m. 
o jau-

Zieniams staigmena

bičiulių ir 
iniciatyva, gruodžio

gerųArtimų 
draugų-ių
6 d., Kazimierui ir Emilijai 
Zieniams buvo' surengta neti
kėta staigmena-—balius, pa
gerbti juodu jų 
binio gyvenimo 
ga.

Balius buvo
mas ir vaišingas, 
apie 150 svečių, 
susilaukė šiltų linkėjimų nuo 
rengėjų ir ’svečių ir prie to, 
gražių, vertingų dovanų.

20 metų vedy- 
sukakties pro-

gražus, links-
D alyvavo

J ūbi Ii j antai

‘Baby Shower’ pare
Aldonai Alenskicnei (Ta

mošiūnaitei), kuri tikisi neuž-. 
ilgo tapti motina, jos sesutės 
Alvyros ir draugių pastangų-

Perspėja dėl kalėdinių eglučių

Artinantis sezoninėms šven
tėms, kur veik kiekviena šei
ma papuošia savo' namus su 
kalėdinėmis eglutėmis, atsa- 
komingi autoritetai perspėja 
ir prašo, kad su išpuoštom 
eglutėm elektrinėmis lempo
mis, imtųsi žmonės didžiausio 
atsargumo. Juo labiau per
spėjama saugotis rūkymo 
prie apdžiūvusių medelių ir 
kuru apšildant butą.

Sakoma, kiekvienais metais 
šiuo laiku įvyksta daug ma
žesnių ir didesnių gaisrų, ku
rių būtų galima išvengti, jei 
žmonės, ypač su vaikais,, bū- 
tų atsargesni.

Kas susirinkimas gaunam 
naujų narių

LDS 134-tos kuopos prieš- 
metinis susirinkimas įvyko 7 
d. gruodžio kur atsilankė pu
sėtinai narių .

Parengimų k o m i si j a 
raportą nuo
pares. Kuopai liko pelno $63.

Nutarta surengti “šurum- 
burum” Naujų Metų proga. 
Įžanga asmeniui tiktai $1. 
Taipgi nutarta turėti su vai
šėmis pirmas kuopos susirin
kimas, kuris įvyks sausio 4, 
1953 m., pas B. Thomas.

Valdyba liko ta pati, o tik 
vice-prezidentu išrinktas F. 
Beržaiiskas.

I kuopą įsirašė du nauji na
riai. Reikia atiduoti kreditas 
J. Neumanui, nes jis kas susi
rinkimas priduoda kelias ap-( 
likacijas naujų narių.

Kuopoje yra apie 70, narių. 
Kenosh iečiai, laikykitės — 
LDS 134-ta kuopa pralenks 
jus

ir tuomi 
policistas 
vyriškiui.

nariais. Njairys

Šypsenos

pasikalbėti.”
“Tu kazyriuoji 

drausmę laužai!” 
sušuko antrajam

“Jūs visiškai be pamato
mane kaltinate,” užpultasis 
atsakė. “Aš čia visiškai 
svetimas ir tik atsikvėpt 
sėstelėjau.”

“Tu irgi čion kazyriuoji!” 
pyktelėjo policistas trečia
jam.

“Tik jau ne aš,” tasai at
sakė. “Aš užėjau čia drau
gą pasitikt ir dabar jo lau
kiu.”

Galop abu policistai ket
virtąjį - vyriškį užsipuolė^ 
kuris net ir kazyrių kaladę 

laikėsi.
tu jau aiškių aiš- 
kazyriuoji!” 
Kazyriuoju?” atsi

šiepė užpultasis. “Su kuo 
gi aš kazyriuoju, jeigu vi
si kiti savais reikalais už
imti?”

rankose
’ Į- ' “Na, 

kiaušiai

Washington, D. C
Unija turi streiko fondą

CIO komunikacijos darbi
ninkų unija, kuri turi savo ei
lėse apie 300,000 narių, yra 
įsisteigusi atsargos fondą, ku
ris bus panaudotas streiko 
metu. Tame fonde jau 
pusę milijono dolerių.

Unija paskyrė speciali 
mitetą sudaryti to fondo
trolės taisykles, kaip geriau
sia tą fondą tvarkyti.

iki šiol to fondo dalis ran
dasi centro kontrolėje. Kiti 
pinigai randasi unijos lokalų 
kontrolėje.

turi

ko- 
k on-

vadai Įspėjo 
valdžią, kad 
kilimas rei-

Kainų kilimas reikalauja 
didesnių algų

Darbo unijų 
darbdavius ir 
reikmenų kainų
kalauja ir didesnių algų.

Jie nesutinka su valdžios 
statistika, kurioje pažymėta, 
jog maisto kainos būsią ma
žesnės, tai ir aįg.os galėsian
čios būt'mažesnėj Tai tik pas- 
katipimas darbdaviams . pra- 
dėti žygius prieš darbininkus, 
už, algų mažinimą, kaip kad 
jau padaryta kai kuriose teks
tiles* įmonėse, su Algų Stabili
zacijos Tarybos leidimu.

Vieną, gyvenimo reikmenų 
kainos ne puola, bet dar vis 
kyla. Kita, dabartinės darbi
ninkų algos ir taip atsilikę 
nuo kainų pakilimo. Todė^.1 
negalima nei kalbėti apie ma
žesnes algas.

Unijų vadai nurodinėja, 
jog Algų Stabilizacijos Tary
ba,** kuri laiko algas užšaldy
tas ir palaiko darbininkų i

lau kėši 
Tėvui 

tai sa-

Jis jau žino
Vieno vaiko tįėvai 

šeimos padidėjaint. 
rūpėjo pranešt apie 
vajam sūneliui, idant brolu- >
ko ar sesutės atsiradimas 
ne labai jį nu s.te bi n t ų. To - j 
dėl kartą tėvas, sūnelį pa-1 
sišaukęs, ir sako jąm:

“Aš jau kelis kartus ma- > 
čiau aplink mūs \ namus 
lakstant tą senį gandrą, 
kuris vaikučius atneša...” !

“Vyt šalin, tą sena žiop
lį!” vaikutis suriko,' “dar 
motiną išgąsdins čia, bo
sni ė ž u o damas. Žinai gi, 
motina kūdikio laukiasi, tai 
išgąstis gali jai pakenkti.”

Mokykla patinka
“O kaip tau, Jonuk, mū

sų mokykla patinka ? ” 
klausia teta savo dukters 
sūnuko.

“O, teta, man ši moky
kla labiausiai patinka va
sarą, kai ji uždaryta.”

Surinko žemaitis
K

Tamsta dar neprenu^ 
“ * ‘ * tai

Jei
meruoji dienraštį Laisvę, ta. 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Martin P. Durkin sveikinasi su darbininkais ir džiau
giasi, kad jį Ike paskyrė darbo sekretorium. Durkin 
yra internationalės plumberių unijos prezidentas.

rrrr
ir 4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penk tad., Gruodžio-Dec. 19, 1952



t

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —38—

(Tąsa)
Aš suprantu, kad truputį skiriuosi nuo 
^daugelio jaunų mano lygio mergaičių. 
Tačiau aš manau, kad tai, ką aš jaučiu, 
jos jaučia taip pat, tik aš tai drįstu pa
sakyti ir tame dalyke eaš aiškiau susivo
kiu./ Jūs prašote prijungti mano gyve
nimą prie savojo... Tai mano pageidavi
mas... Juk kiekvieno mūsų didžiausias 
troškimas yra surasti brangų draugą. 
Man atrodo, kad jūs galėtumėte juo bū
ti, Rože... jei... jei panorėtumėte...

— Jei panorėčiau! — tarė jis, — geri 
juokai! Juk aš to tik ir tenoriu!..

— Jei jūs tikrai panorėtumėte būti 
mano kompanionu. Tai nėra juokai. Ap
galvokite!.. Sujungti mūsų gyvenimus 
nereiškia vieną arba kitą jų panaikinti... 
Ką gi jūs man siūlote?.. Jūs to ir nepa
stebite, nes jau nuo senovės žmonės yra 
prie šių nelygybių pripratę. Bet man 
jos yra naujos... Jūs ateinate pas mane 
ne vien su savo meile. Jūs ateinate su 
saviškiais, su savo draugais, su savo 
klientais ir su savo gimine, su savo už
brėžtu keliu, savo nustatyta karjera, sir 
savo partija ir dogmomis, su savo šeima 
ir su tradicijomis, —> su visu pasauliu, 
kuris yra jūsų, su visu pasauliu, kuriuo 
esate jūs pats. Ir aš turiu pasaulį, ir 
taip pat esu pasaulis; — jūs man sako
te: “Palik savo pasaulį! Mesk jį ir įeik 
į manąjį!” — Aš esu pasirengusi ateiti, 
Rože, bet ateiti su viskuo. Ar jūs mane 
priimate su viskuo?

— Aš noriu visko, — tarė jis, — bet 
jūs ką tik prieš valandą sakėte, kad ne
galite man visko atiduoti.

Pagalvok, mano brangusis Rože, kad, net 
ir labai jus mylėdama, aš, gal būt, vieną 
dieną pasijusiu (aš jau dabar jaučiuo
si), kad jūsų veikimo ir galvojimo akira
tyje man yra per siaura. Aš niekados 
negalvosiu jums užginčyti jūsų pasirin-

> kimo vertės. Bet argi būtų teisinga ir 
man jį primesti? O ar jums neatrodo 
teisinga pripažinti man laisvę atsidaryti 
langą, jei man būtų per maža oro,— ir 
netgi truputį duris — (o! aš neisiu per ' 
toli) — turėti ir savo mažą veikimo sri
tį, savo’ protinius interesus, savo asme
nines draugystes, nepasilikti prirakin
tai tame pačiame globo taške, tam-e pa
čiame horizonte, mėginti jį praplėsti, 
pakeisti orą, iškeliauti... (sakau: jei tai 
būtų reikalinga... aŠ’todąr nežinau. Bet 
dėl visko, aš noriu jausti, kad esu lais
va tai daryti, kad esu laisva norėti, lais
va’kvėpuoti, laisva... laisva būti laisvai... 
netgi jei aš ir niekados nepasinaudočiau 
savo laisve)... Atleiskite man, Rožėj gal 
būt, jums šis reikalas atrodo paikas ir 
vaikiškas. Jis nėra toks, užtikrinu jus, 
tai pats giliausias mano būtybės pagrin
das, tai kvėpavimas, palaikąs mano gy
vybę. Jei jį iš manęs atimtų, aš nu
mirčiau... Aš viską darau iš. meilės... 
Bet prievarta mane žudo. Prievartos 
mintis paverstų .mane sukilėle.j. Ne, 
dviejų būtybių sąjunga neturi pasida
ryti tarpusavio pančiais. Ji turi tapti 
dvigubu žydėjimu. Aš .norėčiau, kad 
kiekvienas, užuot pavyduliavęs laisvam 
kito vystymuisi, būtų laimingas, galėda
mas jam padėti. Ar jūs toks būtumėte, 
Rože? Ar jūs mokėtumėte mane taip 
mylėti, jog mylėtumėte mane ir laisvą, 
laisvą nuo jūsų?..

MERRY CHRISTMAS 
and

A HAPPY NEW YEAR

The Old Horse Shoe Bar
412 Hampshire Street’ 

Lawrence, Mass.

<
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JERRI SAM PHIL

Cleveland, Ohio
, V ............ ■ —

UE unija laimėjo' gerą ' 
apdraudos ir atostogų progr.

—Jūs manęs nesuprantate. Aš sa
kau: “Ar jūs priimate mane laisvą? Ir 
ar priimate mane su viskuo?”

— Laisva? — atsakė Rože įtariamai. 
— Visi žmonės Prancūzijoj laisvi nuo 
89...

(Aneta šypsojosi: “Laimingas bilie
tas !”)

f —... Bet. pagaliau reikia susitarti.
• Visai aišku, kad nuo to laiko, kai jūs iš
tekate, nebesate visai laisva. Pačiu šiuo 
faktu jūs prisiimate įsipareigojimus.

* /

— Aš nelabai mėgstu šitą žodį, — ta
rė Aneta, — bet iš esmės dalykas manęs 
nebaido. Aš laisvai su džiaugsmu pasi
imčiau dalį vargų ir darbų to, kurį my
liu, bei bendrojo gyvenimo uždavinius. 
Juo jie būtų sunkesni, juo jie man būtų 
brangesni, padedant meilei. Bet dėl to 
aš neatsisakau savo asmeninio gyvenimo 
pareigų.

— Ir kokių dar kitokių pareigų? 
Sprendžiant iš to, ką jūs man esate pa
sakiusi, ir to, ką aš tikiuosi žinąs, jūsų 
gyvenimas, mano brangioji Aneta, jūsų 
gyvenimas iki šio laiko buvo tok$ ramus, 
toks kuklus, nepanašu, kad būtų turėjęs 
taip jau didelių reikalavimų. Ko jis ga
ji norėti? Ar jūs norite kalbėti apie sa
vo darbą? Jūs norėtumėte jį tęsti. Šios 
rūšies veiklumas, 'prisipažįstu, man at
rodo, moteriai apgaulingas. Bent jos pa
šaukimui. Tai varžytų šeimą... Bet aš 
vis dėlto netikiu, kad jus slėgtų ši dan
gaus dovana. Jūs 'esate perdaug huma
niška ir visiškos pusiausvyros.

— Ne, čia ne specialaus pašaukimo’ 
reikalas. Tai būtų labai paprasta: reik
tų Juo sekti... Mano gyvenimo prašy
mas, reikalavimas (kaip jūs sakote) ne 
taip ’yra formuluojamas: jis ne toks tiks
lus ir daug platesnis. Tai liečia teisę, 
kuri yra privaloma kiekvienai gyvenan
čiai sielai: tai teisė keistis.

(Ji galvojo: 
tava!..”)

“Aš bučiau tik dar labiau

RČže sušuko: 4 ' t
— Keistis! Keisti meilę!
— Net ir visados pasiliekant, — to aš 

ir noriu, — ištikima vienintelei'meilei, 
siela turi teise keistis... Taip, Rože, aš 
gerai žinau: žodis “keistis” jus gąsdi
na... Man pačiai jis kelia nerimą... Kai 
praeinanti valanda yra puiki, aš norė
čiau nebepajudėti... Dejuoju, negalėda
ma jos sustabdyti visam laikui... Ir vis 
dėlto to nereikia daryti, Rože; pirmiau
sia, tai nėra galima. Niekas nepasilie
ka vietoje. Žmogus gyvena, eina, yra 

□Įstumiamas, reikia, reikia žengti pir- 
fVnyn! Tai nereiškia meilę apgauti. Ji 
yra nešama kartu. Bet meilė neturi no
rėti mus laikyti atsilikusius, užsidariu

sius su ja nejudriame vienintelės min
ties saldume. Graži meilė gali tęstis vi
są gyvenimą, bet- ji nepripildo jo viso.

Rože jos klausėsi, susirūpinęs, nerviš
kas, truputį įsižeidęs. Kiekvienas vyras 
būtų toks buvęs. Aneta galėjo būti su
mani. Norėdama būti atvira ir bijoda
ma apgauti, ji visados būdavo pasinešu
si perdėti tai, kas jos mąstyme galėjo ki
tą įžeisti. Bet jei Rože būtų labiau my
lėjęs, jis dėl to nebūtų pajutęs nepasiti
kėjimo. Svarbiausia, buvo įžeista Rože 
savimeilė; jis blaškėsi tarp dviejų jaus
mų: tarp noro laikyti rimtu dalyku ši
tos moters užgaidas ir tarp liūdesio, ky
lančio jam dėl šito moralinio maištingu
mo. Jis neišgirdo sujaudinto šaukimo- 
si į jo širdį. Iš viso to jis suprato tik sa
votišką neaiškų grasinimą ir pažeidimą 
jo, kaip savininko, teisių. Jei jis būtų 
turėjęs daugiau klastos santykiuose su 
moterimis, jis būtų neparodęs savp slap
to įsižeidimo ir būtų pažadėjęs, pažadė
jęs... visa, ko Aneta norėjo. “Tiek ir 
tiek įsimylėjėlių pažadų išnešioja vėjai! 
tad ko šykštėti?..” Bet Rože, turėjęs sa
vo ydų, taip pat turėjo ir savo dorybių- 
jis buvo, kaip sakoma, “geras jaunuo 
lis,” per daug užimtas savuoju aš, kač 
galėtų gerai pažinti moteris, su kurio
mis maža turėjo reikalų. Jis nebuvo 
toks gudrus, kad paslėptų' savo nusivyli
mą. Ir Aneta, laukusi kilniaširdiško žo
džio,'nusivylė, pamačiusi, kad, jos klau
sydamasis, jis galvojo tik apie save.

— Aneta, — tarė jis, — prisipažįstu 
man sunku suprasti, ko jūs mane prašo 
te. Jūs kalbate apie mūsų vedybas lyr 
apie kažkokį kalėjimą ir, atrodo, netu 
rite kitos minties, tik kaip iš jo išsiva
duoti. Mano namai neturi languose vir 
bų ir jie užtektinai -erdvūs, kad juost 
būtų galima jaustis patogiai. Bet jut 
negalima gyventi atidarius visas duris, 
ir mano namai yra tam, kad žmonės 
juose liktųsi. Jūs man kalbate apie išė
jimą iš jų, apie turėjimą savo atskiro 
gyvenimo šalia namų, apie savo asmeni
nius santykius, apie savo draugus ir net
gi, jei aš gerai supratau, apie galėjimą, 
kai panorėsite,' išeiti iš šeimos, ieškoti 
dievai žino ko, ko jūs tariamai šeimoje 
nebūsite radusi, liktis kažin kur tol, kol 
tai jums patiks, ir vieną dieną vėl namo 
sugrįžti... Aneta, tai nerimta .h Jūs apie 
tai nepagalvojote! Joks vyras nesutik
tų savo žmonai leisti tokią padėtį, taip jį 
žeminančią, o jai taip dviprasmišką.

šiems samprotavimams netrūko, gal 
būt, sveiko proto. Bet yra momentų, kai 
sausa logika, be širdies intuicijos, tampa 
nesąmone. Aneta, truputį įžeista, pasa
kė su išdidžiu šaltumu, kuris slėpė jos 
susijaudinimą:

(Bus daugiąu)

Hertuer Electric Co. darbi
ninkai pastaruoju laiku išsi
derėjo gana gerą apdraudos 
ir atostogų programą.

Kontrakto pagerinimas ta
po laimėtas per unijos narių 
ilgą kovą ir tik pasikėsinus 
išeiti į streiką. Įmonės valdy
bai įrodytą, kad darbininkai 
ne juokais sickiasi gauti, kas 
jiems priklauso. Tada kompa
nija sutiko su darbininkų rei
kalavimais.

Į apdraudos programą įei
na iki $4,000 gyvybės apdrau
dos; du trečdaliai■ savaitinės 
algos ligoj pašalpos per 26 
savaites, 120 dienų ligoninė, 
pusiau privatiškame kamba
ryje, kartu ir visas lėšas iki 
$300, operacijų ir medicinos. 
Tas visas apdraudos lėšas pa
dengs kompanija.

Atostogų programos page
rinimas reikalauja ,3 dienų 
atostogų neišdirbusiam dar 
vienų metų; 5 dienų po vienų 

įmetu; 10 dienų po 2-jų me- 
j tų; i)' 15 dienų atostogų iš
dirbusiam 15 metų.

Sename kontrakte buvusios 
Į geradėjystės irgi paliktos: 8 
I apmokami šventadieniai, 12 ir 
' pusę nuošimčio bonų dirban- 
| tiems naktinėse pakaitose, 
i dviguba užmokestis išdirbu- 
i šiam virš. 10 valandų į dieną 
| ir atleistam iš darbo apmokė- 
, ti vieną ar dvi savaites.

Šapos komitetas, kuris va
dovavo derybose, susideda iš 
Robert Falley, pirm., Marge

■ bukas, Frank Gautis, Edward 
Jiallon ir Steve Duraca.

★
\bner Green buvo sustojęs 
Glevelande

| Amerikinio Sveturgimių Gy- 
imo Komiteto Nacionalis se- 
ret. Abner Green, va.žiuoda- 
as į ASGK konferenciją, 

’ivo sustojęs Cleveland^. Jo 
asitikimui buvo surengta 

prakalbos ir vakarienė. Tar- 
e kitų kalbėtojų buvo ir 
dv. Handelman, kuris kal
ėjo Rosenbergų gyvybės iš- 
ūbėjimo klausimu. Jis paly
čio Rosenbergų pasibaisėti- 
ą likimą su Sacco ir Vanzct- 

: likimu, kuriuodu buvo nu

žudyti visai nekaltai 1926 m. 
Handelman ragino tuojaus 
rašyti laiškus prez Trumanui 
prašant jo pasigailėjimo, kad 
išgelbėti Rosenbergų gyvastis. 
Publika tuojaus parašė apie 
50 laiškų. Taipgi buvo pasių
sta ir telegrama. Advokatas 
Handelman sakė, kad iš dau
gelio valstijų žmonės yra pa
sižadėję važiuoti į Washing- 
toną sausio 4 ir 5, išgelbėji
mui Rosenbergų gyvybės. 
ClevelandieČius irgi ragino 
važiuoti.

Abner Green sakė, kad Sve
turgimių Gynimo nacionalė 
konfęrencija įvyks kaip tik 
prieš įėjimą į galią Walter- 
McCąrran įstatymo, gruodžio 
24 d. kuri bus darbo žmonėm, 
ypatingai nepiliečiams atei
viams žiauri kalėdų dovana. 
Todėl ir konferencijos visa a- 
tyda, sakė Green, bus nu
kreipta prieš tą įstatymą ir 
už apgynimą sveturgimių, 
kurių persekiojimas galės žy
miai padaugėti po įėjimo to 
įstatymo galiom

★
Ka nusako Walter-McCarran 4-
Įstatymas?

Per sekantį sausio mėnesį 
visi nepiliečiai, gyveną Jungti
nėse Valstijose, privalo pri
duoti savo antrašą Genera- 
liam Prokurorui ant tam tik

iuos blankos, kurią galima bus 
gauti bile kurioje pašto raš
tinėje. . ,

Visi nepiliečiai,. permainę 
savo gyvenimo vietą, privalo 
priduoti. Generaliam Prokuro
rui savo naująjį antrašą bė
gyje, l()-ties dienų.’ Tam spe
cialūs blankos galima bus 
gauti visose pašto raštinėse.

Visi nepiliečiai privalo vi
suomet nešiotis su savim re
gistracijos kortą, prirodymui, 
kad yra užsiregistravę ii nu
imtos .pirštų nuospaudos, su- 
lyg įstatymo nurodymais.

Neišpildęs nors vieno 
iš virš minėtų Walter-McCar
ran Įstatymo paragrafų bus 
baudžiamas kalėjimu ar pini
gine bausme ir gal deportaci
ja- •

čia tik dalelė to įstatymo, 
kurį kiekvienas nepilietis- 
sveturgimis privalės pildyti.

E. I. Du Pont de Nemours & Co. korporacijos virši
ninkai ChicAgoje. Jų korporacija patraukta teisman už 
sulaužymą antitrustinio Įstatymo. Jie čia tariasi apsi
gynimo reikalais. Iš kairės i dešinę: korporacijos tary
bos garbės pirmininkas Pierre S. Du Pont, tary
bos pirmininkas Walter S. Carpenter, ir vice-preziden- 
tas Henry B.'Du Pont,

VAJAUS REIKALU
Prašome visų vajininkų įsitėmyti, jog Lais

ves vajus gavimui naujų skaitytojų tikrai 
baigsis su. gruodžio 31 d. šių metų. Nebus jo
kių pratęsimų, O su Sausio 1 d. Laisvės pre
numerata bus pakelta vienu doleriu metams. 
Vietoje $7.00 (kaip dabar yra), bus $8.00 me
tams. A

Baigiantis vajui kolonijoms bus priskaityta 
po vieną punktą nuo 50c už sukeltą finansinę •• 
paramą dienraščiui pramogomis ir aukomis ’ 
laike vajaus . »

Kolonijos, kurios turite sukėlusios finansų 
dienraščio paramai ir dar nesate pasiuntu- 
sios, prašome prisiųsti prieš naujus metus, 
kad suspėtume priskaityti punktus jūsų va- 
jininkams.

Vajaus darbas eina gražiai, prašome vaji
ninkų tuom pačiu tempu darbuotis iki vajaus 
pabaigos. O kurie iš skaitytojų dar negavote 
nė po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui 
laike vajaus ir kurie dar neprisidėjote su do
vana sustiprinimui dienraščio finansų 1953' ■ 
metams, prašome tai atlikti iki naujų metų.'

Laisvės Administracija. , ♦

Chicago, III.
Geri ir blogi dipukai

i

Anądien besivaišindami lin
ksmoje kompanijoje užvedė-, 
me kalbą apie naujuosius a- 
teivius, atseit—dipukus. Kal
ba, galima sakyti, buvo “vien
pusiška”, nes daugiausiai kal
bėjo mano kaimynas, kuris 
pats esąs atsitraukęs čielą 
būrį pabėgėlių, giminių ir ne
gimimų. Sako jis:

Kad jūs žinotumėte praeitį 
nekuriu dipukų, plaukai ant 
galvos atsistotų. Tikiu, sako, 
kad ateityje viskas turės išei
ti viršun. Girdi, laike vokie
čių okupacijos Lietuvoje, ka
da masiniai skersta žydai ir 
komunistais Įtarti lietuviai, 
patys naciai retai teužsiemč 
žudynėmis. Jie nž kailinius, 
batus ar kokius žibučius bei

litrą degtinės pasamdydąvp 
sužvėrėjusius ’ lietuvius, ’'.f Iš 
tikrai žinąs, jog ir Chicagojį 
esą tokių “dievo paukštelių’*; 
Kolei kas jis .jų viešai neskep 
biąs. Sako: ateis laikas ir pa
aiškės.

Mano nuomonė slėpti ne
naudėlius yra skriauda 9p^‘ 
nieko nekaltų naujųjų imi
grantu. Mesti rimtą apkaltini
mą, o neįvardinti prasižengė
lio, nieko gero neduoda..,Iš. 
viršuje atpasakoto pąsikalb.^- 
jimo davėsi suprasti, kad pa
sakotojas turi rimtą pagrindą 
įtarti ir savo artimą giminaitę 
Kaip ten bebūtų, gimini . ar 
ne, slėpti niekšą yra nedora, 
ir net prieš šalies Įstatymus?

Povilas?

Paaukavo gelbėjimui 
skriaudžiamo žmogaus

Po $2: J. Krosin ir J. N. 
Simans; po $1: Draugas X, 
J. Briedis, Jonas Sauris, P. 
Kirvis, M. Gedmin, Clevelan- 
dietis, J. žebrys ir S. Kaziu- 
lionis; po 50c.: Povilas ir G. 
Palton. Viso $13.

Aukų rinkėjas, varde skriau
džiamojo, nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams. Rep.

—■■n.. '■■■mi.' r....... .

MATTHEW A:!
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

i

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

SVARBUS PRANEŠIMAS * i
•t

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spaliu, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje 11.25. Ruduo jau čia patį 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpintj iš anksto. V|* 
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos-, 
tys, kurios prašalina daugybę Įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas, 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis puo JvaH 
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. 2;

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontlf 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50. ' ■ , G

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši fnostte 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ,-flur 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
pęie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal hurodp
mus. , . . .

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stam'pomis. • , . v'

Hartforde galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson} Governor Ir 
Sheldon, gatvių. 

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn..:,'
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn. M

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 djenų, tuoj rašį< 
kito: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn. , . - • v
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

> - 
Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110/



LDS 200 kuopos 
naujienos 

t .    Ill I ■

Gruodžio 4 Įvyko LDS 200- 
kuopos mitingas Liberty Au
ditorium muzikos salėje. 
Daug buvo svarstyta Įvairių 
sumanymų. Perrinkta valdyba 
1953 metams:

. t

Pirmininkas Jonas Katinas 
Prot. sekretorė Aldona 

Bernotaitė
Iždininkė Ilsė Bimba
Tiesos angliškojo skyriaus 

korespondentė Amelia Yuske- 
vich (Burba).

Laisvėje, lietuvių kalboje, 
korespondentė Elena Brazaus
kienė.

Apie šiuos asmenis paminė
siu šiek tiek :

Mūsų pirm, J. Katinas daug 
motų be poilsio pirniininkauja 
200 kuopai. Tvarkingai veda 
reikalus. Visų mėgiamas, vi
siems prielankus. Nariai ant 
tiek jį gerbia, kad nei klausy
ti nenori apie jo pasišalinimą, 
šį kartą Aldona, jo žmona, 

- labai nenorėjo, kad jos vyras 
apsiimtų. Spręsti galima buvo 
iš jos apsiniaukusių akių.*

Busimoji sekretorė Aldona 
Bernotaitė tik antri metai, 
kaip mūsų kuopoje. Tikimės, 
kad ji tvarkingai ves darbuo
tę, nes yra energinga ir visuo
met stengiasi visais atvejais 
kam kur reikia patarnauti.

Mrs. I. Bimba taipgi labai, 
labai veikli ir maloni. Tikriau
siai ižde bus daugiau pinigų 
per 1953 metus.

Mrs. Orman buvo saugi iž
dininkė, bet, deja, atsisakė 
toliau 200 k p. turtą saugoti.

Amelia Yųskevich, buvusio
ji protokolų sekretorė, gabiai 
įtraukdavo i knygas kiekvie
no mitingo tarimus. Jai tas 
darbas atsibodo, apsiėmė ko
respondente. Nariai apsi
džiaugė, nes po Frank Yakstis 
niekas nedrįso apsiimti. Vei
kiausia niekas nenori tos gar
bės tik todėl, kad kiekvienas 
supranta, kiek laiko reikią 
tam sugaišti.

Na, aš pati ir vėl gavau tą 
garbę, jau treti metai kai ap
rašau mūsų veiklą Laisvėje. 

lAčiu 200 kp. nariams už vien- 
‘balsavimą. Matyt, dar nenu
sibodau.

—[Al
po valdybos išrinkimo pla

čiai kalbėta apie mitingų 
dienos pakeitimą. Vietoj ket
virtadienio, mitingas dabar 
bus kiekvieno mėnesio antrą 
trečiadienį, 8 vai. vakaro. Nes 
toliau tęsti ketvirtadieniais 
buvo labai nepatogu, kadangi 
daug moterų bolina tą vaka
rą. Prašome visus ĮsitėmytL tą 
datą. Be to, dar ' bus rašyta 
spaudoje bei laiškučiais pra
nešta.

-[★I- ’ z

Bolinimo vakaras pasilieka 
tas pats, kas ketvirtadienį.

-[★J- •
Nemaloni yra savyjauta 

kai girdi apie narių atsiliki
mą duoklių mokėjime. O to
kių yra ir LDS 200 kuopoje, 
kurie randasi ant -susispenda-

S

LAISVĖS BANKETAS
, Prašome visų jslitemyti, kad Laisves metinis, 

banketas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodami platinimui.

Banketas bus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

- Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
' dar bus gana laiko sugrįsti namo.

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI.
Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c
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NeivY)rko^/Z^fe~?lnl(M
vimo lapo. Ištikrųjų, nejaugi 
negaila tiems, kurie esą mokė
ję per daug metų, o dabar ar 
dėl, laiko stokos nepasimoka, 
ar pamiršo, kad priklauso 
prie LDS organizacijos. Ro
dos, nėra sunku atskleisti kny, 
gutę ir pažvelgti, kada pasku
tini sykį mokėjai. O jei kny
gutė pamesta, tai bus išduota 
nauja. Juk reikia didžiuotis 
tuo, kad priklausai prie taip 
garbingos LDS apdraudos.

' Dėmesio visiems vaikams!
Kalėdų šventės proga nu

tarta suruošti eglaitę gruodžio 
21 d., 3 vai. po pietų (atei
nantį sekmadienį), Liberty 
Auditorijos* rudojoje salėjo, 

200 kuopa vaišes duoda vel
tui, bet kiekvienas vaikutis 
turės ątsinešti dovaną vertės 
apie 75c. Tas dovanas, kaip 
paprastai, Kalėdų Diedukas 
padalins vaikams.

Vaikai kviečiami visi, na
riai skirtingų kuopų. Ir ne na
riai, maži ir dideli. Vaikučiai 
bus iškviečiami programai pil
dyti, kas ką norės, tą gales 
atlikti: ar dainelę, ar eilutę, 
ar muzikos srityje, ar šokiais.

Vaikai turi kreiptis prie te- 
.vų, kad neatsisakytų juos į 
puotą atvesti. Nes Kalėdos 
yra mūsų tradicinė šventė, 
kurią mes kas žiemą švenčia
me. O papuošta eglutė viso
kiais skambučiais bei blizgu
čiais mūsų sielai priduoda 
džiaugsmo.

Komisijoje yra Bill Malin, 
Ilse Bimba ir Aldona Berno
taitė.

— [★]-
Tiesa, LDS moterys praė

jusį sekmadienį turėjo tortų 
išpardavimą. Buvo daug gra
žių, namie keptų tortų ir gra
žiai, meniškai nudekoruoti. 
Visi tortai buvo parduoti. 
Pelnas priklauso Bolingo 
gai dėl vykimo į Detroitą 
pavasario turnamentą.

•—[★]-
Po. diskusijų,, uždarytas 

tingas 10 vai. Ir visi 
restorane turėjo Kalėdų nuo
taikai vaišes. Taip pat dova
nėlės buvo traukiamos. Nariai 
linksmai praleido vakarą, su 
geru ūpu išsiskirstė po namus.

Ateinantis susirinkimas Į- 
vyks sausio 14 d., 8 vai. vaka
ro, tbje pačioje vietoje. Vai
šes prirengti apsiėmė Sylvia 
ir Amelia.

Elena Brazauskienė.

Ly- 
per

mi
nami

“GERI KOSTUMERIAI”
Mandagūs, gražiai apsiren

gę trys kostumeriai po vieną 
susirinko Į avksoriaus krautu
vę 2372 Broadway, New Yor
ke, vidurdienį. Vienas papra
šė sužadėtuvių žiedo—gero 
žiedo. Apsižiūrėję, jie savi
ninką ir patarnautoją nuvarė 
į užpakalinį kambarį, surišo, 
susirankojo apie $25,000 ver
tės brangenybių. Išeidami iš
jungė telefoną.*

A

Laivakroviai ragina 
išvalyti pajūrį

pajūrio 
elemento.

tikrojo

Eiliniu laivakroviu išleistas 
laikraštukas Do.ckers News 
atsišaukia Į ILA unijos narius 
veikti už apvalymą 
nuo raketieriško 
Veikti už Įsteigimą 
unijizmo. Jis rašo:

“Pasakykite Crime Komisi
jai, kad mes norimo visuotino 
apvalymo pajūrio, o ne vien 
tik pridengimo kriminalybių 
pajūryje.” r. .

Laikraštukas rašo, jog Val- 
stijinės Kriminalybėms Komi- 

: sijos posėdžiuose pajudinti 
faktai aiškiai “parodo, kad 
laivų kompanijų ir prieplau
kų • savininkai nori palaikyti 
prieplaukose žmogžudžius, 
mušeikas... tikslu sulaikyti 
mus nuo prašalinimo supuvu
sių sąlygų. Jie moka algą 
gaujoms, kad mes negalėtu
me išspirti Ryano ir kitų lai
vų savininkų papirktų pas
tumdėlių iš mūsų unijos.”

Dockers News įspėja, kad 
valdinė komisija nesiekia tik
rojo apvalymo. Jog liudytojų 
apklausinėjimuose viskas krei
piama taip, kad atrodytų, būk 
laivų ir prieplaukų savininkai 
esą 'aukomis tų gengsterių, o 
ne tiksliais gengsterizmo pa
laikytojais prieš darbininkus

Newyorkieciai sveikino 
mitingą taikai

Gruodžio 15-tos vakarą 
New Yorke, Palm Garden, į- 
vyko masinis mitingas taikai. 
Nepaprastas mitingas—ruoš
tas pasveikinti Viennoje tuo 
metu vykdytą Pasaulinį Tai
kos Kongresą, taipgi gauti ra
portą tiesiog iš to kongreso.

Amerikonų tam kongresui 
remti komiteto vadui Dr. Wil
lard Uphaus paskelbus, kad 
amerikiečiai tame kongrese 
“turime mažiausia 20 delega-* 
tų, nežiūrint Valstybės Depar? 
tmento,” kito entuziastiška

* » . ■ f • 'ovacija. <■ " '
Raporto’tiesiog iš kongre

so nebuvo, nes, sakė pirmL 
ninkas, telefonų firma “nega
linti su Vienna susisiekti.”

“Mes galime patys pasida
ryti, savo išvadas, dėl ko ne
gali,” sakė/jis.

Publika suprato. Taikos 
Kongresas, tai ne koks ten mi
lijonieriaus ar princo roman
sas, neigi prekybinis reikalas. 
Jis negali sutilpti į ameriki
nių telefonų . kompanijų vie
las.

Nebuvimas telefono nepa
keitė mitingo atmosferos nei 
turinio..Įspūdingą kalbą pasa
kė daįnos artistas Paul Robe- 

xson, kaipo Pasaulinės Taikos 
Tarybos narys. Jis klausė: 
“Pasaulis nori žinoti, ir jie 
turi teisę žinoti, ar mes jau 
praradome galimybę tapti su
jaudintais raudomis mirštan
čių moterų ir kūdikių.” •

Pripažindamas sunkulius 
veikti taikai, artistas tačiau į- 
spėjo, kad mes neveikiame 
pakankamai.. Kad veiksmas 
taikai nepriklauso vien tiktai 
masiniams mitingams, bet’ 
kasdieniniame gyvenime, vi
sur : organizacijose, darbavie
tėse; susiedijosė.' Tik taip vei
kdami atgausime taiką, išven
gsime plitimo karo, sakė jis.

Pirm prakalbos Robesonas 
dainavo daugelio tautų dai-. 
nas.

Taipgi kalbėjo elektristų 
darbuotoja Lula Stone? kali
fo imi etė mokytojų darbuotoja 
Isabel Cerney, neseniai buvu
si Azijinėje Taikos Konferen
cijoje Peking mieste.

Iš American Peace Crusa
de mitingui atsiųstame sveiki
nime ragino dalyvius naujai 
išrinktąjį prezidentu Eisenho- 
werį apteikti “šimtais -tūks
tančių” telegramų ir laiškų,

Nušautasis “air raid” 
yykdyme-portorikietis

Praėjusį šeštadienį vyk
dant “air raid” pratimus a- 
timta gyvybė amerikonui. Ta
čiau ją atėmė ne koks taria
masis priešas, bet jo paties 
valstybės, kurios jis buvo pi
lietis, “sargas.”

Caesar Flores nušovė dvie- 
mis kulkomis policistas Lud
wig Schilling, tarpduryje, 
85^ Southern Blvd Jį kaltina, 
kad jis, liepiamas eiti i slėp
tuvę, Į ją pakankamai nesku
bėjęs. Kaltina, kad jis prieši
nęsis, “išsitraukęs peili.”

Gyventojai namo- 148 E. 
16th St., New Yorke, kur 
Flores seniau gyvenęs, sako, 
kad vyrukas svėręs apie 105 
svarus. Jie spėja, kad jis ne
galėjęs būti tokiu Jau dide
liu pavojumi dviem stambiem 
policistam, pasitaikiusiem ten 
būti. Kitas policistas, James 
l^ouh’f-., jau buvęs Floresą 
nuginklavęs, atėmęs iš jo pci-

Vagystės prieplaukose 
paprastas dalykas

New Yorko uosto padėčiai 
tyrinėti posėdyje gruodžio 16- 
tą liudytojas Chaises Strang 
papasakojo, kaip būdavo iš- 
vaginėjama prekės. Ir kad 
vagys kaip nors praeidavo 
per muitininkų rankas nesuim
ti, nenubausti.

Strang, dirbęs laivakroviu 
1946-48 metų laikotarpiu Lin
den Avenue bazėje, sakė, jog 
kartą, buvo suimtas iš prie-» 
plaukes . išeinantis, asmuo ap
sivyniojęs brangiais kailiukais 
po ploščiumi taip, stora^ kad 
jis negalėjo- nei pasilenkti.

‘%as su juo atsitiko?” pa
klausė. liudytojo Theodore 
Kieųdl, Valstijinei Kriminaly- 
bėms Komisijai patarėjas.

“Sugrįžo į darbą sekamą 
dieną,” atsakė Strang.

* Minėtoje prieplaukoje su
stodavo Tarybų Sąjungos lai
vai, atvežusieji brangius kai
lių krovinius.
‘ Strang taipgi liudijo, kad 
ILA viršininkų ir. agentų ži
nomi -asmenys išrankiodavo iš 
Jungtinių Valstijų Armijos' 
■tankir brangius mechaniškus 
įrankius. \ 

prašančių “sustabdyti mūšius 
dabar, prisilaikant švenčių 
dvasios.” ,

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME
‘ Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

CaĮvfr/'
^ESERVį-2

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas ^Avarre 8-4843 Lie. No. L-5288

GLENN’S RESTAURANT & BAR I
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS *

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
, (arti 14th *įt,) "

NLRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

*' Dainos ir Šokiai, Šauni Orkestrą.
3.

Rosenbergams ginti 
artimiausi veiksmai

išSekmadienio ryto 10:30 
Grand Central stoties. New 
Yorke, specialiu traukiniu 
(Clemency Train) išvyks ma
sinė delegacija atlankyti Ilo- 
senborgus Sing Sing kalėjime. 
Kviečia visus .

Delegacijos raportui masi
nis mitingas rengiamas 23-či6s 
vakarą, Manhattan Towers 
Hotel, N. Y. (Broadway ii' 
76th St.)

Veik ‘kas 
nors miesto 
masiniai tu 
gai, kuriuose mobilizuojamasi 
likusiomis keliomis savaitėmis 
paspartinti veiklą už Itosen- 
bergų • gyvybės gelbėjimą. 
Gruodžio /8-tos vakarą toki 
du mitingai surengta Brookly- 
ne, vienas 1768 St. Johns Pla
ce, kitas Ili-Jlo Casino prie 
Oęean Parkway ir Boardwalk, 
Coney Islande.

kurioje
Įvyksta

m itin-

vakaras 
dalyje 

susiedijų

I Visk dalyvaukime

VINCO BOVINO IŠLEISTUVIŲ

BANKETE
Šeštadienį, Gruodžio 20 d.

LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienė 7 vai. vakare

Rengia: Brooklyrio Lietuvių Liaudies Teatras 'ir L.M.S. 3-čios 
Apskrities Komitetas.

TIKRAS GINTARAS 
AMŽIŲ BRILIANTAS

Kalėdoms—Įžymi Dovana
Karoliai, auskariai, apirdnkės, žiedai, sagutės, 

manketam sagos, rožančiai, kryž
Rašykite, reikalaudami katalogo 

Amber Gem of the Ages '
UŽTIKRINTAS PRISTATYMAS KALĖDOMS

Mes taip pat ieškome pardavinėtojų visose Jungi. Valstijose.

'eliai.

GINTARŲ GILDIJA LTD. 
AMBER GUILD LTD.

80-19—31st Ave., Jackson Heights 70, N.
Cable adresas—Realamber

lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir skitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 6-9865

■an

Mrs. Gaetano Tomasetti už-' 
vedė bylą prieš New Yorko 
•Valstiją, reikalauja pustrečio 
milijono dolerių atpildo už 
vyro mirtį. Tiek jos "vyras bū
tų per gyvenimą, užpelnęs, 
sako ji. Kaltina, kad dėl duo
bės ant kelio jisai prarado 
auto kontrolę ir užsimušė.

REIKALAVIMAI
Reikąlinga moteriškė abelnam na

mų darbui. Lengvas virimas. Šeima 
iš keturių- du vaikai. Nauja šluba j 
su vėliausiais namų ruošai Įtaisy
mais, kaip tai: elektrinė indams agents payment
plauti mašina, ėlek. baltiniams ma- i ,,.......... —t.
šina, džiovinti ir prosyti mašinos. 
Kreipiantis prašome pranešti savo 
patyrimą šiame darbe ir paliudiji
mus ir kiek algos reikalausite. 
Skambinkite: Great Neck •2-2740 M'. 

(248-249)

meti-
21 d..

kvie-
senų

PRANEŠIMAS
HARTFORD, GONN. 

< A.L.D.L.D. Moterų Kliubo i 
nes vaišės jvyks gruodžio-Dec. 
sekmadienj, 
Hungerford St. 
čiame dalyvauti. 
Iradici.jų prisilaikant, 
minės sueina j krūvą, 
sueikime užbaigimui 
Kliųbas suteiks vaišes, 
eiti su savo draugais vyrais k'artu. 
Jiems reikės damokėti šiek-tiek už 
vaišes, bot. nebus brangu. Taigi vi
joms iki pasimatymb.

V. K., sekr.

3-čią vai. popiet, 
Visas drauges

Taip kaip 
kad visos ,gi- | 

taip ir mes 
senų metų.
Prašome al-

Tikietas .$2.50

IT

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą šu medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje? O slo
gom apsirgęs, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

PETRAS KAPISKAS
IR '

VINCAS SODAITIS
«

Užlaiko puikų

BAR&GRILI
32 Ten Eyck St. \ Brooklyn, N. Y 

Telephone EVergreen 4-8174

6 'pus!.—Laisve ( Liberty)-Penktad.,

Baltimore, Md.
HELF WANTED

MALE

Day or nigh! shift. 48 hour week; 
good working conditions and lop 
rate of pay.

Apply to MR. BALLARD.
CATON MACHINE CO.

Dutton Ave. & Frederick Rd. ą 
CA. 0561 _ 7
(248-252)

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

BOOKKEEPER. 18 to 25. Assist 
is. Insurance 

office. 5 day week. 36’4 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, 
phone:. 
Sagan.

or
MA. 7-7600* Ask for Miss

<216-249)

WOMAN FOR HOUSEWORK and 
plairt cooking. Private room and 
bath and T.V. All conveniences. 2 
School ago children.

Phone WI. 7-9489
(246-248)

CLERK-TYPIST for accounting 
department. Experienced preferred. 

Į Steady position; good surroundings; 
good working conditions. Opportu
nities for advancement. Ph/>ne Miss 
Miller LO. 3-3208. LANDIS & CO. 

(246-252)

BOOKKEEPER. Experienced for 
Statistical work. Must be accurate 
with figures. Steady work; goodl 
working conditions. Paid holidajįgj 
vacation and 'other benefits. Apply 
in person. See MR. 4L M. SNYDER* 

! COURIER POST ĖLDG., 3RD & 
I ARCH STREET, CAMDI2N, N. .L 
' Or Phone: Woodlawn 3-6000.

(246-252)

BOOKKEEPER ASSISTANT. - 
| Wholesale floor covering Company. 
! Steady work; good working condi
tions. Pleasant surroundings. 5 day 

! week*. Vicinity Custom Iloilse.
BAYARD SALES. Phone MR. 

LANDIS. LO. 3-4872.. .
(246-248)

HELP WANTED —MALI
PENN AUTO CO. Now has open

ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN.' We offer steady work, good 
working conditions; goo*d pay. Apply 
in person. 574 Lancaster Ave., 
Bryn Mawr, Pa. ' Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. Ask for Mr. Delni.

(246-252)

lDr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
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BARBER SHOP
ANTANAS LEGIONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn. N. Y, 
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G. >

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288




