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Nauji Metai \ suteikia vi
siems auksinę prirgą pasiro
dyti su linkėjimai’^-1 velinimais 
ir pasižadėjimais. Kiekvienas 
trokštame pradėti naujus me
tus gražiai ir išmintingai. Tik 
gaila, kad tūli mūsų nežino- '
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me, is kurio galo pradėti. 
Štai kur mūsų' linkėjimai ga
li puikiai patarnauti.

■TRUMANAS PLANUOJA 
PADIDINTI TAKSUS 
GINKLAVIMUISI

M/.SFES VAJUS GAVIMUI 
iNAUJŲ SKAITYTOJŲ 
'PRATĘSTAS
* a -

KaT'visi biZLe'"švlLO Kariniams tikslams skiriama 
££ 65 bilionų dolerių
perskaitysite “dar šiltą” kny
gelę “Kaip Būti Jaunam Net 
ir Senatvėje.”

Antras linkėjimas: Kad pa
sižadėtumėte 1951 metais nė 
vienu* doleriu nenuskriausti 
Laisvės ir visos pažangiosios 
spaudos, tai yra, 1 
vilktumėte 
sinaujinimo.

Trečias: I
tų visi Lietuvių 
Draugijos nariai p 
mėtė 1951 metų 

Ketvirtas: Kad 
metus lankytumėte 
cijų susirinkimus ir 
mus:

Tiek ir ūžti 
daugiam, bet 
prisilinkėsime, 
tesėsime.

1 T romanas reikalam 
naujasis Kongresas 1951 
m. pradžioje paskirtų val-

; džiai 75 kiliomis dolerių lė
šų per metus, kaip patyrė

prenumeratos at- korespondentai. Skaičiuoja-i seph Short, 
ma, jog daugiau kaip 65 bi- Numatom

Dėl susidėjusių kai kurių 
kliūčių, vajininkai reikalą-

vimui naujų skaitytojų. Tad 
Laisvės Bendroves Direkto-

<ariniams tikslams. 11^51 m. sausio 27 d.
didėjant ginklavi-[. UireMoriii Taryba dėko- 

mosi išlaidoms, 'frumanas(.ia va.jininkams už gražų

rezid. I dojama I
i t rD

vaji ninka m‘s

pasidarbavimą iki šiol ga
vimui naujų skaitytojų ,ir 
atnaujinimui išsibaigusių 
Laisvės prenumeratų.

Vajų prątęstis, prašome 
dar padirbėti tam svarbiam 
reikalui.

Laisvės B. D. T. pirm.
A. Balčiūnas

tų pajamų
visti kiydtaliios unijų vadas skelbia 
praneso ■ • v • •
us 3o-\kova prieš karo politika

AMERIKONAI LAUKIA
DIDŽIOSIOS ATAKOS
PIETINĖJ KORĖJOJ
MacArthur kasdien vfe daugiau 
priskaito kinų kareivių

džio.je nu>-, lionai dolerių (6,500 milio- Į takšnoti ir \ 
Literatūros niI) iš tos sumos bus nau-Įpart maisto.

organiza- 
parengi-

Turiu .iii ir 
i per daug

O štai du mano iš gilumos 
širdies velinimai:

Pirmas: 
žiokai per 
meluotų.

Antras:
ro kurstytojai galą gautų.

kad lietuviški kry-
1951 metus mažiau

naujo

Indijos premjeras Nehru 
kartais nušneka labai protin
gai. Dabar, štai, jis sako, kad 
karo tarpe kapitalizmo ir ko
munizmo nereikia, bes gink
lais nieko nepasieksime. Lai 
šios dvi santvarkos arba filo- • 
Sofijos praktikoje Įrodo savo 
pirmybę :. kun gali daugiau- ' 
šia gero duoti žmonėms.

Šimtir . procentų teisinga 
nuomonė.

Generolo Ridgway 
prižadas Syngmanui

Čechoslovakiia nubaudė v
3 atominius šnipus

Brindisi, Italija. — Iš 
■ Amerikos atplaukė jau sep- 

pilnas 
kariniu lėktuvu
laivas,

laivų prigabeno

vairiu kariniu įrengimu. t. c c t
Seoul, Korėja. — Ameri-Į Praga. — Čechoslovakų 

konų komandierius genero- teismas pasiuntė kalėjiman 
las Matthew Ridgway apsi- 25 metams

tautininkų prezidentų - < 
totorių Syngmaną Rhee

“Mes nesitrauksime
Korėjos.”

Lodge sako, "Turim 
Įtraukti savo ragus”

Boston.

rius Henry

Į raštininką, c '

džius tos atomines 
mo medžiagos.

M a ran

mą karui. Jis yra sekreto
rius Darbo Konfederacijos, 
turinčios daugiau kaip 5 
milionus nariu.

Di Vittorio sakė:

Korėja, gruod. *28.—Ame-J mūšis. Jie nežadėjo tą mū- 
rikonų karininkai spėja, Į šį laimėti, nes per daug ko- 
kad šiauriniai Korėjos liau- rejinių liaudininkų ‘ir kinų 
dininkai ir jų padėjėjai ki-i prieš juos. Jankių oficie- 
nai darys didžiausią ataką Į riai, tačiaus, ketino padaryt 
po naujų metų prieš jankius!priešams labai sunkių nuo- 
Pietinėje Korėjoje, į pietus 
nuo 38-tos paralelėj.

Amerikonų oficieriai sa
kė, tai bus didžiausias ir 
gal paskutinis Korėjos karo

Romą. — Italijos seimo 
Į na rys komunistas Giuseppe 
idi Vittorio užreiškė, kad 
[Generole Italų Darbo Koh- 
1 federacija (unijų sąjunga)/ 
i kovos visais galimais bū- 
| dais prieš Italijos ginklavi-

uranui- '--- ------------------------- -
Maistas pabrango dar 

nusmJXi10proc.,per savaitę
, Oldrich Adamek New York. — Per vieną

senato- svarus tiraniumo ir perda

•_ : ‘Amerika dar nėra prisi-1prav(|a Įvjrtjna Į(a(| įr 
. .^rengus sustabdyt karini uz- 7

Į puolimą bet kur ir bile ka
da pasaulyje. Todėl mes tu
rime įsitrauktu

Marijonų kunigų Draugas ! ragus 11* tBO
: “Pasipuošimui ir do-1 smarkiausiai ginkluotis.

japonai kariauja Kstejoj
Maskva. — Sovietų

Sėdėjimo streikas
“Jungtinių Valstijų UŽ-11 ommn

karta Italijai karinė politi-I SvIIhC
ka yra kriminalinė piktada-i 
rybė-.”‘

Korespondentai 
kad bus skelbiami 
darbininku streikai
smarkinamą ginklų gamini
mą Italijoj ir prieš ameriki
nių karo įrankių Įgabeni-Į dėjo, 
mus.

Bomba amerikiniame 
knygyne Jugoslavijoj

Nežinia kas užtaisė bomba 
amerikiniame “informaci
jų” knygyne Belgrade, 
g() si a v i j () s so s t i n ė j e.

(wholesale) pabrangino vi- 
o’iii, šokius maisto produktus

Į dar 10 procentų.
Tai reiškia, jog smulkme-

I niškos valgių krautuves pa-1 Bomba buvo užtikta,
I kels jų kainą dar aukščiau. Į šalinta ir užgesinta.

Teheran, Iran. — Jau sa- 
spėja, Įvaitė kaį šešiolika Irano 
dideli seimo narių ir redaktorių 
prieš streikuoja sėdėjimų šalies 

seimo rūmuose.
Sėdėjimo streiką jie pra- 

protestuodami, kad 
valdžia uždarė tris laikraš
čius ir įkalino du redakto
rius už Įžeidimą valdžios 
per spaudą. Paskui vadžia 
leido vėl tuos laikraščius 
spausdinti ir paliuosavo rę-

I daktorius.
Bet minimi seimo nariai 

ir redaktoriai tęsia/sėdėji
mo streiką, reikalaudami Į 

Ju- panaikint varžantį laikraš- 
Į čius istatvma. *. *7 v

s tolių.
Generolas MacArthur 

kaskart daugiau priskaito 
kinų. Pasakoja, kad Šiauri
nėje Korėjoje esą paruošta 
pusė miliono kinų ir koreji- 
nių liaudininkų ir Mandžū- 

\rijos srityje dar suburta a- 
pie 1,000,000 jų kareivių^— 
Suprask, nebūtų gėdos, jei- . 
gu amerikonai būtų pri
versti* vėl pasitraukt atgal.

Cenzūruoti koresporiden- 
tų pranešimai teigia, kad 
už 30- mylių nuo Seoulo 
Pietinės Korėjos sostinės 
jau susitelkę 60,000 kinų i 
šiaurinių liaudininkų. B' 
jie dar nepradėjo tikrų at 
kų prieš jankius ir jų tai1 
ninkus, Pietinės Korė 
tautininkus ir anglus.

Įvyko dik vietiniai, ž 
gybiniai susidūrimai už 
lių iki keliolikos myl 
pietus nuo 38-tos parai 
Sakoma, buvo atmv 
pradinės liaudininku

j kos.

Rakiėtiniai lėktuvai saugo 
New Yorką nuo atom-bombos

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, gruod. 27. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas pranešė:

Liaudies Armija išvadavo 
nuo priešų visą sritį tarp 

i Hungnamo ir Sechokino.
Priešlėktuvinės liatfdinin- 

kų patrankos nuo lapkričio 
16 iki ^gruodžio 12 d. nušo
vė 48 priešų lėktuvus, tarp 
jų ir du didžiuosius* ameri
kinius bombanešius' B-29.

Vėliausios Žiniosko- 
Tavda 

rašo, kad Amerika tikrai

atgal savo
tarpu kuo munistų laikraštis P

barasi: “Pasipuošimui ir do
vanoms išleidžiame dešimtimis 
ir net šimtais dolerių, tačiau i ginių oficierių 1_________
Kristaus įstaigai bažnyčiai,, ir kaltino Trumano valdžią Į rėjos 
besirūpinančiai mūsų siela ir I už nepasiruošimą 
jos išganymu, trupinėlius te- 
numetame.”

Kodėl išganymo ieškoti per 
bažnyčią, o tiesiai neiti prie 
paties dievo? Doleris bažny
čiai reiškia dolerį i kunigo ki- i/UMlirv 
šenę. Dievas nieko negauna. 
Jau jeigu be dolerio ar de
šimties negalima laimėti iš
ganymo, tai juk daug paran
kiau! būtų pasiųsti pačiam die
vui, jeigu Draugas jo adresą 
viešai- paskelbtų.

Sen. Lodge kalbėjo atsar- naudoja rekrutuotus Japo- 
susirinkime nijos vyrus karui prieš Ko- 

; liaudininkus; bet 
l dideliam Į amerikonai bando tatai pa

kariu. Lodge sakė, Amerika-slėpti, vadindami juos “ni- 
turi jėgų tik karui Korejo-1 seis”, tai yra, Amerikoje 

;r je, bet permažai jėgų karui i gimusiais ir augusiais japo- 
prieš Kinijos Liaudies Res-įnais.

' Pravda gavo laišką nuo 
i vieno Japonijos jūreivio, 
■ kuris tvirtina, kad tie ka- 
i reiviai yra Japonijos, o 
Amerikos auklėtiniai.

Washington. — Amerika

m. pasigamintų ginklų už 
500 milionų dolerių; žada 
piniginę tam paramą.

Washington. — Per* tris 
pirmuosius 1951 m. mėne
sius bus draftuojama armi- 
jon po 80,000 vyrų kas mė
nesi.

Visą. Britaaii.joą imperiją sų- 
dreb.ėjo, fPiąefš| pait Kąjėdas 
kažin , kas pavogė 336 svarų 
akmenį, ant kurio per pasku
tinius šešis šimtus ir penkias
dešimt metų Anglijos kara
liai stovėdavo, kai būdavo 
karūnavojami.

Pasklido lapeliai prieš 
amerikonus Ispanijoj

v'Sy,SS'!prez- Truman paskyrė 
plačiai paskleidė lapelius Frankui ambasadorių 
pries jo parsidavimą Ame- ‘

ne

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur įspėja, kad jau susi
telkė 200,000 Šiaurinės Ko- 
rėjos liaudininkų ir kinų 
netoli i žiemius'nuo 38-tos 
paralelės. MacArthur nu
žiūri ,kad jie darys galin
ga žygi užėmimui Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos karininkai skun
džiasi, kad vakarinėje Vo
kietijoje per siaura vietos 
dideliems manevrams dary- 
ti.

New York. — Šalies val
džia įsakė nuolat sergėti 
New Yorką ir kitus pramo
nės miestus rytinėse vals- | 
tijose, vartojant smarkiau- i 
sius naujuosius rakietinius 
lėktuvus F-94.

Teigiama, kad šie a- 
merikiniai lėktuvai paruoš
ti pasitikt ir nukirst atom- 
bombinius priešo lėktuvus.

70,837 angly policininkai Philadelphia, Pa.
ieško ‘karūnavimo’ akmens

Kam to akmens pareikėjo? 
Kas jį pavogė? ,

“Istorija” labai sena ir 
skamba šitaip: Labai, labai 
seniai Jokūbas nutarė apleis
ti Beershebą ir pasileido ilgon 
kelionėn. Vienoje vietoje jis 
apsistojo pasilsėti, bet neturė
jo padųškos. Joz laimė, kad 
ten pasimaišė paplokščias ak
muo, kuris gerai patarnavo 
už padušką. Jokūbas, gerai 
ant akmens išsimiegojęs, tą 

<apsistojimo.ir poilsio vietą pa
vadino Beth-el.

(<D. . T • • • Washington. — Prezid.“Pirmiau Ispanijoj vyra-;™ &. . * 1 j • I Irumanas parinko banki-vo naciai. Ar dabar juos pa-. njnk;} &
va uos jan 1a . 1 jie [<ajp Amerikos ambasadų-
pamioi stirnos antrą muši •. 1v. ... ,r. . Ti-i rz • • 1 “ nu fašistinei valdžiai Ispa-pradeto Korėjoj karo? J .: . H
_r_____________ _________________________ ___ TTTJvIJL.

paniją, paskui į Airiją, paskui Tuo būdu Amerika iš 
į Škotiją ir į Scone Monasty-.Į naujo sumegs pilnus diplo- 
rių. Ten jis ir gulėjo, 
karalių globoje.
pasiėmė Škotiją, 
šitą akmenį.

Spėjama, kad 
patriotai nutarė 
kubo “padušką” 
dangi jie neturi 
nenori su anglais spėka persi
imti, tai nutarė* pavogti!

Dabar visa skaitlinga Ang-i 
Ii jos policija sušilusi ieško to 
“istorinio” akmens, kuris 

Niekas nežino, kaip tas 336.esąs, istorikų teigimu, papras- 
svarų akmuo pateko Į Egiptą, i ta.s akmuo, paimtas iš škoti- 
paskui į Siciliją, paskui į Is- Į jos pakrančio.

Škotijos matijos ryšius su Franku.
Kai Anglija ■ Pagal Jungt. Tautų nu- 
pasisavino ir 1 tarimą 1945 m., buvo at- 

; šaukti iš Ispanijos vyriausi 
. valstybių atstovai - amba- 

dabar škotai sac|orįaįi 
tą seną Jo-| ______ __

atsiimti Ka- Khartum _ Suštreikavo 
gnKiĮ 11 i geiežin^eįigčiai Anglo - E- 

giptiniame Sudane. Strei- 
j ku jie protestuoja, kad ang
lai įkalino vieną geležinke
lių darbininkų unijos' vadą.

ORAS. — Apsiniaukę, 
šalta ir gal snigs.

Paryžius. — Francijos 
premjeras R. Pleven grasi
no pasitraukti iš valdžios, 
jeigu seimas atmes jo rei
kalavimą paskirti dar 500 
milionų dolerių pasmarkin
tam ginklavimuisi per me
tus.

Dvylikos arabiškų ir aziji
nių tautų atstovai ragino 
Ameriką negaišioj ant tar
tis su Kinijos Liaudies 
džia dėl Korėjos karo 
gimo.

val-
bai-

Vietnamo liaudininkai puo
lė francūzus Binhlieu. 

-----------

Žymiai pakilo naujųjų į Labai mažinama 
demokratijų gamyba namų statyba

London. — Pranešama, 
kad fabrikinė Lenkijos ga
myba viršijo šiemetinius 
jos planus.

Čechoslovakijoj gamyba 
pakilo, 33 procentais aukš
čiau, negu buvo 1937 me- 

Į tais.
Bulgarijos pramokė šie

met davė 23 procentais 
daugiau dirbinių, negu 1949 

Į metais. '

London. — Anglijos vai- .* 
džia liepė visiems 70,837 po
licininkams ištisoje šalyje 
ieškoti karališko karūnavi
mo akmens ir medžioti jo 
vagis.

Akmuo buvo pavogtas 
kūčių naktį iš po senovinio 
sosto Westminster kated
roj. Sostas taipgi apskaldy
tas.

Valdžia nužiūri, kad Ško
tijos patrijotai pagrobė 
tą istorinį plokščią akrųenį, 
sveriantį 476 svąrus. Ant

Washington. — Valdinis jo buvo karūnuoti ir “pa- 
prekybos departmentas su- tepti” visi Anglijos karaliai 
rand'a, jog 1951 metais bus per 600 metų. 
700,000 mažiau gyvenamų- - Senovėje tas akmuo pri- 
jų namų ir apartmentų pa- klausė Škotijos karalių sos-, 
statyta, negu šiemet. tui. Bet kai anglai 1296 me- 

Valdžia aprėžė reikalin- tais sumušė ir [ 
gas civilinei statybai me- ■ Škotiją, tai parsigabeno ir | 
džiagass1— daugiau jų ski-; karališkąjį Škotijos akme- 
ria kariniam darbams; nu-Į nį. 
kirto ir valdinę paramą

Mirė Juozas Bender- 
Bendoravičius

Gruodžio 28-tos rytą* nuo 
širdies atakos mirė Joseph 
Bender-Bendoravičius, se
niau gyvenęs Philadelphijo
je, o pastaruoju laiku Col
legeville, Pa.

Pašarvotas laidotuvių^ di
rektorius Charles .Roman 
įstaigoje, 1113 Mt. Vernon

Philadelphijdje. 'telefo
nas Poplar 4110.

Liko gailiai liūdį ir stai
gaus smūgio priblokšti 
žmona Emilija ir sūnus JlS- 
bert. Jiemš reiškiame Užuo
jautą.

Bendoravičius buvo ilga
metis dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir prietelius, da
lyvis vietos lietuvių veiks
muose. Jo mirtis teikia vi-

pajungė isjems žymų nuostolį.

Pastaraisiais laikais ško-

Rep.

Dublin, Airija. — Banki
nių tarnautojų streikas dėl

miestiniams bei privačiams tai nerimauja, reikalaudami algos uždarė čia visus bau
gyvennamiams statyti. tautinės savivaldybės. kus.

(
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ĮKALBANT APIE “VER- Varšavos kongresas pri- 
7’ ėmė. kaip žinia, atsišauki

mą į visą pasaulį, raginant 
žmones gelbėti taiką. Tasai 
atsišaukimas — “galingas 
instrumentas taikai ginti.” 
Toliau Mr. Moiris rašo, jog 
šis atsišaukimas

Nebūtų buvęs galimas pri
imti metai atgal tų elementų, 

ir nusileido,

I GIJOS PENKMETĮ

Naujienos 
secr.-Treasurer william chapels pirmajame puslapyje žinią, z 
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! months $4.50 ga skelbia naują penkmečio 
■ i planą ir ryžtasi, kad pra

dedant SU 1955 metais tame kurie kooperavo 
krašte būtų pagaminta , 60 Į<ad jis būtų priimtas.' Korėja 
milijonų 
vienerius metus.

Tasai

United
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Dvasininkų prašymas prez. T rumunui 
švenčių proga j

Mums labai džiugu, kad bent jau dalis Amerikos dva-! 
sininkų nepritaria isterijai ir terorui prieš

išsispausdino

tarp socializmo ir kapitaliz
mo.

Jis siūlo tuo,jau sumažinti 
sausumos, jūrų ir oro apsi
ginklavimą, 
metais, nukertant 
dalie iki pusės.

Jis i'agina panaikinti 
bombas, 
radioaktyvius ir 

žudymo

prieš tūlą laiką Ta- rė ir kitą žygį: ji pasiuntė
. r 
ir

y b ų Sąjungos vy- Anglijai ir Francūzijai no- 
i a u s y. b ė pasiūlė A- protestuojančias dėl

, pradedant 1951-2 | merikai, Francūzijai ir An- Vakarų Vokietijos ginklavi- 
. glijai, kad visų keturių už-' mo.
i z-v ■» /a Ei ixa ! f U . - . a. ! X 7^. L^»

nuo treč- I . ...
j siemo reikalų ministrai su- 

ato- i važiuotų Vokietijos reika- 
bakteriologi-; lams svarstyti.

kitus i Po ilgoko delsimo visų 
ginklus ir trijų ■ pakviestųjų valstybių 

išdėsto sistemą dėl inspekcijos! vyriausybės atsakė Tarybų 
ir kontroliavimo, 
negali atsisakyti 
taikos troškėjas, kadangi ji 
reikalauja > inspekcijos, 
net ginklu gamyba ar Įrengi-!

Imas yra Įtariami.
Jis reikalauja Įsteigti pa- 

saulinj teismą to-isimlii kari
niu kriminalistų.’^fr siūlo, kad 

; MacArthur būtu 
j patrauktas Į tą teismą.

Jis duoda paprastą defini- 
Įi c i j ii i šs k y r i m u i k a r o k u i ‘sty -

kišasi i vidų j i- 
ilies reikalus ir 
kursto karą, kad 

kitos šalies žmones

mines 
nius, 
masinio

buvo ta kibirkštis, kuri Įžiebė 
.vienybės ugnį. O Stokholmo 

i.rilz i Apeliacija buvo dumplėmis, 
anbnmnc Kurios jdege taikos ugniakurą, sekamus <T ...... ............. i Norint keliais žodžiais ištara .......... .. .: aiškinti Varšuvos suvažiavimo:I 

jreikšmę, gali m a paša k y t i, i
1) Plėtimas sunkiosios pra-(kad buvo sudarytos Liaudies’. 

;Jungtinės Tautos, 80-je šalini 
Į- 82-se šalyse, jeigu pridėti , 
i Japoniją ir Peru, ‘kurios neiš 
leido delegatų, g 
MacArthur atsitikime

inijos.
Liaudies Jungtinės 
Pasaulinė Taikos

kuri stovi jų priešakyje, nėra 
nupjauta ir išdžiovinta orga
nizacija, bet judėjimas, Įkūni
jimas vienos idėjos, kuri ap- i 
vienyjo daugiau 
šaulyje,' negu ki 

j —- ta i k a 
j žmonių.

Taikos 
šaukimas

tonų plieno per
menševikų 

paduoda
sininkų nepritaria isterijai ir terorui prieš milijonus i punktus, liečiančius 
sveturgimių amerikiečių. Juos reikia karštai pasveikin-' fibras gamybos puses, 
ti. Jie nepamiršo būti žmonėmis ir tikrais demokratijos j 
šalininkais. ; meilės, didinant, plieno gamy-

... . ,. . , , . . . - :ba is 25 milijonu tonų ,*iki 60Mes turime mintyje didelę grupę dvasininkų, kurie. , A
kalėdinių švenčių proga paraše laišką prezidentui Iru-, 
manui. tą laišką paskelbė 'Amerikinio Sveturgimiams J 2) Kėlimas žemės ūkio ga- 
Ginti Komiteto pirmininkas Rev. John W. Darr, veiklus,: nii,iių kiekio, kad užtektų >.e 
nuoširdus darbo žmonių draugas. Laišką pasirašo kele-ltlk v>(!aus suvaftojimiu ir ka-, 
tas desėtkų dvasininkų iš dvidešimt penkių valstijų. . 10 atsaigoms, >e ^ac ga ima i^.

Tik vieno dalyko labai pasigendama, būtent, kad šių ! rinkon tokie kiekiai, kurie iš- 
dvasininkų tarpe nesimato nė vieno katalikų bažnyčios įšauktų rinkos krizę, 
kunigo bei vyskupo. Katalikų bažnyčios dvasininkija,- 
matyt, nepaiso, kas atsitiks su sveturgimių teisėmis, kiek ! 
jų šeimų bus sugriauta Justicijos Departmento vedamos 1.ant 
deportacijų kampanijos. Jie užkietėję ir užšalę.

Minėtieji protestantiškų bažnyčių kunigai ir vyskupai 
rašo prezidentui: _ {

‘‘Mes su dideliu susirūpinimu žiūrime į Justicijos De
partmento pareiškimą, kad jis suareštuos ir bandys iš- 
deportuoti 3,400 nepiliečių, pasiremiant nekonstituciniu 
McCarran Police State Įstatymu. Tos deportacijos 
griautų tūkstančius Amerikos šeimų, prievartingai 
skirtų vaikus nuo tėvų ir žmonas nuo vyrų. Jos sutrins-j 
Kintų šeimos neliečiamybę ir pakenktų visuomenės gero-! 
vei, atnešdamos į tūkstančius šeimų tragediją.

“Mes tikime, jog labai atitiktų kalėdinio sezono dva- 
iai, jeigu jūs įsakytumėte Justicijos Departmentui pa- 
aryti galą šiai žiauriai ir nereikalingai deportacijų 
unpanijai, kuri jau ir taip atnešė daugeliui sąžiniškų 
lonių sielvarto ir vargo ir jau pakenkė amerikinėms i- 
ligoms. t i

‘Mes raginame jus per kalėdines šventes ir vardu mū-1 
Šalies demokratinių tradicijų apsaugoti amerikines’

pramones
Sibiro

ir

nuo kurios 
n.ei

Sąjungos vyriausybei, kad
vienas jos sutinka suvažiuoti, bet

pareiškia, jog konfej’encijo-

Taigi Vakarų Vokietijos 
ginklavimas yra didžiulės 
prasmės dalykas iv tie, ku
rie ragina nepaisyti T. Są
jungos notų ir protestų, ga
li apsigauti, teigia tie žur
nalistai.

Kada keturių didžiųjų 
konferencija įvyks, šiuos 
žodžius rašant dar nėra ži
noma. Būtų gerai, kad ji į- 
vyktų anksčiau negu vė
liau.

sričių 
sūda

nti! inkamas žaliavų at- 
; sargas, apsaugotas nuo karo
pavojų.

• 1) Strateginių geležinkelių 
.tiesimas ir kanalų kasimas.

5) Ginklų pramonei

Japo- •
i to.j Ų.
i nius
'agituoja ar I
i priversti

Tautos

.jeigu Į je svarstyti tik Vokietijos 
, klausimą būtų per siauras 
dalykas.
' Dėl to kai kurie politiniai 
rašytojai mano taip: jeigu 
Amerikai, Anglijai ir Frau- 
cūzijai pavyks konferenci
jos darbų dienotvarkių pri
dėti daug visokių klausimų, 
tai konferencija gali nei 
vieno klausimo neišspręsti, 
gali pakrikti. O tai heitų 
taikos naudom

! Tie rašytojai mano, jogl Bet apie Kinijos Respub- , 
'Vokietijos klausimas šian- I likos konferencijon kvieti-
5 dien yra vienas iš didžiau-1 mą Washingtonas, Londo- 
siųjų klausimų, ypatingai i pas ir Paryžius nenori net' 
kiek jis liečia Europą. i galvoti.

susijusius su Tolimai-

Kitas dalykas: jeigu A- 
merika, Anglija ir Francu- 
zija konferencijos dieno
tvarkių mano įdėti klausi
mus
siais Rytais, tai konferen- 
cijon būtinai 
pakviesta ir Kinija. Vadi
nasi, tuomet ji būtų penkių 

i didžiųjų konferencija-

turėtų būti

■Jei taip, tai jis yra karo kurs- 
idėios, kuri ap-!tyt()Jas *’ *W0sorius.

žmonių pa-1 Lšbandykit. Ji veikia. Ko- 
doniju ir semikoloniju žmonės ų 
privalo turėti teisę apsivieny- 

, ti ir pasiekti tautinės laisvės 
be1 išlaukinio Įsikišimo, nežiū
rint, ar kanr patinka jų poli- 

Itinės nuoim nės ir kovos.
Lengva matyti, kad delega

tai ir s\ečiąi, kurie balsavo 
už šią dekląraciją, turėjo nu
sileisti. Kai kurie norėjo dau
giau pabrėžti vieną

Čarteris-, taipgi atsi- 
į Jungtines Tautas

kiek jis liečia Europą.
Kaip žinia, Ame , netolima atei-

M. G-nisryžo Vakarų Vokietiją gin-i 
kluoti, — nemažiau iš jos ' 
gauti kaip 200,000 karių ir i 
juos įjungti bendron Vąka-Į

i rų .Europos kariuomenėn, i 
punktą,; kuriai vadovauti paskirtas i

! amerikietis generolas Ei 
tai j senhower.

Tarybų Sąjunga griežtai 
Į priešinasi Vakarų Vokieti- 
, jos ginklavimui. Ir tam 
'priešinasi ne tik F. Sąjun- “šiais metais aš griežtai 
I ga, o ir kiti_ kraštai, labai! pasiryžtu savo įeigomis iš- 
i daug nukentėję nuo vokie- į_ pyv’enti, net jeigu man tek- 
| čių agresijos, — nuo dviejų , tll p. pinigų tam tikslui 
I pasaulinių karų. Tam ypa-i skolintis.” 
•| tingai priešinasi Lenkija ir E 

Čechoslovakija. ;
‘Kadaise Tarybų Sąjungos;

I spaudoje buvo viešai ir at-1 žmoniškai — ne Galvijiškai

5) Ginklų pramonei (taip ir valdžias, buvo priimtas di-i 
j pat atominių ginklų gamybai) dėlės didžiumos viso pasaulio ! 

jėgainių | dviejų bilijonų žmonių' atsto-' 
■vų. Atsitikime dviejų didžiau
sių šalių pasaulyje, Tarybų 

į Sąjungos ir Kinijos, čarteris 
• ir Atsišaukimas buvo užgirti 
'delegatų, kurie atstovavo ir 
Į vyriausybių opiniją. Kartu su 
■šitais, delegatais iš Lenkijos, 

Bu m unijos, 
iki 6 milijonų. į Albanijos, Liaudies Mongoli- 

gamybos ir . jos, Viet Namo, šiaurės Ko- 
plėtimaš, j i’ė.jos, Bulgarijos, Vengrijos ir 

Rytų Vokietijos taipgi išreiš- 
v yri a u sy b i ų n u s i staty m ą.

Liaudies Jungt. Tautos 
sudarytos ne tam, kad jos 
prieštarautų Jungtim Tau
toms, — ne, bet kad jos ko 
operuotų tam pačiam tiks
lui ir reikalui, kuriam buvo 
įkurtos Jungtinas Tautos. 
Toliau Mr. Morris rašo: 

Liaudies Jungtinės Tautos 
; buvo sudarytos ne opozicijoj 
Jungtinėms Tautoms, bet žiū- 

, kad Jungtinių Tautų 
čarteris būtų gerbiamas ir

. reikalingų 
i statyba.

at-l 6> Naftos gamybos išplėti-
- i mas,

7) 
stiprinimas Ukrainoj ir Kry
me.

8) Transporto laivų staty- 
į bos plėtimas, pakeliant tona-: Čekoslovakijos, 
ižą 1955 m. iki 6 milijonų. ! Albanijos,

9) Medvilnės gamybos ir jos, 
tekstilės pramonės
batų gamybos didinimas, dirb
tinio šilko ir kojinių gamybos . kė 
plėtimas. j

I 
Ar galvojantis, žmogus 

ves ir teisingumą, panaikinant deportacijų bylas, ku- į gaiį sakyti, 'iop •pakėlimas., 
yra paremtos politiniais sumetimais, taip, jog šitie į įn amonės reiškia'žmonėms i 

urgimiai amerikiečiai galėtų tapti Jungtinių Vals- i vergj ja ? Argi nėra kiekvie- 
ų piliečiais ir pasilikti šioje šalyje su savo šeimomis | nam aišku, kad iuo didesnė 

a- ^raugais.” ’ ' ' L " ’

ypač Urale ir Sibire.
Strateginių Įrengimų 

ir Kry- Kas buvo svarbiausia, 
kad visi kobperavo. Būdami 
tokio nusistatymo, trokšdami 

.taikos, tokie pacifistai, kaip 
: Rev. Armstrong iš Airijos,

Anekdotai
N a u j a met i nė Rezoli uci j a 
Žymusis amerikietis ra*

: šytojas Mark Twainas vie- 
; na kartą parašė sau tokią 
-• drąsią naujametinę rezoliu*

Tegul ištesi pažadėjimą
Is Washingtono praneša, kad prezidentas Trumanas 

pažadėjęs nebereikalauti iš Kongreso naujo taksų pakė
limo, kai pradžioje metų susirinks naujas Kongresas. Už
teksią to, kas jau pakelta.

Reikia žinoti, kad tik prieš keletą savaičių visiems tak
sai buvo pakelta dvidešimčia procentų. Prezidentas, ma
tyt, prisibijo Amerikos žmonių rūstybės, kad žada šiuo 
tarpu taksų nebekelti.

Lai būna ir taip. Svarbu, kad nors šis pažadas būtų 
Ištesėtas: Dar geriau, žinoma, būtų, jeigu anas taksų pa
kėlimas būtų tuojau atšauktas. Taksų kėlimas ant mažų
jų įplaukų nepateisinamas.

! krašte gamyba, tuo bus ge ;
1 resnis žmonėms gyvenimas.
Jeigu bus pagaminta dau- ■ 
p.iau plieno, daugiau ang / 
lies, daugiau aliejaus, dau
giau šilko ir kojiniu, tai, 
vadinasi, :
daiktų turės, bus turtinges
ni ir geriau gyvens.

Amerika su 150 milijonų! 
gyventojų šiandien gali pa- ' 
sigaminti apie 100 milijonų

žmones daugiau vykdomas.

Gerai pradėtas svarbus darbas

Atsišaukimas J Jungtines 
I Tautas ir parlamentus ir val- 
jdžias sudaro eilę pasiūlymų, 
kurie uždėti ant karo kursty
tojų pakeistų visą situaciją 
pasaulyje. Vietoj karo pavo
jaus, būtų taikus sugyvenimasrybų Sąjunga su .200 mili

jonų gyventojų kol kas tiek 
nepasigamina — šiemet, sa
koma. ji pasigamins tik a- 
pie 35 milijonus tonų plie- 

i no. Vadinasi, kiekvienam
Labai skaitlinga žymių Amerikos žmonių grupė išlei- sveikai galvojančiam žmo-| 

do pareiškimą prieš McCarran Įstatymą. Jie reikalauja, I gui yra aišku: juo daugiau! 
kad tas nelemtas, Konstitucijai priešingas įstatymas bū- pasigaminsi, daugiau ture- ; 
tų be jokių ceremonijų atšauktas. Šis reikalavimas sta- Turime atsiminti ir tai:j 
tomas naujajam Kongresui, kuris susirinks pradžioje ' Sąjungoje nėra kapita- 
metų. ' * listų, nėra kas tuos daiktus

Gerai, kad tie visuomenininkai nepasidavė karinei iste- • P^sigrobtių ten viskas, kas 
rijai ir nesibijo kovoti už Amerikos demokratines teises į .Vra» ' 
ir civilines laisves.

’ :Dabar svarbu, kąd šis visuomenininkų pakeltas šūkis 
nepasiliktų balsu girioje. Reikia, kad juos pasektų pla
čiausios žmonių masės. Ypatingai svarbi atsakomybė 
knnta ant pažangiosios visuomenės pečiuj Kiekviena 
liaudiška organizacija, kiekvienas demokratiją ir laisvę 
mylįs žmogus turėtų susirasti sau tinkamą formą pri
sidėjimui prie kampanijos už M'cCarran Įstatymo atšau- 

; ’ kitną.
*■ Lai mūsų senatoriai ir reprezentantai išgirsta žmonių 

balsą!.

..... —l žmonių naudai, ; 
darbo žmonių naudai.

Reikia atsiminti dar ir 
tai: Amerikoje viršgamy- 
ba atneša darbihinkąms ne
darbą, o T. Sąjungoj to nė
ra, neą ten gamyba atlieka
ma sulyg planu.

Šitai turėtų, galvoti kiek
vienas, kuris gali sveikai 
galvotį..Bet Naujienų re
daktoriai, matyt, negali to 
padaryti.

Troškimas neišsipildė
> Tūkstančiai tėvų, motinų, brolių.ir seseių laukė, kad 

tie Amerikos kariai, kurie, tiek daug prikentėjo Šiauri
nėje Korėjoje ir tapo iš ten šiomis dienomis per uostą 
Hungnam išvežti, bus sugrąžinti Amerikon pas savuo
sius. Jie jau užtenkamai prikentėjo. Jie užsitarnauja po- 

, ilšio ir ramybės.
Deja, tas žmonių troškimai neišsipildė. Vyriausybė pa- 

' tvarkė kitaip ir generolas MacArthur nugabeno juos į 
Pietinę Korėją iš naujo kariauti, iš naujo kentėti.

jos, Įvairių tikybų vadai, Ta
rybą Sąjungos delegatai ir 
Britų Darbo Partijos nariai,

I kurių vadu yra Clement Att
lee, žmonės iš teriojamų ko
lonijų, kaip ir iš imperialisti
nių metropolių — visi sutiko, 
nežiūrint jų pažiūrų skirtu
mų, šio suvažiavimo < 
m o i pasauli k laušimu.

Ne visi buvo pilnai paten
kinti. Buvo aštrių debatų ir I 
aiškių skirtumų visose septy- j įspėjimą .skaito mažaverčiu, i *

(Tokią rezoliuciją ir aš 
rparemiu. — Vertėjas.)

atsišauki-i virai pareikšta, jog Tarybų;
i Sąjunga netoleruos Vakarų 
! Vokietijos ginklavimo.

Kai kurie šį T. Sąjungos j

niose komisijose. Bet tiktai 
vienas balsas buvo priešingas 
— Jono Rogge’so iš Jungtinių 
Valstijų, gynėjo Tito, Stokhol
mo Apeliacijos šalininkų ka
lintojo.

Kaip matome, Mr. Mor
ris aiškiai apibrėžia taikos 
kongreso šalininkų nuveik
tuosius darbus, kurie yra 
dideli ir garbingi, nes jie i 
nukreipti už taiką.

tačiau kiti samprotauja 
taip: kadaise Kinijos Liau
dies Respublikos vyriausy
bė pareiškė, 
ruoš Amerikos ir kitų kraš
tų kariuomenių, jei jos per-’

Anglas rašytojas ir par
lamento narys Richard 

i Brinsley Sheridan mėgdavo 
■smagiai pagerti. Sykį susi
telkė jisai grupę draugų ir 
išsivedė juos pagiYkšnoti.

Pirmutinen gėryklon su-
ioP- ii netole- ejus,A Sheridanas į savo bi- JOg Ji nCLOlt v- i-'

Kova už tiesą tarpe žmonių ir teismuose Į reiškimą
1 i dabar si

IWO viršininkai 
kad jie kovos už savo orga
nizacijos išlaikymą. Jie ieš
kos visuomenėje užtarimo 
ir išnaudos visas legales 
priemones teismuose. Jie 
jaučiasi, kad IWO jokiam 
atsitikime nėra sulaužius 

politiniai i jokio įstatymo, kad jis 
griežtai laikosi įstatymų ri
bose, gerai, teisingai pa- 

nariams ir

Fraternalės organizaci
jos IWO viršininkai pro
testuoja prieš New Yorko 
valstijos apdraudos ,de- 
partmentą už kėsinimąsi 
ant jos gyvybės. Jie stačiai 
kaltina gubernatorių Tho
mas Dewey. Jie sako, kad 
gubernatorius 
pyksta ant pažangios bro
liškos organizacijos ir nori 
ją sunaikinti, jos turtą tarnauja savo 
konfiskuoti ir atiduoti pri- puikiai tvarko savo finan- 
vatiškoms kapitalistinėms sus. Kaip visų kitų frater- 
- - -1.... -1-- 1--------- ------ . ! nalių organizacijų, taip| apdraudos kompanijoms.

Kodėl gubernatorius De-

čiulius prabilo:
“Tai ką, džentelmenai, ar 

žengs' 38-tąjį‘paraielių K<>-į 
rėjoje. Tuomet irgi buvo j” 
tokių,'kurie ant to Kinijos, 
yyriaūsybės Įspėjimo nu-Į 
j/nojo ranka, tačiau vėliau ! 
paaiškėjo, kad jie buvo’v .VI . 
klaidingi, nes kinai savo pa- zmonls vai 

, įvykdė. Tad, ot, ir 
dabar šitie žurnalistai sa-

■ ko: reikia gerai pasisaugo-- 
’ ' ti noa T Rainnofj oUi cjivn 1

'žmones, ar kaip galvijai?” 
! “Žinoma, kaip žmonės”, 
I pasigirdo visų bendras at- 
I siliepimas,.

“Reiškia, mes tikrai 
pa sigersime”, 

užbaigą Sheridanas, “nes 
i galvijai niekuomet negeria 
Į daugiau negu jiems reika- 

ti, nes T. Sąjunga gali savo | linS'a- 
žodį - įspėjimą vykdyti gy-j *
veniman. ! Pirmąją mūsų gyvenimo

Tuomet, kai Amerika,! pusę sukaneveikia mūsų tė- 
Anglija ir Francūzija tarė-! vai, antrąją, gi — mūsų vai- 

i si dėl Vokietijos ginklavi-Į kai. ’ Clarence S. Darrow 
mo, Tarybų Sąjunga pada- Surinko #J. Karkus

organizacijų, taip
IWO finansai yra pačios

wey taip užpykęs ant IWO? valdžios kontroliuojami. I-
’ Ogi todėl, kad ši organizaci- vairių fondų pinigai

LESLIE MORRIS APIE 
TAIKOS KONGRESĄ

Kanadiškiame ’ Liaudies 
Balse telpa Leslie Morris’o 
straipsnis apie didįjį tai
kos kongresą, įvykusį ne
perseniai Varšavoje. Jame, 
sako Mr. Morris, dalyvavo 
apie 2,000 atstovų iš 80 
kraštų. c •

turi
ja turi New Yor.ko valsti-į eiti tam, kam skiriami. Val-

' diški inspektoriai nesuradojoje ’daug narių, kurie ne
remia republikonų politi
kos. Viskas būtų gerai, jei
gu IWO kasmet po desėt- 
kus tūkstančių dolerių pa
aukotų senųjų’ partijų- poli- puolimas neturi jokio patei- 
tikieriams. Nors įstatymai 
reikalauja, kad fraternalės politiniais sumetimais. Tai 
organizacijos būtų nepoliti-' 
nes, bet Dewey ir jo kole
gos tų įstatymų nematytų, 
jeigu IWO jų partiją pa
remtų finansiškai.

jokių finansinių netikslu
mų. TWO finansinis stovis 
labai aukštas.

Todėl šis valdžios užsi- 1

sinimo, pagristas grynais

visa bus įrodyta teismuose. 
Tai visa sužino plačioji vi
suomenė, sako IWO virši
ninkai.

Amerikonas
I

Republikopų .partijos kongresiniai šulai: senatorius 
Robert A. Taft ir senatorius Irving įves. Jie griežtai 
reikalauja, kad prezidentas Trumanas pavarytų vals
tybes sekretorių Dean Acheson. Jie sako, kad Acheso- 
nas per “minkštai” kovoja prieš komunizmą.

2 psl..-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Gruod-Dec.
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Dotnuvos stotis tinkamiausiems augalams arinkti ir išvystyti
1. BANDOMUOSIUOSE 
STOTIES LAUKUOSE
Dotnuva — dešimčių že

mės ūkio naujų veislių gim
tinė. Prieš 28 metus žymu-! 
sis Lietuvos selekcininką: 
profesorius Dionizas K u 
dzinskas įsteigė čia augai 
selekcijos stotį. Remdama 
sis tarybinių 
patyrimu, p 
dzinskas su keliais entuzia-I

Daba.r per vienerius me- 
, tus selekcijos stotis duoda 
kolūkiams apie 300 tonų 

; geriausių veislių sėklos, tai 
• yra, 300 kartų daugiau, ne- 
i gu stotis pagamindavo bur
žuaziniais laikais! Tai aki-

iekti kūrybingas 1 kolekty
vą d o v a u d a m a s i s p a ž a n - 
t grybinės biologijos

>lu. Tai dar kartą aki- 
stais ėmėsi selekcijos irod? . Grybinio

kūrybinio darvinizmo pra-
(Žodynėlis po šio straips- i na^um4- 

nio paaiškina tūlus jame: 
naudojamus tarptautinius | 
žodžius.)

Sunkus buvo selekcininkų! 
darbo kelias. Lietuvos bu r-1 
žuazinė vyriausybė visiš
kai nesirūpino i ’ 
reikalu. Stočiai vos pavyko [ 
išgauti keletą hektarų že
mės tiriamajam darbui. Ta
čiau jaunieji selekcininkai 
ir šiomis sunkiomis sąlygo
mis sukūrė eilę javu ir šak
niavaisių naujų veislių, pri
taikytų 
Lietuvos klimatui

Deja, 
pateko į žemdirbių laukus. 
Visų pirma, selekci ios sto
tis, teturėdama mažą skly
pelį žemės, negalėjo išau
ginti didesnio kiekio sėk
los. Antra vertus, buržua
zinė vyriausybė, keliaklups-J

Vakarus, i 2,500 milionų žmonių, ir vi
siems užtektu maisto ir ki- v
tų reikmenų geroviškai gy
venti, jeigu būtų gana iš
vystyta pramone ir žemės, 
ūkis visuose kraštuose ir 
jei santaika gyvuotų, sakė 
Harvardo Universiteto ge
ologijos profesorius Kirtley 
F. Mather, kalbėdamas A- 
merikiečiu Mokslo Pažan
gos Draugijos suvažiavime 
šią savaitę, Clevelande.

Jeigu, tačiaus, įvyksta ar 
gręsia karas tarp didžiųjų

i ra- 
palankiau-1 mų moksliniai-techninį dar

bą, reikalingą žmonijos ge-

mokslininku ■ ‘ s lavino PjJglU

mu kovoja už aukštų der
lių išauginimą.

Derlinga yra Kosto Bė- 
čiaus išvesta bulvių veislė 
“Puntukas”, ši veislė ver
tinga tuo, kad atspari bul
vių vėžiui, turi didelius, 
krakmolingus gumbus. 1 
hektaras pasėlio duoda 320 
centneriu bulviu. k. L

Arba, štai, kvietrugio 
hibridas. Šis augalas išves
tas kryžminant kvieti su 

t rugiu. Duona, iškepta iš šio 
naujojo augalo grūdų, be
veik nesiskiria nuo kvieti
nės, o hibrido derlius —du 
kartus didesnis.

Dotnuvos selekcijos sto
ties laukuose šiandien, at-

Mičiurino pėdomis
Rašo J. ASTIKIS

ją, ši vasarinė jau yra der
lingesnė. .

Dideli plotai apsėti nau
jomis bulvių veislėmis, 
auginta sėkla bus 
kolūkiečiams.

4. Pietinių kraštų augalai 
Lietuvos laukuose -

Mičiurininiai dėsniai įtei
kė selekcininkams galingą 
priemone augalų prigimčiai 
auklėti ir keisti. Žinomoje 
mūsų šalies Gribovsko se-’

Is" i lekcijos stotyje, naudojant 
atiduota i skiepi jima, sukurtos naujos 

Naujosios melonų veislės. Dotnuvoje

3. Mičiurino metodais 
čisos augalų veislės, ku- 
s stoties selekcininkai 
.ūrė, vadovaudamiesi

• mičiurininiais metodais, y-
4)ė visiš- ra žymiai vertingesnės. Pa-i nes įauKuose šautuvu 

selekcijos ! imkime, pavyzdžiui, Aukš- 'liekamas toks darbas, kuris
f o rm a 1 i ų j ų gen e t i kų 

yra neįmanomas, nes jis 
; p a g r indi- 

mendelizmo dės- 
Čia, visai nekryž-

Lietuvos

nedaug šių veislių

iausiosios Tarybos atstovo anot 
Jono Bulavo išvystytą žie
minių kviečių veislę “Per- prieštaraująs 
gale”. Ši veislė duoda apie niams 
30 centnerių grūdų derlių niams”.
iš hektaro. Ji turi stiprų minant, žieminės javų veis- 
šiaudą ir neišgula. Tai turi j lės paverčiamos vasarinė- 
didelę reikšmę, nuimant 
kolūkių derlių javapiūvėmis se žieminės veislės duoda 
ir kombainais. Šimtai Lie
tuvos kolūkių, įsigiję šios 
veislės kviečių su pasiseki- žiemkenčius į vasarinę sėk-

vasarinė
mis. Mat, Lietuvos sąlygo

didesnį derlių, negu vasari
nės. Reiškia, pavertus

čiaudama prieš 
importuodavo veisline sek- • 
lą .iš Vokietijos, Danijos, I 
Švedijos ir kitų užsienio j 
valstybių. Importuota sėk
la mūšų sąlygoms atnešda
vo menką derlių; be to, dėl 
savo brangumo buvo priei
nama tik. dvarininkams.

Neatpažįstama i pasikeitė 
Dotnuvos. selekcijos stotis,

sasąjunginė V. I. Lenino 
vardo Žemės Ūkio Moks
lų Akademija. Jų buvo apie 
3,000, ir visos gražiai sudy
go tankių medžių paunks- 
mėje. Medžiai • apsaugojo 
mėgstantį šilumą pietinį 
augalą nuo vėjų.

Žiemos' laikotarpiui ma
žyčiai, ahižinai žaliuoją, 
krūmeliai buvo pridengti' 
sausais lapais. ’ 1 Pakels1 ar
bata Lietuvos šaltį ar ne? 
Pereita žiema • buvo šalta. 
Bet arbatmedžiai išgyveno. 
Dabar arbatmedžiai keroja 
toliau, ir Dotnuvos stotis 

. pagamino iš jų lapelių pir- 
l mąją Lietuvoje išaugintą 

arbatą.
Jurgis Mačys pasiryžęs 

išauginti tokį arbatos krū
melį, kuris be jokių prie
dangų išsilaikytų per žie
mą. šis augalas taps nau
jos, šalčiui atsparios, veis
lės gimdytoju, arbatos, ku
ri neužilgo žaliuos Lietuvos 

Prieš porą metų pirmą laukuose, už tūkstančių ki- 
kartą respublikoje Vincas lometrų nuo savo gimtinės. 
Ožalas pasodino atviroje! O jkaip galima nutylėti 
dirvoje arbatmedžio, šalčiui apie selekcijos stoties so

ra i č i u r in inka 
T r a ška, ‘ kuris

auga, labai taip pat .atsirado „..žmonių, 
pasiryžusių išauginti ir lie-

au-
ne po 
betar-

ir pritaikytos kasimui me- tuviški» melonų, be to, t
chanizuotu budu. * . ginamų ne iš daigų, 

Jokios mehdelininkų gud- stikline priedanga, o 
rybės nepadėjo sukurti. Lie- piškai dirvoje.
tuVoje savą dobilų veislę. O į 
dabar selekcijos stoties mi- 
čiurininkai —• J. Pivoriū-

Kaip tai daroma?
M el on as įskiepijamas i 

moliūgą, kuris lengvai pa
kelia didelę drėgmę, šaltį ii 
kitas nepalankias augalu:kas,.— per trejus metus su

kūrė'" 4 naujas dobilu ir 8 i . ; . ~ v-, v . v • i- sąlygas, kurios butu prazu- kitų pašarinių žolių veisles. * ’ " -
Lietuvoje lubinai nespė

davo prinokinti sėklos. Ta-| 
rybinis mokslas įteikė mūsų 
selekcininkams 'tokį galin-

tingos pietų gyventojui — 
melonui. Moliūgas, tokiu 
būdu, auklėja melone tas 
savybes, kuriu melone truk-

nal i za v i m ą ( į ia vasa ri nimą). 
Ši priemone sutrumpina lu
bino. vegetacijos laikotarpi 
bent dviem savaitėm, ii; au-

uskuba pribrandinti [atsparios veisles sėklas, ku- dininką, 
’ rias atsiurįtė Dotnuvai Vi- J u o z a

. - - - Į

AR ŽEME GALĖTŲ GERAI IŠMAITINTI DAUGIAU ŽMONIŲ?
Dabar pasaulyje yra apie

valdžią.
Tarybinė vyriausybė ge

rai suprato selekcijos reik
šmę, keliant žemės ūkį, ge- _ _ 
rinant žemdirbių gerovę ir | valstybių, tatai stabdo 
sudarė' stočiai [ ’ 
sias darbo sąlygas.

Šiandien selekcijos stotis 
turi apie pusantro tūkstan
čio hektarų 
Broliškosios 
rūpino stotį 
mašinomis, 
įrengimais, 
veisline medžiaga.

Čia perkelti gyvent auga
lai iš įvairių žemynų ir ša
lių, išaugę visai kitokiose 
sąlygose. Išgarsėjusios Sibi-

rovei kelti, pridūrė prof.' 
Mather . . •

Harvardo Universiteto; 
botanikos ( a u g m enijos) ' 
profesorius Karl Sax pa-1 
brėžė, jog įvairios valsty-' 
bes turėtų susitarti ir be n-! 
dradarbiauti ,norint geriu-! 
ti žmonijos būklę apskritai. | 
Tik sutartinėje tegalėtų 
mokslinis progresas nešti 
naudingus vaisius visiems 
žemės rutulio gyventojams.

Šiais laikais .1,440 milio- 
nų žmonių Azijoj, Afrikoj, 
Pietinėj ir Centralinėj A- 
merikoj nedavalgo bei pus-' 
badžiai gyvena.

Kai kurie siaurapročiai, planas pramonei - ūkiui pa- 
“galvočiai” pasakoja, kad,, kelti atsilikusiuose kraš-

pavyzdžiui, Azijoje esą per -tuose, 
daug žmonių ir per smar-j 
kiai jie veisiasi ;todėl alkis ta 
ten esąs “neišvengiamas.” 
Tuos pasakojimus 
profesoriai Sax ir Mather, 
nurodydami, kaip per tafp- 
t; i u ti n i bend rada r b i a v i m a,

mus, galima išvystyti ' že
mės ir pramonės našumą; 
tada žmonių gyvenimas lai
tų aprūpintas visais reik- 

kraš-me n imis 
tuose.

>ax pareiškė, jog per 
siauras yra prezidento Trw-t 
mano “Ketvirto punkto”

žy lėtiną, jog Truman as 
savo ■ “punktą” taiko 

ypač pieniniai - rytinės Azi- 
atmetė ios kraštahis stiprinti prieš 

komunizmą Kinijoj ir So- 
I vietų Sąjungoj. Jis išrei
kalavo kelių dešimčių mili- 

lonii dolerių iš Kongreso, 
tvirtindamas, jog šie pini
gai taipgi praskins kelią 
pelningam ameriUonų biz
niui minimuose kraštuose— 
Burmoj, Malajo!, Indijoj, 
Thailande, Tndo-Kinoj — ir 
palaikys juos karinėje A- 

’merikos - Anglijos stovy-

Vadinasi, šis Trumano 
planas taip pat atsiduoda

kariniu grumojimu — pa
saulinės gerovės stabdžium, 
kaip pastebėjo prof. Ma
ther.

Bet tas planas yra tik 
smulkus priedas prie mil
žinišku pasiruošimų , karui 
prieš Sovietų Sąjungą, ir, jos 
draugus. .

Uždraudimas amerikinės 
prekybos su Sovietų Sąjun
ga, Kinija ir artimaisiais 
jų kaimynais, uždarymas 
kultūrinio bendradarbiavi
mo su tais, kraštais* kenkia 
ir pačios Amerikos žmonių 
gerovei . Bet tai yra 
jau pirmasis punktas, 
ir urminis šios šalies 
klavimas . J.

toks 
kaip 
gin- 
K.

Milionai dolerių už bevertes “gyduoles” nuo reumatizmo ir arthrito» o*
„ ... | Šie vaistai daro tik tiek,Iligoninėse per. trejus me- 

kių, jog per metus susikuo-1 kaip ir paprastas aspirinas' tus. 
apsvaigina

siekia aklimatizuoti Lietu
voje vynuogę, persiką, abri
kosą? Jo darbo dėka atvi- 

auga ir 
vynuogy-

roję dirvoje jau 
duoda vaisius keli 
nai.’ ‘1 ’ j ’.

Juozas Traška 
prieš kelis metus 
Kaukazo' slyvą. • Užsimezgė 
vaisiai, kurie tik. savo- for
ma panašūs į slyvą; i bet; 
skonis ii’ kvapas >j<au persiš
ko. Be to, šis augalas'pa
veldėjo iš slyvos .atsparumą 
šalčiams,’ To paties tikslo 
— pietinių augalų aklima-! 

• tizavimo — siekia selėkei- 
ninkai, įskiepiję : į vietinę 
slyvą abrikosą.

Gausūs ir labai įvairūs 
bandymai atitekami Dotnu
vos slekcijos stoty jie. Ta
čiau visiems jiems būdingai 
vienas bendras bruožas: 
vykdomi mičiurininiais bū
dais.

Niekad nebūtų taip žydė
ję Dotnuvos selekcijos sto
ties, laukai,. niekad nebūtų . 
jie davę per tokį trumpą lai
kotarpį tokių puikių rezul
tatų,' jei stotis'nebūtų gavu-' 
si paramos iš didžiosios Ta
rybų šalies. Dešimtys moks- ■ 
linių tyrimų centrų padedd 
Dotnuvos selekcininkams:

J. Aštikis

įskiepijo 
persiką į'

ŽODYNĖLIS
Selekcija — atranka; pa 

rinkimas augmenų ir gyvu
Selekcija

lių, tinkamesnių Viėtiiiėn 
sąlygoms. Selekcininkais • 
'tokitUparinkimų žinovais;

Laboratorija 
žengimais1 moksli h ia 
handyftiArns daryti!. 1 '

Biologija -- mokslas a 
gyvulius ir ‘ aųgaluŠ • ir 
gyvenimo dėsnius; ‘ ■

Darvinizmas,— anglų 
mokšlininkd Darwino su
kurtas mokslas ąpie auga- 
lų ir gyvulių išsivystymą iš 
paprastesnių į sudėtinges
nius, tobulesnius.

MiČiurinas — rusų gamt- 
mokslininkas, kuris išvystė 
daug naujų rūšių vaisių ir 
javų, ' pritaikydamas juos t 
prie šaltesnio oro ir kitų 
skirtingų sąlygų.

Metodas — veikimo bū
das, ' priemonė.

Centneris — 50 kilogra
mų svoris. O kilogramas— 
2.svarai ir penktadalis.

Hektaras — apie pustre
čio akerio. / /' ‘

Kombainas — žemės ‘ūkio 
masina, kuri sykiu kerta ir 
iškulia nukirstus javus.’

Hibridas — dviejų skir
tingų veislių augalu arba* . 
gyvūlių ’ sukergimo} vaistas.

Genetika ųiokslas apie 
augalų bei gyvulių paVeldė- 
jamaš savybes nuo jų * rttė- 
vu-motinu.” y *•

f Mendelizmas'
'austro Mend.elio mokymas, 
kad augalų ir gyvulių rūšys 
priklauso tiktai nuo jų te-

-'įstaiga

Reumatizmo ir sąnarių jie suranda tiek lengvuti-1
* I 1 • I 1 < • • ■ .
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mai kankina daugiau kaip pia bent penkis milionus! — 
septynis milionus amerikie
čių; ir tūli vaistų fabrikan
tai begėdiškai pelninkąuja 
iš tų kankinių.

Apgavingi gyduolių biz
nieriai pasakiškais pagy
rais per radiją ir spaudą 
sutraukia milionus reuma
tizmo ir arthrito ligonių į 
vaistines—žada “stebuklin
gomis” savo gyduolėmis 
greit atliuosuoti skauda
mus, apšlubintus sąnarius, 
nuslūgdyti sutinimus ir su
stabdyti aštriuosius skaus
mus.

Aspirinas ir Dolcin
Vieton stebuklingųjų vais

tų, tačiau, žmonės gauna 
aspiriną ar kokį kitą che
mikalą, kuris tik laikinai 
apramina k a i kuriuos 
skausmus. Bęt už išbūbny- 
tą gyduolę žmonės 25 kar
tus brangiau užmoka, negu 
už aspiriną..

Visiem radijo klausyto
jam skamba ausyse “Dol
cin,” garsinamas, kaip 
“stebėtinai” greitas arthri
to skausmų naikintojas.

’Dolcino fabrikantai išlei
džia daugiau kaip pusan
tro miliono dolerių, girda
mi tą savo neva gyduolę; ir

žemės dirbimo j 11 . -
laboratoriniais i uzde8‘mo ’ arthrito skaus-

Įvairių augalų1 jie

Rytų bei M’andžiūrijos so
ja* pupos, Ukrainos saulė
grąžos, Krimo ir Moldavi
jos vynuogės, šimtai kitų 
augalų, surinktų iš įvai
riausių plačiosios šalies vie
tų, auga šiandien Dotnuvos 
selekcįjos stoties bando
muosiuose laukuose.
2. Geriausių veislių sėklos 

kolektyviniams ūkiams
Stoties didžiulėje lauko 

laboratorijoje triūsia gau
sus Lietuvos selekcininkų 
kolektyvas, išaugęs ir su
stiprėjęs Tarybų valdžios 
metais.’ Visoje respublikoje 
žinomi selekcininkai — Jo
nas Bulavas, Kostas Bėčius 
ir eilė kitų — išvystė nau
jas, derlingas žemės ūkio 
augalų veisles.

Per buržuazinio valdymo 
laikotarpį selekcijos stotis 
tesukūrė vos 20 naujų veis
lių, o dabar, per 5 pokari
nius metus, sukurta • dau
giau kaip 30 naujų veislių.

dolerių iš pirkikų.
Kas gi iš tikrųjų yra tas 

vadinamas “stebuklingas” 
Dolcinas? Nagi, tiktai mi
šinys aspirino-^ su beverčiu 
kalkiniu chemikalu. Pats 
aspirinas yra acetylsalicili- 
ne rūkštis. Ir nei tas che
mikalas nei ši rūkštis ne tu- į

‘ ' * * arthritui tinėje krautuvėje,ri jokios vertės 
gydyti,'kaip kad surado de
šimtis sąžiningų mokslinin
kų, kurie laboratorijoj išty
rė- Dolciną. Jų atradimą 
patvirtino ir atsakingi gy
dytojai.

Sudėtis Sunil, C. S. A. 
Tablets ir Pruvo yra tokia 
nat, kaip Dolcino, bet ir 
šie bergždi vaistai lygiai Komisija apskundė teismui 
trukšmingai garsinami, ap- i Dolcin korporaciją už ap
gaudinėjant reumatizmo ir gavingą skelbimąsi. ? Medi- 
arthrito - sąnarių uždegimo kaliai mokslininkai paliudi

jo valdinei • komisijai, jog 
“Dolcinas neturi jokios 
daugiau vertes, kaip pa
prastas aspirinas — jis tik
tai dalinai veikia kaip ma
žesniųjų skausmų lengvin
tojas per tam tikrą laiką.”

*

Kenksmingi blofai
Imdrino fabrikantai gar- 

sindamiesi gyrėsi, kad jų 
vaistas “plačiai patikrintas

hgonius.
Imdrin, Pruvo, Terits ir 

kiti peršami vaistai nuo re
umatizmo ir arthrito yra 
aspirino ar panašių chemi
kalų mišiniai su tam tikrais 
cukrais, kafeinu, citrine 
rūkštim, kalio karbonatu, 
fenacetinu ir kitais prie- 
maišais. ’ Bet jie taipgi ne
turi jokios reikšmės mini
mom ligom gydyti.

ii

Amerikos Gydy 
tam tikrus galvos sniegenų tojų Susivienijimo Tyrinę 
ir nugarkaulio-nervus, taip'jimų 
kad žmogus laikinai nejun-! parodyt, kokiose ligoninėse 
ta įkyraus skausmo. Ly- Imdrin patikrintas, tai įna
giai taip atbukina skausmą drino bloferiai negalėjo nu- 
ir aspirinas, bet štai su ko-Į rodyt nė vienos ligoninės, 
kiu kainos skirtumu: Kur j kuri būtų šį vaistą pa'tikri- 
dėžutę aspirino galima už j-nūs.
60 centų pirkti departmen

tal , už 
tiek pat Imdrino reikia mo
kėti 15 dolerių ir 4 centus. 
Panašiai ir Dolcinas kelio-

Biuras pareikalavo

Panašiai blofino Dolcino 
ir Pruvo fabrikantai, gir
damiesi “patikrintais išty
rimais ligoninėse ir šimtais

navę.” *
Gydytojų Susivienijimonegu aspirinas, nors jis nė.

kiek negeresnis už aspiriną. I padarytas tyrinėjimas ,ta
čiau, parodė, jog tiktai de
šimčiai arthrito ligonių bu
vo duodamas Dolcinas dak
taro priežiūroje; ir ši “gy
duolė” taip pablogino jiems 
sveikatą, kad daktaras už
draudė toliau ją naudoti.

Tokių biznierių pagyrai 
pavojingi dar ir tuom, kad 
jie pasakoja, būk jų vaistai 
“visai nekenkia, nors per 
ilgą laikotarpį būtų daug 
jų vartojama.”

Bet medicinos žinovai pa
reiškia, jog tie aspirino 
produktai, per daug jų nau
dojant, gali kai kuriuos 
žmones apnuodyti, apkur
tinti, regėjimą pagadinti,

Valdžios skundas
Valdinė Federate Verslo

spuogais odą išberti, koktu
mą sukelti ir taip kraują 
nusilpninti, kad sumažėja 
jo gabumas sukrekėti, todėl 
perdaug kraujo gali išbėg
ti iš bile žaizdos.

Valdinė Verslo Komisija 
todėl įspėja:

“Jeigu asmenys, ■ sirgda- 
įmi reumątišku drugiu, per 
ilgą laikotarpį naudoja 
Dolciną, tai jie gali susi
laukti pavojingo kraujoplū
džio1 ir mirties.” ’ ( .<,.
Pavojingas apgaudinėjimas

Tokių vaistų fabrikantai 
pavojingai apgaudinėja re
umatizmo ir arthrito ligo
nius, įkalbinėdami pasitikė
jimą, būk patys ligoniai ga- 

!lį tais vaistais pasigydyti?
Arthritas yra tokia rimta

nusenęs

liga, kad ir geriausi gydy- j yų-motinų veislinių dėsnių 
tojai vis dar tebeieško vais- ū’ nesikeičia nuo sąlygų pa
tu nuo jos. Be kitko, dar I keitimo.
tebedaroma bandymai .su ,Vegetacija — neveiklus,
ištraukomis iš gyvulių sme- tūnantis augalo Stovis pirm
geninių ir inkštimų liauką 
(ACTH ir cortisone). Šie

augimo. •?
Aklimatizuoti — pripra-

naujieji vaistai duoda dau- tinti, pritaikyti augalą prie 
giau palengvinamo tose li
gose, negu bet kurie kiti. 
Tačiau jų dar per mažai pa
gaminta, ir jie kol kas tik 
tūlose ligoninėse vartoja-

(Tąsa 4-me pusi.)

kitoniškų gyvenamosios ap
linkos sąlygų.

Persikas — pyčė.1 , 
Abrikosas — apricot W W * 1 «
Ahrikosas — apricot. !
Lubinas — trąšinis auga

las. ‘V
3 psl.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) -Penk., Gruod-Deci 29,1950
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(Istorinis* Romanas)

Johanna T. Baltrušaitienė

Ėjo gandų, kad vienur kitur žemaičiai 
atsisakę bristi j vandenį ir krikštytis; 
kitur—nedavę kirsti šventųjų gojų, am
žinos ugnies gesinti. Pasakojo, kad už 
Ventos perpykęs Perkūnas sudeginęs 
visų kaimų ir trenkęs • į naujojo dievę 
kryžių, pastatytų žinyčios vietoj; kad 
Pykuolis maru užleidęs perkrikštų gy
vulius ir kad visi girių žvėreliai išsi- 
kraustų už Ventos į miškus, kur dar teb
esu smūtkeliai ir teberusenanti šventoji 
ugnelė.

Aimanavo žemaičiai, rinkosi, dūsavo, 
o senas krivė dar, labiau juos graudeno:

—Gėda mums, gėda, žemaičiai. Sveti
miems pasidavėm. Kryžiuočių vergais 
tapome. O kas dab bus toliau, kai kiek
viename sodžiuje apsigyvens kryžiuočių 
vaitas ir kunigas!!! Tai kad čia dabar 
atsikeltų narsusis Mindaugas, kad jis 
pradėtų dulkinti juodakryžius, kad pra
dėtų, net visi miškai dundėtų.

—Palauk, krive, nesikarščiuok, dar 
nežinia, kų užgiedos kryžiuočiams mūsų 
kunigaikštis, kai atsisės Vilniuje į visos 
Lietuvos kunigaikščių sostų. Ir Mindau
gas buvo krikštų iš kryžiuočių priėmęs 
ir karūnų iš jų rankų ant galvos užsidė
jęs, bet paskiau, kai atsigavo, tai kad 
davė, net iki Karaliaučiaus nugrūdo. 
.Kad tik nepadarytų taip ir Vytautas, 
juk ir jo kantrybė išseks,—niekino krivę 
Miškų Jotaikis.

—Taigi, sveteliai,— dar pikčįau užsi
degė krivė Talunda, — ar ne per anksti 
paniekinote savuosius dievus? Ar ne per 
anksti pradėjote garbinti svetimuosius? 
Niekuomet kryžiuočiai nebuvo mūsų 
draugai. Jie mus-naikina, žudo, grobia 
mūsų turtų, o kurie mūsų gyvi išlieka, 
tuos krikštija ir moko juos mylėti, ken
tėti ir kantriai jiems vergauti. To rei
kalauja jų dieyai. Argi nori ko* nors 
panašu mūsų dievai iš mūsų ar iš vergų 
mūsų? . Mūsų dievai baudžia už piktų 
r laimina už gerų . . . Taigi grįžkime 
rie savo senosios tikybos, ir garbinkime 
k savo dievus, p jų sudeginkime, kaip 

. ? degina tnūsų.
Krivė išsiėmė iš užančio nedidelę Py-, 
lolio statulėlę ir? abiem rankom pakę- 
3 ją aukštyn, pradėjo ja melsti ir 
ūkti dievų keršto kryžiuočiams. Pasi

meldęs, mergaičių ir moterėlių padeda
mas, sukūrė laužų, ir liepė visiems su
nešti kryžiuočių dievų atvaizdėlius bei 
kryželius ir sumesti į ugnį. Iš pradžių 
visi aimanavo ir bijojo kryžiuočių kerš
to ir kad jų kas neišduotų. Tiesa, išda
vikų Nemurų kažin kas girioje pasmau
gė; visi tarė tai padarius dievaitį Py- 
kuolį, bet dabar visi prisibijojo kryžiuo
čiams palankaus Kūlgailio. Komtūro 
jam buvo įsakyta sekti, kad žemaičiai 
nebegarbintų savųjų dievų, nebesirinktų 
giriose po šventais ųžuolais, ir prižiūrė
ti, kad kiekvienoje troboje būtų Kristaus 
statulėlė ar kryželis.

—Tu, Kūlgaili,—atsikreipė į jį Ta
lunda, — jei jau visas parsidavei kry
žiuočiams ir paniekinai savo dievus, tai 
šalin iš mūsų*akių, tegu ir tave kuo 
greičiau pasiekia girioje kerštingo Py- 
kuolio ranka* dr- tegu paleidžia' dūmais 
tavo trobų rūstusis Perkūnas! .. Arba 
šalin iš mūsų akių, arba nešk ir tu iš sa
vo pirkios kryžiuočių dievus ir mesk juos 
į ugnį!
/ —Apsimastyk, krįve, kokį i kerštų, ko
kių! neflalmę* tu savcf ^žmonėms užtrauki. 
Gerai, aš neišdūosiu tavęs komtūrui. Aš 
bijau kerštingojo Pykuolio’ ir rūsčiojo4 
Perkūno, bet, krive, atmink,: kad \ ir 
krikščionių dievai kerštingi! Ir jie ga
li užleisti ant mūsų ligas, nederlių; ga
li išnaikinti giriose žvėris* užtroškinti 
ežeruose ir upėse žilvis. Galingi ir jų 
dievai. Ar maža kryžiuočiai išskerdė 
ariogaliečių už sudeginimų jų kryžiaus; 
ar maža jie, sukalę rankas ir kojas ge
ležimis, išsivežė ’{ prūsus mūsų krivių, 
vaidilučių ir. kitų, kurie nepanorėjo 
krikštytis ir prieš juos rankų pakėlė?!

—Krive,—kalbėjo jau atsistojęs KuU 
gailis, — mes garbinsime savus dievus 
ir slapta deginsime jiems miškuose au
kas, bet išvengti įcerštui • ir ’ dideliam 
kraujo* praliejimui palikime jų dievų ne- 
lietę, norš kol sugrįš iš karo mūsų sti
ntas.

—Kūlgaili, mūsų dievai su jų dievais 
nė valandėlės vienoje pirkioje sutilpti
negalitneišnresime jų, pūsti -kraštą -^kryžiuočius strėles,

užpuls badas, maras, pradės stipti nami
niai gyvuliai, iš mūsų girių prasišalins 
žvėrys, nusigręš nuo mūsų saldžioji Mil
da, nebepasirodys iš miškų Žeminė. O 
vargas mums tada, žemaičiai, vargas,, 
vargas!—Ir krivė, iškėlęs rankas, pra
dėjo šauktis dievų.

Pirmutinis atnešė iš savo pirkios kry
žiuočių dievų, mūkelę, Ginutis ir įmetė 
jų į ugnį. Visi pritilo ir, užkandę žadą, 
žiūrėjo, kaip liepsnos liežuviai laižė kry
žiuočių dievukų. Kai, perdegus vienai 
šakutei, toji mūkelė krustelėjo ir pasvi
ro ant šono, ir visi žiūrovai krustelėjo; 
bet pamatę, kad jokio stebuklo neįvyks
ta, įsidrąsinojr visi pradėjo nešti iš sa
vo trobų kryžiuočių paliktas mūkeles, 
statulėles, “abrozdėlius” ir visa tai mė
tyti Į ugnį ir gėrėtis, kaip kryžiuočių 
dievus laižo liepsnos liežuviai. Atnešė 
iš savo pirkios kryžiuočių dievų ir Kūl- 
gailis ir tarė:

—Gerai, krive, nenoriu aš būti tautos 
išdavikas, bet jei kai]), tu už viską atsa
kysi,—ir su tais žodžiais jis įmetė į ug
nį mūkelę.

XVII
Laužas baigė degti, bet žmonės nesi- 

skirstė; susidūmoję žiūrėjo jie į ugnį ir 
samprotavo apie savųjų ir apie kryžiuo
čių dievų galybę. Pastaruoju laiku bi
jojo jie užrūstinti ir vienus, ir kitus ir 
taikėsi prie visų, bet dabar matydami, 
kad nei vieni, nei kiti jiems nekeršija ir 
patys sau nepadeda išsivaduoti iš ug
nies, pasiliko be nieko. Tačiau krivė Ta
lunda neleido jiems ilgiau nusiminti; jis 
savo rankose iškėlė Pykuolio statulėlę ir, 
pakvietęs sekti paskui savo, nuėjo. po 
šventais ąžuolais ir pradėjo melstis. Pa
kėlęs akis į dangų, siekė rankomis į 

- saulę, šaukė Praamžių, Perkūnų, saldžių
jų Miklų, kerštingąjį Pykuolį, narsųjį 
Kovų, Žeminę ir maldavo malonės, pasi
gailėjimo ir palaimos atsispirti prieš 
krikščionis lenkus ir kryžiuočius. Juo 
sekdami kėlė rankas į dangų ir žmonės, 
verkė moterys, mergelės, šluostė akis ir 
seniai, ir visi gailėjosi neištikįjni savo 
dievams esą. Tik kų krivė Talunda bu
vo pradėjęs sakyti pamokymo žodį, kai 
senis Ginutis pastatė akis, pabalo ir lyg 
skęsdamas riktelėjo:

*—O, dievai! .. Kryžiuočiai! ..
Visi grįžtelėjo ir visi pamatė pamiške 

atjojančius kelis kryžiuočius. , Krivė 
Talunda nutilo, išbalo ir, metęs žvilgsnį į 
teberusenantį laužų, kuriame dar tebe
degė kryžiai, prašvokštė:

—Gelbėkitės!
Visi, kai]) avys, tylomis pasileido bėg

ti į miškų. Kryžiuočiai, lig šiol joję 
žingsniu, paleido arklius šuoliais ir pa
stojo jiems kelia. Sumišę žemaičiai pa
kriko ir subėgo į trobas.

—tebijokite, žmonės, mes jums nie
ko nedarysime, * mes tik norime kelio į 
Dubysą pasiklausti,— prijojęs prie tro
bos, kurion sugužėjo daugiau žmonių, 
ramiai prabilo lietuviškai kryžiuotis.

Iš trobos niekas jam neatsiliepė.
—Išeikite, nebijokite, mes ... — bu

vo bepradedąs kryžiuotis, bęt tąsyk pa
šaukė jį nuo ugniakuro jo bendras.

x —O; prakeikimas! O šventvagiai! 
Prakeikti pagonys! — subiuro prie ug
niakuro kryžiuočiai, pamatę baigiančius 
degti kryžius. Ištraukė iš makščių kar
dus, puolė į trobas. Žemaičiai užsisklen- 

• de. Vienu matu' kryžiuočiai išmušė du- 
rris ir puolė į vidų, bet pirmutinis jų 
... g^vo J buože per galvų ir išvirto ant 
slenksčio. , Žemaičiai pagriebė 'jo kardą 
ir jį patį į vidų įsitraukė norėdami nu
plėšti šarvus. Kitą kryžiuotį Ginutis 
parbloškė spragilu, oxpro mažutį pirkios 
langelį pradėjo leisti į užpuolikus Strėles 
Jotaikio duktė, gelsvakasė Jogaubė.

Kryžiuočiai pakriko, atsitraukė nuo 
trobos, ir vienas jų kelis kartus sušvilpė 
vilko kaulo švilpuku. Nepraėjo nė va
landėlė, kki kaimas buvo pilnas raitų 
kryžiuočių. Pamatę ugniakuruose de
gančius kryžius, visi, kaip pasiutę, puo
lė trobas ir norėjo įsiveržti į vielų, bet 
žemaičiai jau buvo pasiruošę gyvi nepa
siduoti ir gynėsi, kas ką sugriebęs j ran
kas. Senas Indrė ir Jotaikis, . atsistoję 
už staktų, darbavos vienas kirviu, an
tras nukautojo kryžiuočio kardu. Ginu- 
tis pribaigdavo spragilu,’o Jotaikio duk
tė vis leido pro mažutį pirkios langelį į

Š. m. gruodžio 21 
viena žymiausiųjų 
kos lietuvių moterų veikė
jų, Daktarė Johanna T. 
Baltrušaitienė.

Mirusioji veikėja buvo 
tuo žymi ir garbinga mums, 
Amerikos lietuviams darbi
ninkams, kad ji buvo gimu
si ir augusi Amerikoje; A- 
merikoje ėjo mokslus, su 
Amerikos lietuviais darbi
ninkais dirbo iki jos sveika
ta šiek tiek tarnavo.

Dr. Johanna T. Baltru
šaitienė visuomet buvo or
ganizuota moteriškė-inte- 
iektualė.

Kadaise ji nemažai’veikė 
Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje, eidama daktarės- 
kvotėjos pareigas.

Vėliau ji daug dirbo į- 
steigimui lietuviškojo kam
bario Pittsburgho Universi
teto pastate — naująjame 
pastate.

Bet ji visuomet nepamir
šo, jog ji pati yrą darbo 
žmonių dukra, todėl ir savo 
talentą ir savo žinojimą ji 
turinti atiduoti darbininkų 
klasei.

Kas nepažino Pittsbur
gho Baltrušaičių, kaip juos 
visi vadindavo? Jis pats, 
Juozas Baltrušaitis per me
tų eilę Pittsburghe palaikė 
lietuvišką spaustuvę —pir
miau jis ten leido satyros 
laikraštuką, “Dilgėles”, o 
vėliau užsiėmė tik knygų, 
brošiūrų leidimu.

Juozas visuomet leido 
pažangias brošiūras ir- kny
geles, — tokias, kurios pa- 

-dėtų darbininkui atidaryti 
akis ir pažinti pasaulį.

Bet spaustuvininko —lie
tuviško spaustuvininko ir 
knygų leidėjo .— niekad A- 
merikoje nebuvo laiminga 
dalia. Jis visuomet gyveno 
trūkumuose, nes knygų lei
dimas neapsimokėjo. Jam 
talkininkaudavo Daktarė 
Baltrušaitienė, padėdama, 
kiek tik ji begalėjo.

Baltrušaičius pradėjau 
pažinti tik prieš 30 metų,— 
tuomet juodu abudu jau 
buvo seni veikėjai, gerai 
pažįstami darbininkų judė
jimui. k

Mūsų nelaimei, tuomet 
mūsų judėjime buvo įvykęs 
skilimas ir Baltrušaičiai 
buvo pasitraukę su kairiuo
ju sparnu. Tačiau neužilgo 
juodu pamatė, jog ten būti 
yra klaida ir greit pasuko 
savo nusistatymą, atsisto
dami į mūsų eiles.

Nuo čia prasidėjo mūsų 
artimesnė pažintis ir juo to
lyn, tuo mes buvome vis 
geresni draugai.

Po Juozo Baltrušaičio 
mirties, r daktarė pradėjo 
daug aktyviau dalyvauti 
mūsų judėjime. Nebuvo to
kio žymesnio sąjūdžio, ne
buvo tokio ryškesnio žings
nio, daryto pas mus, kuriam 
daktarė nebūtų padėjusi 
moraliai arba medžiagiškai.

Ji parašydavo Laisvei — 
rašydavo ne tik straipsne
lius, o ir korespondencijas. 
Ji rašė “Šviesai”. Ji didžiai 
domėjosi viskuo, kas pas 
mus vyko .

Ji dalyvavo mūsų pažan
giųjų Amerikos lietuvių su
važiavimuose karo metu.

Ji gražiai atsiliepė į Kul
tūrinio Centro kūrimą 
Richmond Hill, N. Y.

žodžiu: Daktarė Baltru
šaitienė neapleido nei vieno 
žingsnio, kurį mūsų judėji
mas atliko.

Tiesa, paskutiniuoju me
tu, kai Daktarė Baltrušai
tienė baigė savo amžiaus 
dešimtmetį, ji negalėjo 
dirbti tiek daug, kiek dirbo, 
bet ji rankų vis nenuleido. 
Tik prieš porą metų, kai

d? mirė 
Ameri-

mūsų dienraštis šventė sa
vo 30 metų jubiliejų, Dak
tarė prisiuntė jam gražų 
sveikinimą.

Na, ir šiandien ši ghr-

kė iš musų tarpo.
Kaip gaila!

tienę mes rašysime vėliau 
daugiau, o šiandien tegali
me pasakyti: ilsėkis, bran
gioji mūsų drauge ir veikė
ja, —• mes tavęs niekad ne
pamiršime !

Rojus Mizara.

Milionai dot. už 
neva gyduoles

(Tą.sa nuo 3-čio nusl.) 

mi ,darant praktinius 
krinimus.

New Yorko Medicinos A- 
kademija ir Įstaiga Kovai 
prieš Arthritą ir Reuma
tizmą todėl šitaip perspėja:

“Arthritas yra per daug 
rimta liga, 
tų pačiam
dymas pačiam išsigydyti 
skausmo reiškinius šioje li-

11 menesių planą—v 
iki lapkričio 7-sios

AKMENE, lapkr. 
Įvykdyti 11 mėnesių 
bos planą, sumažinti

i savikainą 7 procentais — to
kius įsipareigojimus prisiėmė 
Akmenės kalkinės kolekty- 

Jvas Didžiojo Spalio 33 meti- 
•ines sutinkant. Kalkinėje pla- 
Įčiai išsivystė socialistinis lenk
tyniavimas užsibrėžtiems už- 

■ daviniams įvykdyti. Medaliu 
“<rš darbo Šaunumą”, apdova
notasis pakrovėjas šųpaųskas 
savo išdirbio normą kasdien 
įvykdo iki 200 procentų. Su 
juo lenktyniauja ekskavatori- 

‘ninkas Janulis. Jis pusantro 
karto viršija savo dienos už
davinį.

Kalkinėje durpių padavi
mas į krosnis ir kiti darbo 

1 procesai mechanizuoti. Tai 
įgalino 12 darbininkų perkel
ti į kitus darbus. Iš broliškų- 

])ati- '*11 rcspub]ikų kalkinės durpy
nas gavo naują ekskavatorių.

M. Urbutis

g-a my
ga.miniu

Išnaudojami nauji rezervai

kad galima bu- 
gydytis. Bari-

ginimui gydytis ųuo džio
vos, naudojant tikta i va is- i 
tą nuo kosulio. BizniškL 
skelbimai, kurie įkalbinėja Į

gydytis, yra labai pavojin-: 
gi.”

Komisija sudarė skundus, j 
ja,u prieš septynias tokiu I 
gyduolių kompanijas.. Vai-' 
dinė Maisto ir Vaistų Ad-; 
ministracija užgrobė tokių, 
gyduolių siuntinius Dolcing 
Pruuo, Imdrin, Sural ir Gi- 
tru-Mix kompanijų. Rašti
nė valdyba uždraudė Im- 
driną per paštą siuntinėti.:

Bet valdžia dar per lėtai i 
ima tų “stebuklingų lie- j 
karstvų” kompanijas ,o jos, 
vartodamos visokius išsisu
kinėjimus, vis milionais do
lerių pinigaująs! iš nelai
mingųjų. N. M.

ŽINIOS IS LIETUVOS

lapkr. 3 
’ baldų . fabriko 
lenktyniuodamas 

metinių

MARIJAMPOLE 
d. — “Miško 
kolektyvas, 
Didžiojo Spalio 33
garbei, pirma laiko 
metinį gamybos planą, 
jęs spalinei) stachanovinėn 
sargybon, įmonės kolektyvas 
gamina viršų,mplaninius bal
dus. Įsisavindami. pirmūną 
patyrimą, fabriko v darbinin
kai kelia darbo našumą. Per 
socialistinį lenktyniavimą iš
kilo daug nauju stachanovi- 
n i n k u. Narstyto j u brigad os

stalius J. Rup 
įvykdo daugiau; 
išdirbio normas.
bo našumą pakėlė ir 
skyriaus stalius 
vičius.

Įmonėje visi 
įvykdo ir viršija 
mas. .

Sto-

P

ka kasdien 
kaip po dvi 
žymiai dar- 

f* mašiną 
N. Kubarta-

darbininkai 
išdirbiu nor-

Už gamybos kultūrą
KAUNAS, lapkr. 3 d. — 

“Lietmedžio” įmonėje vystant 
lenktyniavimą Didžiosios Spa
lio socialistines revoliucijos 33 
metiniu garbei, daug dėmesio 
skiriama gamybos kultūrai. 
Tuo tikslu; pastaruoju laiku 
įmones parketo gamybos ir 
lentpjūvės cechuose buvo pa
statyti nauji įrengimai.

Ryšium su transporto įrengi
mu, įmonėje pa,kilo gamybos 
kultūra, cechuose ir darbo 
vielose švaru, praėjimai lais
vi, prie staklių pavyzdinga 
tvarka.

Įrengtasis transporteris įga
lino atpalaiduoti 5 žmones 
kitiems darbams ir, be to, 
duoda <i>er metus daugiau kaip 
20,000 rublių santaupų.

J. Rimkevičius

Didžiojo Spalio 33. metinių 
garbei Panevėžio mielių ir 

: spirito faBi’iko kolektyvas pa
sižadėjo iki lapkričio 7 dięl|oš 
įvykdyti vienuolikos mčnėsių 
gamybos planą ir duoti tik 
puikios kokybės gaminius*. Šie 
įsipareigojimai garbingai vyk
domi.

Įmonės kolektyvas pasitin
ka šventes žymiai patobulinęs 
gamybą. Įsteigtas ir paleis
tas i darbą naujas spiritinių 
mielių cechas. Kombinato pa* 
jėgų m as padidėjo 20 procen
tą. Mechanizuojant darbus, 
eilė darbininkų atpalaiduoti 
kitiems darbams. A. Šaulys

KALVARIJA, lapkr. 2 d.— 
“Stalino keliu” kolūkio nariai 
šiais metais išaugino gausų 
cukrinių runkelių derlių. Iš 
kiekvięno hektaro nuirųta po 
245 centnerius cukriniu run
kelių. Kolūkiečiai jau-įvykdė 
cukrinių runkelių pristatymo 
valstybei planą ir stato run
kelius toliau. Viršum plano 
pristatyta valstybei 52 tonos 
cukrinių runkelių. J. Jandra

Laisvės Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Laisves Bendrovės direktorių taryba, išklau
siusi administracijos raportą apie vajų, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų, nutarė vajų pratęsti 
iki .sausio 2'7 d. 1951 metu.

Kai kuriose vietose pavėluotai, susidarė vaji-, 
ninku grupės ir nespėjo dar pilnai ’apeiti savo 
teritorijos, G užėjus didžiosioms šventėms, va
jus gerokat susitrukdė. Kita rimta priežastis 
vajaus susitrukdymo, tai sunki žiema centnUi- 
nėsė valstijose. Dėl tų priežasčių dar užsiliko 
daug vajininkų neaplankytų vietų ir todėl vajų 
turėjome pratęsti dar vienarti mėnesiui* ’

Dabar vajus tęsis iki Laisvės Bendrovės da« 
liniukų suvažiavimo, iki sausio 27 d. 1951 m* * -

Laisves Bendrovės direktorių taryba dėkoja 
visiems vajininkams. už gražų pasidarbavimą 
vajuje iki šiol,-ir prašo visų tokiu pat tempu pa
dirbėti dar viena mėnesi. ,

v v

šiose sunkiose sąlygose dienraščiui yra nepa
prastai sunku verstis finansiniai. Todęl norime 
kuo plačiausia pasiekti gerus žmones vajaus rei
kalu ir kuo geriausia jiems patarnauti apšvietos 
atžvilgiu. Nepaisant visokių kliūčių vajui, vis- 
tiek mūsų vajininkai* gavo gražų skaičių naujų 
sakitytojų. Linkime vajininkams gero pasiseki
mo ir prašome pasidarbuoti savo dienraščiui.

Laisvės Benlrovės direk. pirm.
A. BALČIŪNAS.

*

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

M
E ELIAS 

LAIME
'i) K

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

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

Tai apysaka, kuria pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite! ‘ .>

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

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite. ' 1 ?

Knygos kaina $1.50. ‘Užsakymus siųskite:,
“T A T C< »

11042 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, BY

——.................................. .... ... ........ . "**"
4 psi.—Lais ve ( Liberty, Lith. Daily)-Penk., Gruod-
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SKAITYK IR MOKYKIS
i 

lį 
svarbios medžiagos gyvūnijos J žandu . vieną 
evoliucijai tirti. Tiriant išmi- | n i ų ž a n d ų

Minkštakūniai duoda 1 Tris poras

slepiplė ir talpus j 
Gili sąsmauka dalija [ 
dvi nelygias dalis: į į

evoliucijai tirti. Tiriant išmi- j 
i^sių minkštakūniu kriauta. 1 Y- . ' ,les nuo pačių seniausių laikų 
ligi pat dabartinės epochos. [ 
galima susekti, kaip iš anks- 
čiau gyvenusių minkštakūnių 
išsivystė dabartinės minkšta
kūnių rūšys. Kitaip sakant, 
minkštakūnių t y r i liejimai 
mums rodo, kad žemės gyvu
liai kitėjo, evoliucionavo ir 
kad visi dabartiniai gyvūnai 
istoriškai susiję su savo pro
tėviais. Pavyzdžiui, nustatyta, 
kad dabartiniai galvakojai,

(žiauturų) 
pati n iii ž

u.

ir 
n- 
n-

kitusios krūtinės kojos. Jos 
padeda vėžiui ėdant:, jomis 
vėžys prilaiko grobį prie bur
nos, o taip pat ir šiek tiek jį

trumpa 
skilvys, 
skilvi j 
'didelį malamąjį skilvi priešą- I 
kyje ir mažąjį košiamąjį skil- i 
vį užpakalyje. Malamojo skil- į 
vio sienelės turi tris didelius i ik.
dantis, kurie susmulkina vė- • 
žio prarytąjį maistą. Košia- j 
mojo skilvio sienelės turi dau- i 

I gybę plonu ataugų, kyšančių i 
jį skilvio ruimo vidų. Pro tink- ■ 
lėlį, susidariusį iš tų ataugų, 
maistas perkopiamas ir į kitą 
žarnų skyrių patenka pakan-

i karnai susmulkintas.
'ne vėžio žarna labai trumpa, 
jį ją Įeina takai didelės virški- 
jnamosios liaukos (jos netei
singai vadinamos kepenomis), 
I esančios skilvio šonuose. Maiš
ytas galutinai suvirškinamas ir, 
suvirškintas, sugeriamas į kū
ną vidurinėje žarnoje. Užpa-

Miami, Fla.

Journey,men

susirinkime 
tarė pakelt

Barber 
laikytame 

a psvarstė 
kainas už

Lok ai o

nas ir todėl lengvai ir greitai 
plaukioja, yra kilę iš mirusių 
.minkštakūnių, 
belemnitų

■ vadinamųjų 
kurie turėjo 

augusią po 
oda vidinių griaučių pavida
lu. Šioji kriauklė geologiniu

laikosi 
stiebelių, kuriuos ju- 

Idindamas, vėžys gali lengvai 
: sukinėti akis j vieną ar kitą 
puse.

Į Galvakrūtinės krūtininėje da- 
; lyjp vėžys turi p e n k i a s 
! p o ras v a i k š č i o jamųjų 
J< o jų. Pirmoji kojų pora la- 
. bai pakitusi ir pavirtusi dide- 
, lėinis griebiamosiomis ž n y p- 
į I ė m i s. kuriomis vėžys gina-

Viduri-
sonų

Pakėlė plaukų kirpimo kainas

Gruodžio ’7 d. International 
Unijos

ir nu'- 
plaukų

sekretorius 
C. W.' Collins paaiškino, kad 
visoki kvepiantieji tonikai ir 
pudra pakilo iki 30 procentų; 
rankšluosčiai, kvartūkai pa
kilo nuo 25 iki 36 procentų; 
pragyvenimo produktai pa
brango; pakilo nuomos dau
gelio barberšapių. Bet už 
plaukų kirpimą dar nebuvo 
pakelta nė vienu centu.

miesto l)ade ap-
randasi 400 kirpy-

dinkai nukentėjo, stogus nu
draskė, per skyles bėgo van
duo, kaip iš kibiro, ant ra
kandų ir lovų. Baimėj per- 
,merkė šieną ir sugadino kito
kį visokį gyvuliam pašarą. 
Kad tą viską sutaisyti, nega
lima gauti darbininkų. Ne- 
mielaširdinga gamta mus nu- 
korojo be jokio pasigailėjimo, 
žalos pridaryta už nesuskaito
mus milijonus dolerių.”

Čia bus 
bet tiems, 
bijosi tų 
kurie yra
nūs su šiaurinių valstijų Šal
čiais, sniegais, vėjais ir štur
mais. Pastaruoju laiku ir 
Floridoj oras šiurkštokas, ta
čiau 
mis

ne pro šalį paste- 
kas jau taip labai 
Floridos uraganų, 

menkniekis, palygi-

M i am ės 
s k rilyje

epochų būvyje kito, mažėjo, 
ir dabartiniuose galvakojuose 
(pvz., sepijoje) iš jos beliko 
tik nedidelė 
roję po oda.

Iš belemnitų ir jų kriauklių

nuga-

pora kojų 
g r iebiamąsias 

žnypleles; ketvirtoji ir penk
ti.ji pora žnyplių visai neturi, 

j Vaikščiojamosios vėžio kojos 
,ypač pirmoji pora (žnyplės),

Antroji ir trečioji 
tiri mažas

nes kriauklės dalies nuolaužų 
vadinamųjų “laumės pirštų“, 
arba “kaukospenių.”

VI TIPAS. 
NARIUOTAKOJAI.

, regeneruoja, tai yra nulūžu
sius kojos vietoje pamažu at

vanga nauja. Dažnai galima 
pamatyti vėžį, kurio viena 

įžnyplė daug trumpesnė. Vė- 
, žys ir pats numeta žnyplę,

iga. Priešakinė ir užpakalinė 
■vėžio žarnos turi chitininį ap- 
Ivalkalą, kurį vėžys šerdama- 
Isis taip pat numeta. Prieš šė
rimas i malamajame skilvyje 
atsiranda stambūs 
akmenėliai— vėžį 
n ė 1 i a i, arba g i

' Vėžiui šeriant is, jos 
i sutirpsta, ir kalkės
• mos į kūną. Manoma, kad gir- 
| neles duoda medžiagą, t.y. 
įkalčio druskų vėžio kiautui.

vėžio organai

klintiniai 
o a k m e-

sugeria-

šalinamieji
a dvi vadinamosios ž a I ta

apibūdina jau jų pavadini
mas: be kitu priedų, jų kūnas 
turi dar ir kojas, kurios su-

riai uz j’os laiko ir vėžys ne
gali ištrūkti, žnyplė tokiais 
atvejais nulūžta visada toje 
pačioje vietoje.

kojo kūnas paprastai taip pat 
nariuotas ir sudėtas iš kelio
likos nareliu, arba s e g m o n-

ir

Šalia miestelio Selleck, Wash., kasykloje tapo užgriū
tas 400 pėdu po žeme John Wolti. Per 54 valandas 
jis ten išbuvo ir visi manė, kad jis jau nebegyvas. Bet 
žmogus tapo išgelbėtas ir nugabentas ligoninėn. Jam 
viena koja ir viena ranka nulaužtos.

Gary, Ind

saulutei patekėjus dieno- 
būna šilta, kaip vasarą. <

V,. J. Stankus

Nė viename gyvūnui tipe 
nėra tiek daug rūšių, karą na
riuotakojų tipe. Mokslas ran
da apie milijoną Įvairių rūšių 
nariuotakojų ir dar 
atrandama vis naujų 
rūšių.

Nariuotakojų tipas 
mas į kelias klases. Iš jų mes 
susipažinsime su šiomis klasė
mis : 1) v ėž i a g y v i u.
v o r a g y v i ų, 3) d a u g 
kojų (šimtakojų) ir 
vabzdžių.
1 KLASĖ. VĖŽIAGYVIAI.

ir nauju

la

29. Upinis vėžys — vėžia
gyvių klasės atstovas.

Upinis vėžys gyvena u pūst', 
ežeruose ir tekančio vandens 
tvenkiniuose. Išorinis jo ap- 

f “5 valkatas turi savyje klinčių, 
V todėl labai kietas. Toks apval

kalas, tarytum šarvai, puikiai 
apsaugo vėžy nuo priešų.

Išoriniai vėžio griaučiai.

Išorinis vėžio apvalkalas, 
kaip ir visų/ nariuotakojų, su
darytas iš tam tikros, į nagą 
panašios, medžiagos—c biti
no. Vėžio chitinas persunk
tas kalcio druskų. Chitininis
apvalkalas, veži ui augant, nu
sitempia, todėl vėžys, kaip ir 
visi nariuotakojai, augdamas 
šeriasi, t. v. numeta chitin j ap
valkalą. Tik tokiu būdu vėžys 
gali augti: kol chitiniiiis ap- 

_valkalas plonas, jis tempiasi;
kai apvalkalas sustorėja ir su
kietėja, vėžys nustoja augęs 
iki naujo šėrimosi. C h i t i n i- 
n i s apvalkalas — 
o-r i n i a i vėžio g r i 
č i a i.

ali

kiai atskirti dvi dalis: g ai
va k r ū t i n ę ir p i I v elį. 
Galvakrūtinė susidarė suaugus 
galvai Su krūtine. Galvakruti- 
nė aptraukta ištisiniu šarvu, 
kuris, lyg skydas, apdengia 
visą priešakinę kūno dalį, šis 
vėžio skydas priešakyje su
siaurėja .ir baigiasi smailu 
snapeliu; šonuose skydas nu
sileidžia žemyn, sudarydamas 
dangteliui,- kurie pridengia 
žiaunas.

Galvakrūtinės galvinėje da
lyje vėžys turi: 1. Vieną porą 
trumpų dvišakų ū sėli ų,

: arba antenų. Tie ūseliai tu
ri mažyčių uodžiamųjų gum- 
belių; jais vėžys suuodžia ir 
pagal kvapą suranda grobį.
2. Vieną porą ilgų ūselių.
Šie ūseliai yra vėžio lytos (lie- šakinę, vidurinę ir užpakalinę 

' timo) organai: ant jų išaugę žarnas. į priešakinės
gležni liečiamieji plaukeliai, 'sudėtį. įeina burnos

itinėje pusėje jis turi porinius 
priedus — p i 1 v i n e s

i p 1 a u k i o j a m a s ias,
Įjeles. Patinas turi tokių koje- 
jliu šešias poras, o patelė—tik 
penkias; nes pirmojo narelio 

I kojelės arba nepakankamai iš- 
! si vysčiusios, arba ir visa’ jų 
I nėra. Pilvinės kojelės dviša

i priešakinėje galvakrūtinės 
j dalyje ir atsiveria į išorę tam 
; tikromis angomis, esančiomis 
[ūselių papėdėse. Patino veisi- 
1 mosi organai susidaro iš po- 
j r i n i u ir sėk

arba u, o
1 poriniu

pusėje yra 
su mazge

li ūno nare-

'grindinio narelio, kuris

■žiagyvių požymis. Bet upinio

ryškiausiai 
is žymus pilvinėse, 
pirmoje ūselių poro

je ir kojažandžiuosc. Paskuti
nė pora pilvinių kojelių smar
kiai pakitusi: kojelės pavir
tusios plačiomis plokštelėmis. 
Jos sudaro kažką panašaus į 
vėduoklę — vadinamąjį vėžių

: šakumą

damas po 
greitai

Pilvinėje kūno 
'nervų grandinėlė 
I liais kiekviename 
1 lyjėt Galvoje grandinėlė bai- 
įgiasi dideliais galvos mazgais 
'— antrykliniu ir poryklHiiu. 
.Vėžio regos organus sudaro 
sudėtinės, arba fasetinčs, 
akys. Kiekviena akis suside
da iš daugybės paprastų ake
lių, arba (ąsočių. Paprastoji

.akelė yra panaši i cilindrą

Į (išorinė) dalis yra skaidri ir 
i atstoja lęšiuką. Vidurinė (už

dai is su-ipakalinė) cilindro 
j jungta su nervo
[atitinka akies tinklainę. Kiek- 
viena atskira akelė mato tik 

.tą daikto dalį, kuri yra tie- 
įsiai prieš ją. Aišku, kad sudė- 
i tinėje akyje gaunamas vaiz- 
Į das, kuris atrodo sudarytas

vėžys gali greitai ■ ]<ajp jt- iš mažų dalelių (mo-
i (įdega pirmyn. Kitos 
kojelės taip pat tinka 

plaukioti, kabindamas jomis 
vandenį, vėžys gali plaukti, 
bet labai pamažu.

savim 
irkluodamas

pilvines Girdos organų vėžys neturi, 
j bet j is turi pusiausvyros orga- 
'na, kuris yra pagrindiniame 
[pirmosios poros ūselių parely- 

Vidinis vėžio sandaras. Vė- je ir panašus į nedidelį, lauk 
atsidarantį maišelį. Vidinės 
maišelio sienelės f turi junta- 

[mųjų plaukelių, o jo ruimas 
j pripildytas\ vandens, kuriame 
■ ritinėjasi smiltelės. Kai vėžys 
yra normalioje padėtyje, t. y. 
nugara į viršų, smiltelės spau
džia apatinę maišelio dalį. 
Jeigu vėžys paverstas ant šo
ne, tai smiltelės persirita ir 
spaudžia šoninę maišelio sie
nelę. Tokį smiltelių spaudimą

žys kvėpuoja ž i a u n o m i s, 
panašiomis į smulkias pluks-

mųjų kojų pagrindo ir pri- 
j dengtos iš oro šoniniais galva
krūtinės skydo kraštais, žiau- 

Inų ruimas siauru plyšeliu susi
siekia su aplinka, t.y. su van- 

I deniu. Užspaudęs žiaunų ply- 
|šį, vėžys sutaiko žiaunų ruime 
vandenį ir, gali kurį laiką 
(kol išdžius žiaunos) gyventi 
be vandens. Vėžio kraujata- 
kos sistema neuždara: kraujo 
imtai atsiveria tiesiai į kūno 
ruimąs, ištisinio indų tinklo i

j nėra. Centrinis kraujotakos 
organas — š i r d i s, panaši į
kampuotą plokščią maišelį, 
yra nugaros pusėje (nugaros 
indas), užpakalinėje galva
krūtinės dalyje. Vėžio širdyje 
yra trys poros skylučių, susi
siekiančių su širdies aplinka,, 
širdžiai plakant, kraujas pro 
tas skylutes įeina į širdį. Iš 
širdies kraujas pereina į arte
rijas (jų iš širdies eina septy
nios), kurios išnešioja kraują 
po visą kūną. Vė.žio kraujas 
bespalvis ir turi savyje, ame-

jaudinimą ir tol keičia kūno 
padėtį, kol tas jaudinimas 
pranyksta, t. y., kol vėžys vėl 
atsiduria normalioje padėtyje 
— nugara aukštyn, šėrimosi 
[metu smilteles iš maišelio iš
krinta, ir išsišėręs vėžys savo 
žnyplėmis Įsideda Į maišelio 
plyšelį naujų smiltelių. Vėžio 
lytos organai yra ne tik šere- 
liai ir ilgosios ūselių poros 
plaukeliai, bet ir galūnių,

Vežio virškinamoji sistema 
(sudaryta iš vamzdelio, kuris 
dalijamas j tris skyrius: prie-

Vėžio pilvelio didesnioji 
dalis užimta gerai išsivysčiu
siu raumenų. *Jie sulenkia ir 
ištiesia nariuotąjį pilvelį, ku
rį judindamas vėžys greitai 
plaukia. Stiprūs yra raume
nys ir didžiosiose žnyplėse.

zarnos 
ruimas,

I Gary Stapičius prieš 
skubos akstinima *

Didžiulėj Carnegie - Illinois 
i Pliend Įmonėj N. 2 “Open 
I Hearth” darbininkų stapičius 
i tebesitesia nuo gruodžio 2 d. 
I }>0() darbininku atsisakė dirb- I 
i ti, kai kompanija bandė pra
misti skubos, akstinimo planą 
plieno gaminimo 

į Tuo planu ('inapt 
I miai apkapojama 
! siems pašalintiems, 
Į miems, susirgusioms
i siems salios gynimo tarnystėm 
i Didžiulio ii. S. Plieno loka
lu 1014 trys pareigūnai su

skyriuje. 
liūtu žy-

perk ei ia- 
ar išėju-

nacionalės 
darbininku

pakeitimais

Philip 
unjjos 
si a pi-

Murray ir 
rail ai kym ui 
čio.

Būsimais
pojimai lygintus nuo 30% iki 
16% No. 2 ‘Open Hearth’ 
o poruoto jam . ir nuo 23% iki 
:>()% jų pagelbininkam arba 
pavaduotojam.

Siūlomu kompanijos planu 
du vyrai, dirbdami panašų

valandai

kai! jie

vienas nuo kito 4 6c. 
a k tu ai e mokesti mi.

Darbininkai . No.
Hearth’ gerai žino, 
praras kalėdines a
jie yra pasirįžę nepriimti šio 

[ kompanijos žiauraus plano.
Gaila, kad minimos Įmonės 

ir distrikto reikalinga pagal
ba nėra Išsivysčiusi, nors dar
bininkui kitų skyrių jaučia, 
kad tik apvienyta jėga yra 
vienatinė garantija atbloški
mai kompanijos pasikėsinimo 
nu kapot darbininkams algas

M-ins.

Daug dvynukų y

Fulton, Ky., .mieste šiemet- 
užsiregistravo mokyklas lan
kyti 10 dvynukų.

Chicago, III
LKM Choro veikla 
ir “šurum-burum”

kirpdavo
kitos visos imdavo po i 

!$!.()() ir daugiau. Taip buvo' 
į unijos daleista. Nuo gruo
džio 15 dienos plaukų kirpi
mas — minimum bus $1.00.

1 Už savaitės kitos Miamės
[ centre ir Coral Gables bus 

__pakelta iki $1.25. Skutimo 
12 j kaina pasilieka ta pati — 75 

centai. Plovimas plaukų — 
shampoo — $1.00 ir aukščiau. 1 
Darbo valandos: nuo. 9-tos v. 
ryto iki 6 v. vakaro, šeštadie
niais iki 7-tos’ v. vakaro.

Kirpėjai darbininkai dirba 
ant. procentų. Jie gauna maž 
daug po 65 centus nuo kožno* 

[dolerio. Reikia pusėtinai pa- 
LMS taikant, norint nuo kliento 
vvks g'uuti tipą, kaip lietuviai sa

int arbatos.” Tačiau su

į pyk los 
i tus, o

d. susirinkime iš valdybos ra-; 
poetų pasirodė, kad ne visi ■ 
nariai rūpinasi savo pareigo- 
;mis. Bet vienas darbas, nors 
palengva, visgi eina pirmyn.

• J. Stulgaitis pranešė, kad' 
veikalo “Gieda Gaideliai”

pirmas pasitarimas Įvyko.
K a s 1 i 11 k parengimo4]

1-mos Apskrities, kuris Į 
kovo .i d.^ Lietuvių Audito-Į 
rijoj', programos sutvarkymas į 
paliktas sekamam susirinki-
m u i.

Lavinimosi klausimu 
j srityje bus bendrai tartasi 
I vienetu' valdybomis.
i t Svarbus klausimas LMS
i mos Apskrities, tai šaukimas 'lles
■ konferencijos apsvarstymui 
j būsimo festivalio mūsų ribose.
■ Kad tuos
(kulti, tai 
j komiteto 
imas įvyks

meno
su

už 85 cen- ' Viršijo metini 
gamybos planą

ALYTUS, lapkr. 2 d.-—Ka- 
nifolijos ir terpentino fabriko 
kolektyvas, stojęs į stachano- 
vinę sargybą, jau įvykdė ir 

metinį gamybos planą, 
iš dienos kyla darbi* 
darbo našumas. Bri- 
vadovaujamos V. Bak- 
ir V. Gursko, dienos

viršijo
D taria

jtfnkų 
gądo’s, 

j šensko
gamybinį uždavinį viršija 40* 
60 procentų. Brigadų ’nariai

• stachanovinėje sargyboje pa- "
1 didiko žaliavos taupymą. 
Spalio mėnesį sutaupyta apie
5 procentai žaliavos. Įgyvena 
dinus P. Mekionio ir J. Bu* 
kučio racionalizatorinius pa- 
siūlymūs, žymiai' paspartėjo 
darbo procesas.

■ Naujas srities laikraštis

I ŠIAULIAI. — Išėjo Lietuve 
KP Šiaulių srities komiteto 

s ir ne visi susiranda dar- miesto komiteto, srities 
bet susiradę darbą su vie- miesto Darbo žmonių depu

> lai kr a?

pasigirti. Daug naujų šapų 
atidaroma. Iš šiaurinių valsti
jų atvažiavę išlaiko kvotimus.

|_ jnu šūvius du zuikius nušauna, ;tų tarybų organo
’ 1 ' ' ir pra- “Raudonoji Vėliava” pir

Aišku, 'sis numeris.

ki ausi mus gerai i.š- 
LMS 1-mos Apskr. 
sekamas susirinki- 
sausio 5 d., pas d.

Bendokaitis.

■'. o

i DARBAI SUMAŽĖJO

Iki Padėkų Dienos čia (tar

ir traktoriais su traile- 
niio ankstyvo 

ryto iki vėlaus vakaro vežė 
'tonus ir tonus obuolių į ke
liavimo dirbtuves. Iki vidur
nakčio eilės trokų ir trailerių 

Į per visą bloką/ nutysę lauke 
savo kalviuos dasigauti prie

iriais kasdien

. dirbtuvės durų. .Moterys ir 
i vyrai darbininkai dyiemis pa
kaitomis dirbo dieną ir naktį, 

’[dirbo gana ilgas valandas ir 
; prie paskubos sistemos. Mo- 
' kestis—75 centai i valanda. I <- *■I

Po Padėkų Dienos užėjo 
[staigus šaltis, prisnigo apščiai 
J sniego —- ir sumažėjo darbai. 
[ Daugelis darbininkų atleista iš 
[darbo. Gal būt apie šventes 

■ ar po jų kepaunės visai užsi- 
Bet kaip su darbi n i n- 
Kai kurių moterų vy

nu turi užsiū
tai p pravargs 
kitiems, kurie 
neturi, prisieis 

O pragyveni
mo reik.menų kainos vis kas-

Mūsų didysis koncertas pra
ėjo pasekmingai. Nors pu
blikos galėjo būti ' gerokai 
daugiau, bet sniegas gatvėse 
sudarė keblumų važiavimui ir 
daugelis gerų LKM Choro rė
mėjų neatsilankė. Girdint iš 
buvusių, visi pilnai patenkinti.

Ypatingai publikai patiko 
paskutinė dalis programos, dien kyla aukštyn, 
kur choras ’sudainavo tris' 
liaudies dainas,- kuriom mu
ziką parašė mūsų mokytojas 
Clcm Deffner.

Tiek apie programą, 
pati publika sprendžia 
tai. čia noriu žodį tarti 
tai, kas jau taipgi^ lošia 
bią rolę parengimuose, kaip ir 
programos dalyviai, tai pasi
aukojusieji- darbuotojai, kurie* 
atlieka visus prirengimo ir 
p ata r n a v i m o d arb u s.

Jais yra vyriausia — šeimi
ninkės,' baro ir visi kiti dar
bininkai, kurie nuoširdžiai 
atlieka tuos svarbius darbus.'

J, Juška.

ni imą, tai šiaip 
per žiemą; o 
jokio uždarbio 
vargti ir alkti.

Lai 
apie 
apie 

svar-

LMS Pirmos Apskr. darbai
LMS 1-mos Apskrities ;ko-

4

: gyvenimui užsidirba.
[sezono laikui pasibaigus, su----------------- ------ y
' laukus pavasario; toki barbe- Kada azijiečiai apsigyver 
riai su paukščiais išskrenda į Alaskoj?

t Washingtono Smith.1
[institutas teigia, kad 
čiai atsikėlė Ataskon a 

[venti 12,000 metų atgf. 
įrodo tyrinėjamos iškaso

šiaurines vlstijas.
Man prisieina dirbti toj pa-1 

čioj kirpykloj trečias sezonas, 
73 Curtis Parkway, Circle 
Barber Shop, Miami Springs,

, Šiaurės ir Floridos uraganai

Į Pastaruoju taiku gavome du Į Pajieškau 
Easton, Pa., nuo 

TihHlčN ir 
r^o, kaip 

i teritorija

! laiškus iš
I t •
i duonkepio Leono 
S. Montrimo. Jie 
daug nukentėjo j 
nuo viešulos su lietdm, nune
šė namų stogus, išlaužė dau
gybę medžių, medelių. Re- t 
tas pastatas išliko nepažeis- j 
tas. Pritrūko visokio materi-1 
jolo ir nutrūko visoki susisie
kimai. Kasdien lijo, audra 
šėlo, snigo. • Tai buvo .bjau
riausias oras, kokio nei įsi
vaizduot negalima.

Ūkininkas Montrimas rašo: 
“Pas mus naujienos blogos, j 
Mus aplankė bajsus vėjas ir . 
lietus. Toks buvo smarkus, ! 
kad mes niekada nesame ma- , 
tę tokio šturmo. Baisu buvo j 
būti stuboje ir lauke. Griovė j 
budinkus, laužė medžius. La- j 
blausiai nukentėjo ūkininkai, j 
Stogų šleitai taip krito, kaip • 
nuo medžių tapai. Mano bu- 1

PA JIEŠKOJIM/ 
i Kazimiero V; 

kadaise dirbo už darbininką 
boro Ko-operatyve ir turėjo 
opėratyvo Šerą. Tos draugove 
ninkai gauna dividentus, tad ir 
priklauso dividentų. Prašau jo 
ties atsišaukti, arba kas priduotu- 
rriėte jo antrašą, būčiau dėkingas. 
Kreipkitės: A. Ymbros, 25 Lane 
Middleboro, Mass. (249-250)

.c 
ari
jam 
pa-

Matthew A.
BUYUS

(BUKAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette Št 
Newark 5, N. J.

MArktit2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Vakarais jaunuoliai, stovi- 
nėdmi prie kino teatro, zurza 
prieš Trumaną: kitas-ir gero
kai užkeikia poną prezidentą. 
Pasiklausius žmonių kalbų, 
atrodytų, kad Trumanas yra 
didžiausias Raitininkas. Bet 
atsiranda vienas kitas, kurie 
mano, kad visi šiandieniniai 
blogumai šalyj ir užsienyj — 
tai pasėka stambiausių kapi
talistų pasimojimų 
viešpatavimą ir 
nuosiUs.

Korėjos įvykiai 
neturi populiarumo, 
nenori karo.

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar. 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mflaų

Liūdėsio 
tės prie 
naktf, 
modernišką
Patogiai ir 
demiškai {ruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

plėsti 
slėgti

savo 
bied-

niuspas 
žmonės

Hartietis

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel, Poplar 4110

SRELBKITĖS LAISVOJE
Užrašykit Laisvę Savo Draugui. 5 p si. ■.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Peak., GruodrPec.



Help Wanted Agcy Tek Plaza 7-2896

NwYorko^/Kž^2lnkB Drabužių industrijoje . 
sumažėjo darbai

Reikalaujantieji 
pašalpos mažėja HELP WANTED—FEMALE

Civilinių Laisvių unija 
rems teatrus prieš 
filmos stabdytojus

Minėtoji advokatų organi
zacija pareiškė, jog ji pasi
ruošusi per savo advokatus 
pagelbėti bile kuriam teatrui, 
kuris norėtų bylinėtis išban
dymui, ar leidimų komisijo- 
nierius turi galią uždrausti 
filmą “The Miracle.”

K om i si j o n i er i us M c C a f f r o y 
pagrasino Paris Teatrui, New 
Yorke,
ti, jęigu jis neprašalins Itali
joje ga^njntą Rosselinio filmą 
“The ^Miracle.” Filmą cenzo
riai buvo praleidę ir jinai tū
lą laiką buvo A rodyta tame 
teatre, žiūrėtojai neproteAa- 

vo. Komisijonierius sakėsi ją 
stabdąs savu sumetimu. Filmą 
esanti priešdieviška (tūla 
spauda savo aprašymuose 
valdininko įsako filmą vadino 
ir nepadoria).

Mačiau tą filmą
Filmą man teko matyti pir

muoju rodymu. Nieko nepado
raus nei priešdieviško. Jeigu 
jau tai filmai galima būtų vie
nas ar kitas epitetas pri------
.tyti, tai bent 99 iš šimto Ho
lly wood o 
mesti.

Filmą
Merginą, 
’ėjusią be gyvenimo,
es ir be laiko pasenti. Kal
iose ganydama vienuolyno 
kas, būdama religinga, ji 
ivajoja tiktai apie pomirti- 
gyvenimą, šventuosius.
*as piemenę ateina iš kal-

> tarsi sapnas, gražus jau- 
vyras, vienuolio rūbuose,

io Paris teatrui, New 
atimti leidimą o peru o-

Pasitikime Naujuosius 
Metus savo įstaigoje!

1
Norime dar kartą priminti, 

jog Liberty Auditorijoje šie-
1 met įvyks Naujiesiems Me
tams pasitikti šaunus balius. 
Jis bus skirtingas nuo kitų 
tuo, kad jame galima iš anks
to užsisakyti savo grupėms 
stalus -ir prie jų patiems šei
mininkauti. Visai taip, kaip 
kad būna piknikuose.

šokiams gros Jurgio Kąza-

T v 1
kevičiaus orkestras. Įžanga j 
$1.50.

Re'stauirantc gali užeiti pa
buvoti, pavalgyti ir šiaip sve
čiai, ne vien tik dalyvaujan
tieji baliuje.

Naujųjų Metų sutiktuvės 
įvyks sekmadienio vakarą, 
gruodžio 31-mą. Liberty Au
ditorija randasi prie Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill, N. Y.

Komunistai įvykdė 3 
masinius mitingus

Trys gaisragesiy vadai 
pasiųsti ryti dūmus

P a s i r u o š d a m i v i sa š a 1 i š k a j a i 
konvencijai, vykdomai siomis 
dienomis New Yoi'ke, new- 
yorkiočiai komunistai praėjusi 
trečiadienį suruošė tris masi
nius mitingus: po vieną 
Brooklyne, Bronxe ir Manha
ttan e.

Brooklynietis mitingas, tu
rėjęs įvykti Livingston Manor, 
paskiausiomis dienomis savi-

Trys auk^tiej.i ( . Uni f opined , 
Firemen’s Asįobiaition vižšfiį 

ninkai tapo .pasiųsti prie' eilU ' 
nio darbo, arba, kaip įprasta 
sakyti— dūmų ryti.

Oficialiai jie buvo kaltina
mi, kad jie pilną laiką tar
naudavę sąjungai, o tebepasi- 
laikę iš miestinės kaipo gais- 
ragesiams,- mokamos algos. 
Neoficialia^ kalbama,-kad be-

Melish bylą

n inkams atsakius 
perkeltas i 
813 Kings 
Simon W. 
Cacchionės 
Taryboje, 
akcininkai 
kovotojo už darbininkų reika
lus, už taiką.

Newyorkieciu mitinge kal
bėjo Carl Winter iš Michigan, 
Bernadette Doyle iš Kaliforni
jos, Claudia Jones, Benjamin 
Davis, ir 

!co Cesar 
1 - 
į Bronxe 

ji paskaito tikru šventu o- i yvinston 
. M. .. T ■ h n * .. X 1 1

ų vie- i 
iskai- I

filmas reiktų at-

vaizduoja lengvatikę 
skurdo užguitą, pra- 

be vii-

Aperion 
Highway. 
Gerson, 

įpėdinis 
kurion, 
jo neįleido

tagas ant jų užkrito del to, 
jog jie praėjusiuose rinkimuo
se y ėmė Pecęrą į majorą.

Grąžinamieji j eilinį darbą

salę, buvo
Manor,

Kalbėjo
velionio
Miesto I John Crane, William Reid ir 

tačiau,re- Gerard Purcell buvo atitrūkę 
kaipo nuo eilinių pareigų sausio 2, 

1946 m,, kuomet O’Dwyer 
tapo prisiekdintas majoru;

šventos Trejybės bažnyčios 
parapijonys praėjusį trečia
dienį svarstė ir nutarė kelti 
sav mylimo dvasiškio bylą į 
J. V. Aukščiausiąjį Teismą.

Parapijonys savo kunigą 
Dr. John Howard Melish gi
na jau treti metai. Išbuvusi 
15 metus tos parapijos vikaru, 
paskiau klebonu, protestoniš^ 
kų episkopalų šiai sričiai vys
kupas James P. DeWolfe pa- 
gimojo ji prašalinti iš bažny
čios/ Prašalinti; .dėl to, kad 
jis ^.tsisakė savo sūnui (taipgi 
kunigui) įsakyti 'neveikti tai*-' 
kos ir kituose progresyviuose, 
j u dė j im u ošęJi f gus p e n d a vo 
bąlįihdzio 4,; 1948? Įnetais. Ta- 
eiąu ’ dįdęlė, jdidžiyma parapi- 
jonių stojo jį ginti. Byla pa
siekė valdinį teismą. žemes- 
n i ę j i te isąiąi p a l ai k ė v y sk u p ą 
prieš parapijai

Pa ra p i j on ys ’ sa k o, j og k o V a 
ginti mylimą kunigą nėra vien 
jo asmens gynimu. Kad tai 
vra kova apginti kunigo teisę 
būti žmogumi, teisę 
kalbėti, užgirti tą, kuo 
tiki.

V aisti j in is industrijai komi
sijonierius Corsi skelbia, kad 
valstijos ribose samda suma
žėjo pastaruoju laiku, 1,928,- 
100 asmenų neteko darbo. Pa
či u a vis dar t 
143,100 daugiau, 
pernai tuo pat laiku.

Sumažėjo darbai, didžiu
moje, drabužių industrijoje, 
ypačiai moterų ir vaiku dra
bužių, čeverykų ii' pirštinių 
gamyboje. '

Negaunančioji darbo bind 
nuomonė vėl pradeda praras 

1 ti

Da- reikalauti daugiau 
tebesamdoma Ikų.
, negu samdei Skaičius miesto

Traukia teisman 
miestą už sūny

patsai

MIRĖ

kuomet 
pradėjo 
bo ran-

•--------------------------------------------------------<
| Reikalinga namų darbininkė prp- 
ifcsionalų porai, guolis vietoje, ai- 
iskiras kambarys, 2 vaikai lankeli 
Į privatinę mokyklą, gera alga, įvi

jas miesto paliudijimas. 
9-2072.MO.

I • ■ .
I c L '

šelpiamųjų I Prisiekdino 8 naujus 
vėl numaze- į J
į miestinės vairlininlriicj valdininkus

lortas. šis buvo penktasis 
eilės mėnuo, kai šelpiamų-

nuo pradžios
Šelpia mųjų

penktasis mėnuo 
karo Koi’Ejoje.

sąrašuose dar 
>20,116 asmenų,

tačiau buvo 5,6 15 mažiau, ne
igi! spalio mėnesi ir 32,651 

Newyorkietis Bernard .Fold-; mažia(, n(,gu |)UV0 bi).įiel;i 
man užvedė prieš New Yorko ' 
miestą civilinio ieškinio bylą. 
Reikalauja $120,000 atpildo 
už <6 metų amžiaus sūneli. Jis 
prigėrė parko prūdelyje pra
ėjusią vasarą. Kaltina miestą, 
kad prūdelis ir vaikai nebuvo 
kaip reikiant prižiūrėti.

13 asmenų sužeisti 
buso nelaimėje

Susidūręs slidžioje gatvėje 
su automobiliu, autobusas 
smogė į piliorių ant Webster 
Ave., ties Gun Hill Rd., 
‘Bronxe. Nuo trenksmo daug 
keleivių suvirto ant vienas ki
to aslon ir susižeidė.

mųjų

pili.

gyvenimas pabrango, o

tiktai 19 centų

. kas skundėsi, kad valstijinė

. Dewey’o valdžia Albany tam 
j priedui paskyrų vis dar nesu-
1 teikė ir dėl to šelpiamieji ža-

Lapkricio numesi davinys 
asmeniui pragyventi per mė-

svečias iš Puerto Ri- 
Andreu.

kalbėjo II e n r y
John Williamson.

, Taipgi kalbėjo ir kalifornietė 
viešnia.

Policija skelbia atradusi 
kuo buvo atrastoji stotyje su
pjaustytoji moteris.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Kranas Juodzevičius, 
nęs 600 Ridgewood 
Brooklyne, mirė gruodžjo 26- 

"jtą. Pašarvotas Aromiskio šer
meninėj, Metropolitan Avė., 
Williamsburge.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną ir sūnų, šeimai ir ki
tiems jo artimiesiems reiškia
me užuojautą.

gyve- 
Ave.,

Pavoj ingiausia sužeistas 
buso vairuotojas Edward Go- 
ggin. Jis buvo pritrėkštas, prie 
vairo. Užtruko valandą, kol 
išpjaustė metalą ir ji išliuosa- 
vo.

SKELBK1TKS LAISVĖJE

EGZAMTNUO.TAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

i ozą pu. Jinai jam melste 
<iasi, kad ją paimtų 
m kartu su savimi, 
atasis nieko jai nežada, 
žemiškai, siekia ją gla- 
i, tik meiliai žiūri ir vy- 
oda. Mergina i_______
’aime, pasiguodžia var
ino jų i d ‘ ‘ v
znoy jai karšta ir kartu. !rik°s žmones gadėtų 

j-nuo trečiojo pasauli

| Moterų Klubams ir veikėjų grupėms
Visų kalbėtojų vyriausia te

ma buvo taika. Suvažiavimo 
vyriausiu uždaviniu, sakė kal- 

užkaista bėtojai, bus surasti būdus, ku
priais eidami darbininkai ir 

prisiminimo (ir !vis’ trokštantieji taikos Ame- 
- - r:!:cc žmorėr ge.letų apginti 

’taiką, išsaugoti šalį ir pasaulį 
inio karo.

R. .

is-

sapnas, ar 
kuomet vė-

• geria vyno ir taip pas- 
k> saldžiuose sapnuose.

Kada pertvinkusios ožkos, 
laižydamos jos veidą, pribudi
na savo piemenę jas varyti 
namo pas melžėjas, mergina 
atsimena visą praėjusį malo
nų matymą šventojo. Jai atro
do, kad tai buvo 
apsireiškimas, Ir
liau moterys jai pasako, jog 
jinai nėščia, ji iš karto netiki, 
bet paskiau, atsimena aną 
“sapne” matytąjį šventąjį 
Juozapą, sušunka, kad jai 
pats dievas bus atsiuntęs kū
dikį, kurio žemiškai ji neturė
jo -fcrimės turėti dėl savo skur
daus -gyvenimoZ

Kaip j ją pažiūri žmonės?
Tūlos geraširdės moterys' 

pagaili, siūlo prieglaudą. Tū
la numeta jai gėlelę. Bet tam
si, fanatiška minia ją puola,1 
kaip prasiradusią. Net jai 
piršęsis pirmiau varganas se
nis nenori tapti jos, Juozapu-. 
globėju, išmėto nuo , pasienio 
(kurį jie laikė namais) jos 
menkus skudurus.

Mergina atsisakė visokios 
geraširdžių pagalbos, nes, sakė

ji, aukščiausias savo duotą 
kūdikį viskuo aprūpins. Bet 
nuo fanatikų pasislėpti ji tu
rėjo bėgti į tuos pačius kalnus. 
Vienok jos šventasis nebeatė
jo. Artinantis valandai, ji su
prato, jog tik pas žmones ga
lės gauti savo kūdikiui nors 
kokią užvėją, nors kokią pro
gą gyventi. Skubėjo atgal 
miestan. Ir greta jos, vos spė- 
jusios įsigauti j kokį nors pas
tatą, išgirstame kūdikio bal-

Ir girdime jau atsipeikėju- 
iš sapnų motiną kalban- 
apie jį, kaipo savąjį kūdi-

są. 
šią 
čia 
kį.

Visame veikale nesimato 
jokių nepadorumų nei pikt
žodžiavimų bent prieš ką. 
Tai istorija tūkstančių mergi
nų^ kurios-neturėję progos gy
venti. Kurių'nenormaliu gyve- 
nimp pasinaudojo kąą nors iš
galėjęs apsvaiginti jas vynu 
ar kad ir vyliugingais paža
dais meilės ir laimės. T-a.

Literatūros Draugijos M'oterų Komisiją pasimojo 
leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiąuąiali^. ąšytą kūrinį 
—‘Kaip Būti Jaunam Net Senatvėje. Knygelė yra 64 pus
lapių. Kaina 50 centų.

Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 
gerbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų, 
žodžiu ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
senstelėjusieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmukus 
net po slenkančių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai, 
naudingu. Tokia brošiūra teks kožnam laikytis sau kas
dieniniu patarėju, idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
negalavimais.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. ’ 1 1

LLD Moterų Komisijos sėkr. K. Pctrikiene.

Dienraščio Laisves B-ves

KONVENCIJA 
IR 

BANKETAS
i ; , Visi dienraščip Laisvės patriotai rengkitės 

savo didžiausioms .iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyką^

ŠEŠTADIENĮ

REAL ESTATE !
Parsiduoda per

Orman & Michelson
REAU ESTATE — INSURANCE

Puikūs Namai Pardavimui.
Richmond Hill — Dviem šeimom

Prie pat Forest Parko 
—Kaina tik $12,500

Medinis, atskiras namas, puse blo- į 
ko nuo Forest Park. Lotas 32x100. i 

i Keturi kambariai ant pirmo aukštoj 
renduojas už $65. Keturi kiti kam
bariai ant antro aukšto ir du ištai-J 
syti kambariai ant 
tušti. Automatiškai 
quet grindys. Du 
maica Avenue.
Woodhaven

trečio, dabar 
šildomas, par- 

blokai nuo Ja-

Dviem šeimom

Abu Apartmentai Tušti
Atskiras namas, stucco su mūri

niais porčiais. Lotas 30x100. Alie
jum šildomas, spalvuotų plytukių į 
maudyne, du garadžiai.; Vienas blo- • 
kas nuo Jamaica Avenue Elevated. 
Namas turi screens, storm win- į 
dows, stairpads. Moderniška virtuve, j 
Vienas apartmcntas turi 4 kamba
rius, kitas 5. Netoli Woodhaven i 
Boulevard. Savininkas prašo $16,800.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

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

■ /Telefonai: 
Virginia 9X1842 arba Virginia 7-4111

,Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

iSZZZZZ.

Praėjusį trečiadienį majo
ras Impellitteri prisiekdino Į

■ valdininkus*.8 savo paskirti-- 
I nius. Tūli paskirti vieton att 
I statydintų buvusiųjų O’Dwyer 
i kabinete tų narių, kurie pra
ėjusiuose rinkimuose rėmė Pe-

I corą i majorą.
Naujuoju gaisragesių komi- 

jsijonieriu paskirtas George P. 
i Monaghan vietpn Quayle; 
I vandens, gaso ir elektros tie
kimo viršininku Dominick F. 
Paduano vieton Carney.’ Tei- 

i sėjais-magistratais prisiekdino 
Louis Pagnucco, Anthony E. 
Maglio, Charles Solomon. De- 

komisijonieriais Fre-
S. Weaver, Sydney S. 
Americus Delli Paoli.tarom

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos > 

Odos Likos, Bondras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas

107 East 17th Street
imli 4th Avė.—Union Stjuare)

New York City 
VALANDOS:

Kasdien 10 :00—1:00-*—7:00.
Svkmad. 11:30 A. M. iki 1:30 P. M.

REPUBLIC B AR & GRILL
Savininkas

IGNAS, SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ar pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

VISUOMENES AT YDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės ištaigą asmeniš

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

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

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

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie turite kokių pagaudavo,jimų, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir. pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime.taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos ų?ėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

Sausio 27 January, 1951

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakarienė bus duodama 7-tą vai. vakare.

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

., i • J ' < ' i

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50.
Prašome iš ankšto įsigyti bilietus.

i * * i a i > / • i i V . • t
>. i t v 1 / -• * •/- ♦

f • r l

TONUS &
- UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas x
•' 306 -UNION AVENUE

: i ■(Gerai Patyrę Barberiai

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 reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
- MAX PEIST, l’li. G., 

J J EDWIN LANE,; Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

degtines, vynai ir alus
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

T.M_ ... TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

6 psl.-Laisve J Liberty, Lith. Daily) -Penk.,




