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Nubalsavo.
Anglija pasidavė. ‘
Indija — ne.
Plevenas ir Francūzija.
Simano Daukanto Draugija.

zRašo R. MIZARA

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.
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• Na, tai po ilgų ^debatų 
Jungtinių Tautų politinis ko
mitetas nubalsavo pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubliką 
agresore.

Neužilgo šis klausimas bus 
įteiktas generalinei asemblė- 
jai, kuri, atrodo, padarys tą 
patį.

Indijos atstovas, Sir Bene- 
gal, pasakė:

—Šis nubalsavimas gali pa
stūmėti pasaulį į trečiąjį vi
suotinąjį karą.

Indija ir Burma balsavo 
. prieš amerikinį pasiūlymą; 

prieš jį balsavo ir sovietinio 
bloko valstybės. . ‘

Kadaise Britanijos ministrų 
; pirmininkas Attlee' pasakė: 

Anglija nebalsuos už paskel- 
bijną Kinijos agresore.

Betgi ji balsavo!
r O balsavo dėl to, kad Wa- 
’shingtono vyriausybė pagrū
mojo Londonui: jei jūs nebal
suosite už mūsų siūlymą Jung
tinėse Tautose Kinijos klausi
mu, mes atsisakysime jus 
ginkluoti.

Kitos arabiškos tautos, ku
rios siūlė susitarimą su Kini
ja, buvo taip paveiktos, kad

• tūlos jų balsavo 
siūlymą, o kitos 
balsuoti. •

Visa tai rodo,
Korėjoje bus tęsiami.

už amerikinį 
visai nedrįso

jog mūšiai

,Tuo pačiu sykiu Amerikoje 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių balsų kyla už tai, kad 
mūsų vyriausybė ištrauktų 
amerikinius karius iš Korėjos.

Įdomu tai: Indijoje stękuo- 
ja maisto; Indija nori pirktis 
Amerikoje kviečių badui ša
linti. Amerikos senatas pagrū
mojo Indijai: jei balsuosi 
prieš mus, negausi kviečių!

Nežiūrint viso to, Indija 
balsavo prieš amerikinį siūly- 

| mą!
Indija nenori trečiojo pa- 

r saulinio karo, nes ji žino, jei 
* toks karas kiltų, daug 

K giau žmonių žūtų, kaip 
; bado.

dau- 
nuo

Ple-KKj Francūzijos premjeras 
ven aną dieną kalbėjo žurna- 

jįC- listų klube Washingtone.
,'/ Pleven ten didžiavosi, būk 

jis kalbąs visos Francūzijos 
vardu. Bet jis pamiršo vieną 

£ “mažmožį”: Francūzijos yra 
dvi, — liaudis ir buržuazija, 
darbininkai ir kapitalistai. 
Pleven atstovauja pastaruo
sius; jis neatstovauja visos 
prancūzų tautos.

uj|g Šio fakto teisingumą 
^^būt dar aiškiai pamatys 
^pats Pleven, nors jis jau 

senyvo amžiaus žmogus.
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Viename čikžtgos Įaikraš- 
tyi skaitau:

“Visi Simano Daukanto 
Draugijos nariai gavo prane- 

»'Šimą, jog vasario 11 dieną 
u t šaukiamas paskutinis šios 

; draugijos susirinkimas. Po to 
ji nustos veikusi ir susijungs 
su Teisybės Mylėtojų Draugi-

l Tai reiškia, kad Simano 
Daukanto Draugija likviduo-

Ši draugija įsikūrė 1894 
metais, kai daugelis mūsų dar 
buvorųe, negimę. Tai buvo vie
na pirmųjų lietuviškų drefugi- 
jų Čikagoje.

Išgyvenusi 57 metus, drau
gija likviduojasi, prisidėdama 
prie kitos draugijos.

L Tas laikraštis toliau rašo:
“Prie krizio ją (Draugiją) 

privedė išmokėjimai pomirti
nių ir pašalpų ligoje. Prie da
bartinių mokesčių ji negalėjo 
verstis ir atsargos kapitalas 
laipsniškai tirpo. Draugija tu-

■
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Prez. Trumanas reikalauja 
pakelt taksus 16 bilionų, 
600 milionų dolerių
Ragina Kongresą padidinti 
algų taksus iki 24 procentų

Washington. — Prezid. 
Trumanas kreipėsi j Kon
gresą, kad tuojaus pakeltų 
amerikiečiams taksus 10 
bilionų dolerių per metus. 
Paskui prezidentas reika
laus pridėti dar 6 bilionus, 
600 milionų dolerių taksų.

Pranešama, jog Truma
nas ragins sekamai padi
dinti taksus:

Aptaksuoti vidutines al
gas ir šiaip’ asmenines pa
jamas 24 procentais vieton 
ligšiolinių 20 procentų, pa
liekant, tačiaus, $600 išimtį 
asmeniui, kaip ir dabar.

Pakelti korporacijoms 
taksus nuo dabartinių 47 
iki 55 procentų.

18 bus teisiami už 
“panieką Kongresui”

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas James 
Kirkland įsakė teisti 18 
žmonių, tame skaičiuje ko- 
munist. laikraščio vedėją 
Philipą Bartą, už “panieki
nimą Kongreso”. Vadina
mas “paniekinimas” tame, 
kad jie nedavė atsakymų į 
Kongrėsmanų Neameriki- 
nes Veiklos K o m i- 
te’to klausimus: — Ar esi 
komunistas, ar bet kada bu
vai komunistas? Ar pažįsti 
tą ir tą asmenį kaip kolnu- 
nistą? ir 1.1.

Tų aštuoniolikos advoka
tai priminė Aukščiausio 
Teismo sprendimą Blau’ie- 
nės apeliacijos byloje.

Aukščiausias Teismas pa
naikino žemesniojo ^teismo 
sprendimą prieš ją už “pa
niekinimą teismo.” Blau’- 
ienė pradiniai buvo nuteis
ta už tai, kad neatsakė į 
grand džiūrės klausimus, ar 
ji yra komunistė, ar pažįs
ta tūlus kitus komunistus ir

Aukščiausias teismas iš
teisino Blau’ienę pagal ša
lies Konstitucijos nuostatą, 
kuris sako, negalima pri
versti žmogų liudyti prieš 
save patį.

Dabar gi apskrities teisė
jas pasakojo, kad Aukš
čiausiojo Teismo sprendi
mas “nepritaikomas” tiem, 
kurie atsisakė liudyti prieš 
save, kuomet juos kvotė 
Kongrėsmanų Veiklos Ko
mitetas.

Peking.— čionaitinis ra
dijas sakė, 'Kinija “nepa
kęs” Japonijos atginklavi- 
mo.

ri šiuo metu 180 narių ir apie 
$5,000 kapitalo.”

Daug lietuviškų draugijų 
Amerikoje panašiai, kaip Si
mano Daukanto Draugija, pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo.

180 narių nėra visai mažas 
skaičius, bet, tenka manyti, 
dauguma jų yra seno amžiaus.

Gaila!

Padidinti taksus tam tik
riems pirkiniams.

“Užkamšyti skyles”, pro 
kurias ištrūksta daugelis 
pelnininkų, išsisukdami nuo 
biliono dolerių taksų per 
metus.

Pakelį taksus perkamam 
naudot .gazolinui nuo pus
antro iki 3 centų, dar 3 do
leriais padidinti taksus ga
lionai degtinės, taipgi už
dėti aukštesnius taksus jci- 
garetams ,alui ir kt.

Su taip pakeltais įvairiais 
taksais valdžia tikisi gauti 
71 bilioną dolerių įplaukų 
per metus. Milžiniška tų 
pinigų dauguma skiriama 
kariniams tikslams.

Sustreikavo New Jersey 
busy konduktoriai

Newark, N. J. — Strei- 
kan išėjo 6,500 busų kon
duktorių piotormanų prieš 
Public Service korpbraciįą' 
visoje New Jersey valstijo
je. Streikas paralyžiuoja 
važinėjimą milionui ir 600 
tūkstančių žmonių.

Republikonas valstijos 
gubernatorius rengiasi pa
naudot įstatymą, kuris 
baustinai užeina streikuoti 
aptarnaujančiose visuome
nę įmonėse.

Streikieriai, D.arbo Fede
racijos unijistai, reikalauja 
įvesti 40 valandų darbo sa
vaitę vieton ligšiolinių 48 
valandų ir mokėti tiek pat, 
kaip už 48 valandas. Tatai 
reikštų valandinės algos 
pakėlimą 21 centų.

Badas, šaltis, ligos kankina 
korejinius pabėgėlius

Pusan, Korėja.. — Nuo 
karo fronto subėgo daugiau 
kaip pusketvirto, miliono 
žmonių į tolimąjį Pietinės 
Korėjos galą, bet tiktąi 
922,800 pabėgėliu gavo šio
kios tokios pagalbos iš pie
tinių tautininkų valdžios 
ir amerikonų.

Dauguma kitų pabėgėlių 
nyksta nuo bado, šalčio ir 
ligų.

Italijos seimas užgyrė du 
atsimetusius nuo komunis

tų seimo narius
Roma. —eDu Italijos sei

mo nariai Valdo Magnani ir 
Aldo Cucchi, buvusieji ko
munistai, įteikė pareiški
mus, kad pasitraukia iš sei
mo, nes jie jau apleido Ko
munistų Partiją. Magnani 
ir Cucchi sakė, kad jie už- 
giria tokią tautinę politiką, 
kaip Jugoslavijos Tito, ir 
atmeta sovietinę politiką.

Visi dešinieji seime vien
balsiai nutarė, kad Mag
nani ir Cucchi turi pasilikti 
seime. Komunistai seimo 
nariai susilaikė nuo balsavi
mo.

STREIKAS PARALYŽUOJA Korėjos liaudininkai
APIE 90 GELEŽINKELIU

Washington. — “Svičma- 
nų” (gelžkelinių, bėgių su- 
jungėjų) ir traukinių kie
mų tarnautojų streikas 
tramdo jau apie 90 geležin
kelių veikimą.

Prasidėjęs vidurvakariuo- 
se, jų streikas kliudo trau
kinių važiąvimą jau ir 
Pennsylvanijos ir New 
York Central geležinkelius 
rytuose.

Valdžia uždraudė gaben
ti paprastus krovinius trau
kiniais per užstreikuotus 
geležinkelių kiemus, bet dar 
bandys palaikyti karinių

Valdžia pripažino mainiėriam 
sutartą algos pakėlimą

Washington. — Valdinė 
algų nustatymo komisija 6 
balsais prieš 3 užgyrė ang
liakasiams algos pakėlimą, 
išsiderėtą iš kompanijų pir
ma, negu valdžia sausio 25 
d. užšaldė algas ir paskel
bė kainų kontrolę.
. Mainierių linija yra iš
reikalavus pakelti algą po 
20 centų per valandą mink
štųjų ir kietų angliakasyk- 
lų mainįeriaįns, pradedant 
nuo šių mėtų vasario 1 d. 
Šį algos priedą gaus apie 
480,000 angliakasių.

Minima algų komisija su-

Eisenhower prašo siųst 
vakarinei Europai daugiau 
ginklų ir kariuomenės

kal- 
Tru-

Washington. — Sugrįžęs 
iš Europos, generolas Ei- 
senhoweris privačiai 
bejosi su prezidentu 
manu ir jo ministrais. Jis, 
vyriausias Atlanto kraštų 
tarptautinės armijos ko- 
mandierius, tvirtino,' kad 
vakarinė Europa yra “pasi
ryžus atmušti užpuolimą iš 
rusų pusės”, bet ji “dar 
negana ginkluota.”

Eiisenhoweris todėl pra
šė daugiau ginklų duoti va
kariniams Europos kraš
tams; taipgi ragino pasiųs# 
ti1 ten daugiau amerikinės 
kariuomenės.

Tokius prašymus-pasiūly- 
mus Eisenhoweris ketvirta
dienį dėstė <ir bendroje 
slaptoje sesijoje Senato, ir 
Kongreso Atstovų Rūmo.

{Vflivincftninc: Piet’".ės 'Korėjos tautinin- 
▼ OAJt tvs JLdJLllJĮVFn kų oficienar tuojau sušau

dė saviškį vežiką, kai jo 
vairuojamas trokd^sutrėš- 
kė amerikonų getlerolo 
Waltono Walkerio džypsą, 
užmušdamas Walkerį.

Dabar gi korejinių tauti
ninkų karinis ministras pa
skelbė, jog tas troko vai
ruotojas nuteistas tik tre
jus metus kalėti.
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itekordinis sklidimas
London.— Amerikinis la

kūnas Charles F. Blair, __ 
metų amžiaus, skrisdamas 
kariniu Mustang ’ lėktuvu 
po 450 mylių per valandą, 
iš New Yorko atlėkė į Lon
doną per t valandas ir 48 
minutes. (

Tai greičiausia iki šiol o- 
ro kelionė tarp New Yorko 
ir Londono. •

Prieštaraujanti “žinia” a- 
pie bausmę už gen. Walke- 

rio suvažinėjimą
Pusan, Korėja. — Pir

miau buvo pranešta, kad 

krovinių vežiojimą.
Valdininkai reikalauja 

fecĮeralių teismų indžionk- 
šinų - drausmių prieš strei- 
kierius.

Streikuoja eiliniai darbi
ninkai, paprastai apsimes
dami “sergančiais”. Jie ne
klauso savo Trainmenų 
Brolijos vadų, liepiančių 
grįžti darban.

Streikieriai reikalauja 
sutrumpinti darbo savaitę 
nuo dabartinių 48 valandų 
iki 40 vai. ir mokėti tokią 
pat algą, kaip už 48 valan
das.

sideda iš devynių narių — 
po tris atstovus nuo darbi
ninkų, valdžios ir samdyto
jų. Tiktai samdytojų atsto
vai balsavo prieš 'tą algos 
pakėlimą.

Kainų kontroliuotpjas 
Michael DiSalle sakė, bus 
leista pakelti anglies kainą 
(gal po pusdolerį iki 60 cen
tų tonui), kaipo atpildą 
anglies kompanijoms už al
gos priedą maįnieriams.

Spėjama, ^ad valdžia pri
pažins ir kitas algų pakeli
nio sutartis, padarytas pirm 
algų užšaldymo.

Amerika reikalaus baust 
Kinų Liaudies Respubliką . 
kaip '‘užpuoliką”

Lake Success, N'. Y. —A- 
merikos atstovai Jungtinė
se Tautose pilnai pasitiki, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsų-užgirs sei
mo politinio komiteto nuta
rimą, kuris, pasmerkė Kini
jos Liaudies Respubliką 
kaip “užpuoliką.”

Po užgyrimo Amerika 
siūlys bausti Kiniją bend
romis Jungtinių Tautų jė
gomis už tai, kad kinų ka
riuomenė taikau j a šiauri-' 
niams Korėjos liaudinin
kams prieš amerikonus.

Amerika visų pirm rei
kalaus boikotuot prekybą 
su Kinija/ir sutraukyt dip
lomatijos ryšius su ja, o to
liau, “jeigu reikės”, daryt 
ir karinius žygius" prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Washingtori. — Sovietų 
Sąjunga pertraukė derybas 
dėl karinių paskolų (lend- 
lease) atmokėjimo. s

atakas- . _ prieš

Saigon, Indo - Kina. — 
Vietnamo liaudininkai pa
smarkino 
francūzus

ir kinai gręsia apsupi 
tūkstančius amerikonų
Liaudininkai mirtinai ginasi; 
jankiai truputį, pasivarė pirmyn

Korėja, vas. 1.— Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
jų bendradarbiai kinai iš 
visų keturių pusių atakuo
ja amerikonus ir francū- 
zus į žiemius nuo Yodžu 
miesto, viduriniame fronte. 
Gręsia apsupti (ar apsupo) 
3,000 iki 5,000 jankių ir jų 
talkininkų. Cenzūruotos ka
rinės žinios nepasako, kaip 
iš tikrųjų yra.

Pirmiau apsuptas ameri
kinių žvalgų būrys ištrūko, 
nukentėdamas sunkius nuo
stolius.

Į žiemius nuo Ičono, va
kariniame fronte, ameriko
nai su savo talkininkais 
turkais ir graikais jau tik

Komunistų apeliacija 
prieš McCarran įstatą

Washington. — Komu
nistų Partija atsišaukė į 
federalį apskrities teismą, 
kady duotą indžionkšiną, už- 
draudžiant generaliam pro
kurorui Howardui McGra- 
thui persekioti komunistus 
pagal McCarrano įstatymą. 
Komunistų Partija taipgi 
prašė apskrities teismą už
ginti valdinei “Neištikimų
jų” Veiksmų Kontroliavi
mo Komisijai tardyti Kom. 
Partiją pagal tą įstatymą.
• Vito Marcantonio ir 
komunistų advokatai 
rodinėjo teismui, kad 
įstatymas ir komisija 
vykdyti mindžioja Jungtin. 
Valstijų Konstituciją.

kiti 
nu- v • SIS 
jam

Franc, mainieriai streikavo 
prieš vokiečių atginklavimą'
* Paryžius. — Angliakasiai 
ir metalų mainieriai įvai
riose kasyklose Franci joje 
streikavo po 15 minučių, 
protestuodami prieš Ame
rikos peršamą vokiečių ar
mijos atgaivinimą vakari
nėje Vokietijoje. < '

Pranešama, jog streikai 
prieš vokiečių, atginklavimą 
daugės, didės ir ilgės.

- Francijos ir Belgijos uni
jistai išleido bendrą pareiš
kimą, kur sako, “vokiečių 
atginklavimas būtų savi- 
žudystė mums patiems.”

Susijungė Buriuos partizanai 
kovai prieš valdžią

Pra-
kad susivienijo

Rangoon, Burma, 
nešama, 
skirtingos partizanų gru
pės kovai prieš “socialisti
nę” premjero Thakino Nu 
valdžią.*

Partizanai smerkia Tha- 
kiną Nu, vadina jį Anglijos 
ir Amerikos imperialistų į- 
nagiu.

ORAS. — Vėjas, 
niaukę ir šalčiau.

apsi

pėda po pėdos tegalėjo pa
sistumti pirmyn ir užėmė 
vieną kalvą. Korejiniai liau
dininkai ir kinai žūt-būti- 
niai gynėsi; net pavieniai 
jų kareiviai duobėse (fox
holes) nepasidavė, taip kad 
jankiai durtuvais ir ranki
nėmis granatomis turėjo 
juos “ravėti.”

Amerikonų komanda 
skelbia, kad jie per dieną 
užmušė 2,500 kinų ir kore- 
jinių liaudininkų.' -

Jungtinių Valstijų kard 
laivai vis bombardavo Ko- 
song uostą, rytiniame Šiau
rinės Korėjos pajūryje.

Amerikiniai lėktuvai mė
tė sprogstamąsias ir pade
gamąsias bombas į čunčo- 
ną, Pietinėje Korėjoje, ir į 
Pyongyangą- ir Kyodongą, 
Šiaurinėje Korėjoje.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI -

Maskva, saus. 31. —šiau
rinės Korėjos liaūdininkų 
radijas sake: ~

Liaudies Armija drąuge 
sū kinais savanoriais atski
rose fronto dalyse vedė 
mūšius prieš amerikonus ir 
jų talkininkus.

Medžioklė prieš 
kinus New Yorke

New York. — Valdžios a-* 
gentai daro ablavus prieš 
nepiliečius kinus ir jau a- 
reštavo 83. Jie užklupo ki
nų organizacijų centrus, 
padarė kratas ir užgrobė 
daug kiniškai spausdintų 
raštu.

Ateivybės agentai paša- * 
koja, kad tie raštai- “pa
lankūs komunistam.”

VERDA KINŲ PROTES
TAI PRIEŠ JAPONIJOS 
ATGINKLAVIMĄ

SovietineMaskva.
spauda praneša, jog visoje 
Kinijoje banguoja daugme- 
niški protesto susirinkimai, 
smerkiant Ameriką už Ja
ponijos atginklavimą ir už 
planuojamą atskirą Jungti
nių Valstijų taikos sutartį 
su Japonija.

MEKSIKINĖ MĖSA
JUNGT. VALSTIJOM

Mexico City. — Planuo- 
jama per metus išgabent 
31,000 tonų “kenuotos” 
(konservuotos) mėsos iš- 
Meksikos į Jungtines Vals- 
tijas.

Iki šių metų pradžios bu
vo uždrausta meksikinės 
mėsos įgabenimai į Jungt. 
Valstijas, atsimenant, kad 
milionai Meksikos gyvulių 
sirgo kanopų ir snukių li
ga.

Washington© valdžia at
šaukė tą uždraudimą sau
sio 1 d. šiemet.
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Kur link dabar su ta politika?
Keturiasdešimt keturiais balsais'prieš septynis Jungti

nių Tautų Politinis- komitetas priėmė jau seniki pasiūly
tų Amerikos rezoliuciją. Astuoni nariai susilaikė nuo 
balsavimo. Prieš rezoliuciją balsavo tik Tarybų Sąjunga, 

* liaudiškosios demokratijos kraštai ir Indija su Burma. 
Arabiški kraštai susilaikė nuo balsavimo, kai jų pasiū
lytoji, r ėzūliuci j d tapo* atmesta.

• Tai skaitoma dideliu Amerikos politikos laimėjimu. Ir 
tai buvo iš eilės trečiasis laimėjimas. Pirmas laimėjimas 
Buvo; kai praėjusių metų birželio mėnesį Jungtinės Vals
tybės įareikdlavo ir gavo Jungtinių Tautų užgyrimą mi- 
litarinei intervencijai į Korėjos civilinį karą. Antras lai
mėjimas buvo, kai šiauririės Korėjos spėkos buvo atstum
tos iki B8-tošios paralelės ir kilo skaitlingi balsai, kad 
toliau Amerikos ginkĮuotoriis jėgoms eiti nebereikia, kad 
tikslas pasiektas, kad reikia ieškoti taikos. Indijos dele
gatas' pastebėjo, kad veržimasis linkui Mandžūrijos 
tiktai sukels Kinijos žmonės ir įtrauks Kiniją į’karą. Bet 
ir vėl Jungtinių Valstybių politika buvo, kad gen. Mac- 
Arthur turi žygiuoti iki pat Mandžiūrijos ir užimti visą

• Korėją. Ir vėl Jungtinių Tautų dauguma užgyre tą mū
sų valdžios politiką.

• Prie ko tas privedė ir kaip Indijos delegato Rau pra
našystė išsipildė, šiandien jau visiems gerai žinoma isto- 
Mja. , . ..

» Dabartinis mūsų vyriausybės politikos laimėjimas 
vėl atkreips Viso pasaulio dėmesį. Bet ar pakeis situaci
ją Kbrejoje? Labai abejotina. Net The N. Y. "times, ap- 

* ^džiaugęs tuo laimėjimu, sako:
“Negalima tikėtis, kad šios rezoliucijos priėmimas už

baigs karą Korėjoje. Priėmimas re^ofiucijoę nepašalins 
; dar neišspręstų Tolimųjų Rytų problemų. Tas\ nepakeis 
į Kinijos komunistinės valdžios nei militarinės, nei ekono- 

. mihes pbžicijos...”
,‘ Vadinas, karas bis, kaip ėjo. Skaitlingos aukos kris* iš 

' abiejų pusiu. Pastangos pasiekti taiką, baigti konfliktą 
timpa neribotai atidėtos. Bent jau laikinai uždarytos 
durys taikiu būdu išspręsti Korėjos ir visų Tolimųjų 

? į j Rytų problemas.
Padėtis nepasikeitė ir •nepasitaisė. Paskelbimas Kini

ja agrėsoriumi atidaro duris Korėjos konflikto dides
niam išsiplėtimui. Mes trokštame ir- vėliname, kad tas 

’ neatsitiktų. Bet pavojus randasi...

. ' Darbo uniją pasitraukiihas
: Amerikos Darbo Federacijos Vykdomoji Taryba pasi
traukė iš savo seniausių pozicijų. Ji užgyre visuotinę 
militar. tarnybą jauniems vyrams. Visuomet darbo uni
jos laikydavosi tos nuomonės; kad mūsų jaunimo sumili- 

/ tirtnimas yra krašto demokratijai pavojingas. Unijos 
^ visuomet laikydavosi to supratimio, kad Amerikos de- 
'mokratljai nereikia milijonines pastovios armijos, kad 

militarinė tarnyba turi būti savanoriškumu paremta.
■ Dabar tas tradicinis nusistatymas tapo pakeistas. 
t Darbo unijų vadovybė dabar padės' valdžiai šumilitari- 
zuoti jaunimą. > .

| Tięsa, Fėderačijpš lyderiai savo rezoliucijoje pastato 
Sųtygų, kad ši militarinė ^tarnyba veiktų tik tol, kol šalis 
randasi “nepaprastoje”, “pavojaus” padėtyje. Bet tai tik 
savęs apsigaudinėjimas, mainy ti, kad toji “nepaprastoji” 
padėtis praeis, kad riiilitirizmo šalininkai nesuras pro- 

v g8š tą padėtį padaryti pastoviu, nuolatiniu ripšireiški- 
< mu. .

Septyni Nuteistieji mirtin
; Djejlą ir naktį eina pikietas Washingtone prie Balto- 

jo Mamo. Iš visur suvažįavę balti ir juodi , žmones ręika- 
lauja, kad prezidentas Trumanas įsimaišytų ir išgelbėtų 
Virginijuje mirtin nuteistų septynių negrų gyvybę. Jei 

... prezidentas neveiks; jie bus pakarti arba elektros kedėje 
sudeginti šiomis dienomis. -

Pikietą suorganizavo ir Washingfonan pasiuntė Arts, 
Sciences and Professions ■riiūjorkiške,taryba.K

Kodėl tie nūtėištieji mirtin tūrėtų'būti išgelbėti? To
dėl, kad priėš juos- kaltinimai nebuvo pagrįsti, kad juos 
greitomis nuteisė tik vienų baltųjų teismas. Jiėriis pri
metamas vienos baltos moteriškės išprievartavimas. Nęt 
ir teisme nebuvo bandoma įrodyti, kad visi septyni tokį 

-V | aktą atliko.
Visas dalykas dvokia kažin kokiu baisiu neisingumu. 

/•fc. Sušieiš riet septyni suaugę žmonės ir prievartaus vieną 
moteriškę! Argali svėikas prbtas sutikti su tokia-pasa- 
*a? •

'■ . , Bet -pietinių valstijų šovinistams nereikia jokio proto 
į ir teismįūmb, Kai eina klausimas apie negrus’ Jie jų 
’A išskaito žmonėmis. Jie jų nepripažįsta žmonėmis. Negrų 
A- telęės jiems neapeina. Jie degrams teises yra atėmę.

Jiems nieko' nereiškia septynis negrus pakarti be yim- 
to jų kaltės įrodymo. Argi anais metais panašiai Ąlaba- 
irios baltieji š'ovinisiai nesikėsino net devynis Scottsboro 
Jaunuolius nežudyti? Juos išgėlbėjb' tiktai didžiausias 
Amerikos žmonių pasipiktinimas.

Ar pavyks Virginijos septynis nuteistuosius mirtin iš-

; ■ • ■ . /

Laimėjimas^ kuns 
kvepia. pralainiėjiiiili

Lake Success. — Po ilgų 
debatų, po įkirių ir dažnai 
nuobodžių posėdžių, paga
liau, praėjusio antradienio 
vakarą Jungtinių . Tautų 
asemblėjoje pirmasis politi- 

l nis komitetas ir Saugumo 
Taryba priėmė Amerikos 
rezoliuciją, skelbiančią Ki
nijos Liaudies Respubliką 
agresore.

Priimta 44 balsais prieš 
7-nis, o 8 valstybių delega
cijos susilaikė nuo balsavi
mo; Saudi Arabia, beje, vi
sai nedalyvavo debatuose ir 
balsavime.

Dabar ši rezoliucija btis 
įteikta generalinei ašėmblė- 
jai, kuri turbūt susirinks 
vasario 1 d. Tįk tuomet, kai 
rezoliuciją užgirš (jei už- 
girs) asemblėja, ji bus ofi
cialiai priimta.

Prieš virš savaitę laiko 
daugelis žmonių manė, kad 
ši ariierikinė rezoliucija ne
bus šiariie komitete priim
ta; buvo nurodyta, jog net 
tokia Amerikos talkininkė, 
kaip Anglija, atsisakys už 
ją balsuoti. Prieš šią rezo-' 
liuciją tuomet kilo Azijos 
valstybės, prieš ją kilo ir 
Skandinavijos valstybės, gi 
Indija joms< vadovavo.

Bet tai buvo prieš virš 
savaitę laiko.

. Tuomet musų valstybes 
departmental paleido dar
ban visą savo galybę: pir
miausiai Amerikos Kongre
sas .priėmė rezoliuciją, < ra
gindamas Jungtines Tau
tas skelbti Kiniją agresore. 
Po to ’ buvo darytas milži
niškas spaudimas į paski
rų valstybių delegacijas ir 
valdžias.

Wasbirigfurias matė rei
kalo siųsti Anglijos vyriau
sybei. specialų įspėjimą: jėi 
Anglija atsisakys balsuoti 
už Amerikos rezoliuciją,’ tai 
Amerika neginkluos Angli
jos!

Kitoms valstybėms buvo 
kitaip grąsinta. ...

Amerikos diplomatija aiš
kiai numatė: jeigu jos re
zoliucija Jungt. Tautose ne
praeis, tai jai bus užduotas 
toks smūgis, kokio ji niekad 
nebuvo turėjusi.

Del to buvo toks nervų 
įtempimas, toks įkarštin- 
g.as grąširiirrias valstybėms, 
kurios gauna iš Amerikos 
dolerių arba tikisi jų gau
ti.

Viskas būndy.ta daryti 
greit, kad kuri rib’rš dėlė- 
gacijū riėpakeištų savo ririri- 
moriėš.

Antradienį/ Lerikijos at
stovas Dr. Julius Katž-Su-^ 
chy, Tarybų Sąjririgoš at- 
šfbvaš Seriiibn Carapkin 
(Malikas dar y iš tėbėguli 
lovojb; šėrga), ko'vojo; kiek 
begalėdami, kad balsavimą 
nrivilkinus; be to, jie šakė, 
kad dar nėra grivį iš savo 
vyriausybių tam tikrais 
klausimais nurodymui; jie 
prašė paląukfi, riėbąlšub't tą 

z dieną. Bet tii maža j feiškė. 
Buvo nutarta laikyti vaka
rinę sesiją ir fėžbliučiją 
būtinai balšųpti;

Rfieš rezoliuciją riūlsūvo: 
Indija, Tafybų ‘ Sąjunga, 
Bufmū, Baįtafrišija,. Ukrai
na, Lenkija ir Čėchošlbva- 
kija. ,

Susilaikė, riūo balsavimo: 
Afganistanas, Egyptas, In
donezija, Pakistanas, Šve
dija, Syrija, Yembriąš ir Ju
goslavija.

Amerikos rbzb'liūcijai tei
kėjo 40 balsų (dviejų treč
dalių), bet ji .gavo 4 balsus 
** • J • ■ •’ i- * i . -

daugiau.
Trečiadięhio rytą susirin

ko Saugumo Taryba ir ji 
nutarė išmesti iš savo a- 
gendos Kinijos klausimą, 
kad jis galėtų sėkmingai 
eiti į asemblėją.

Kas bus, jei a'semblėja šią 
rezoliuciją užgirs?

Nieks tikrai negali pasa
kyti, bet vienas aišku: be
veik visi, su kuriais tik pa
sikalbi, sako: rezoliucijos 
priėmimas nėra niekam lai
mėjimas, bet pralaimėji-, 
mas.

Laimėjimas gali būti tik 
tiems, kri'rie nori plėsti ka
rą, o ne taiką. . -

Pfalaimėjimas tiems, ku
rie nori plėsti taiką, o ne 
karą'.

Dabar, sakohia, Kinija 
gal pradės ryškesnį ofehsy- 
vą Korėjoje. ,

O jeigu dėl šito laimėji
mo teks kariauti su Kinija, 
tai kam tuomet bus laimėji
mas?

Tai reikš visų pirmiau
siai Amefikbs žmonėms di
delį pralaimėjimą.

Taip sako bešališki stebė
tojai. Kbfėspbndėntas

S Y P S ENOS
SMETONlNiNkAMS

BulvOnąi, Bulvonai! 
Kokie, iš jūs kariai? 
Pabūgę, jūs išbėgot — 
Ir čia jutas negerai... 
Mieste tu gyvenai — 
Ane ūkio — negerai! 
Tu pond vadiniesi, 
Bet kur tavo dvarai?
Vargdieniai, likę ten, 
Kolūkio žemę ars. 
O ponai, kai sugrįš, 
Ant balkio juos pakars..., .

Pi Di
■J ” J -

Tūli dejuoja, kad juos 
siunčia į Sibirą, o ameriko
nai patys riiaršavo ten, bet' 
juos grąžino ri'tgal... /

Demokratiškai
Demokratai nori sutverti 

Vokietijos armiją r stoti 
uVakarų” pusėn. Mat, jie 
tvirtina jiems taip: Męs 
padėjome rusams sumušti 
jus;' o jūs dabar padėkite 
mums sumušti rusus.... z •

Kurie agresoriai?
• • , ■ ' > '

, Tūliems nepatiko, kai 
Tarybų Sąjungos armija 
atėjo Lietuvos paklribrieri 
sulaikyti vokiečių agresi
jos; bet kuomet .demokratai 
nuėjo 7,0^0 mylių Kinų pa
kluonėm tai.,.. '

Gęrbiamieji, ar negalite 
man paaiškinti, kas yra ag
resorius? . . '

' Jūsų Pišystas.

Lietuvių rašytojų kūriniai 
rusi/ kalba ’ k*

VILNIOS. 1950 ni. lapkrj 
26 d. —Į rusų kalbą verčia
ma vis daugiau lietusių rašy
tojų kūrimų. Čreitu laiku 
.Lietuvos TSR Grožinės litera
tūros leidykla išleis rusų kal
ba A. Guzevičiaus “Kalvio Ig
noto teisybę,” J. 't>ovyda4čio 
rbmarią ‘.‘Dideli įvykiai Nau
jamiestyje,” J. Avyžiaus “Pa
likimas.” Rūbšiairia išleisti P. 
Cvirkos “Frahk Kruk,” V. 
Montvilos rinktinius raštus, 
A. Venclovos eilėraščius, T. 
Tilvyčio “Usnynę,” J. Biliūno 
rinktinius raštuis ir tt.

Rusų kąlb’a bus išleistas 
“Lenino keliu” įtolūkio kol
ūkiečių laiškas draugui Stali
nui,” kurį parade poetai A. 
Jonynas ir J. Macevičius. 
• '• J i i 4.*. '• f » * ~ A s , • 1 '/ * ' ' W* ’ ■’ ■ • ‘ • ?

gėlbeti? Ktėkviėrią valanda svarbū. fciek^iėhaš. balsas 
švŪfbu. Reikia rejkąldūti, kad prezidėhtaŠ, Tfųmanas, 
kuris turi konstitucinę galią, tibprileistu Virginijoš prie 
papildymo baiąioš kriminalystės.

AMERIKOS TAIKOS ŠALININKŲ 
BALSAS, PALIEKANT T. 'S^JI

Kaip žinia, praėjusiais metais Varšavoje įvyko Ant
rasis Pasaulio Taikos Šalininkų Kongresas; kurianiė da
lyvavo nemažai ir amerikiečių. Po to tūli ariierikihės de
legacijos nariai biivb nAvykę į Tarybų. Sąjungą ,jr ten 
lankėsi kai kiiriiiose didmiesčiuose. Išvykdami iš Tarybų 
Sąjungos, šitie amerikiečiai padarė įdomų pareiškimą, 
kurį mes žemiau paduodame

Palikdama Tarybų Są
jungą po dešimties atminti
nų viešėjimo dieūų šioje ša
ly jė; Amerikos delegacija 
nori visų pirma išreikšti 
savo gilaus dėkingumo 
jausmus Tarybiniam Komi
tetui taikai ginti ir jo pir
mininkui Nikolajui TicKo- 
novui. • \

Mes ne tik tūrėjome gali
mybę savo akimis įsitikinti

mą, pamatyti, kaip gyvena 
ir dirba jūsų žmonės, bet 
taip pat kaip į dalį mūsų 
darbo ieškant tų kelių į tai
ką, kurie' atvedė mūsų de
legaciją į Antrąjį Pasaulinį 
Taikos Šalininkų Kongresą 
iš Šefildo į Varšuvą tokia 
sudėtimi,, kuri beveik tri
gubai viršijo mūsų dabarti
nę padėtį.

- . . ,. i ’Už vis.labiau jūsų šalyjegih.u tarybinių tautų taikos j&gį. HauJ mus nustį. 
siekimu, bet jūsų pakvietę bino taįkos siekimo gi.

ir. luinas ir nuoširdumas,taip pat buvo įrodymas, to, 
kad Antrojo Pasaulinio 
Taikos Šalininkų Kongreso labai svarbu susipažinti su i 
nutarimai dėl kultūrinių tarybinės sisteriibs 
ryšių išplėtimo tarp tarifų pais. Kiekviename fabrike, 
jūsų šalyje jau įgyvendina- kiėkvienuošė 
mi.

Mes tikimės,
yra ta dieria, kai tarybinių i sti neginčijamu taikos sie- 
piliečių delegacijos bus lais-j kimu, šu. ryžtingu šio sie- 
vai ir vaišingai priįnitos kimo pasireiškimu. Mes pa
mušų pūčių šalyje. Panaiki- jūtome tai ir Maskvoje ir 
niriias kliūčių tarpusavio i Lenihgrade ir, žinoma, ne
supratimo kelyje, ofgąrii- ■ užmirštamame Stalingrade, 
zubjant tokius apsilariky-j Kaip tik šią problemą, o 
mūs yra ypatingai svarbi nė ideolčginio pobūdžio

tautinių mažumų neapken
čiamą rasinę ir religinę dis
kriminaciją. ‘

Ūž mūsų šalį
9

Ir kaip tik todėl, kad mes 
norime išgelbėti mūsų šalį 
nuo katastrofos ir išsaugoti 
dėmokratinės pažangos ga
limumą, mes pareiškiam 
jums ir visų pirma mūsų 
pačių tautai: mes turime 
grąžinti Korėjai taiką, mes 
turime sulaikyti mūsų šalį 
nuo baisaus karo prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
mes neturime atnešti Euro
pai karo, mums reikalingas 
susitarimas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos ir ilgas šių dviejų so
cialinių sistemų taikaus 
bendro egzistavimo laiko-

Mums buvo labai įdomu ir I i I * • 1 ••• V • j • ’
princi-

! n a m u o s e, 
kiekvienuose kultūros rū- 

kad netoli iriuose mes susitikdavome, . . 11 ..j . ' . ■

taikos sąlyga. Tuo/mes klausimus mes turėjome 
šiandien esame įsitikinę la- galvoje, kai savo noru ap- 
biau, hėgū b‘ėt kada anks- lankydavome vienus ar ki-

tus miestus, statydavome 
i bet kuriuos mums iškilusius 
1 klausimus ir 1 gaudavome 
mielai atsakymus iš darbi
ninkų, studentų, motinų, į- 
monių vadovų, kultūros vei
kėjų — jaunimo ir vyresnės 
kaytos atstovų.

Kaip ir visa amerikiečių 
tauta, ištisai paeipus', mūsų 
delegacija .susideda iš škir-

čiau. Mes taip pat esariie į- 
sitikinę, kad jūsų nuoširdus 
elgesys su riiumis bus mūsų 
čalies tautos reikiamai su
prastas.

Kritišku momentu
Mes atvykome į jūsų šalį 

kritišku riiįfstį pūčių tautai 
ir visauji. pasauliui rridmen- 
tū., Įvykiai, parodo, kad kri-! Jeiegacija susideda __
zė kasdien gilėja ir kad tingų politinių įsitikinimu 
bus reikalingos milžiniškos socialinės padėties ir 'skir- 
taikos šalininkų pastangos tingų tikybų žmonių, C l-r 1*1 1 A t* VX-V. .*11.4" 1 1. bet 

visi mes priėjome sutarimą 
dėl vieno: niekas mūsų ne- 

,, kad jūsų liaudis, 
l nori tai-

šiai krizei išspręsti.
Kiekvienas tėvas ir kiek

viena motina Amerikoje su abejoja, kad jūsų liaudis, 
susijaudinimu ir baime se-! tarybinė liaudis, nori tai
ka karą Korėjoje. Šis karas kos.'Jai reikalinga taika. Ji 
neša baisius sugriovimus dirba taikai, ir ji ištiesia 
korėjiečių tautai; jis kas-drąugystės ranką visai 
dieri padidina nužudytųjų1 Jungtinių Valstijų tautai, 
ir sužeistųjų amerikiečių lygiai taip pat,, Itaip ji iš- 
sąrašus, jis paverčia mūsų tiesia ja mum draugiškam 
pačių tėvynį kareivinių u’imi?kos paspaudimui.
ginklų sandelių šalimi; jis; Niekas' dabar negalės 
gresia pavirsti karti pries (mūsų įtikinti priešingu da- 
Kinijos LiaudiesRespūbli- ,tyku: mes patys įsitikinome 
ką, sudarančią vieną pėnk-^uų savo akimis.
tąją žmonijos dalį. Ir juo J Jeigu tik visi 150 mįjijo- 
ilgiąū bus užvilkinamas1 ną’amerikiečių galėtų pa- 
priėmimąs sparčių ty* ryž-<; matyti ir išgirsti tai, ką 
tingų priemonių šiai krizei 'mes matėme ir-girdėjome 
išspręsti dėrybomis Suyie- W dešimt dienų! 
hytųjų Nacijų Urganižaci- . Jėigu tik mūsų vyriąušy- 

jno ' daugiau mums įg nežymią dalį tų milijar- 
gresia pasaulinio _ atominio | dų dolerių, kurie yra asig- 
karo pavojus. Mums gresia Anuoti karui, išleistų tam, 
konfliktas, su Europos tau-. į^d tūkstančiai ir dešimtys 
tomis ir šū Tarybų Sąjun- tūkstančių mūsų bendrapi-

■ .. -

Vaišingumas
Jūsų vaišingumas mūsų 

atžvilgiu buvo bęrib'iš- Mus 
'be galo sujūūdino priėmi
mas, kurį mums suteikė jū
sų šalies darbo, žmones, . o 
taip, pat diditigį ląiiiiėjimąi. 
pąšiękti dtftufiaht, ūkį po 
naikinančio karbr Mus nu- 

•stebino jūsų laimėjimai kul
tūras srityje: jūsų muzie
jai, jūsų baletas ir teatras. 

’Visa, gyvenimo, . atmosfera 
jūsų. šalyje yra persunkta 
taikaus kūrybinio ' darbo 
dvasia,. bet mfeš, amėrikič- 
Čiąiį pe minūteš riėgąiėjome 
užmiršti tos rimtos krizės; 
kufįą' dabar pergyvena mū
šų tauta, ir tos milžiniški)^ 
atsakomybės, kuri tehka 
muins, išsprendžiant šią 
kfįžę. .v V

Štai kodėl mės žiūrėjom 
į mūšų kblio’rię ne tik kaip 
į laimingą galimumą išštii- 
dijuoti jūsų socialinę siste-

tingų priemonių šiai krizei ’mes matėme ir-girdėjome

liečiu gąjėtų patys padary
ti tokią kelionę ir sužinoti 
tai, ką mes sužinojome.

.Draugai, Tarybinio Ko- 
miįėto taikai ginti nariai!

į. mįsų, Amerikos delega- 
ęiją .iš visų mtisų šalies 
kampų įeina krikščionių 
dvasininkai, įifdfsąjuhgi- 
niai veikėjai, namų šeimi
ninkės, švietimo darbuoto
jai, negrai ir baltieji mūšų 
.delegacija atspindi kasdie
ninį Ąmerikos • visuomenės 
gyvenimą.

Mes daug kuo didžiuoja
mės demokratiniame mūsų 
šalies , palikime. Mes di
džiuojamės mūsų paprastų
jų žmonių milžinišk. kūry
biniais galimumais ir kū
rybiniais' laimėjimais, ir tuo 
pat mėtų mes labai kritiš
kai žiūrime į daug ką — į 

ihūsų bfdlių nėghį ir kitų
škttfdą. ir nušimiriiirią, į

iš Maskvos mes iškilmiri- • 
gai kreipiamės su ragini
mu į amerikiečius: greičiau 
veikite tam, kad mūsų vy
riausybė būtų sugrąžinta L 
prie taikos politikos, kol ™ 
dar yra laiko. v

Mes, Amerįkos profsą-l, 
junginiai veikėjai, nusima
nome apie technikos ir dar
bo našumo klausimus. Kaip 
tik todėl mums padarė to
kį įspūdį milžiniški tarybi
nių darbįninkų laimėjimai ' 
puikiojoje Maskvos auto
mobilių gamykloje, Lenin
grado mašinų gamyklose, . 
Stalingrado traktorių ga
mykloje. Mums yra visiškai 
aišku, kad mūsų šalies dar- 

’bo žmonės ir jos dalykiniai ' 
žmonės, galėtų turėti labai . 
daug darbo — darbą ir tai
ką, — jeigu tik mūsų vy
riausybė paskirtų savo mil-, 
žiniškas lėšas išvystyti tai
kiai prekybai su Tarybų ; 
Sąjunga, užuot gaminas 
ginklus, nešančius su savim* 
tik mirtį visiems mums.

Mes, Amerikos švietimo 
darbuotojai ir religiniai 
veikėjai, sugebame supras- . 
ti moralines vertybes ir su
sivokti švietimo klausimuo
se, ir kaip tik todėl mes ži
nome, kas -yra ir- ko dar 
trūksta hiūsų šalyje; mums, 
padarė milžinišką įspūdį 
aukštas švietimo lygis jūsų - 
šalyje ir nepriekaištingas 
moralinis tarybinių žmonių ■ 
veidas.

Jūsų kultūros rūmai bu- v 
vb mums atradimas. Muš yr'M 
patingai sujaudino jūsų ša- 1 
lyje augantis naujasis ta-. 
rybinis/ jaunimas, rimtas, 
kupinas meilės savo tėvy
nei, 'meilės kūrybiniam dar- 
bui ir pasiryžimo išgyventi '. 
savo gyvenimą taikoje.

Prieš diskriminaciją
Kaip tik todėl; kad tife j 

visi, negrai ir baltieji, ne- . 
nuilstamai kovojame prieš . 
diskriminaciją, kuri, kaip į 
vėžyš, graužia Amerikos' 
visuomenę, kaip tik todėl 
mes taip aukštai vertiname j 
nebuvimą rasinės neapy- * ’ 
kan'tos jūsų šalies tautų ; 
tarpe. Traukiniuose, ręsto- / 
ranuose, viešbučiuose mes ’ 
visur buvome priimami 
kaip broliai ir seserys^ kaip • 
bičiuliai ir bendražygiaj už 
didįjį taikos reikalą. Kas- 
gali rimtai pasakyti, kad 
įvairių Tarybų . Sąjungoje 
gyvenančių tautų federaci
ja nori karo prieš kitis.tau
tas, kai mes, amerikiečiai, ‘į 
negrai ir baltieji, savo pa- ■ 
čių akimis įsitikinome, kad 
pagarba visoms tautoms | 
yra giliai įsišaknijusi kas- | 
dieniniame tarybines visujfr 
meųes gyvenime.

Mes, nariai pirmosios or
ganizuotos amerikiečįų tai- /. . 
Kos delėgąčijos į Tarybų j

(T^sa 4-mę pusi.)
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Pereitais metais buvo pa- paprastąją a tom-bombą, 
daryti šitokie moksliniai at- Mūsų geriamas vanduo 
radimai: yra susidaręs iš paprastojo

X-spindulių mikroskopas, hydrogeno ir oksigeno (de- 
kuris šimtą kartų padidi- guonies) dujų junginio7. Pa
na pavidalus tėmijamų kū- prastasis hyclrogenas turi 
ne dalykų. , tik vieną protoną ir elek-

Nebrangus elektroniškas troną. Trigubasis hydroge- 
mikroskopas su tokiu foto- nas - tritium susideda iš 
grafiniu prietaisu, kad pa- vieno protono ir dviejų neu- 
gamina 50 tūkstančių sy- tronų. 
kių didesnius paveikslus la-> 
bai mažyčių bakterijų bei liai ir dvigubojo hydrogeno,! 
medžiagos dalelių. Jeigu 
naudojamas paprastas sti
kliniai - šviesinis mikrosko
pas, padidinantis iki 5,000 
kartų, tokie smulkučiai da
lykėliai dar visai neįmato
mi.

Išaiškintas neutronas*
Atrasta, jog neutronas

krosnyse sprogstamąją me-, mis, pripilti jų į bombines borinių smilčių rl ZA* n rA 4- ž\ "VV’i La za I/v'za 1 ' JI T X _ ~ X« w •džiagą atom - bombai, su-'dėžes ir mėtyti į priešų 
sidaro dikčiai nuodingų miestus. Spėjama, kad to- 
atominių šiukšlių, kurios 
savaime palaipsniui spragi
nę ja bei spinduliuoja, pa
vojingai nuodydamos gyvus 
ir negyvus daiktus. Kari
niai Amerikos mokslinin-

vadinamo deuterium. Jis, 
apart protono, turi vieną 
neutroną. Dvigubą j į hy- 
drogeną galima ištraukti iš 
vandens.

Kadangi tritium tik lėtai 
ir sunkiai pagaminamas, 
tai manoma, kad hydroge- 
niner bombai bus naudoja
mas mišinys tritiumd su kai .todėl galvoja, kad.gali- 
dvigubuoju hydrogenu., ma būtų sumaišyti tuos 

Vandenyje yra truputė-j Atominiai nuodai karui' i atominius nuodus šu pačio- 
i Gaminant tam tikrose'msi smulkiausiomis''smilti-

j su fluoro 
junginių priemaišais.

Stiklai, kuriuose yra 
tungsteno - fosforo jungi
nių, saugo akis nuo X-spin- 
dulių.

100,000,000 fotografijų 
per sekundą

Išvystyta

sudaroma judamasis pa
veikslas. Sukant judamųjų 
paveikslų mašinėlę viduti
niu -greičiu, toks judis 
smulkmeniškai parodo, kas 
dedasi smarkiausių sprogi
mų - eksplozijų bangose.

Visi iki šiol žinomi me- 
fotografinis talai nuo karščio šiek tiek

kiu būdu galima būtų iš
marinti ištisų miestų gy
ventojus.

Pagaminta sugeriantis 
neutronus stiklas, kuris, sa
koma, apsaugotų akis nuo 
pavojingųjų neutronų, ku
rie paplinta, !

klas daromas iš kadmiumlsekundą. Iš tų paveikslėlių KlusltraukJa, n1uo. karščio. 
Paprastojo poloniumo ran
dama žemėje, o radijiniai- 
veiklus polonium buvo pa
gamintas atominėje krosny
je- • "‘5

AHumino skarda šilumai 
kambaryje

Jeigu kambario sienos, 
grindys ir lubos aplipdomos 
žibančia aliumino plėvele, 
tai ir mažiukas elektrinis, 
anglinis ar gesinis pečiukas 
duoda ganą šilumos dido
kam kambariui. Nes aliu- 
minas iš visų pusių atmuša .j 
šilumą ten, kur ji reikalin
ga.

/Saulė 75 procentais apšil
do žiemos laiku namus, ku
rių dideli langai ir stikli
niai stogai pritaikyti, kad 
geriausiai naudotų saulės 
Šilumą.

Mažiukas, viena ranka 
apgniaužiamas radijo-prie
taisas su mažyte bateriuke 
gali gana toli skleisti žmo
gaus kalbą ir priimti-per-' 
dubti kito kalbą iš tolįau. 
Šis radijo imtųvėlis - duo- 
tuvėlįs pagamintas nu- t 
krintantiems l a k ū n a m s Į 
naudoti. ’ t

Radijo' tildytuvas
Išrasta prietaisas prie pa

prasto radijo imtuvo, kad 
jeigu tik žmogus rankomis 
suploja ar garsiai pasako 
“nutilk” (shut up), tai ir 
nutyla radijinė kalba; daina 
bei muzika. Šis prietaisas 
naudingas, norint sustab
dyt bizniškus blofus ar tuš
čius tauškalus.

Nauju būdu yra per 20 r 
minučių “išvystomas” spal
vinis fotografinis paveiks- 
slas.

Įbėrus trijų pfgių chemi
kalų į smiltyną ar purvy
ną, žemė taip sukietėja, kad 
gali važiuoti kariniai auto- 
sunkvežimiai ir nusileisti 
lėktuvai.

Vien spaudimu taip sti
priai sujungiama varis su 
aliuminu ir tūli kiti meta- , 
lai, lyg jie būtų sulydyti'’ 
(suvirinti).

Išrasta toks X-spindulių 
prietaisas, kad gydytojas 
gali matyti ne tik aukštį ir 
plotį vidujinių kūno dalių, 
bet ir jų storį.

Nauja mažiukė patran
ka, vieno kareivio vartoja
ma ir šaudanti dvisvarinė- 
mis kulkomis) tiktai tiek 
“tespirla” atgal, kaip pa
prastas šautuvas.

Naujoji maliava atlaiko 
tūkstančio laipsnių karštį. 
Ji yra mišinys methyl sili
kono sakų, borinės rakšties 
ir švino junginio.

Gatvinės katės ir žiurkės 
buvo palaipsniui taip su- 
pratintos vienos su kito 
kad sykiu ieškojo maisto, 
kartu ėdė, žaidė’ ir 
draugiškai sykiu 
Tai, ką reiškia išauklėji
mas! - Net vadinami 
tiniai priešai tampa drau
gais.
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11^ sprogstant aparatas, nutraukiantis 100 lssipucia, h e t radijiniai-
atominei bombai. Tas sti- milionų paveikslėlių per7eik us P^omurn' metalas

MOKSLINE LIETUVOS FARMA GYVULIŲ VEISLĖMS GERINTI
Tarybin. Lietuvos Moks

lų Akademija yra įsteigus 
didelę farmą, kur daro 
mokslinius bandymus, geri
nant naminių ir laukinių 
gyvulių veisles.

.nėra'jokia’ pamatinė me-i T& farma prasideda nuo 
- džiagos dalelė. Kai neutro-1 Kauno priemiesčių, nuo Ne
nas paliuosuojamas iš ato-|r*es (Vilijos) intako į Ne- 
mo branduolio, tai per 10 
minučių jis suskyla į sudė
tines savo dalis — elektro
ną ir pozitroną.

Pozitronas-protonas yra 
atomo branduolio dalelė su 
teigiamąja (pliusine, pozi
tyve) elektra, o elektronas 
-neigiamoji (minusinė, ne
gatyve) elektros dalelytė.

Pirmiau buvo manoma, 
kad ‘atomo branduolys susi-j 
daro iš dviejų savaimingų 
dalelių — protono ir būk 
vienlyčio, neskylančio neu
trono. Protonas yra elektri
niai - teigiama dalelė.

į*‘ Aplink kiekvieną atomą 
‘ laksto tam tikras skaičius 
r išlaukinių elektronų — kiek 
protonų, tiek ir elektronų. 
Bet, skaldant atomą, kar
tais perskyla neutronas; tad 

'iš jo išlekia elektronas, o 
kita neutrono dalelė liekasi 
atomo branduolyje jau kai
po pozitronas-protonas.

Sužinota, jog atome 
dar viena neapsakomai

muną ir tęsiasi iki vietos, 
kur Nevėžio upė įplaukia 
Nemunan.

Ši mokslinė biologinė (gy
vulinė) farma yra. ant Ne
muno šlaitų. Ji turi apie 
180 hektarų žemės plotą. Ją 
iš trijų pusių apsupa Kam
šos miškelis, apimantis 250 
hektarų žemės ir priaugęs 
eglių, maumedžių ir visokių 
lapuočių medžių. Tame apie 

' 450 hektarų plote taipgi 
randa sau prieglobstį įvai
rūs laukiniai paukščiai ir 
žvėreliai.

Moksliniams farmos dar
bams vadovauja Biologinis 
Akademijos Institutas, i 
spręsdamas • klausimus dėl 
naminių paukščių ir kaili
niu žvėrelių auginimo, dėl 
nykstančių naudingų žvė
rių palaikymo ir padaugini
mo.
Naminių paukščių veislės 

gerinimas
1949 m. rugpjūtyje šionyra

ma-'farmon buvo atgabenta iš 
žytė dalelė 'jrimesonas. Iš.- Tarybų Rusijos 1,000 vie- 
mušta iš atomo, ši dalelytė nadignių baltųjų leghornų 
“išnyksta” taip ūmai, kaip, viščiukų. Atrinkus- geriau- 
kad jeigu padalintum se
kundą į 60 milionų dalely
čių.

Leidžiant aukštyn V-2 ra- 
kietą su įdėtais jos nosyje 
moksliniais instrumentais, 
buvo dar pirmą sykį nufo
tografuoti visatinių (kos
minių) spindulių susidūri-

sias vištaites, buvo sudary
ta 400 jų kolonija. Po šešių 
mėnesių jos jau dėjo kiauši
nius, ir per 1950 metų se
zoną patiekė Kauno peryk- 
lai daugiau kaip 15,000 
aukštos vertės kiaušinių.

1950 metų vasarą buvo 
sudaryta nauja 600 rinkti-

mai šimto mylių aukštyje.; vištaičių ir 400 “pekin 
Visatinis spindulys yra ke-Veislės ančių kolonija.

• t K * J A • —— * _lis kartus mažesnė už elek- 
«roną dalelė.

■ ( Nauji elementai
K- Ciklotrone, atomų skaldy

mo mašinoje, buvo dirbti
niai pagaminti du nauji

Maisto tyrinėjimas
Ypatingai tėmijama, ko

kio maisto reikia, kad na
miniai paukščiai gerai išsi
vystytų. ir dėslūs būtų. Ir 
šioje farmoje, kaip ir Pa-* 
nevėžio paukščių perykloje, 
tapo, patikrinta, kad jeigu 
paukščių lesale yra gana 
vitamino BĮ (aneurino), 
tai daugiau sveikų paukštu-

O
(cheminiai elementai — ber

kelium num. 97 ir califor
nium jium. 98. Tai sun
kiausi iš visų žinomų ele-

į ’ mentų. Tokiais vardais jie 
pavadihti, minint Berkeley 
miestą, Californijoj, kur šie 
elementai pagaminti.

Grynai išskirtas naujas 
gamtinis elementas ameri-

^cium num. 95, panašus į 
sidabrą.

Tritium ir hydrogenihė 
bomba

Oro drėgmėje atrasta tru
putėliai tngubojo hydroge
no (vandenilio), Vadinamo 
jįitium.
į Atominės laboratorijos A- atgal, — tai toki laivai, ku- 

merikoje stengiasi dirbti- rie plaukia per vandenynus, 
n i ai į/adaryt gana tritiumo Sovietų vyriausybė prane- 
hydrogeninei bombai, bent še, jog šiemet bus užbaigtas 
kelis kartus smarkesnei už j kanalas,

kų išsiperi iš jų kiaušinių. 
Papildant lesalą šiuo vita
minu, pakilo ir vištų dėslu
mas 10 procentų. Tokiu bū
du rinktinės vištos per 9 
mėnesius sudėjo po 160 
kiaušinių kiekviena.

Vitaminas B1 vištoms, 
žinoma, buvo ne iš vaistinių 
perkamas. Jos apsčiai gavo 
šio ir kitų vitamįnų iš duo
damų joms sėlenų, dobilų, 
liucernos (geros pašarinės 
žolės) ir iš rauginto su mie
lėmis pašaro. Rugstant pa
šarui, mielės pačios savai
me dauginasi, o jose yra vi
sa eilė vitaminų B.

Apmielintas, raugintas 
pašaras ypač'tarnauja Sėk
mingam viščiukų augini
mui.

Lygiagręčiai su šiais ban
dymais yra atrenkamos a- 
pylinkėje geresnės vištos, 
antys ir žąsys ir tobulina
ma jų veislė per sukryžmi
nimus, suleidžiant tinka
miausias pataites su pa
rinktais patinais. Naujosios 
kartos rinktinės vištos, an
tys ir žąsys vėl sukryžmi
namos su ereriausiais nau
jais patinais, ir tatai pa- 

I kartojama, iki būna išvys
tyti naudingiausi naminiai 
paukščiai kas liečia jų svo
rį, dėslumą ir gerą prisitai
kymą prie vietinių sąlygų.

Kailinių žvėrelių 
tobulinimas

Šioje farmoje taip pat 
daroma bandymai 
išvystyti gėrės nes 
platinines, juodsidabres ir 
baltasnukes lapes, taipgi 
patobulinti sabalų ir kiau
nių veisles. Šiam darbui vi- 
sųpirm naudojami pirmes- 
nieji zoologijos (gyvulijos) 
mokslininkų T. Ivanausko 
ir M. Valiaus patyrimai. 
Pritaikoma rusų mokslinin
ko Mičiurino atradimai dėl 
veislinių gyvulių atrinki
mo, jų kryžminimo ir kito
kių priemonių.

Tai jau davė gerus re
zultatus, Taip, antai, 11950 
metų veisimosi sezone kiek
viena lapė vidutiniškai atsi
vedė po penketą jauniklių,

o kai kurios atsivedė ir,už-'medžioklės ūkio valdybai, čiais, o mūsų miškai ir eže- 
augino net. po 8 lapiukus. J kuri siekia išplatinti tuos 
Pasisekė išvystyti kėliau žvėrelius Lietuvos miškuo- 
naujas vislias lapių rūšis, se. 1951 metais laukiamas 

prieauglis galės būti panau
dotas steigti naujoms žvėri
ninkystės farmoms.

Bus daroma tyrimai su

naujas vislias lapių rūšis, 
turinčias aukštą kailiuko 
kokybę, perduodančias ge
rąsias savo ypatybes ir se
kančioms kartoms. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie 
kitų kailinių žvėrelių veis
lių patobulinimus.
Mėsinio pašaro gerinimas
Minimi žvėreliai yra mė

sa šeriami, bet paaiškėjo 
didelis skirtumas tarp ge
ros ir blogos mėsos. Pavyz
džiui, pasirodė, jog "nuse
nusių, nualintų arklių mėsa 
savaime neužtikrina jau
nikliams lapiukams sveiko' 
ir dailaus užaugimų. Jeigu 
jie maitinami tiktai palan
kia arklieną, tai dalis lapių 
lieka bergždžių, o kitos at
veda silpnus ir nepajėgius 
toliau vystytis1 lapiukus.

Bet čia vėl dalykus patai
sė vitaminas 1. Pridėjus 
šio vitamino kad ir prie to
kios pat nudėvėtos arklie
nos, jau lapės z a t v e d ė 
daugiau sveikų lapiukų, ne
gu kitos lapės, kurios ne
gauna to priedo.

Praktika, o .ypač pasku
tiniais metais atlikti tyri
mai šioje farmoje parodė, 
kad vartojant nualintą ark-' 
lių mėsą žvėreliams maitin
ti, būtinai reikia tą maistą 
papildyti tokiais aukštaver- 
čiais produktais, ’ kaip pie
nas, kepenys, kraujas, žel
menys, žalios jaunos daržo
vės ir kt. Šiuose dalykuose 
yra apsčiai vitamino B 1, 
taipgi įvairių kitų vitami
nų. Su tokiais priedais tai 
ir suvargusių arklių mėsa 
tinka kaip, pamatinis paša
ras žvėreliams.

Tyrihėjantt juodsidabrių 
lapių veisimosi sezoną ir, 
gaidžiukų brendimą, pasi
rodė šilumos svarba jų dau
ginimuisi.

žvėrelių platinimas 
miškuose

Dalį 1950-metinio lapių 
prieauglio ši fąrma perleido

rai taip pat praturtės lau
kiniais gyvuliais ir paukš
čiais. '

’ -----------
New Yorkas išleido 2 mi- 
lionus dolerių “stebuklin

giems vaistams”
laukinėmis pilkosiomis žąsi-/ Miestinės New Yorko li- 
mis, gulbėmis, briedžiais ir j 
kitais laukiniais raguočiais.

Laukinės pilkosios žąsys 
ir gulbės jau pereito šimt
mečio pabaigoje nustojo 
perėjusios. Jos nąsugebėjo, 
ypač veisimosi laiku, apsi
saugoti nuo žmogaus, neį
stengė- pasislėpti nendry-| 
nuošė ir : 
greitai pasprukti, kaip tai 
daro antys arba vandeninės 
vištelės.

Tačiau patyrimas parode, ^įįpe^iaj jr aUtštaS 
kad gulbes, kuomet jas zmo-l r # >( 
gus ,glQboja, vėl pradėjokraujo spaudimas 
veistis eilėje Pabaltijo eže- k

. v Pastaraisiais laikais vis 
Bet laukinės pilkosios 7Ą- (]augiau amerikiečiu jgau- 

sys dar neatsigriebia. Jos/ na per aukšta, nesveika 
dabartinių naminių žąsų krauj0 spaudimą. 
pratėviai - pramotės, išlikoj 
tik sunkiai prieinamose Paprasčiausia tiesioginė 
žmogui vietose.

JaUnų laukiniu žąsų ste
bėjimai gyvulinėje - žvėri
nėje Lietuvos farmoje paro
dė, kad. jos puikiai susi
draugauja su žmogum ir su 
naminėmis žąsimis. Tary
binės Lietuvos. biologiniai 
mokslininkai* siekia prijau
kinti pulką tų žąsų, pripe- 
rinti ir užauginti iš jų žą
siukus ir išplatinti juos Ne
muno žiotyse ir Žuvinto, 
Obelijos ir kituose ežeruose.

Taigi mokslinės gyvuli- 
nės farmos darbuotojų ko-! bg amerikieči susirūpi.
:gręsiančiu karu. Ypač 

'atominė bomba erzina jiem
* nervus ,o nervai veržia ar

terijas ir kelia kraujo spau-

goninės pernai išleido du 
milionuš dolerių penkioms 
naujosioms ‘stebuklingoms4 
gyduolėms, kaip kad vadi
nama aųreomycin, Chloro
mycetin, terramycin, strep
tomycin ir penicillin.

Tos gyduolės naudojamos 
kovoje prieš plaučių užde-

meldynuose arba1lytles ’f°.m gydyt1’ 
J ir kaipo vaistai smegenų

uždegimui, džiovai, limpa
moms akių ligoms ir kt.

Pastaraisiais laikais vis

to priežastis yja arterinių 
kraujagyslių sukietėjimas. 
Tai kraujagyslės, kuriomis 
širdis varo kraują į kūną. 

|,Joms sukietėjus, tos krau
jagysles praranda tampru
mą, negali gana prąsitemp- 
ti kraujui praleisti.'

Bet rūpesčiai, baimės, su
sijaudinimai ir pyktis taip
gi suveržia arterines krau
jagysles ir dėl to pakylu 
kraujo , spaudimas, nors 
kraujagyslės būtų sveikos 
ir tamprios.

Dabartiniu gi laiku dau-

paramą iš Tarybų valdžios, Į atomjnė bomba erzina jiem 
atlieka darbą, kuris duos nervus ,o nervai veržia ar- 
naudingų vaisių. terijas ir kelia kraujo spau-

Apie tai rašydamas Doc. jimąe , . . s>. ...
M. Valius, Lietuvos Mokslų
Akademijos Biologijos In- Frankfurt, Vokietija. —- 
stituto direktorius, sako: Pranešama, kad vokiečių

— Kolektyviniai mū^ų valdžia vakarinėje Vokieti- 
ūkiai didžiuosis brangiausioje pageidauja daugiau a- 

aukš-; merikonų - kariuomenėskailiniais žvėreliais,
tos rūšies naminiais ‘paukš-1 prieš komuniziųo pavojų.

UŽBAIGIAMAS MILŽINIŠKAS KANALŲ TINKLAS SOVIETŲ SĄJUNGOJ
—Sovietų Sąjunga gerai 

išvysto savo kanalų tinklą, 
— rašo Harry Schwartz 
New Yorko Times’e (sau
sio 29 d. š. m.).—Jinai ti
kisi, kad 1952 metų pava
sarį jau galės stanlbūs pre
kiniai ir kariniai jos laivai 
plaukioti iš Baltijos Jūros 
tiesiog per didžiąją Rusijos 

.lygumą į Juodąją Jūrą ir

Volgos ir Dono upes. Tada 
Maskva taps penkių jūrų 
uostu.

Užbaigus Volgos-Dono ka
nalą, galiina bus sujungti 
18 tūkstančių mylių ; upi
nių vandens kelių Volgos 
klonyje ir šiaurvakarinėje 
Rusijoje su 8 tūkstančiais 
mylių upinių kelių Dono ir 
Dniepro upių srifyse.

Iš Baltųjų (šiaurinių) 
Marių, kaip daugeliui žino
ma, jau plaukia dideli lai
vai'kanalu į Onegos ežerą,

kuris sujungs

ežerą, vėl kanalu* į Lenin
grado įlanką ir, pagaliau, | 
Baltijos Jūrą. Taipjr iš 
Baltijos Jūros laivai plau- 
kiėja šiaurėn .į Baltąsias 
Marias.

Kitas kanalas' iš Onegos
ežero veda jūrinius laivus į iš Juodosios Jūros j Balti-, sai-išilgai europinio Sovie- 
Rybinsko ežerą, per jį į jos Jūrą ar atgal, kaip kad tų Sąjungos ploto. Sūpran- 
Volgos upę, kuri kanalu su- iki šiol. Ta užuolanka ve- tama, jog šis kanalų tin- 
jungta su Maskvos upe. da pro Turkijos kontroliuo-

Kai bus užbaigtas Volgos- jamą Dardanellų sąsiaurį, 
Dono upių /kanalas, laivai per, ilgąją Viduržemio Jūrą 
galės plaukioti , tarp šių į Atlanto Vandęnyną, o per 
penkių jūrų—Baltijos, BaL jį į Baltijos Jūrą.*

Kaspijos Jūrų. Iš visų tų bą, todėl Maqkva taps ir 
jūrų laivai taip pat galės vandenyno uostu.
pasiekti Baltiją ir per ją* iš- Sovietų Sąjunga jau sta- 
plaukti į Atlanto Vandeny- tydina naujus laivus pro- 
ną; nereikės jiems daryti duktams, medžiagoms ir 
tūkstančius mylių užuolan- dirbiniams gabenti tuo mil- 
ką, norint persiųsti laivus žinišku kanalų tinklu sker-

klas turės ir didelės kari
nės svarbos, kaip teigia mi
nimas New Yorko Times 
rašytojas.

o iš jo 1— kanalu į Ladogos tosios, Azovo, Juodosios iri Užbaigus tą didžiulį dar- 3 psl.-rLaisve (Liberty, Lith. Daily) -Penkt., Vas.-Feb. 2,10517'



SVEIKINIMAI LAISVĖS
B-VĖS SUVAŽIAVIMUI

Worcester, Mass/'
“Worcesterio progresyvė lietuvių visuomenė sveikina 

Laisvės bendrovės konvenciją. Kadangi šiais metais su
kanka 40 metų nuo Laisvės įsikūrimo, mes su. džiaugs
imu sveikiname tą garbingą įvykį4 ir Siunčiame širdingus 
linkėjimus, velydami, kad Laisvė gyvuotų dar ilgus me
tus, skleisdama, kaip ir praeityje, apšvietą Amerikos lie
tuvių tarpe, nurodant darbininkų klasei kelius pasiliuo- 
sayimui iš priespaudos. Siunčiame jums $58.50. Aukoja 
LLD Moterų 155 kp. $10. Po $5: Jurgis Dėksnis, Lais
vės patriotas. Po $2: J. Raulušaitis, J. Skliutas, M. Su
kackienė, J. M. Petkūnai. Po $1: D. Jusius, V. Žitkus, 
J. M, Lukas, K. Kosulis, A. Pilkauskas, J. Bernotą,. S. 
Janulis, J. Dovidonis, J. Kanapkis, V. M, Novikai, A. 
Vassil, J. Jusienė, J. Špokauskas, P. šiušąs, M. J. Žu
kai, L. Ausiejienė; B. Keršūlis, F. Petkūnas, F. Ausie- 
jus, J. Karsokas, P. Bacevičius, J. Senkus,. J. J. Pociai, A. 
Vilčiauskas, A. Meliauskas, J. Urbonas, K. Litvaitis, P. 
Jucius, H. Kalakauskienė, V. Pačėsas. K. Boguckis 50c. 
Draugiškai, LLD vyrų 11 kp. delegatas J. Skliutas.”

Brooklyn, N, Y.
“Sveikinu dienraščio Laisvės suvažiavimą, sulaukus 40 

metų jos gyvavimo, su $10 aukų. Vėliname geriausio pa- 
- sjsekimo ir po 40 metų sukakties ir plėtotis tarpe Ame

rikos lietuvių, kaip tai, tarp darbininkų ir profesionalų. 
B. ir S. Yvanauskas.”

Harrison, N. J. t
“Laisvės šėrininkų suvažiavimui: Kadangi esu ser

gantis ir esu po daktaro priežiūra, tai negaliu dalyvauti 
šioje konvencijoje. Todėl, proga 40 metų dienraščio Lais
vės gyvavimo, sveikinu su $5. Gyvuok, brangioji Lais- 
vute, per nesuskaitomus metus, nešk darbo žmonėms 
šviesą, kaip ir ligšioliai. Viso gero velijantis, Jonas Mar- 
cinkevičius.”

• Maspeth, N. Y.
“Linkime Laisvės dalininkų suvažiavimui viso gero. 

Po $5: K. Karlonienė ir Vincas Kartonas. Mrs: Kune-

Sveikatos Kultūros Klubas, Brooklyn, N." Y. 5.00 
A; Muręika, Brooklyn, N, Y. -------- '5.00
Chas. Devetskas, Laurelton, H J.----- —— 5.00
J. Stakvilevičius, Brooklyn, N.Y. -------- ---------5.00
W. ir O. Baltrušaičiai, Brooklyn, N. Y. -------- 5.00
Juozas Balčiūnus, Brooklyn,. N. Y.-------- ------- -  5.00
J. Jankaitis, Brooklyn, N. Y.----------------------- 5.00
V. ir V, Bunkai, Brooklyn, ĮO-. Y. —-------------5.00
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y.----------------------- 5.00
LLD 25 kp., Baltįmore, Md-------- ------ ,------------- 5.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y.------------- — 5.00
Ant. Globičius, Newark, N. J.----- ,----------------- 5.00
Onytė, Ke&rny,. N. J, ------ -—---^--------------- 3.00
Jonas Pocius,; Paterson, N. J.----------------------- 3.00
J. Nevulis, Elizabeth, N. J. ........................  3.00
P. Naliyaika,. Elizabeth, N. J. ,—: _— 3.00 
Petras, Richmond HilJ, N. Y. —-------------------- 3.00

'Alice Tamm, Brooklyn, N. Y. .............................. 2.00
J. Dobrow, Brooklyn, N. Y. .------------------ -— 2.00
Kazys Yuknys^- Brooklyn, N<Y.----------- .-------- 2.00
P. Paserskis, Baltimore^ Md. —----- .-------------- 2.00
M. Sapiega, Neew York Gity_— 2.00 
Mr. & Mrs, Riskevičius, Brųoklyn, N., Y. -- ------2.00
A. Romanski,; Edwardsville, ! Pa. ..... \... 2.00 
Draugas, Pittstpn,/ Pa.> vv............. ... 2.00
S. Brusokas, Brooklyn, N. Y. I-L------ —- 2.00
K. Juškauskas, Baltimore,'Md.-------------------_ 2.00
Julia Shimkus, Brooklyn, N. Y. -------- .x-------- 2.00
J. Miškeliūnas, Newark, N. J.----------------------2.00
Nap. Kisielius,’ Brooklyn, N..Y. —----------- 2.00
Viktorija Bullienė, Rochester, N. Y._________ 2.00
St. Norkus, Pittston, Pa._ i__------------------- — 2.00

V. Žilinskas/ Woodhaven, N. Y. ............................. 2.00
šermukšnis____ _____ ________ ____________ 1.00
Aldona Anderson, Woodhaven,-N. Y. -------- Į.00
John Balaika, Brooklyn, N. Y. ___________ 1.00
Aukų per laiškus ir suvažiavime .iki šios dienos ga

vome $1,800.22.
Tariame širdingą ačiū! , .

Laisves Administracija

Detroitiečių sveikinimas

Kaip Miestai Stovi
Laike dienraščio Laisves vajaus už nau

jus skaitytojus ir atnaujinant senų prenu
meratas buvo aukojama laikraščio reika
lams. Iki vajaus pabaigai' sekamai gauta 
aukų.

Auburn,, Me. ................................$47.00 <
Brooklyn, N. Y. ’..................  438.00
Binghamton, N. Y........................... 78.00
Baltimore, Md................................ 60.00
Brockton ir Bridgewater, Mass. . . 85.00
Bridgeport, Conn........................... 29.00
Chester, Pa..................................... 21.00
Chicago, 111..................................... 46.00
Cleveland, Ohio.................... 14.00
Cliffside, Park, N. J....................... 20.1)0
Camden, N. J............................... 158.00
Elizabeth, N. J........... .....................98.00
Easton, Pa. .'..................................55.00
Detroit, Mich...................................91.00
Florida, ..........  . ........................... 31.Č0
Great Neck, N. Y.............................35.00
Grand Rapids, Mich.....................   .18.00
Gardner, Mass............................'. .13.00'
Hartford ir New Britain, Conn.. 180.00
Haverhill, Mass............z.......... ...25.00
Harrison, Kearny ir Newark, N.J.78.00
Hudson, Mass...................................17.00
Hart, Mich......................................10.00
Hamilton, Canada......................... 12.00
Lowell, Lawrence, Methuen, Mass.65.00
Los Angeles, Calif...........................15.00

_____________________________________ it________________________

* • kiJU' • ■

Aukomis Laisvei?
Mexico ir Rumford, Me..............138.00
Montreal, Canada........................|. 29.00
Nashua,.. N. HL ......................    18.00
New Haven, Conn........................... 15.00
Boston ir Norwood, Mass............. 196.00u
New Kensongton, Ra.................... . 16.00
Portage, Pa.....................................J0.00
Plymouth, Pa...................................10.00
Philadelphia, Pa.............. .. . . 4.144.00

. Pittsburgh, Pa.  .......................101.00/
Paterson, N. J. ................................18.0Q
Rochester, N. Y............................... 74.00
Rockford, 111.............................. .  . 13.00
Schenectady, N. Y............................8.0’0
Springdale, Pa. ............................15.00
Girardville ir Shenandoah, Pa.. . . 54.00 
Scranton, Pa................................... 29.00
San Francisco, Calif......................   55.00

i Stamford, Conn.......... .................   12.00
Toronto, Canada. ..........................29.00
Tukahoe ir Yonkėrs, N. _Y.............. 23.00
Wilkes Barre, Pa.............................25.00
Worcester, Mass.............................98.00
Waterbury, Conn......................... 151.00
Prie šių aukų nėra priskaitomos tos au

kos, kurios buvo sukeltos įr pasiųstos Lais
ves Suvažiavimui. Taipgi mažesnių kolonijų 
aukos neskelbiamos, jos buvo paskelbta au
kavusių surašė. Visus ir visas demokratinius 
lietuvius prašome remti aukomis savo spau
dą! ■' i ;

Laisvės Administracija.

L Cuzmęris. '

SKAITYK IR MOKYKIS ®

vičienė $2. Viso $12. Draugiškai, V. Kartonas.”
Waterfrurieciai sveikina

Iš Waterbury, Cohn., K. Krasnitskas rašo, kad jie bu- 
yo šeši -susėdę aųtomobiliuje, ir kelionėje, bet išgirdo 
per radio, kad New Yorke labai sniegti-lyja, ir kadangi 
yairuotojui reikia būti namieje sekmadienio rytą, tai 
nusprendė grįžti atgal. Visvien Krasnitskas prisiuntė 
$20 ir skiria sekamai:

P. Bokas aukojo $10. ĄLDLD Draugai $5 ir K.’ Kras
nitskas $5 (pastarajam buvo penki doleriai paskirti nuo 
LLD kuopos kelionei, bet jis juos aukoja suvažiavimui 
mikipti),. . , . ' ■

Vietinis, bropklynietiš Juozas Weiss, taipgi paskyrė 
suvažiavimui $10.Į-?':. i , _  .  _ . 

. • •

Iš anksčiau buvo paskelbta, kad pinigų gauta $1800.22. 
Priskaitant šias aukas susidaro $1830.22 suma.

iaisviėčių suvažiavimui

Nuoširdi padėka visiems! L. Adm-cija.
!?’ AfflL ’ _____ i.___________

y.;Č. \ NUO PAVIENIŲ GAUTA SEKAMAI:

F. O. G., Brooklyn, N. Y. -_____________ $40.00
? ■ - *M. S., Brooklyn, N. Y.________________ ... 25.00

■ LDS 3-čiat Apskritis, New York ir New Jersey
per Joną Katiną______________ _____ ' 25.00

J» ir O. Deltuvai, Laisvės patriotas, V. Stan
kevičius, Baltimore-Hanover, Md.----------- 25.00

* į Ą.z Weldges, New York City ...........................  25.00
Petras Kapiskas, Brooklyn, N. Y._____ _—__ 20.00
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md.-------— 20.00
Nuo chicagiečių (per L. Prūseiką) -----------14.00
LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y._________ 10.Q0

.a. , M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y.-------------- 10.00
’ J, Zaleskas, Union, N. J._______________ :_ 10.00

Walter Lukmin, Brooklyn, N. Y.____________ 10.00.
. J. Urbonas, Brooklyn, N. Y._______________10.00

Draugas, Scranton, Pa.----- ------------------------ 10.Q0
A. ir B. Kalakauskas, Brooklyn,. N. Y._______ 1Q.00
J. ir S. Cedronai, Brooklyn, N. Y.___________ 10.00
F. P. Malkaitis, Clinton, N. J.___ __________ 10.00
A. P., Brooklyn, N. Y. —2--------------------------  5.00
S. Griškus, Broklyn, N. Y.__ _____-----r_____ 5.00
Petras Dumbliauskas, Brooklyn, N. Y.___ 5.00
K. ir L Levanai, Brooklyn, N. Y.___________  5.00

"LDS 13’kp., Richmond Hill, N. Y. 5.00
Alekas ir Domicėlė Veličkai, Brooklyn, N. Y. ' 5.00 
4. Vinikaitis, <So. Ozone Park, N. Y........................ 5.00*
V> Skuodis, Brooklyn, N. Y.__ _______ ______ 5.00

• M^ Liepus, Woodhaven, N. Y.__ ____________5.00
£reo. Wareson, Brooklyn, N. Y._____________ 5.00
Geo. Bernotą, Woodhaven, N. Y. ,___ :__ ________5.00
Brooklynietis Kriaučius ________________ _ 5.00

p , Katrina Petrikienė, Brooklyn, N. Y. :____  5.00
1 Vincas Rudaitis, Brooklyn, N. Y.___________  5.00
B V. ir O. Žilinskai, Kearny, N. J._____________ 5.00

P. Babarskas, Brooklyn, N. Y.-------------------- 5‘;Q0
Elizabeth Yumplot, Paterson, N. J.-------------- 5.00
Povilas Papievis, Brooklyn, N. Y. -------------------5.00

; A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. -------5.00
•V» ir O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y.----- ------------ 5.00
Lietuvių Moterų Klubas, Brooklyn, N. Y. ______5.00
Klubietė, Brooklyn, N. Y._ T---------- ------------5.00

Įv Zigmas Dailiūnas,- Brooklyn, N. Y.___________ 5.00
’F. ir M. Krungliai, Woodhaven, N. Y. _1_____ 5.6o
G. ir A. Šleiviai, (Brooklyn, N. Y...........................  5.00
G. ir A. Daugėlai, Richmond Hill, N. Y.____ --5.00
Mrs. Pross, Brooklyn, N. Y. (telegrama) 5.00
M?/ry Kręįyęnieųe, Brooklyn, N. Y/^^r-w^J^^^.5.06 
V. Šibeikienė, Brooklyn, N. Y.____________ _ 5.00

\ .......... .............. :____

Detroitięčiai sveikina Laisvės7 bendroves suvažiavimą 
ir patį laikrąštį jo 40 metų sukakties progą. ,

Visiems Laisvės suvažiavimo' dalyviams reiškiame 
nuoširdžiausių linkėjimų jūsų darbuotėje, kuri yra sun
ki, nes gyvename kritiškus ląikus. . . .

Kad mūsų linkėjimai būtų reikšmingesiii, įteikiame 
dovanėles. Aukojo sekami: , ' • ,v);

Moterų Pažangos Klubas__ _____j____ —__ $10.00
Draugai ____ _______________ _____ _ ' 15.00
P. ir M. Smalsčiai____ __ ___________u.___  15.00
J. Dapkus___________ ________ _______ ___ 5.00
P. Jočionis ____________________ _________  5.00
Dom. Grina__ _______:___ _____ :__ _______ 5.00
Dom. Mosteįkis _________ r;___ -/i-______5.00
Po vieną dolerį: Petr. Tijūnas, R., Skąrūpskis, J. Ara- 

nuk, Jur. Nausėda, Pov. Lyben, Dr. Palėvičius, M. Ba- 
tulevičius, O. Krakaitienė,’ A. J., Pr. Gustaitis ir N. As
trauskienė.

Viso $61.00. •' * . , / . ' t
■ . Draugiškai, P. JOČIONIS

AMERIKOS TAIKOS 
ŠALININKŲ BALSAS

... .. ; • i i ' J
(Tąsa nuo Z-ro pusi.)

Sąjungą po 1927 niėtųj 
grįžtame į tėvynę . kupini 
pasiryžimo pasiekti vienybę 
taikos dėlei,' vienybę^ stovin
čią aukščiau už. visokius 
skirtumus.

Mes daug ką suprątome, 
ir mus įkvėpė mūsų trumpa 
pažintis su nauju pasauliu 
jūsų šalyje. Bet mes grįž
tame namo ' kaip šalininkai 
tik vieno labai svarbaus rei
kalo — reikalo atnaujinti ir 
t^sti kovą už taiką. Ir šią 
viėnintęlę idėją mės skleisi
me kiek galint plaęiau. )

Amerika Juri daugiau ži
noti apie Tarybų Sąjungą, 
bet yisų pirma Amerikai 
reikalinga taika1 su Tarybų 
Sąjunga. Čia yra raktas 
dabartinei krizei isšpįęsti, 
Čih yra raktas užkirsti ke
lią' pasauliniam karui, ka
rui, ..kuris pavers visą pa
saulį griuvėsiais, ko hęiš- 
vengs taip pat ir pati Ame
riką. • -L .

Jūsų vaįšinguįias tik su
stiprino šį mūsų įšitikini- 
mą.; Tai buvo pagrindinis 
'klausimas,- . . kurį sprendė 
Antrasis Pąsauli'nią- .Tai-; 
kbš . Šalininkų Kongresas 
Karšuvoje, įr mes padešitne 
visas pastangas . jo. nutari
mams įgyvendintą ..... ..

Mes draugę kovosime , už 
j tai,, kad ^išvaikytume tam- 
siūs debesis, susikaupusius 
ties mūsų galvomis. Drau

ge .pieš nugalėsime ir iš
saugosime taiką.

Pasirašė:
.

Kun. Robert M. Muir, 
Pauline • Taylor, Charles 
Howard, Charles Proctor, 
Pr. John Ą. Kingsbury, 
Ląurd L'eek^ Dorothy Bush
nell Cole, icun. Willard Up- 
hdus, James W. Miller, 
TKeresą fiob'insoh, Carl R. 
FlodqaiSt, Charles Collins, 
Harold E. Ward, Edmund 
Botrrowicz, > Molly Lucas, 
Yollanda Hall, Jack Kleek, 
vr kt. ♦ •

United Mine Workers 
of ! America prezidentas 
John L. Lewis pilnai pa
tenkintas neseniai pasira
šytų kontraktu su minkš
tosios. anglies kasyklų sa
vininkais. Mainieriai lai- 

, ipęjopakėlimą PO
$1.60 per,, dieną;

Vabzdiniai (vabzdžialesiai) 
paukščiai išnaikina labai daug 
vabzdžių, šikšnosparniai min
ta tik vabzdžiais. Šiuos paukš
čius ir šikšnosparnius galima 
panaudoti kovai su kenkėjais. 
Todėl reikia sudaryti ypatin
gai geras sąlygas šikšnospar
niams ir paukščiams veistis: 
parūpinti jiems gerų vietų 
lizdams sukti, .apsaugoti juos 
nuo priešų.

Daugelis vabzdžių — plėš
rūs. Jie minta kitais vabz
džiais? Daugybė įvairių vyčių 
ir musių-tachinų vystosi mis
dami vabzdžių vikšrais. Pas
tebėta, kad-žymiai daugėjant 
bet kurtoms vabzdžiams, dau
gėja ir iš, jų gyvenantieji pa
razitai. Vyčiai ir ,musės-ta- 
chinos — labai geri žmogaus 
padėjėjai kovoje, su kenkė
jais. Kai kuriuos iš jų žmo
gus jau išmoko panaudoti 
šiam reikalui.

Amerikoje viena boružių 
rūšis jau seniai naudojama 
amarams naikinti. Amarai —■ 
augalų kenkėjai. ■Specialios 
organizacijos parūpina dau
gybę boružių r nedidelėmis 
dėžutėmis pristato jų į vietą, 
į vaisių sodus. Ten jas palei-’ 
džia. Daug tūkstančių hekta
rų sodų Amerikoje išgelbėjo 
nuo pražūties kaip tik šie 
maži vabalėliai.

Yrą bakterijų- ir grybelių, 
nuo kurių vabzdžiai suserga 
epideminėmis ligomis. Panau
dojus šias bakterijas ir grybe
lius kovai su kenkėjais, gali
ma pasiekti gerų rezultatų.

Biologinės * kovos priemonės 
labiausiai pageidaujamos. Bet 
naudojamos jos retai ir nedi
deliu' mastu. Mes dar .mažai 
težinome apie tų vyčių ir ta- 
ch'inų gyvenimą. Mes nemoka
me tvarkyti jų veisimosi. Kai 
to išmoksime, įsigysime tik
riausią priemonę žalingiems 
vabzdžiams naikinti.

Pas- mus TSRS biologinis 
kovos metodas su kenkėjais 
įgauna didelę reikšmę. Kovo
je su vaisėdžių '‘kirmėlaitė
mis” naudojama ypatinga bo
ružių rūšis — novius, atvežta 
iš Australijos. Bet ypač efek
tingai pasireiškė mažytis vy- 
tis-kiaušėdys, vadinamoji tri- 
chograma. Naikindama vais- 
ęęlžius, trichograma kai ku
riose vietose sumažina obuo
lių kirmljimą. •
49. Nariuotakojų kilmė.
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Kas buvo nariuotakojų pro
tėviai ? Nariuotakojų kūnas 
padalytas ąareįiais; nervų si
stemą sudaro pilvelio grandi
nėlė šū mazgeliais kiekviena
me kūno narelyje. Vadinasi,' 
ir protėvio reikia ieškoti tarp 
tokių gyvūnų, kurių kūnas pa
dalytas, nareliais ir turi nervų 
grandinėlę Rilvelyto- Tokie, 
gyvūnai yra Raliuotosios, arba

žieduotosios kirmėlės, žemes
niųjų vėžiagyvių vikšrai labai 
panašūs i nariuotųjų kirmėlių 
vikšrus, žemesniųjų vėžiagy-, 
vių vikšrų ir nariuotųjų kir
mėlių vikšrį panašumas yra 
dar vienas jų artimos gimi
nystės įrodymas. Nariuotako
jų protėviai — senovinės na
guotosios kirmėlės — davė 
pradžią kadaise gyvenusiems 
pirminiams nariuotakojams, o 
iš jų jau, atsirado dabartiniai 
vėžiagyviai, voragyviai, dau
giakojai ir vabzdžiai.
DYGIAODŽIAI.

Visi dygiaodžiai yra jūrų 
dugno gyventojai. Savo pava
dinimą jie gavo todėl, kad 
daugumas jų odoje turi klin- 

i tinių dyglių arba gana ilgų 
adatų. Bet pagrindiniai požy- 

i miai, dtjl kurių šie gyvūnai iš- 
I skiriami’ į atskirą tipą, yra ne 
I tie. Kaip toliau pamatysime, 
dygiaodžių išoriniame ir vidi
niame sand are ir gyvenimo 
būde yra daug kas savotiška, 
būdinga tik šiems gyvūnams. 
50. Jūrų žvaigždė — 
dygiaodžių tipo atstovas.

./ ■ -

Įvairios jūrų žvaigždžių rū
šys paplitusios visų platumų 
jūrose ir vandenynuose. Pas 
mus tik Baltijos ir Juodojoje 
jūroje tų žvaigždžių neranda
ma. šių jūrų vanduo joms ne
pakankamai sūrus.

Išorinis kūno sandaras. Iš 
pirmo pažvelgimo į jūros 
žvaigždę matyti, kad ji, iš ti
krųjų, turi -žvaigždės pavida
lą, t.y. spindulinę simetrijų.

Didžiosios dalies jūros žvaigž
džių kūną galima perplauti į 
dvi simetrines dalis penkio
mis kryptimis. Kitaip sakant, 
jūros žvaigždės kūnas turi 
penkiaspindulinę simetriją.

Pažiūrėkime į jūros žvaigž
dę iš apačios. Centre pamaty
sime burnos angą ir penkis 
nuo jos einančius griovelius: 
kiekviename spindulyje po 
vieną griovelį. Iš tų griovelių, 
paprastai, kyšo po dvi eiles 
prisiurbiamųjų kojelių.

.Nugaroje, taip pat pačia
me centre, matyti užpakalinė 
anga. Nuo jos truputį į šoną 
ipatyti kliptinė retine plokštu 
lė su mažytėlaitėmis skylu&»P 
mis. '

t

žvaigždės odoje esančios 
plokštelės, taip pat kaip ir 
kieti kauburėliai ir dygliai, 
kurių pilna odos paviršiuje., 
sudaryti iš angliarūkštinių 
klinčių. Plokštelės neprisp’aus- 
tos prie viena kitos,: todėl 
žvaigždės savo spindulius ga
li lankstyti į visas puses.

Tarp kauburėlių ir dyglių 
nugaros pusėje yra išmėtyta 
dyglių, panašių į žnypleĮes; * 
jais žvaigždės nuvalo nuo 
odos prilipusius smulkiu^ ‘ 
daiktus. Kai kurios žnyplelės 
turi nuodinių liaukų.

Gyvos jūros žvaigždės kiek
vieno spindulio gale galima 
pamatyti raudoną dėmelę; t 
tai regos organas, sudarytas 
iš kelių duobučių, išklotų da
žomąja medžiagai (pigmen
tu).

Valstybės sekretorius Dean Achęson (kairėje pųWe* 
je) ir jo pagelbininkas John Foster Dulles po konfe
rencijos su prezidentu Trumanu.

4 psL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penkt., Vas.-Feb. 2, 1951
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SKOLA NE RONA

Philadelphia, Pa.
minučių. Praėjus tam 
rodyklė reikalauja kito, 
to neišpildysi, tai poli- 
užkiš bilietą, kas reiškia

A. VIĖNUOLIS-ŽŪKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

s (Tąsa)
—Su dievais, bajoriene, su. dievais ir 

tau, Laimute . . . Kai būsite Marienbur
ge, neužmirškite ir m'anęs pas kunigaikš
tį užtarti: ir aš daugelio savųjų vyrų ne-

, tekau. Su dievais ...
Po valandėlės kryžiuočių būrys su 

,garbingomis įkaitėmis traukė toliau, o 
žemaičiai nujojo sau.

Ir tik vidunaktį būrys pasiekė padu
bysio vokiečių pilaitę ir įsiprašė nakvy- 
nes.

Rytojaus dieną, anksti rytą, iškeliavo 
toliau ir į vakarą pasiekė panemunės ke- 
M ■ ■

Pakeliui' atsisveikino su Kūlgailiu; jis 
’sugrįžo į savo sudegintą sodžių.

Antrą naktį praleido būrys viename 
sodžiuje, kuriame rado daug prisikim
šusių grįžtančių nuo Vilniaus kryžiuo-

• čių, žemaičių ir svetimšalių riterių bei 
karių. xxviii

V JCryžiuočių kariuomenė, papildyta 
naujų, perėjusių Vytauto pusėn lietuvių 
Sūrių, grįžo į Prūsus daug didesnė, o

* svetimšalių riterių bei karių eilės taip 
praretėjo, kad kai kurios jų dalys riebe- 
priskaitė nė pusės savo pirma buvusių 
kovotojų.

Grįždami jau nebemedžiojo Panemu
nės ir Sūdavijos giriose ir nebeturėjo no
ro / mėginti savo ginklų į pagonių 
sprandus, o visi skubėjo namo ir glaudė
si arčiau prie Nemuno.- Nebegiedojo nė 
šventų giesmių; retai kas kalbėjo rožan
čių; visiems išdulkėjo iš galvų atlaidai

> ir pagonių krikštas. Dievobaimingasis 
Saksonijos hercogas ir smarkusis krikš
čionis Anglijos grafas Derbi nuo Kauno 
abu plaukė Nemunu valtimis ir išlipdavo 
į krantą tik pasišildyti ir pernakvoti. 
Narsūs riteriai, atidavę ginklanešiams 
savo ginklus, traukė panemune ant iš
vargusių, sublogusių arklių, susikišę į

* į nkoves rankas, ir šildėsi pakelėje prie 
” pakurtų laužų. Prieš naktį visi veržda

vos naktigulto į žemaičių trobas. Kar
tais tiek jų prisigrūsdavo, kad kiti, ku
rie buvo labai pusilpę ar ligoti, ne* nebe
atsikeldavo. Kaip tyčia, buvo labai, šal-

• tos naktys, Nemunu ėjo ižas. Daug kry-
• žiuočių, ypač anglų ir prancūzų, sirgo 

drugiu ir šiltine. Sužeistus ir sergan
čius gabeno Nemunu* tomis pačiomis 
yaltimis ir tais pačiais laivais, kuriais 
pirma vežė mašinas ir maistą. Kiti, ne
tekę arklių, varėsi pavandeniu ant pa-

. sidirbtų plaustų. Mirusius kelyje pasku
bomis ir be jokių kariškų ar bažnytinių . 
iškilmių laidojo Nemuno salose, karkly
nuose, o kitus išvargę knechtai naktį iš
mesdavo į krantą ir palikdavo nepalaido
ję, tik pasiimdavo sau jų ginklus, drabu
žius ir šiaip geresnių daiktų.

N Vytautas su savo lietuvių žemaičių 
pulkais traukė paskutinis, tuo pačiu lyg 
■apsaugodamas svetimšalius ir ♦kryžiuo- , 
čius nuo Skirgailos vijimo’s. Kad neuž
sikrėstų nuo svetimšalių šiltinėmis ir 
kitomis ligomis, kunigaikštis draudė sa- 

? yo* kariams nakvoti tose trobose, kurio- 
fe apsistodavo kryžiuočiai ir svetimša
liai, Visus sergančius ar atsilikusius 
svetimšalius jis liepė gabenti į panemu
nės vokiečių pilaites, savuosius išskirsty-

. davo po žemaičių kaimus.
J | y Komtūro Hermano būrys su garbingo- 

mis įkaitėmis pateko į pačią grįžtančios 
kunigaikščio kariuomenės tirštumą. Ba-

, jorienė Khystautienė tuojau sužinojo iš
> Šarkos, kur keliaują ir abu jos sūnūs.

Komtūras Hermanas labai norėjo išsi
nerti iš .kunigaikščio pulkų ir pasivyti 

•. savuosius, bet nebuvo kas daryti; bajo-
- rienė tyčia rytą užtruko ir išjojo tik 

tuomet, kai pasijudino žemaičiai.*
Su savo sūnumis ji pasimatė per pietus a 

viename panemunės sodžiuje, kur Š&rka
Ej,surado jų pulką. Griaudus buvo jų su

sitikimas, Motina pirmučiausia klausė 
apie tėvo mirtį, apie laidotuves. L^ima

' verkė apsikabinusi broliūs, pasakojo . apie 
savo belaisvę apie pilaitės ir žmdiihį Ii- kariuomenės- Prūsų žemę ir'pa-
kimą. Tačiau Knystauto sūnūs kaipo |aliau^žfengš į Marienburgą. Pakelėse

K lotinai ir seseriai apie kažkokį naują 
žygį’ į Vilnių, apje žemaičius, ordiną ir

• apie t4i, kad tuo tarpu nereikiį prie-
8 Si ^iuo.čiamstr °. Pąsitikėtį.savo ža vežas. ka 6 

zĘunigaiksciu ir nusilenkti jo valiai. &
O kaip'gi mūsų pilaite?, inūsiį dva-

rai, turtai, žmonės?—aimanavo bajorie- 
nė.

—Pilaitę jie iš mūsų išplėšė kardu, 
kardu ir mes iš jų' atsiimšime. O dėl tur: 
tų, brangi mamute ir sesute, tai jų daug 
pas kryžiuočius, — nuramino motinų ir 
seserį Kristijonas.

—Be to, brangi mamute ir sesute, ne
paliksime jiems skolingi Už klastas ir ap
gaulę—su kaupu atsilyginsime: žemaitis 
už kryžiuotį ir kardu narsesnis, ir klasta 
gudresnis!—griežė ant kryžiuočių dantį 
ir Manivydas.

I • \

Paskiau senas Visimanta papasakojo 
jiems apie pilaitės ir dvaro reikalus, apie 
kryžiuočių įgulą.

Riteriui Griežei labai nepatogu buvo 
bičiuliautis su Knystauto sūnumis, bet 
jie visi po Vilniumi taip buvo susidrau
gavę, kad dabar Kristijonas ir Manivy
das neiškentė jo nepasveikinę, kaip nu
galėtojo dvikovoj, ir padėkojo už mo
tinos ir sesers palydėjimą. Mandagiai 
padėkojo jie ir komtūrui Hermanui. To
liau patys pasiėmė motiną ir. seserį ly
dėti į Marienburgą. Senam Visimantui 
ir keliems dvariškiams buvo įsakyta 
grįžti atgal į pilaitę ir labai jau nesi
priešinti vokiečiams.

Atsiskirdamos nuo kryžiuočių, padėko
jo už globą komtūrui Hermanui ir rite
riui Griežei ir bajoriene su dukra.

Riteris Grięžė- buvo nepatenkintas jų 
atsiskyrimu, bet nebuvo kas daryti. Toji 
kelionė jam taip buvo maloni, kad jis ir 
miegodamas apie Laimą sapnuodavo. 
Jei kariaujant ties Vilniumi jis nė va
landėlę negalėdavo užmiršti gražuolės 
Laimos ir kankinosi, kad vargu kada be
galėsiąs ją pamatyti, tai dabar pats li
kimas už visas tas išilgėtas valandas at
pildė šimteriopai. Ir į.kbvą su Hansu 
Zvibaku stojo jis daugiau dėl to; kad tas 
be pagarbos elgėsi su bajoriene ir jos 
dukra; o'dabar kelionėje jis neatitrauk
davo nuo jos akių. Būdavo jam didžiau
sias malonumas, didžiausid laimė persi
mesti su Knystautaite vienu kitu, rodos, 
nieko nereiškiančiu žodeliu, paduoti jai 
lankąs strėles, prilaikyti jos žirgą arba 

met prisiliesti prie jos drabužių. Anksti 
rytą, po nepatogių nakvynių, jis sdtik- 
davo ją džiugiau,* negu patekėjusią sau
lutę. Per tas kelias dienas, praleistas pi
laitėje ir kelionėje greta savo širdies da
mos, riteris Griežė pasijuto artimesnis 
esąs kūnu ir siela tiems žemaičiams, ne
gu savo kryžiuočiams. Be galo malo
nūs ir žavūs atrodė jam tie padubysio 
šlaitai, jaukioj ir tos'baisiausiai nykios 
girios, kurių jis pirma taip vengė. O kai 
pamatė Laimos brolius, pasirodė jie jam 
brangiąusi ir artimiausi pasauly žmo
nės. Ir kaip jį dabar varžė komtūras 
Hermanas ir visi ordino įstatymai ir pa
pročiai! Bet toji viltis, kad vii dėlto 
jis dabar kelionėje bus netoli jos, o vė
liau galės matytis Marienburge, džiugi
no jį ir nebedavė’nusiminti.'

Tiesa, Vytauto pulkuos buvo daug gra
žių jaunų lietuvių ir žemaičių bajorų, 
ten buvo ir bajoras Skėrsgaudas, ir gal 
tik tas vienas nedavė jam visiškai 
džiaugtis dabartimi ir ateitimi. Vis dėl
to jis, šiaip ar taip, kryžiuočių riteris, 
Hanso Zvibako bendras ir žepiaičių prie
šas. Jei reikėtų jam savo laimę spręsti 
ginklu, Jis nieko nepasibijotų, visus lie
tuvius ir žemaičius bajorus dvikovon iš
šauktų; kad tik pasirinktų jį: Laimos 
širdelė; bet jei ji paniekins jį, kaipo 
kryžiuotį, o pirmenybę atiduos kokiam 
žemaičiui . Ir riteris Grieže vėl pradė
davo nerimauti ir savo žirgą pentinais 
badyti, norėdamas pavyti jų pulką ir, 
nors -iš tolo, ją pamatyti. Ir kai pūsda
vo iš to krašto vėjelis, regėdavos rite
riui, kad pati palaimą iš tos pusės dvel
kia.

Nesidžiaugė įvykusia permaina nė 
Laima Knystautaitė. . Ir ji vis grę^ės at
gal, ir lauke Griežės pasivejant.

Po trijų dienų kelionės pasiekė sąjun-

juos' sutikdavo smąlsuolių minios ir 
b&davoš, kad tiek daug jų išjojo, o 
mąža tesugrįžta. . Ypač stebėjos,' 
tiek nedaug vedasi belaisvių ir tiek

ste- 
tiek 
kad
ma

Ponia į savo sūnų: “Valgyk, vaikeli.
Jeigu nevalgysi pusryčių, užaugęs negalėsi būti to

kiu pasekmingu korporacijoj prezidentu, kokiu yra 
tavo tėvelis!”

Worcester, Mass
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Kelios savaitės atgal Richard 
Janulis iškeliavo į Korėją. Tė
vai yra labai nusiminę.. Dabar 
jo sesutė Helen ruošiasi ištekėt 
už George W, Smith, antrojo 
pasaulinio karo veterano. Ves
tuvės įvyks kovo 17 d.

Eina slaptos kalbos, kad Ai
do Choras neteksiąs dviejų, vai
kinų iš šokėjų grupės. , Tėvai 
jų planų nežino.

Norwood© vy'rų grupė jau 
neteko savo mokytojo Richardo 
Barriso. 
Šamo 
kloties

Jis tarnauja Dėdės 
orlaivyne. 
ir sveikam

mus plieno

Geriausios 
sugrįžti.

ir vielų iŠ- 
pilno laiko.

Pas 
dirbystės nedirba 
Sako, kad ne apsigynimo dar
bas, tai gauna po. dvi ar tris 
dienas j savaitę dirbti.

Kelios savaitės atgal John 
Hancock Insurance kompanija 
paskelbė, kad pilnos apdraudos 
nemokės tiems, kurie eina į ka
rą, kaip į povandeninį laivą, 
prie tankų arba orlaivyne tar
nauti. Sako, tiems išmokės 
tiek, kiek yra įmokėtą.

Teko girdėti per Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, bankietą, 
kaip Aido Choro organizatorė 
prašė visus nepamiršti' ateitie į 
choro repeticijas. B'ūtų gerai, 
kad ji pakviestų ir Savo bro
lius ir sesutes.

A ___ . •'

Kodėl choras dabar susilp
nėjo? 1) Tūli bijo, kad kas 
jų nepavadintų “raudonais”;
2) kad mokytojas apleido cho

rą—-dėl nesveikatos; 3) tūli jo 
nariai eina kitur pasižvalgyti, 
bet užmiršta sugrįžti į chorą ir 
jame dirbti

J^orcesteneiis

Chicago, 111
Andrulio tardymas 
greit baigtas.

Atnaujintas V. Andrulio tar
dymas imigracijos department© 
greit baigėsi. Jis atnaujintaš 
dėl to, kad vertimai iš Viln.ięs 
nepriduoti, kuomet pirmiau 
bąigtas tardymas..

šiuo xtarpu vertimai buvo pa
ruošti. Valdžios advokatas ne
turėjo jokių klausimų, nei pasi
priešinimo. Net ir vertėja he- 
klausineta tuo reikalu. Andru
lio advokatė Pearly Hart •irįi 
neturėjo nieko pridėti, tai tar
dymai greit baigtas. .

Tą pačią dieną baigėsi tardy
mas ir James Kellerįo, darbo 
unijų veikėjo. ’ *

Continental Can > 
darbininkai streike

Apie ^y509 -€lontinentaH€km

Kad ir atsargiausiems auto 
vairuotojams, prie šiandieninio 
susikimšimo miesto centruose, 
pasitaiko neišvengiamos nelai
mės ir kith nemalonumai. ,

Biznio centruose šalygatviuo- 
1 e t

se pristatyta dėžučių, į kurias 
automobilistai turi įmesti centą 
už 15 
laikui, 
O jei 
cistas
jau viršlaikį, ir už tai turi už
simokėti vieną dolerį į 48 va
landas, 
kėši 2 

1950 
mentas
30,000, kas sudaro $60,000. Šio
mis dienomis siunčia visiems 
laiškus, reikalaudami užsimo
kėti.. Kurie to nepaklausys, 
turės stoti prieš teisėją.

Reikia pažymėti, kad į 
mas dėžutes sukišo vien 
tais apie $28,000.

progresyvių, sulaukę auksinės 
sukakties.

Kaipo tokie, turėtų būti pa- 
• gerbti surengtu pobūvių. Daug 

iš mūsų nesitikime sulaukti tos 
laimės. Tai nors pagerbkim 
tuOs, kurie sulaukia.

To neišpildęs, užmo- 
dolerius.
metais policijos depart- 
sdrinko tokių bilietų

mini-
cen-

Už, 40 valandų

Jau trys mėnesiai, kai 
diskusijos tarpe miesto valdi
ninkų ir manadžerio Sharpe už 
40 valandų į savaitę, vietoj da- 

'bar dirbamų 44-48 valandų. 
' Prašymai paduoti policistų, ug- 

muuani. niagesių, parkų darbininku irkui vadovauja, plieno darbiniu- 
kų unijos lokalas 2645.

Derybos prasidėjo, jau laike

Co. darbininkų šios kompanijos 
įmonėse išėjo streikan, reika
laudami algų pakėlimo. Strei-

eina

PADĖKA

Reiškią nuoširdžią padėką 
Lietuvių, Moterų Klubui už su
rengimą gražios pares, kad pa
minėti mano 35 metų sukaktį.

Ačiū už puikią dovaną. Vi
soms draugėms ačiū.

H. Turėtiems

šiukšlių surinkėjų. > 
Pradžioj buvo numatoma, 

naujų metų, bet dabar nutrūko.jkad*eis «alion ^s įstatymas 
ioiA uz- trumpesnes valandas. Ta-

Įčiau iš paskiausių miesto tary
bos- susirinkimų nesimato tos 
laimės — dėl išlaidų ir trūku
mo darbininkų. O vienok nuo
savybių savininkai turės šie
met sumokėti pakeltais taksais 
arti milijono dolerių, iš kurių 
ketina pridėti pakėlimą algų. O 
kaip tas viskas užsibaigs, 
vėliau žinosime.

Unija reikalauja 12 Vž ęento 
valandai algų pakėlimo. Kom
panija tik 7 centus pasiūlė.

Policija pašaukta prie įmo
nių Clęaring’e ir Chicagoje.

Chicagoj yra 7 kompanijos 
įmonės.. ' U-s.

Roseland, Ill

IŠTEKĖJO
Viena Lietuvių Moterų Klu

bo narė ištekėjo ir medaus me
nesį praleido Floridoje. Jau 
sugrįžo namo.

Linkime jiems geros laimės 
ir daugiau darbuotis. M. M.

Plaukymo varžybos žiemą

Į Lvovą išvyko Kauno plau- 1 
kikų rinktinė, kuri ten treni
ruosis žiemos baseine. Po to 
kauniečiai ,dalyvaus Lvove 
įvyksiančiose tradicinėse sep
tynių miestų plaukimo varžy
bose^ į kurias pakviesti Ukrai
nos, Baltarusijos, Estijos, Lat
vijos plaukikai.

Pradėtas Vilniaus - žiemos 
baseino projektavimas. Tary- • ‘ 
bų Lietuvos sostinės sportinin
kai turės modernišką baseiną, 
kuriame ištisus metus būs ga
lima rengti plaukimo ir šuolių 
į vandenį treniruotes bei var
žybas.

IŠ ALDLD 79 kp. veikimo

; LLD 79 kp. susirinkimas 
sausio 17 d. buvo skaitlingas.

Kuopos .fipapšų raštininkas 
pranešė, kad pilnai pasimokėju-! sunku 
šių narių .turime 129, o nepa-Jš savo ponų. Taip pat yra sun- 
simokėjusių yra dar 
Du nariai mirė.
šiem nupirko vainikus už $10 Didysis, mat, be jokio pasigai- 
vertes. 7”'

Paskui sekė apskrities kon-' 
fęrencijos delegatų :

\ Didelis suėda mažą
Gyvenimas — tai mūsų 

kykla. Jau esame gerai patyrę, 
kad pavieniam darbininkui yra 

i iškovoti daugiau algos
VZ 1O OC4 w pvipj, Aaip pcvv x OUH-

apie 2O.[ku smulkiam bizniui verstis, 
Kuopa mirų-'kad atsilaikyti prieš didesnį.

Ižde kuopa turi $63. | Įėjimo ėda mažąjį.
( Čia per daugelį metų gerai 

i raportai, vertėsi Spanelle Super Stores, 
Raportai buvo priimti ir kuopa Ine. šiomis dienomis pasidavė 
pasisakė ih’hmtus tarimus kon- bankrūtui,. nes negali atsilaiky- 
ferencijoje vykdyti gyvenimam ti prieš gerai' ištobulintas 

Valdyba pasiliko veik ta pa- First National ir Atlantic & 
ti, tik užrašų raštininko (K. Pacific krautuves.. Pastarosios 
Dagio) vietą užėmė A. Kava- kompanijos, .įsteigė savo krau- 
liauskas. Organizatorium iš- tuves šalia esančių, ir tuo būdu 
rinktas A. , Maziliauskas-—Ka-1 
valiausko vieton.

Parengimų komisija raportą- už juos neužsistoja, lygiai, kaip Irnrl o i-»4-1 v-vy i I • v • , i i • •

liauskas, Organizatorium

vo, kad artimoj ateityj su
rengs parengimą.

Nutarta, kad kuopos vardu 
būtų lankomi serganti nariai.. 
Šiuom tarpu serga B. Kirkie- 
nė, visų, pažangių organizacijų 
narė. tJi turėjo sunkią opera
ciją. Dabąr randasi savo na
muose, 8359 Aberdeen St.

■ .puvęs narys, ir daug veikęs 
pažangiam judėjime V. Dargis, 
Juodos, tėbesiranda sanatorijoj, 
^ųięmas veikėjas ir ištikimas 
darbo klasės s^hus A. Stalnio- 
njs taipgi išvežtas ligoninėn. 
Reikėti) apie juos sužinoti dau

giau žinių ir <aplankyti juos.
i c , IGNAS

. Lo’ndjiiii; -L-. ByŲnėš ton- 
dbho čĮallėš mokyklų valdy
ba. uždraudė aiškint lyti
nius klausimus pradinėse 
mokyklose.

Matthew A. 
BUYUS 

(BtJYAUSKA^) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Ncwatk 5, N; J. 

MArket 2-5172

mo-

mažosios turi mirti. Smulkūs 
vertelgos neorganizuoti, nieks

įr už neorganizuotus darbinin
kus.

AKMENE, 1950' m. lapkr. 
30 d. ždanovo vardo kolūkio 
agitaciniame punkte vakarais 
gausu žmonių. Neseniai agi
tatoriai Dargis ir Kučinskaitė 
skaitė kolūkiečiams paskaitas 
apie tsirybihę demokratiją, 
tarybinę rinkimų sistemą,. ta
rybinių piliečių teises ir pa
reigas. V. Daknys

SKELBKITeS LAISVeJE

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

L.D.P. Kliubo mitingas įvyks sek
madienį, vasario 4-tą, pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Visi kliubiečiai daly
vaukime, neš yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. f

Kliubo mitingui pasibaigus prasi
dės L. L. Draugijos kuopos mitingas. ’ 
Tad taipgi visi nariai dalyvaukite 
mitinge. »

Abiejų organizacijų mitingai at
sibus Kliubo patalpoje. (23-24)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, 2 d. vasario, 7:30 

vai. vakare, 29 Endicott St. Svetai
nėje įvyks ąbįejų LLD kuopų, val
dybų susirinkimas. Todėl čia drau
gės ir draugai, prašau įsitęmyti. 
Pageidautiną ir abiejų kuopų veikė
jai kartu dalyvauti. — J. M. L.

(23-24)PAGERBKIME
Sausio 14 d. vietinėj radijo 

programoj, vedamoj J. Yanu- 
šio, ,buvo sudainuota dainelė J. 
ir M. Negžentaičįams jų 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį paminėti.

Negžentaičiai yra pažangūs
ir ilgamečiai Laisvės skaityto- sario, 2:30 vaj. pp pietų, 
jai, priklauso pažangiose orga- p^ome^WnkyU5'1^“ 
Tiizacijose.i Jie gal dar pirmi iš choro Korespondentas...

, WOHCESTSB, tyASS.
Aido Choro praktikos jyyksta 

kiekvieną sekmadienį, 2:30 vai. po 
pietų, 29 Endicott St. Svetainėje. 
Reiškią, pagal Choro komisijos pa
tyrimą, praktikos įvyksta valandą 
vėliau, kad visi ir visos galėtuine 
pavalgyti pietus. Sekamos choro 
praktikos bus sekmadienį, 4, d. va- 

................ jus ir 
[ainuoti 

J. A.. K., 
. 123-24)

prašome atsilankyti

< CHARLES .1. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DlREKTOiUVS

5 psl.*-Laisvė (-Liberty,-‘LilK. Daily) -Penkt.,'

Liūdėsio valandoj kreipki 
tėą prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksima 
modernišką patąrnavinią. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta /mūsŲ 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphią, Pa.

Tel. Poplhr 4110



ŽINIOS IS LIETUVOS
“Tiesos” laikraščio darbininkų 
ir valstiečių korespondentų 
pasitarimas

VILNIUS. 1950 m. gruodžio 
2d. — Įvyko “Tiesos” laikraš
čio darbininkų ir, valstiečių 
korespondentų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo korespon
dentai iš įvairių respublikos 
rajonų. ,

Pasitarimo dalyviai išklatt- 
Šė pranešimą “Darbininkų bei 
valstiečių korespondentų už
daviniai.”

Po pranešimo prasidėjo dis
kusijos, kuriose dalyvavo S. 
Kalvaitis (Vilkija), S. Traki
mas (Kelmė), V. Poderis (Vi
lijampolė), A. Tamašauskaitė 
(Žagarė), V. žemaitis (Vilka
viškis), S. Butkus (Dotnuva), 
F. Simutis (Klaipėda), A. Bu
kauskas (Šiauliai), K. Gani- 
prauskas (Užventis), J. Dre- 
vinskas (Biržai), K. Morkū
nas (Smėliai),, B. Genzelis 
(Kaišiadorys) ir kiti.

Pasitarimo dalyviai pasida
lino savo darbo patyrimu ir iš
kėlė kai kuriuos trūkumus 
“Tiesos” redakcijos darbe. 
Jie nurodė, kad reikia dar la
biau sustiprinti ryšius sus dar
bininkų ir valstiečių korespon
dentais, dažniau ruošti jų pa
sitarimus srityse bei rajonuo
se, daugiau duoti jiems pata
rimų, rašant laiškus iš redak
cijos. Diskusijų dalyviai kriti
kavo atskirus redakcijos dar
buotojus už tai, kad jie, iš
vykdami į rajonus, maža rū
pinasi aktyvo sudarymu. Buvo 
pažymėta taip pat nepakanka
ma kova dėl laikraščio me
džiagos veiksmingumo ir t.t.

Darbininkų ir valstiečių ko
respondentai pateikė eilę pa
siūlymų pagerinti darbą su 
korespondentais ir pareiškė 
savo pasiryžimą dar aktyviau 
bendradarbiauti spaudoje, vi
sapusiškai nušviečiant pasi
rengimą rinkimams į vietines 
tarybas ir kitų politinių bei 
ūkinių uždavinių vykdymą.

NewYorko^g0zfe2inios
Eidamas mirti dar 
apdovanojo savo 
pacijentus

Ai\Brooklynietį daktarą 
thur Zahn pirmadienį atrado 
mirusį skiepe jo namo, 1001 
Bushwick Ave. Menama, kad 
jis nusižudęs.

Tą pat dieną, kuomet atra
do jį mirusiu', žmonės po vi
są apylinkę pradėjo gauti il
guose rudos popieros vokuose 
įdėtų pinigų 10 ir 20-dolerių 
banknotais. Antradienį tokių 
gavusių ir raportavusių tas 
dovanas skaičius jau buvo pa
siekęs 14 asmenų ir bendra 
gavinių suma $4,195.

Didžiuma raportavusių ga- 
vinį jį įteikė policijai, kur pi
nigai bus laikomi iki šeima 
nuspręs, kas daryti, šeima ga
li kontestuioti, teismo keliu ga
li atreikalauti mirusiojo davi
nį. Spėjama, kad šėima ne- 
kontestuos. Jo sesuo vienai 
atnešusiai pinigus pasakiusi: 
“Jis davė tiktai geriems drau
gams, tai jo valia.”

Gavėjai yra buvę jo pači-, 
jentai. Veik visi jie sako, kad 
daktaras buvęs ne tiktai ge
ras daktaras, bet ir didžios 
širdies žmogus. Imdavęs nuo 
pacijentų pagal jų išgalę mo
kėti. Neturintierųs pinigų sa
kydavęs — atsimokėsi, kada 
turėsi'.

Šeima negali išsiaiškinti 
dėl ko jaunas daktaras, 48 m., 
turėjo pritrūkti noro gyventi. 
Jo brolis Benjamin Zahn, ku
ris taipgi yra daktaru, su 
Arthuru kalbėjęsis tiktai pra
ėjusį šeštadienį. Brolis- atro-ėjusį šeštadienį. Birolis- 
dęs geroje nuotaikoje.

Klimas išsikėlė j 
New Jersey

LLD Pirmoji Kuopa kviečia 
į draugingą pobūvį

Didžioji lietuvių iškilmė, 
Laisvės bankietas, praėjo. Iki 
ateis didieji koncertai, opera, 
turime progą kuopų pobū
viams. Ne tik progą, bet ir 
reikalą. Jei nebūtų tų mažiu
kų, neturėtume pagrindo nei 
tiems didiesiems suruošti.

Mūsų metinis draugiškas

įvyks 
3 vai. 
dainų,

margumynų popietis 
vasario (Feb.) 11-tą, 
po pietų. Tikimės 
trumpų pranešimų iš įvairumų 
srities. O užbaigai bus ir bu
fetas su gerais užkandžiais ir 
viskuo, kas reikalinga. Kvie
čiame visus. Kuopos narius 
ypačiai prašome būti kvietė
jais kitų. Valdyba. >

Laisvės prietelių nesustabdė 
sniegai nei kryžiokai

Sniegas, ledai daug 
žmonių sutrukdė ir 
apdaužė šonus

Daugėja veiksmai už 
teisėtumą nušauto x 
veterano byloje >

Help Wanted Age y Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

užėjęs

Kino festivalis
“Taika nugalės karą”

VILNIUS. 1950 m. -gruodžio 
2d. — Vilniaus srities kinofi- 
kacijos valdyba surengė Nau
josios Vilnios rajono kolūkiuo- 
-se kino festivalį tema “Taika 
nugalės karą”. Kilnojamieji 
kinai demonstruoja filmus 
“■Rusų klausimas,” “Slaptoji 
misija,” “Dievų taryba” ir ki
tus. Prieš prasidedant kino se
ansams, agitatoriai daro .pra
nešimus apie Antrąjį Pasauli
nį taikos šalininkų kongresą.

Varėnos ir Druskininkų ra
jonuose pradedami kino festi
valiai tema “Kolūkinės sant- 
tvarkos pergalė.” Repertuaran 
įtraukti filmai “Kubanės ka
zokai,” “Turtingoji nuotaka,” 
“Laimingas susitikimas,” “Pa
keltoji velėna” ir eilė kitų. 
KĮartut rengiami ir pasikalbėji
mai apie kolūkių pasiekimus.

J. Sorkinas

Žiemos tvarkaraštis 
Lietuvos geležinkeliuose

VILNIUS, 1950 m. gruodžio 
2 d. Lietuvos geležinkeliuose 
įvestas žiemos tvarkaraštis.

Pirmą kartą tvarkaraštyje 
numatyti žiediniai traukinių 
reisai, t.y. keleivinių trauki
nių judėjimas tam tikru ratu. 
Pirmosios žiedinės linijos 
maršrutas yra toks: Vilnius— 
Kaišiadorys — Kaunas — Vir
balis — černiachovskas—Ka
liningradas — Sovietskas—Ši
lutė— Klaipėda — Šiauliai— 
Kaišiadorys — Vilnius, šiuo 
maršrutu traukiniai kiekvieną 
dieną išeina iš Vilniaus 12.45 
vai. Antrosios žiedinės linijos 

eina priešinga 
Traukiniai šiuo 
išeina iš Vilniaus

maj&rutas 
kryptimi, 
maršrutu 
kasdien 1.05 vai.

Naujieji maršrutai įgalina 
daugeliu atvejų išvengti per
sėdimų iš traukinio į traukinį 
(pav., važiuojant iš Kauno į 
Klaipėdą ar Šilutę).

Papildomai įvesti priemies
tiniai traukiniai Kaunas — 
Virbalis, Klaipėda — Kretine 
ga ir siauruoju geležinkeliu 
Panevėžys — Biržai.

MOTERYS - *ISRINKRJOą 
' PATYRUSIOS b 

PRIE SVETERIŲ KAVALKŲ-
• LINKSMA APLINKA

GERA ALGA
NUOLATINĖ DARBAS

J. EISENBERG INC. ‘ 
178 HUDSON ST., N. Y. C.

(24-25)

Harleme susidarė* Veteranų 
Komitetas vadovauti veiks
mams už teisėtumą veteranui 
John Derrick. Tasai komite-- • > 
tas sumobilizavo delegaciją 

■■ »vykti pas majorą Impellitterį 
sausio 31-mą. Vasario 3-čią 
šaukia masinį mitingą pami- I 
nėti Derrick toje vietoje, kur 
jis buvo nušautas, prie 125th 
St. ir Lenox Ave. t

Susiedijos gyventojai taipgi 
siūlo šaukti maršavimą prie 
City Hali vasario 5-tą. Ir pi- 
kietuoti majoro pagarbai ruo
šiamą bankietą Hotel Theresa 
vasario 12-tą.

Delegačijomis,. mitingais, 
maršavimais ^reikalauja, kad 
veterano vardas būtų pagerb
tas, jo nušovėjai nubausti ir 
jo šeimai suteiktas atpildas.

Derrick buvo nušautas už 
keliolikos valandų po atleidi
mo iš armijos, neseniai sugrį
žęs ’iš Korėjos. Jį nušovusieji 
policistai sakė, būk jis ardęs 
tvarką./Tačiau už tai* niekas 
nebūna šaudomas. Derrick 
buvo negras.

Motinai pagelbininkė; guolis vieto
je. $100 į mėnesį. 1 kūdikis lankan
tis mokyklą; labai geras darbas. 
Pilna priežiūra namų; nieko namie- 
je dienos laiku. TR. 4-1219.

(24-26)

Praėjusį trečiadienį 
sniegas ir paskiau pavirtęs į 
lietų ir ledus tūkstančiams 
žmonių sutrukdė parvykimą iš 
darbo ir beveik visai, sustabdė 
vakarinį judėjimą. Tolifneš- 
nėse nuo subway vietose susi
siekimas buvo tapęs labai var
ganu.

Daugelyje vietų aukštųjų 
geležinkelių linijomis važiuo
to buvo pertraukta. Ir ten, 
kur dar traukiniai z ėjo, jie 
šliaužė slieko greičiu, žaibuo
dami, berdami' ant gatvės ga
balus ledų. BMT Jamaica li
nijos traukiniai, kuriais va
žiuojame iš miesto į Kultūri- • 
nį Centrą, neveikė nuo 7 va
karo iki po pusiaunakčio. 
Panašių sutrukdymų 
daug kur kitur.

Namų darbininkė; guolis nuosa
vame kambaryje su television. Turi 
mylėti vaikučius (2). 6 kambarių 
ūkininkiška stuba. Pąliūdijimai. Pa
tyrusi. $130 j mėnesį. Fieldstone 
7-4215. , (24-28)

Namų darbininkė. Nereikės virti, 
Mylinti vaikus. Guolis ant vietos. 
Nuosavas kambarys ir vana. Paty
rusi. Paliudijimai. LA. 8-0672.

(22-26)

MALE and FEMALE

40-sius savor 
lietuvių liau- 
Laisvė sausio 

27-tą suruošė sayo keliasde- 
šimtąjį metinį bankietą Liber
ty Auditorijoje. Bankietas į- 
vyko vakarą.

Pirm bankieto, popiečiu, 
įvyko dienraščio, taipgi koo- 
peratyvės spaudos bendrovės 
suvažiavimai.

Per daugybę metų dienraš
čio skaitytojai, jų draugai ir 
pažįstami sueidavo svarstyti i tą įvykdyti, 
laikraščio ir spaustuvės reika
lus. Dalininkai reikalus spręs- dar ilgai tęsėsi malonūs pasi
davė, prfeteliai ateidavo tų matymai, smagūs pobūviai ir 
tarimų pasiklausyti, dienraštį 
pasveikinti. Ir visi bendrai iš- 
vairavo, išsaugojo lietuviams 
spausdintą žodį per daugelį 
audrų ir sunkumų.

Dienraščio dalininkai ir 
prieteliai sueidavo nekliudo
mi. Tačiau pastaraisiais pora 
metų kryžiokai, įsisvajoję esą 
visagalinčiais, vedami noro 
nuo visų viską užgrobti, atėjo 
pikietuoti dienraščio suvažia
vimą. Jie tarėsi su atsineštais 
“kryžiais”, ilgais liežuviais, 
nešvariui netiesos riksmu galė
sią nušluoti dienraštį. Ne vie
nas gal ir sapne vaizdavosi 
jau tapęs savininku tos gra
žios spaustuvės, brangių maši
nų, puikaus pastato.

Šiemet, keliomis savaitėmis 
pirm suvažiavimų ir bankieto, 
savo spaudoje, per radiją, 
sueigose ir paskalais lietuvių 
kolonijoje kryžiokai pikietu 
baugino visus besparnius j 
žvirblius ir pranašavo Laisvei 
galą, žadėjo atgabenti pulkus 
pikietuotojų iš New Jersey ir 
iš visų apylinkių, priedams 
prie vietinių, brooklyniečių. 
Grasino atsiųsti minias nauja
kurių. Ir atsiuntė — apie pus
tuzinis pikietavo. Kiti jau pa
matė biaurumą to męsto 
savo tautiečių įstaigai žaloti, 
nuo jo atsipalaidojo.

Apie suvažiavimus jau bun 
vo daug pasakyta kitur. Vie
nok sunkyi iškęsti nepasidžiau
gus dar kartą, kad—

Suvažiavimai btivo turtingi 
dalyviais. Abiejuose susidarė 
skaičius.dalinipkų ir delegatų 
virš įstatymiškai reikalingo 
kvorumo. Kalbos, diskusijos 

. draugingos. Tarimai vaisingi. 
Ryžtasi išlaikyti dienraštį ne
žiūrint infliacijos ir kRų susi-? 
dėjusių sunkumų. *■ Pasisakyta 
trijų mėnesių vajumi sukelti 
dienraščiui $10,000 fondą. 
Tas fondas bus apart sukelia
mųjų paprastuoju eiliniu me
tiniu vajumi ir pramogomis.

Pakilios nuotaikos apytikre 
miera gali būti tas, kad svei
kinimais sunešta-atsiųsta arti 
pora tūkstančių dolerių dova
nų Laisvės paramai.

Taigi, laisviečių Ąeišgązdi- 
no kryžiokai. Neišgązdino net 
buvęs labai gręsmingas oras, 
kuris net UN tūlų įstaigų po
sėdžius buvo atidėjęs. Gi mū
siškių “limuzinai,” tai ne jų.

Įžengdamas į 
amžiaus metus 
dies laikraštis

Ilgą eilę metų gyvenęs Rich
mond Hill ir toje apylinkėje, 
Motiejus Klimas išsikėlė gy
venti New Jersey valstijoje. 
Sykiu* išsikėlė ir jo duktė 
Mrs. Emily Krupski su vyru 
(kada liuosas muo tarnybos) 
ir maža dukryte.

Išsikėlė iaš didmiesčio ne 
dėl to, kad būtų jame neri- 
męs ar nemylėjęs žmonių. 
Nedaug kas yra įdėjęs tiek 
laiko tarp žmonių, žmonėms, 
kiek Motiejus Klimas. Jis la
bai daug liuosų nuo darbo už. 
duoną valandų pašventė vieti
nėms organizacijoms, spau
dai, įstaigų direktorijatuose, 
pramogoms ruošti ir jose da
lyvauti. Didžius kiekius va
landų, daug naudingo darbo 
ir finansinės paramos jis yra 
suteikęs ir prieš keletą metų 
įsikūrusiam Lietuvių Kultūri
niam Centrui.
Greta jo, kiek šeimos sąlygos 

leido, dažnai matydavome ir 
Emily, (Velionės Klimienės il
ga liga ne kartą sulaikydavo 
namie juos abu.) Su jų išvy* 
kimu, Didžiojo New Yorkb 
lietuviai netekome malonios 
ir visuomeniškai darbingos 
šeimos, žinome, jie ir toliau 
gyvendami mūsų neužmirš,, 
neapleis, tačiau toliams .nuga
lėti gerų norų neužtenka. Su
sitiksime bendrame darbe, 
bet rečiau. •,

Klimas , išsikėlė kitur 
pirm to išsikėlus jo darbavie
tei. Tūlą laiką bandė gyventi 
čia, dirbti ten. Per ilgos ke
lionės akstino persikelti ar
čiau darbo.

xLinkime Klimui ir Emilijai 
su šeima laimės ir daug gerų 
draugų naujoje aplinkoje. R;-..

Svečių turėjome iš Naujo
sios Anglijos valstijų, Mary- 
lando, Pennsylvanijos, New 
Jersey. Visa tai prisidėjo kur
ti tą pakilią, draugingą nuo
taiką, teikiančią stiprybės 
ateities darbams.

Vakaro eigoje Pranas Buk- 
nys iškvietė keletą svečių kal
bėti. Trumpi, bet šiltai broliš
ki girdėjosi tie jų linkėjimai 
Laisvei ilgiausių metų ir pa
reiškimai pažadų darbuotis | Jis atsisakė eiti.'

Vaišingą vakarienę baigus

šokiai. Grojo Jurgio Kazake
vičiaus Orkestras. R.

Susilaukė dukrelės

buvo

Jose-Antradienį palaidota 
phine Bruzzese, kuri tapo bro
lio nušauta užstojant šauna- 
,mą tėvą, šovėjui buvo leista 
'iš kalėjimo 'eiti į'laidotuves.

Al ir Valentina (Vencku- 
naitė) Nevins susilaukė pir
magimės dukrelės. Jaį davė 
varda Diana. Jauna motina 
ir dukrelė sveikos, tėvas links
mas. Sykiu su linksmais tė
vais džiaugiasi ir “senukai” 
Venckunąi laimingai sulaukę 
pirmosios anūkės.

Iki išėjimo laukti šeimos 
Valentina dainavo Aido Cho
re ir jo grupėse, dalyvavo vai
dyboje Jr būdavo dažna daly
vė lietuvių jaunimo ir senimo 
sueigose. Al, vienas sėkmin
giausių bolingo sporto /mėgė
jų, nuolat dalyvauja jaunų 
vyrų grupėje, kuri kas antra- 
dięnio vakarą žaidžia Liberty 
Auditorijos alėse. ' A.

GARSlkKITĖS LAISVĖJ!

Aidiečiams ir visiems 
dainos mylėtojams

Bronxe teisiama «Mrs. Anna 
Openshaw už slėpimą sūnaus 
po to, ‘kai jis nužudė savo tė
vą. Po žmogžudystės jos sū
nus, 17 metų, tapo pripažin
tas nepilnaprociu;

AidoReguliare savaitine 
Choro pamoka įvyks šį penk
tadienį’ vasario 2-rą, lygiai 8 
vai. vakaro, Liberty Auditori
jos Music Room.

Visi. Aido Choro nariai, 
taipgi visi susidomėjusieji į- 
stoti į chorą esate kviečiami 
ateiti šį pen ktadienj, nes 
mes. dabar turime naują di
rektorę, Mildred Stensler iš 
New Jersey. Ji turi kęletą 
naujų ir įdomių sumanymų 
pagerinti mūsų chorą, o tam 
yra reikalingas visų koopera- 
vimas.

Choro prezidente.

Sausio 30-tą New Yorke 
temperatūra buvo nupuolusi 
jki 14 laipsnių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

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- 
riys — už griežtai žemas kainas.

SKELBKTTĖS LAISVĖJE
Užrašyldt Laisvę Savo Draugui. 

_____________ ■____________________ ■________ t

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

1 LDS 10? kp. susirinkimai? įvyks 
antradieni, vasario 6 d., 8 vai. vak. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Daly
vaukite šiame susirinkime ir pati- 
krinkit savo duoklių knygelę, ,gal 
jau reikės užsimokėti. — P, Babars- 
kas, prot. Vekr. (24-25)

N .

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, vasario 6 d., 7:30 v. va
kare, Lietuvių Amer. Piliečių Kliu- 
bo Svetainėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai atsilankykite ir pasimokėkite 
savo duokles. Yra daug svarbių rei-

1 kalų. Bus ir raportai iš atsibuvusio 
bankieto ir prelekcijos. — Prot. i 
Raštininkas. ' (23-24) '

Dr M. Maišei
•Staigios ir Įsiseftėjušios 

Vyrų ir Moterų Ligos
Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslg, Reumatizmas.

' Kra,ujo ir Slapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

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

Nęw York City
VALANDOS:

Kasdien 10:0fl—1:00, 4 :00—7 :0(U
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

v Tol. EVergreen 7-6868
x Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom infbrniacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų 

Platintojams duodama nuolaidų

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

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

Po suvažiavimų įvykęs ban-

TROKAS SU MIRUSIU
VAIRUOTOJU

Salvatore Grabe, 45 m 
praėjusį t r e č i adienį mirė kietas lyg ir apvainikavo visą
sunkvežimyje prie vairo. Pa* dienos darbą. Ęūriais atvyks- 
laidas sunkvežimis užšoko’ tantieji brooklyniečiai links- 
ant šaligatvio prie Madison' mai sveikinosi !
Avė. ir 45th St., ir sužeidė to- iš toliau.’ Susitikusius klausi- 
je vietoje pasitaikiusią būti nejoą kas dar daugiau ątvykę 
moteriškę. . . iš jų apylinkės. ■' - "iš jų apylinkės.

su atvykusiais

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ.,

. RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c 

nes kainuoja persiuntimas.

Patyrusi pora,- pilnai priežiūrai, 
moderniškai ištaisyta 7 kambarių 
šluba Old Wesbury, L. I. Guolis 
vietoję; biskutj reikės vairuoti ma
šiną. Alga pradžiai $300 j mėnesį. 
Pasitarimas mieste. MU. 5-1443.

HELP WANTED—MALE
Prosytojas, ranka prie geros Rū

šies vyrų paltų. Labai malonus J Ir 
geras darbas. Gera alga.

S. Markowitz, 17 East 16th JSt., 
New York City. (23-^7)

LKM pamokos
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė

je pamokos šį šeštadienį, va
sario 3-čią, bus vykdomos pil
nai. Kalbos-rašybos pamoka 
3 ^al., vaidybos 4-tą, po to 
liaudies šokių. Visi mokiniai 
prašomi atvykti, nes dabar 
pradėsime visu greičiu pasi
ruošti programai savo pavasa
rinei prafnogai.

Visiems skyriams dar pri
ims naujų mokinių. Norintieji 
dalyvauti mokyklėlės savi- 
veiklojč prašomi nedelsiant 
Įstoti. V.

GARSĮNKITĖS LAIS^

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE t

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

REPUBLIC BAR & GRH L
J

Savininkas

IGNAS SUTKUS , >
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
' ' PALAIKO - *
\ BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
* IR ALUS

. 32 lEN EYCK STREET < 
x v Brooklyn, ĮSL Y.

Telefonas: EVfergreen 4-8174
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