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Įdomi žinia iš Washington©:
Prezidento Trumano žmona 

gauna daugybe laiškų nuo 
motinų, protestuojančių prieš 
verstiną kariuomenėn ėmimą 
18-kos metų amžiąus vaikinų.

Daug motinų, sako ponios 
Trumanienės sekretorė, reika
lauja, kad jų sūnūs būtų iš 
Korėjos grąžinti namo.

Tokių laiškų, netenka nei 
sakyti, daug gauna ir prezi
dentas Trumanas; tūkstančius 
gauna jų senatoriai, gauna 
koRgresmanai.

Trumanai teturi tik vieną 
dukrą, — sūnų neturi, — to
dėl gal nejaučia ir nežino, ko
kią širdperšą šiandien ypatin
gai motinos išgyvena, kai jų 
jaunamečiams sūnams grūmo
ja pavojus būti paimtiems į 
kariuomenę ir, žinoma, j ka
rą.

<uodu turbūt neįsivaizduo
ja, koks »nepopuliarus, šian
dien žmonėse yra karas Ko
rėjoje.

O žmonių laiškai Į Washing- 
toną vis plaukia!...

Mūsų krašto aviacijos virši
ninkas, generolas Hoyt S. Van
denberg, pareiškia, jog Tary
bų Sąjunga galėtų bombar
duoti Amerikos miestus iš 
bombonešių.

Jo apskaičiavimu: 70 iš 100 
tarybinių bombonešių galėtų 
prasiskverbti net pro tirščiau
sias mūsų apsigynimo sienas.

Girdi, rusai turį nemažiau 
450 didžiųjų bombonešių, ku
rie galėtų taškyti mūsų kraš
to pramoninius centrus ir di
džiuosius miestus.

ei ary tų tik 
pradėtum

Na,į ir kam tos pasakos?
Kodėl, kam Tarybų Sąjun

ga turėtu mūsų kraštą bom
barduoti ?

Ji tai gal būt 
tuomet, jei mes
prieš ją karą, jei svaidytum 
ant jos 
kuriais 
tikslais i 
pradėti i 
jungą? v

Niekas Tarybų Sąjungoje 
šiandien apie kara nekalba. 
Visų jos piliečių troškimas: 
taika, ilgametė, pastovi taika. 
Spėjama, jog busimoji aukš

čiausio sovieto (parlamento) 
sesija priims įstatymą, pagal 
kurį bus baudžiamas kiekvie
nas, kuris drįstų, ištarti žodį 
už karą.

Šis generolo Vandenbergo 
straipsnis, 
Evening 
tam; kad

atomo bombas. Bet 
sumetimais, kuriais 

mūsų kraštas turėtų 
karą prieš Tarybų Są-

tilpęs 
Poste,” 
įvaryti
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SENATORIŲ KOMITETAS 
NUTARĖ DRAFTUOTI 
18 METŲ BERNIUKUS
Užgyrė privalomą visuotiną 
karinę tarnybą ir taikos metu

Washington. — Senato 
komitetas dėl ginkluotų jė
gų vienbalsiai parėmė bi- 
lių, reikalaujantį verstinai 
imt karinėn tarnybon jau
nuolius nuo 18-kos metų 
amžiaus. Sykiu komitetas 
užgyrė pasiūlymą pratęsti 
tarnybą 
mėnesio

Sykiu 
siūlymą
privalomą karinį lavinimą 
ir taikos metu jauniems vy
rams, pradedant nuo 18

nuo dabartinių 21 
iki 26 mėnesių.

komitetas parėmė 
įvesti visuotiną

metų amžiaus.
Senato komitetas, 

čiaus, patarė pirma rekru- 
tuot nevedusius vyrus nuo 
19 iki 26 metų amžiaus, o 
paskui — aštuoniolikinius 
berniukus.

Su šiais pasiūlymais su
tinka apsigynimo depart- 
mentas, ir suprantama, kad 
vis’as Kongresas juos už- 
girs.

Karinė vyriausybė sten
giasi sumobilizuot pusket
virto miliono vyrų iki lie
pos (July) 30,d.

ta-

Australai demonstravo 
prieš J. F. Dullesą

Canberra, Australija. — 
Žmonių minia demonstravo 
prieš prezidento Trumano 
pasiuntinį, reptįblikoną 
Johną F. Dullesą, kuomet 
jis iš Japonijos atvyko į 

Australiją. Demonstrantai 
šaukė: — Pasiųskime Dul
lesą namo! Mes norime tai
kos ! t

Policija žiauriai blaškė 
taikos demonstrantus, muš
dama juos buožėmis, ir 
areštavo 30 vyrų ir mote
rų.

Smarkiai pakilo gelžkeliy 
pelnai ir užmuštų skaičius 
gelžkelinese nelaimėse

Washington. — Didžio
sios geležinkelių kompani
jos pernai gavo 1 bilioną, 
40 milionu gryno pelno, 
kaip paskelbė valdinė ko
misija.

Taigi geležinkeliai 4950 
metais pelnė trečdaliu dau
giau, negu 1949 metais. 
Tuo pačiu .laikotarpiu labai 
padaugėjo gelžkelinės ne
laimės.
Traukinių nelaimėse 1949 

metais buvo užmušta 26 
žmonės ir sužeista 2,498. O

Būdamas Japonijoje, DuI-.-iq^q metais gelžkelinėse 
les tarėsi su japonų valdžia nelaimėse žuvo 173 žmonės 
apie, jų armijos atgaivini- ir buVo sužeista 3,352. 
mą ir apie karines stovyk
las amerikonam / Japonijo
je po taikos sutarties pasi
rašymo.
Dabar jis telkia Australi

ją į bendrą . karo frontą 
prieš komunizmą.

Vilnonų audėjai 
. pasiruošę stręikan

Baltieji užmušė 
negrą dentistą

‘Saturday 
parašytas 
Amerikos 

žmonėms didesnę baimę, kad 
prfrversti juos aukotis grupei 
tų, kurie iš tikrųjų trokšta 
karo, kuriems karas 
žiniškus pelnus.

Liaudžiai karas 
siausį skurdą.

neša mih

neša bai-

Brookly-Rytoj,1 šeštadienį, 
no lietuviai kriaučiai pagerbs 
savo profesijos ilgametį bend- 

darbį, unijistą veikėją Pra
ną Reinhardtą, jo 65 metų su
kakties proga.

Kas iš Brooklyno pažangių
jų žmonių nepažįsta Prano ir 

• jo malonios žmonos Olgos ? !
Tai ilgamečiai ‘ Brooklyno 

\ gyventojai, draugiški, svetin
gi, bet kuklūs žmonės, išaugi
nę gražią šeimą, visuomet 
stovį sui progresu, visuomet 
pirmoje vietoje stato darbi
ninkų judėjimą, darbo žmo
nių reikalus.

Tai žmonės, kurie visuomet 
p*4ės kitam, jei jį ar ją pa
tiki nelaimė.

Pulaski, Virginia. —; Du 
baltieji, Charles Simmons 
ir F. Buford Owen, užpuo
lė prievartauti negro den- 
tisto Maceo Santa Cruzo 
dukterį, 13r metų mergaitę. 
Išgirdęs dukters klyksmus, 
tėvas pribėgo ją ginti. Tad 
nenaudėliai ir užmušė tėvą.

žmogžudžiai tapo areš
tuoti..

Boston. — Audėjų Unija 
pranešė fabrikantams Nau
jojoj Anglijoj ir rytiniame 
Jungtinių Valstijų ruožte, 
kad vilribnų audėjai pasi
ruošę sustreikuoti šį penk
tadienį, »jeigu samdytojai 
dar atsisakys derėtis dėl 
algų pakėlimo ir sąlygų pa
gerinimo.

Stręikan išeitų 70 tūks
tančių audėjų-verpėjų.

Angly darbiečiai ragina 
pasitraukti iš Korėjos

Laisviečių vardu, kurie ten 
bus ir kurie negalės būti, lin- 

• kiu jubiliejatui Pranui Rein- 
hardtui ir jo žmonai Gigai: 
ilgiausio amžiaus, didžiausios 
energijos!

Ant rytojaus Didžiojo Niu
jorko lietuvių visuomenė pasi
džiaugs Lietuvių Meno Sąjun
gos III-čiosios apskrities kon
certu, įvyksiančiu Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill’yj.

Tai bus naujoviškas kon
certas: Nassau Operos Gildi
jos artistai dainininkai pa
teiks ištraukų įš žymiųjų ope-

London. — Anglijos dar
bo unijos ir vietiniai Darbo 
Partijos skyriai Bromley, 
Twickenham, Edinburgh ir 
kituose miestuose priėmė 
rezoliucijas bei išleido la
pelius, ^reikalaujant iš
traukt anglų kariuomenę 
iš Korėjos karp.

Twickenham darbiečių 
pareiškimas sako:zMes ne
turėtume kariauti už pa
saulines Jungtinių Valsti
jų kapitalistų užgaidas.

Kas 0i tokių žmonių nepa^- rų.
gerbs? r rp°1

Pagerbimo vakaras-bankie- vaidins ir lietuvaitė daininin- 
tas įvyks Lietuvių Piliečių kė-artistė Amilija Jeskevičiū- 
Klubo salėje, Brooklyne. |tė-Young.

Tarp kitų, čia žymią rolę

MONTREAL srityje, Ka
nadoje, nuo influenzos mir
šta daugiau kaip 60 žmonių 
per dienų. ,

—•• •'
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priešlėktuvines 
Anglijoje, 

ginkluotų jėgų.

16-tosios 
Southampton,

Būrys Amerikos karių iš 
grupės. Jie parodomi jau 
tik atvykę sustiprinimui Anglijos 
Jie pasiliks Anglijoje neribotam laikui. 
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New Yorko valstijos, senatas 
už gyre rendų pakėlimą 15 proc

Albany, N. Y. -— New 
Yorko valstijos senatas ga
lutinai užgyr? kainu admi
nistratoriaus, renublikono 
Josepho McGoldricko planą, 
kuris leidžia pakelti rendas 
15 procentu. Tas planas 
tain nat ip-alina namu savi-' 
ninkus lengvai mėtvti lau
kan įnamius dėl daugelio 
priežasčių.

Už Goldricko nasiūlvma 
balsavo 32 republikonai ir 
26 demokratai valstijiniaL 
senatoriai.

Bet demokr(atai iš tikrų
jų nekovojo prieš rendų pa
kėlimą.

Senatorius ’William J. 
Bianchi, išrinktas kaip ben
dras republikonu ir Ameri
kos Darbo Partijos kandi
datas, užreiškė, jog demo
kratai padarė sąmokslą su 
republikonais rendoms pa
kelti; ir jie tik politikie-

riaudami viešai pasisakė 
prieš rendų padidinimą.

Publika senato galerijose 
niekinančiai šaukė repub- 
likopams: — Jūs parduoda
te savo atstovaujamus pi
liečius! Jūs esate namų sa
vininku pastumdėliai! Jūs 
laužote rinkiminius savo 
prižadus!

Keli šimtai Rendauninku 
Tarvbos nariu, atvvke iš 

• New Yorko, pikietavo vals- 
tiiini senatą, kuomet buvo 
svarstomas pasiūlvmas pa
kelti rendas. Valstijos poli
cija blaškė pikietuotojus.

Seimelio atstovu rūmas 
jau pirmiau parėmė tą pla
na, kuris 15 procentu pa
keltu rendas. pradedant 
nuo kovo 15 d.

Šis planas galėtu būti at
mestas, tiktai jeigu valsti
jos senatas ir atstovu rū
mas šį penktadienį priimtų 
bendrą rezMiūciją prieš jį.A______ L. _____

Venezuelos valdžia 
medžio ja komunistus

Anglų valdžia perka 
plieno pramones

AMERIKONAI SULAIKO
KORĖJOS LIAUDININKŲ
IR KINŲ OFENSYVĄ
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
bando perkirst jankių armiją

Korėja, vas. 15. — Ame
rikonai su savo talkininkais 
atrėmė įnirtingas Korėjos 
liaudininkų ir kitų atakai 
dvidešimties mylių linijoj 
tarp Čipyong ir Vondžu 
miestu, viduriniame fronte.

Associated Press prane
ša, kad jankiai išvien su 
francūzais, Rolandais ir ki
tais talkininkais taip pat 
atlaiko Čipyongą ir Von- 
džų. Pastarasis miestas, ge
ležinkelio ir vieškelių maz
gas, yra “raktas” į visus 
Pietinės Korėjos vieškelius.

McGrath gamina kiliu, 
kuris priverstų žmones 
pačius save apkaltinti

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Howard McGrath 
ruošia Kongresui sumany7 
mą, kad žmonės būtų pri
versti patys prieš save liu
dyti fęderalėsę džiūrėse ir 
kvotimuose, kuriuos daro 
Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas.

McGrath . stengiasi taip 
sutaisyti savo pasiūlymą, 
kad apeitų Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos nuostatą, 
kuris sako, negalima pri
versti žmones pačius save 
apkaltinti.

14 procentų bedarbių 
Oregono valstijoj

Salem, Oregon. — Pen
kiose -šios valstijos • apskri
tyse bedarbių skaičius pa
kilo iki 14 procentų, viduti
niai imant, kaip pranešė 
nedarbo pensijų valdyba.

Josephine gi apskrityje 
net 24 procentai darbinin
kų atsidūrė bedarbių eilėse.

Havana. -— Telepress ži
nių agentūra praneša, kad 
diktatoriška karininkų val
džia zVenezueloj, Pietinėje 
Amerikoje, neseniai suėmė 
ir kalėjiman sumetė pusan
tro tūkstančio komunistų ir 
šiaip progresyvių. Tarp 
įkalintų yra ir Komunistų 
Partijos komiteto 
Gustavo Machado 
ardo Machado.

Venezuelos Kom. 
išleido pareiškimą,
dama atkurt konstitucines 
laisves, šaukdama piliečius 
į demokratinį frontą ir rei
kalaudama paliuosuot poli
tinius kalinius.

.nariai 
ir Edu-

Partija 
ragin

so-London. —- Anglijos 
cialistų - darbiečių valdžia 
skelbia, kad ji “socializuo- 
ja” plieno parmonę, pagal 
seimo nutarimą.. Iįjr tikrųjų 
gi valdžia atperka didžią
sias plieno kompanijas, už 
840 milionų dolerių,. kurie 
joms bus palaipsniui išmo
kėti.

Bet plieno dirbinių fabri
kai paliekami privačiose 
rankose; jie ir toliau ga
mins tiesioginiam savo pel
nui įvairias mašinas, šaldy
tuvus, peilius, žirkles ir 
tūkstančius kitų dirbinių, 
kuriems plienas naudoja
mas.

reti AUSTOS ŽINIOS
Korėja. — Nauji ameri-

Japonų policija grobia taikos lapelius
Tokio, Japonija. — Japo-[konfiskavo komunistinius 

nų policija, pagal generolo laikraščius ir sustabdė vie- 
MacArthuro įsakymą, vėl ną spaustuvę.
darė kratas komunistų raš
tinėse ir spaustuvėse; už- BELGIJA. — Streikuoja

ORAS. — Apsiniaukę, grobė 30,000 lapelių su at-j 75,000 mainierių, reikalau- 
sišaukimais prieš karą, ja daugiau algos. • ; •lietus ar sniegas.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai per naktį šturmavo 
Vondžų. Vienas khlnaš .* 
priemiestyje keturis kar
tus ėjo iš vienų rankų į ki
tas.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad jankiai 
W savo talkininkais išdau
žė keturias atakuojančias' 
korejinių liaudininkų ir ki
nų divizijas.

Nėra žinių apie kelis tūk
stančius amerikonų ir pie
tinių Korėjos tautininkų, 
kurie buvo apsupti Čipyon- 
go srityje.

Šiauriniai korėjiečiais žy
giais tarp Čipyongo ir Vbn- 
džu stengiasi atkirst 100,- 
000 amerikonų armiją va
kariniame fronte į pietus 
nuo Seoulo, Pietinės Korė
jos sostinės.

Per tris paskutines dienas 
korejiniai liaudininkai ir 
kinai viduriniame fronte 
nustūmė amerikonus 20 
mvlių atgal.
Liaudininkai ir kinai taip 

pat naudojo skystosios ug
nies švirkštu vus, kad išde- 
dint amerikonus iš .ansika- 
simų (foxholes), 
ar tie skystųjų 
švirkštuvai buvo 
iš amerikonų ar 
Sovietu.

Persimetę iš 
pietine Han unės
rojiniai. liaudininkai mėgi
no apeiti amerikonus ir 
atakuoti juos užnuo-arin. 
Teigiama, kad amerikonai 
nukovė kelis šimtus liaudi
ninkų.

Rytiniame fronte liaudi
ninkai ir kinai puolė jan
kius Pyongčange, bet jan
kiai atsilaikė.

Amerikos karo laivai bom
bardavo Wonsan uostą, 
Šiaurinėje Korėjoje, <90 my
lių į žiemius nuo 38-tos pa
ralelės. Būrys pietinių Ko
rėjos tautininkų, po laivų 
ugnies priedanga, iššoko 
krantan, susprogdino tūlus 
įrengimus ir atgal pabėgo 

amerikinius laivus.

Nežinia 
liepsnų 

pagrobti 
gauti iš

Seoulo į 
puse, ko-

konų kariuomenės būriai I 
pralaužė šiaurinių Korėjos 
liaudininkų ratą, kuris bu
vo apsupęs amerikonus ir 
francūzus Čipyong mieste, 
viduriniame fronte.

' Dar neaišku, ar apsuptie
ji tapo pajįuosuoti.

WASHINGTON. — Ap
sigynimo sekretorius gen. 
George Marshall pranešė, 
jog pasiųsta dar keturios 
amerikonų divizijos į vaka
rinę Vokietiją (be Kongre
so leidimo).

ŠIAURINĖS KORĖJOS ‘ 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 14. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai apsupo ameriko
nus ir jų talkininkus Ho- 
engsongo srityje.

Liaudininkai per dvi pa
skutines dienas užmušė bei 
sužeidė 1,300 amerikonų ir 
ju talkininkų kareivių ir 
oficierių ir paėmė nelais
vėn daugiau kaip 4,000. 

Winston' Liaudininkai taipgi pagro-LONDON,.
Churchill, konservatų (at- bė 47 amerikines patran- 
galeivių) vadas Anglijos1’ ~ ‘ '
seime, siūlė pareiškti nepa
sitikėjimą darbiečių val
džiai todėl, kad ji “per pra
stai” ruošė anglus Įiaujam 
karui.

kas, 8 tankus, 274 trokus 
bei automobilius, daug kul
kosvaidžių ir kitu ginklų. 
Tuo pačiu laiku liaudinin
kai nušovė keturis ameriki
nius lėktuvus. >

15



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. - 
TEL. VIRGINL1 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year ........., $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year .............. $8.00
Queens Co., per six mos........... $4.00

SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.(X 
$4.00 
$9.00 
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
• under the Act of March 3, 1879.

Kas Ką Rašo ir Sako
GABRYS-PARŠAITIS 
DARBUOJASI

Klerikalų Drauge skaito
me:

Pasinaudodamas Lietuvos 
nelaime ( ? — “L” R>ed.) už
simanė senis Paršaitis Šveica
rijoje pasivadinti ne tik Tau
tinu, Gintautu, bet dar ir lai- 

' kinuoju kbvojančios Lietuvos 
• daugiau vyrų ! prezidentu tremtyje. “Prezi- 

• - • identas” nesivaržo padorius 
reiktu lietuvius šmeižti ir jiems gra- 
(Drau- sinti, tuo pačiu metu rinktis 

! bendradarbius panašius į sa-

KARO, KARO 
JIE. TROKŠTA

Čikagos kunigų Draugas 
kartoja ir kartoja savo 
maldas už karą! Rašyda
mas apie Korėją ir ten be
sitęsiantį karą, Draugas ši
taip porina y

i
•“Jei sąjungininkai eitų per: 

38 paralelę, kinu komunistai j 
dar milijoną ar 
į frontą pasiųstų. Tuo būdu, 
Jungtinėms Tautoms 
skelbti karą Kinijai... 
gas š. m. vas. 8 d.).

Kaip matome, klerikalai 
šiandien nieko daugiau ne
nori, kaip tik karo. Karo 
prieš Kiniją, karo prieš 
Lietuvą, karo prieš Tarybų 
Sąjungą. Žmonių kraujas 
ir tik kraujas Marijonams 
terūpi.

Na, ir kada gi jie 
sotins ?!

prisi-

Na ir paskyrė “preziden
tas” tokius “ministrus,” kaip 
/‘daktarą” P. šacikauską, bė
gusį iš nepriklausomos Lietu

vos, iš Bolivijos, iš Argentinos, 
o dabar “garsinantį” lietuvių 
vardą Urugvajuje.

Pastarasis jau keletą kartui 
siuntinėjo Montevideo 
raščiams “laikinojo

’ čiosios Lietuvos 
j prof. M. Gintauto’
! pareiškimus, sveikinimus, 
tas etc., kiekviena karta

, raštelius sulipdydamas iš

dien- 
kovojan- 

prezidento 
visokius 

uo
tuos 
kitų

MOTERYS PRIEŠ 
DEPORTACIJAS

Dienraštis Vilnis rašo:
Naujai susikūrus National autorių išpešiotų sakinių. 

Women’s Appeal išleido pa- . 
reiškimą, kuriame ragina vi- ' 
sas Amerikos moteris, norin
čias laisvę išlaikyti, stoti ko
von prieš deportavimus.

Šios moterų organizacijos 
tjkslas, kaip sako pareiški
mas, ginti sveturgimių teises, 
kovoti prieš deportavimus, 
nes tuomi ardomos šeimos, at
skiriami tėvai nuo vaikų, žmo
nės pastatomi į pavojų, kai 
deportuojami į fašistines šalis.

Organizacijon stojo įžymios 
Amerikos moterys. Garbės 
pirmininkėm išrinktos prof. 
Louise Pettibone Smith, Char- 
lotta Bass ir Dr. Dorothy
Brewster:

Jos veikimo programa bus 
vyriausiai kova prieš_ deporta
vimus, už gynimą sveturgimių 
teisių. Jau išleista peticija ge- 
neraliam prokurorui Howard 
J. McGrath, reikalaujant pa
laikyti amerikines tradicijas, 
sulaikyti deportavimus.

jogMes nei nežinojome, 
iš Gabrio - Paršaičio išsiri- 
tuliavo Tautinas ir Gintau
tas. Pasirodo, kad Gabrys, 
Gintauto prezidento var
du, Naujų Metų proga pri
siuntė savo vienminčiams 
sveikinimą Uruguajun.

Klerikalų Draugas pikti
nasi Gabriu - Paršaičiu, bet 
tegu šis laikraštis pasako: 
kuo geresni yra* Lozorai
čiai, Kupravičiai, Sidzi
kauskai ir kiti tos veislės 
dvikojai?!

BORMANAS— 
BOLŠEVIKAS

Kaip žinia, karo pabaigo
je kažin kur dingo vienas 
nacių viršyla, Bormanas.

Dabar kunigų Draugas jį 
surado. Jis esąs Argentino
je ir ten “planuojąs sąjun
gą su bolševikais...”

Lietuvos žmonių valstybinis 
socialinis aprūpinimas

Rašo J. Sauliūnas

VILNIUS. — TSR Sąjungos 
darbo žmonių valstybinis so
cialinis aprūpinimas, kuris yra 
vienu svarbiausiųjų Tarybų 
šalies darbininkų klasės lai
mėjimu, tapo lietuvių tautos 
turtu tik nuvertus ' smetoninį 
fašistinį režimą 1940 .metais. 
Jis įgyvendinamas Tarybų 
Lietuvoje, kaip ir visose kito
se Tarybų Sąjungos respubli
kose, išimtinai valstybės są
skaitom
Lietuvio teisės j materialinį 
aprūpinimą z

Lietuvos piliečių teisė į ma
terialinį aprūpinimą senatvė
je, taip pat susirgimo ar dar
bingumo netekimo atveju į- 
tvirtinta Konstitucijoje ir už
tikrinama metai po metų vis 
augančiais asignavimais socia
liniam draudimui ir sociali
niam aprūpinimui. 1945 me
tais Tarybų Lietuvos piliečių 
socialiniam aprūpinimui burvo 
paskirta 56 milijonai 
tūkst. rublių, 1949 
apie 74 .milijonus 
19o0 metais — 77 
rublių, f tas sumas 
mokėjimai 
del laikino 
rie daromi 
draudimo 
džetas yra
dispozicijoje.

Tūkstančiai Tarybų Lietu
vos piliečių gauna pensijas, 
užtikrinančias jiems vargo 
nežinantį gyvenimą. Jiems pa
skiriamos pensijos invalidumo 
atveju., dėl senatvės, ' už iš
tarnautus metus ir maitintojo 
netekimo atveju.

846 
metais — 
rublių, o 
milijonai 

neįeina iš- 
žmonėmsdarbo 

nedarbingumo, ku-
pagal socialinio 

biudžetą, šis biu- 
profesinių sąjungų

dingesni ir dievobaiminges- prezidento vietai rinkimuo- 
ni už visų kitų valstijų'se.

j žmones. Tai už ką tas jų 
I “mielaširdingi a u, s i a s die- 
jvas” taip biauriai keršija 
!savo geriems vaikams?!

, .. i Kaip -ten bebūtų, bet šal-Poznanskas, gavęs bendro is-: 1 .
silavinimo parengimą Darbi- ,Se“..^°PdoJ. JaU
ninku fakultete, Draugijos bu- { Ilgias! ir S1O menesio pa- 
vo nusiųstas mokytis į Kauno ' baigoj tui es pi azydet anks- 
mokytojų seminariją, kurią i tyvesni Oi ančių medžiai 1). 
jis sėkmingai baigė. Dabar jis maloniai pakvips tie patys

darbi ninku vaikai, pirmąkart 
gavę galimumą mokytis. Kar
tu su mokymusi amato, mo
kyklos mokiniai eina bendro 
išsimokslinimo programą. Mo
kykla rengia stalių, statybi
nių darbininkų, siuvėjų, bat- !aklųjų vaikų mokyklos moky-1 nukentėję laukai., 
siuvių. ’ įtojas Kauno mieste. Aklasis' Svieto Pereiga

Jau įvyko pirmoji mokyk
los laida.' 43 kurčnebyliai, bai- ■ 
gę mokyklą buvo įdarbinti fa
brikuose bei gamyklose. Kure-1 
nebylys Jonas 
kuris yra visiškas 
dirba “Raudonosios 
dės” odos kombinate, 
mokyklos absolventas, grįžęs 'nes gynėjai ir 
iš Vokietijos prancūzų 
cijos zonos Eduardas 
lai’tis dirba batsiuviu 
pat kombinate.
Susirūpinimas aklųjų 
likimu

Aklasis
Baltramiejūnas' — : 

sūnus — mokosi , Vil- 
pedagoginiame institu- i

įtojas Kauno mieste. 
| Antanas ■ 
berno 
niaus 
te.

Povilauskas, ' Karo
našlaitis, I Visuotiniu rūpinimusi ir 

žvaigž- meile apsupti pas mus Tėvy- 
Kitas 'nės karo invalidai — Tėvy-j .

? žuvusių karių 
okupa-, šeimų nariai. Per paskutinius 

Geru- kelis metus, iki 1950 metų 
tame pradžios, jiems išduota 7 nuli

pa
nt et* 
pro-

Laiškas Redakcijai
invalidams pagalba 

rūpinimusi

Mes dar gerai 
aklųjų likimą 
Lietuvoje. Palikti 
liai, neturėdami jokių lėšų
pragyvenimui, jiems belikda
vo tik viena: elgetauti. Tary
bų valdžia pasirūpino ir jais, 
aklaisiais. Respublikoje įkurta 
Aklųjų draugija, kurioje yra 
suvienyti visi Tarybų Lietuvos 
aklieji, štai jau šešeri metai 
Aklųjų draugijos 'priešakyje 
stovi pirmininkas, aklas, ta
lentingas, jaunas lietuvių po
etas Antanas Jonynas. Tary
binė vyriausybė aukštai įver
tino jo nuopelnus Tėvynei ir 
Ryšium su- Tarybų valdžios įsi
kūrimo Lietuvoje
čiu apdovanojo jį aukščiausia 
vyriausybine dovana — Leni
no 'ordinu. Draugija vykdo 
platų kultūrinį — aųklėjamą- 

rūpi-

bei

jonai rublių vienkartinių 
šalpų, 66 tūkst. kubinių 
rų malkų, 6,000 vienetų 
duktyvių gyvulių.

pamename Tėvynės karo invalidai
buržuazinėje ( žuvusių karių šeimos pirmiau- 

likimo va- šia aprūpinami naujais gerai 
įrengtais butais. Invalidai, 
neturį specialybės, ir tie, ku
rie negali dirbti savo senos 
profesijos, socialinio aprūpi
nimo organų valstybės lėšomis 
siunčiami į kursus, į mokyk
las, į technikumus, kvalifika
cijai tobulinti. Tiktai 1949 
metais profesiniam apmoky
mui buvo nusiųsta daugiau 
kaip 200 žmonių. Tarybų Lie
tuvoję iš kiekvieno 100 invali
dų dabar dirba 87 žmonės.

Karo invalidams, kaip ‘ir 
visiems pensininkams, duoda-

dešimtme-' ma pirmenybė kurortiniame- 
sanatoriniame gydyme. Dau
gelis iš jų kasmet nemokamai 
siunčiami į garsiąsias Respub
likos gydyklas — į Palangą, 
Birštoną, Druskininkus, taip 
pat į įvairias Kaukazo bei 
Krimo sanatorijas.

JANKAUSKAS NORĮS 
KRIAUČIAMS PADĖTI

A. Jenkins-Jankauskas 
Keleivyj puola pažangiuo
sius Brooklyno kriaučius ir 
sako: “Gyvenant ir dirbant 
toli nuo Brooklyno tiesiog 
nėra galimybės jiems 
(kriaučiams) padėti.”

O ką gi Jankauskas galė
tų jiems padėti? Brookly
no kriaučiai gerai Jankaus
ką žino ir. nuo jo ‘ šalinasi, 
kaip nuo . . ;

apsaugos įstaigų 
pastaruoju metu 

rajone. Ligoninė ir 
atidaryta Smalinin-

Kaimų vietovėse — 
Girdžiuose ir 

svei-

JURBARKAS. —Eilė naujų 
sveikatos 
atidaryta 
Jurbarko 
vaistinė 
kuose.
Vertimuose, 
Skirsnemunėje atidaryti 
katos apsaugos punktai.

K. Norkus

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Jis yra labai populiarus 
kalbėtojas; gali žmogus ne
sutikti su jo nuomone, KU- 
čia kiekvienas jam pripa-’ 
žiijs didžiulį kalbėtojo ta
lentą.

Be to, jis yra ir žymus 
publicistas, marksistinis ra
šytojas, teoretikas, sukūręs 
vertingų veikalų.

Vėliausioji Fosterio kny
ga yra: “Outline Political 
History of the Americas.”

Kas sekė Jungtinių Vals
tijų komunistinio judėjimo 
besivystymą ,tas žino, jog 
Wm. Z. Foster stovėjo ja
me, kaip uola, nesitraukda
mas nuo marksistinių prin
cipų.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijoje, bėgyje jos. 
virš 30 metų gyvavimo, bu
vo iškilę nemaža frakcinių 
kovų, bet Fosteris visuomet 
griežtai laikėsi principo, 
kovodamas prieš Lovesto- 
nus, Gitlowus ir, vėliau, 
Browderius, kurie ryžosi 
marksistinį judėjimą iš
kraipyti, išversti iš vėžių, 
įtraukiant jį į oportunizft^o

■ Amerikos darbininkų 
{ judėjimo vadovui 
j Fosteriui 70 metų
j Gerbiamoji Redakcija:

Noriu atkreipti Tamstų 
dėmesį į sekamą jubiliejų:

Šių metu vasario mėn. 25 
d. sukaks’ lygiai 70 metų 
William Z. Fosteriui, žy
miajam Amerikos darbinin
kų judėjimo vadovui.^

Fosteris gimė Stanton, 
Mass., airių kilmės darbi
ninko amerikiečio šeimoje, 
bet Massachusetts valstijo
je, neilgai jis gyveno, tuoj 
persikėlė į Philadelphiją.

Iš pat savo jaunų dienų 
Fosteris pelnė duoną savo 
darbu. Paaugęs, jis patapo 
organizuotas darbininkas ir 
juo buvo per visą savo są
moningą amžių.

Jis buvo ne tik pats or
ganizuotas, — Fosteris or
ganizavo ir kitus darbinin
kus ir jiems vadovavo jų 
kovose dėl didesnio duonos 
šmoto, taipgi dėl geresnių 
darbo sąlygų.

Kas nežino, kaip energin
gai Fosteris vadovavo Či
kagos Stock jardų (skerdy
klų) darbininkams?

Kas nežino io nuopelnų, 
atliktų didžiuliame plieno 
darbininkų streike tuojau 
po pirmojo pasaulinio ka
ro?

Tuojau, kai tik organiza
vosi — po pirmojo pasauli
nio karo — Jungt. Valst. 
Kom. Partija, Fosteris jon 

| įstojo ir veikia po šiai die- 
,nai. Šiuo metu jis yra šios 
partijos pirmininkas; jis 
yra tas asmuo, kuris buvo 
įkaitintas kartu su kitais 
vienuolika komunistų. Jei
gu Foster^ nebuvo teistas, 
laikinai išsisuko iš teisėjo 
Medinos šerengos, tai tik 
dėl to, kad jo sveikata ne
leido jam stoti teisman.

, Berods du kartu Fosteris 
buvo komunistinės partijos 
išstatytas kandidatu šalies

Fosteris yra tikrasis]jA- 
merikos darbininkų klases 
sūnus ir nenuilstantis kovo
tojas už josios reikalus.

Šiuo metu Fosteris ryž
tingai kovoja už taikos pa
saulyj išlaikvma.

Štai, kodėl šio 
darbininkų veikėjo 
tin is gimtadienis
čiai minėtas ne tik Jungti
nėse Valstijose, ne tik Lo
tynų Amerikoje, o ir visa
me pasaulyj.

didžiojo
70 me-

bus pla-

v

Atskiros pensijos nustatytos | jį darbą aklųjų tarpe> 
Ir c«l i n ici mo rl o rhiinini ome • I • • • . t «moksliniams darbuotojams: 

profesoriams, docent ams, 
mokslų daktarams bei kandi
datams. Asmenys, turį įžy
mius nuopelnus, bei jų šeimų 
nariai aprūpinami personali
nėmis pensijomis.
Aprūpinimas invalidų

Pensinis aprūpinimas — tai 
tik viena Lietuvos TSR pilie
čių materialinio aprūpinimo 
rūšis. Į piliečių (materialinio 
aprūpinimo sistemą darbingu
mo netekimo atveju taip pat 
įeina materialinis-buitinis ap
tarnavimas: invalidų namai, 
invalidų protezavimas bei į- 
darbinimas.

Tarybų Lietuvoje per poka
rio metus įsteigta 45 invalidų 
namai, kuriuose gyvena apie 
3 tūkstančius pasenusių pilie
čių bei invalidų. Visi jie yra 
valstybės pilnutinai išlaikomi 
ir gyvena laimingai ir visiškai 
pasiturinčiai.

Imkime pavyzdžiui Pažais
lio invalidų namus. Didelio 
pušyno apsupti arti puikaus 
vandeningo Nemuno stovi eilė 
gerai įrengtų, namų. Čia gyve
na 120 žmonių.. Jų tarpe se
niai, darbo invalidai. Daugelis 
iš jų seniaui, smetoniškoje bur
žuazinėje Lietuvoje, pripildy
davo priebažnyčius, elgetau
dami. Šiandien tarybų valdžia 
sukūrė jiems visas sąlygas ap
rūpintam gyvenimui.

1948 metais Vilniuje buvo 
įsteigta dvimeti-ne „ kurčneby
lių mokykla. Toje, mokykloje 
mokosi , amato 80 žmonių. 
Dauguma iš jų — valstiečių ir

naši jų reikalais.
Panevėžio vežiko sūnus J.

FLORIDA
Nepaprasta žiema: nuo šalčio padvėsė virš 5,000 galvijų; 

milijoniniai daržovių ir vaisių nuostoliai

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Daugybėje miestų pašto stotys buvo užverstos maišais su siuntiniais, kai “switchme- 
nai” buvo sustreikavę. Manoma, kad pauge lyje vietų kompanijų , bosai tyčia sutrukdė 
geležinkelių judėjimą, kad nustatyti visuomenę prieš geležinkeliečius. > ■'

Floridoj ši žiema, kaip U. 
S. Weather Bureau meteo- 
rologistai praneša, yra šal
čiausia 20-tame šimtmety
je.

Jau lapkričio 25-30 šalnos 
nušaldė labai daug orančili, 
grapefrui’tų, tangerinų ir 
visokių daržovių (žiemi
nių), k. t. kopūstų, bulvių, 
žemuogių, tomacių, beans’ų 
ir daugybę kitokių. Tik 
viename Everglades plote 
ant 10,000 akrų nušalo visi 
beansai ir pusė bulvių, taip
gi kopūstų ir kitokių daržo
vių.

Visi abelnai šalnų pada
ryti nuostoliai, pagal Asso
ciated Press apskaitliavi- 
mą. siekia apie $20,000,000. 
Bet tai dar ne viskas.

Nauji, tikri šalčiai
Dabar vėl, vasario 2 nak

tį į Floridą atbangavo su 
vėju, lietum ir net (šiauri
nėj daly j) su sniegu jau. ne 
šalna, bet tiesiog šaltis. 
Vietomis (pav., Gainesville 
distrikte) temperatūra bu
vo nupuolus net iki 17 laips
nių virš zero. Kitur atski
rose vietose buvo po 22, 24, 
25, 26 etc. laipsnių, virš ze
ro*/ ...............................

Žinokite, 
grapefrūitai ir tangerinai 
prie 28 laipsnių ' virš zero 
jau pradeda šalti: jų viduje 
esančio skystimo (sulčių) 
celės susprogsta.

Jei toki citrusai greit ne- 
nuskinami, jų toks skysti
mas, per į juos įaugusį ko
telį, grįžta atgal į medį, —■ 
vaisius pasidaro išsekęs; vi
dus lyg ir pakulotas. O jei 
greitai po nušalimo tokį 
yaisių ųuskinsi, tai jis grei
tai. prarūgsta ir pradeda 
pūti.

Dirbtinas šildymas
Daug citrinių vaisių išgel

bėta, kūrenant tam tikras 
gazines ugnis tarpe me
džių. Bet toks gelbėjimas 
vaisių per daug brangiai 
atsieina ir dėl to ne visi 
įstengia tą atlikti, nors ra
dijas visus persergsti.

Bet kaip su atviromis ga
nyklomis (ranges), kurios 
turi tūkstančius/akrų? Juk 
jų dirbtine šiluma neapšil- 
dysi. Todėl tūkstančiai gal
vijų, užklupti netikėto šal
čio, vėjo ir lietaus, ir netu
rėdami pastogės, neatlaikė 
tokio gamtos žiaurumo —■ 
jie padvėsė. Tarpe išgaišu
sių radosi ir gyvų, bet nei 
dienos saulės šiluma, nei 
kitokios pastangos jų nega
lėjo išgelbėti nuo mirties, 
nes jie turėjo “pneumonia,’’ 
“nephritis” ir kitokias kom
plikacijas, — jie irgi padyė-

— Ise.
Be to, galvijai buvo per 

daug nusilpę, nes pirmesnės 
šalnos ir sausuma nualino 
ganyklas.

Dideli nuostoliai
Didžiuma galvijų buvo 

mėsiniai (beef), aukštos rū
šies Brahman cross-breeds, 
paeinanti’ iš Indijos ir pri-

Sustambintame kolūkyje

KAIŠIADORYS, 19'50 m. 
gruodžio 20 d. — Du kaftny- 
niniai kolūkiai — “Naujo gy
venimo” ir “Raudonosios 
žvaigždės” — susijungė į’vie- 
ną. Sustambinta žemės ūkio 
artelė pavadinta Stalino' var
du.

Kolūkiu sustambinimas su
teikė plačias galimybes kultū
riniam gyvenimui tarpti. Su
kurta biblioteka su 4 tūkstan
čiais knygų, kolūkis elektrifi
kuotas ir radiofikuotame regu
liariai atvyksta kinas.

Stalino vardo žemės ūkio 
artelėje yra klubas-skaitykla, 
vidurinė mokykla, ambulatori
ja, ryšių kontora.

A. Giraitis
VILNIUS. — Astuonių fa

kultetų meno saviveiklos ko
lektyvai dalyvavo Pedagogi
nio instituto apžiūroje. • '

V. Svetulaitis

l

kad oraneiaij taikyti1 Floridos pusiau troli’ h)n<Toi'm«i I «vi it , • ,piškam klimatui..
Okeechobee ežero apielin- 

kėje 1,000 ir Mrs. Sweet 
Peeples range 100 galvijų 
išgaišo. Kai kur buldoze
riai buvo naudojami jų ap- 
kasimui. Il$i šiol apskait- 
liuota, • kad nuo šalčių pa
dvėsė 5,000 Floridos galvi
ju \ .

Jei tikėti, būk tas priklau
so nuo išgalvoto dievo va
lios, tai iš tikro tas dievas 
būtų silpnaprotis. Neš’ Flo
ridos žmonės yra daug mal-

Lietuviški klerikalai 
ir naujas karas

Man pateko į ralikas ku- kelias. Tada ir kinų najdo- 
nalistai į karą įsitrauktų* 
Kinijos komunistų jėgos iš 
vidaus būtų sprogdinamos. 
Sąjungininkai ir moderniš
kus karo pabūklus galėtų 
panaudoti ,ko daryti lokali
zuotame Korėjos kare ne
gali . . . ”

Vadinasi, klerikalai nori 
ir reikalauja Korėjos karą, 
praplėsti. Bet * kaip apie 
nuostolius, kaip apie Ame
rikos jaunus vyrus, kurie 
tame praplėstame kare žū
tų ? Tas, • matyt, klerika
lams nerūpi ir neapeina.

Ką gi toks karas su Ki
nija pasiektų . arba duotų 
Amerikos žmonėms? Apart 
nesuskaitomo skaičiaus už
muštų ir sužeistų, apart bi
lijonų ir bilijonų dolerių iš
laidų, jis mums nieko dau
giau neduotų. Tai koksai 
pasiutimas yra apėmęs lie
tuviškus klerikalus, 
taip ištroškusiai nor\karo 
su Kinija? A'm. .

nigų Draugo vasario 8 
dienos numeris. Redakto
rius Šimutis savo vedama
jame diskusuoja klausimą, 
ar šį sykį Amerikos armija 
veršis toliau už 38-tosios 
paralelės. Jis abejoja, ar 
tas bus daroma. Bet iš sa
vo pusės, matyt, Draugo re
daktorius labai norėtų,, kad 
šis karas Korėjoje būtų 
tuojau išplėstas į, milžiniš
ką karą su visa Kinija.

Kad jis to nori ir tą skel
bia, tai nelieka jokios abe
jonės, Jis rašo:.,

“Jei sąjungininkai eitų 
per 38 paralelę, kinų komu
nistai dar milijoną ar dau
giau vyrų į frontą pasiųstų. 
Tuo būdu, Jungtinėms Tau
toms reiktų skelbti karą 
Kinijai ir visoms demokra
tijoms, be jokių išimčių, ka
riauti visomis galimomis jė
gomis.

“Tai ir būtų geriausias
2 p s L—Laisvė (Liberty*



Gimdyvių kraujo plazma — geriausia 
gyduolė nuo reumatinio artrito

Niekinamos ir persekiojamos 
lapes yra naudingi gyvūnai

Aštuoni buvusieji reuma
tinio artrito (sąnarių užde
gimo) ligoniai neseniai skystimą — plazmą; supila
maršavo per salę, kuomet plazmą į aštuonių uncijų 
daktaras Louis W. Grani- bon kūtes ir vartoja artrito 
rer kalbėjo apie tą ligą ligoniams, po vieną bonku- 

tę per savaitę vyrui ar mo
teriai.
Gimdyvių plazma sėkmin

gai veikia
i

Gimdyvių kraujo plazma 
tokiu būdu pagydė bent ke- 

i lias dešimtis ligonių, ku
riuos buvo parbloškęs reu- 

Į. uždegi
mas — artritas. Kur kiti 
vaistai neveikė, tai gimdy
vių plazma patarnavo .

Įleidus po 8 uncijas tos 
plazmos ligoniui į kraują 
per savaitę, žmogus po ke
turių iki šešių savaičių pa
junta žymų palengvinimą. 
Sumažėja skausmai ir atsi
randa laisvumas sąnariuo
se, kurie pirmiau buvo su
stingę.

Gimdyvių plazma leidžia
ma ligoniui į kraują ir to
liau, iki jis pasijunta liue
sas nuo artrito vargų.

Pusė ligonių skaičiaus po 
tokio gydymo • buvo laisvi 
nuo skausmingo, šlubinan- 
čio artrito per ištisus me
tus . O vienam neatsiliepė 
artritas net per" 22 mėne
sius, po pagydymo.

Geriau negu ACTH 
cortisone

Queens General Hospitale, 
Jamaicoj, Didžiojo New 
Yorko dalyje. Jo kalbos 
klausėsi artrito gydymo 
specialistai.

Vieni tų ligonių buvo il
gus metus išgulėję lovoj, ki
ti per eilę metų negalėjo 
paeiti ir riaudojo važiuoja- matiškas sanari 
mąsias kėdės. Bet dabar• • . * - - - -mąsias kėdes.
jie taip vikriai ir dailiai 
vaikščiojo, kad ir specialis
tai nebūtu galėję atspėti, 
jogt sąnariu uždegimas, iš
laikė tūos žmones prirakin
tus Drie lovos ar prie ra
tukinės kėdės per tiek me-

Pastaruoju laiku vartoja
ma naujieji vaistai ACTH 
bei cortisone tokiems ligo
niams gydvti.

Bet minimus aštuonis 
žmones, margavusius per 
Queens ligoninės salę, išgy
dė ne ACTH ar cortisone, 
nors tai geri vaistai. Juos 
išgydė plazma, ištraukta iš 
moterų kraujo už 48 valan
dų po kūdikiu pagimdymo. 
Plazma yra skystoji kraujo 
dalis.
Nėščios moterys ir artritas

Jau seniai žinoma, kad 
nėščios moterys tik labai 
retaRserga reumatiniu art
ritu — sąnariu uždegimu. 
Jeigu kurios pirm nėštumo 
sirgo šia liga, tai būdamos 
nėščios paprastai pagyja.

Taipgi seniai patirta, jog 
reumatinis artritas pra
nyksta, kada žmogus apser- 
ga geltlige.

Mayo Klinikos mokslinin
kas* dr. Philip S. Hench, 
^pagaliaus, padarė išvadą:

Jeigu nėštumas ir geltligė 
gydo artritą, tai nėščios 
moteries ir geltligės ligonio 
kūnas, turbūt, naudoja tp- 
kią pat medžiagą kovoj 
prieš artritą. Kūnas visuo
met gamina tą medžiagą, 
bef ‘daugiau jos leidžia į 
kraują nėštume ir geltligė
je.

Daktaras Hench nuspren
dė, jog ta skysta medžiaga 
turi plaukti iš adrenalinių 
liaukų, kaip kad yra vadi
namos virš inkstų esančios 
liaųkųs. Dr. Hencho išva
da ffuvo tyrimais patvirtin
ta. Taip ir tapo pagaminta 
cortisone gyduolė, padaryta 
iš gyvulių viršinkstinių 
liaukų sulčių.
Apmąstymas ir ištyrimas
Dr. Granirer, plačiau gal

vodamas, užsidavė klausi
mą: Kodėl gi neieškoti gim
dyvės moteries kraujyje to
kios medžiagos, gydančios 
nuo artrito? Jis ištyrė gim
dyvių kraują ir atrado dik- 
čiai syvų iš viršinkstinių 
liaukų. Iš to dr. Granirer 
padarė išvadą, kad jų krau
jas gali patarnaut} kaip gy
duolė nuo reumatinio sąna
riu uždegimo.

Jis, pagaliaus. ir ėmė nau
doti gimdyvių kraujo plaz
mą reumatiniam artritui

ar

4*r>valandoms praėius po - 
kūdikių gimimo, dr. Grani-

ištraĮakia po 7 uncijas 
kiekvienos moti-įjo iš

nos; pašalina kraujo tirš
čius ir gauna gryną jo

kad ligonis, vartojant šiuos 
vaistus, gauna kepenų už
degimą ir savotišką geltli-

Bet gimdyvių plazma nie
ko nekenkia žmogui nei kū
niškai nei protiškai. Ją ga
lima visai saugiai , leisti į 
kraują ligoniams,4 sergan
tiems cukralige, per aukš
tu kraujo spaudimu, nervų 
suirimu ar kitomis ligomis.

Tos .plazmos naudojimas 
artritui gydyti per pustre
čių metu parodė, jog ligo
niai sustiprėja, padiktėja. ir 
jaučia gyvenimo smagumą. 
Pasitaiso ir cheminė jų 
kraujo sudėtis.

Daktaras Granirer ne
tvirtina, kad gimdyvių 
kraujo plazma yra jau užti
krinta šimtaprocentinė gy
duolė nuo reumatinio artri
to. Jisai sako, reikia dar 
platesnių išbandymu ir pa
tikrinimų. Neabejotinai, ta- 
čiaus, ši plazma viršija ki
tus vaistus nuo tos ligos. 
Jinai yra saugesnė ir ilges
nį laika veikia, negu ACTH 
ar cortisone . O jeigu, pra
ėjus tam tikram laikotar
piui po gimdyvių plazmos 
panaudojimo, iš naujo pasi
rodo artrito ženklai, tai 
plazmos įleidimas į kraują 
vėl juos panaikina.

Kaip gelžkeliečiu streikas
Ligšioliniai patyrimai ro- kliudė automobiliu Statybą 

do, kad gimdyvių kraujo 
plazma yra net geresnė gy
duolė reumatinio artrito Ii- I 
goniams, negu cortisone ar 
ACTH.—Pastarasis yra iš- 
traukiamas is gyvulių po- k gulaikg 75 0()0 automo. 
smegeninių (pituitarmių); 
liaukų.

ACTH’

Detroit. — čionaitiniai 
automobilių fabrikantai ap
skaičiavo, kad buvęs gele
žinkeliu “sVičmanų” strei-

bilių ir trokų pastatymą.
Streikas pakrikdė prista- 

o ir cortisone veik- tymą reikalingų automobi- 
mė yra trumpa — vienai iki, liams gaminti medžiagų ir 
kelių savaičių . Šie vaistai ’ įvairių dalių, kurios papra- 
todėl turi būti gana daž- štai iš kitur atsiunčiamos, 

nai, kartotinai leidžiami ------------------
žmogui į kraują. Jie taip- AMERIKA STATYS KA

RINĮ CENTRĄ VAKARŲ
VOKIETIJOJ

gi tebėra per brangūs.
Negana to. ACTH ir cor

tisone, gydant reumatinį 
artritą, kartais .blogai pa- 
liečia sveikatą iš kitos pu-'jungtinės Valstijos sį mė-

Frankfurt, Vokietija. —
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sės. . šiedu vaistai, pavyz- nesį pradės statyti didžiulį 
džiui, kenkia cukraligės centrą karinei savo vyriau- 
(diabetes) ligoniams; jie sybei vakarinėje Vokietijo- 
kartais pamaišo protavimą; je. Pastatai lėšuos daug 
buna ir tokių atsitikimų, milionų dolerių.
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“Viskas būtų puiku*’, sako šis mūsų kapitalistas, 
“jei tik jie liautųsi kalbėję apie pelnų užšaldymą.”

Vaizdas iš New Jersey. Kai busy vairuotojai su
streikavo, taksių savininkai turėjo pilnas rankas kos- 
tumerių. Čia vienas derasi, už kiek kur jis gali pasa- 
žierių nuvežti. Bet ta “rugiapiutė” tęsėsi neilgai. Bušų 
vairuotojai priėmė 11 centų j valandą algų pakėlimą 
ir streikas tapo užbaigtas.

Garsusis kiaušinių mokslininkas
— rusas amerikietis A. Romanov

Rusas Aleksis L. Roma
novas jau 28 metai kai pro
fesoriauja Cornell Univer
sitete, New Yorko valstijoj, 
visą laiką pašvęsdamas tik
tai paukščių kiaušiniams ir 
jų perėjimui. Kiaušinis — 
įdomiausias jam dalykas 
pasaulyje.

Aleksis Romanovas, atei
vis iš Rusijos, nėra joks gi
minė buvusiems carams 
Romanovams .

Neseniai buvo- išleista Ro
manovo , parašyta knyga 
“The Avian 5Egg” (Paukš
čio Kiaušinis), kur išdėsty
ta jo bandymai, patyrimai 
ir atradimai, ,, kas liečia 
kiaušinius.

Tai išsamiausia, giliausia 
tuo klausimu knyga, sako 
amerikiniai gamtmokslinin- 
kai.

The Saturday Evening 
Post žurnalo bendradarbis 
Arthuras Behrstock andai 
atėjo į Cornell Universiteto 
laboratoriją, kur profeso
rius Romanovas vis dar ty
rinėja kiaušinius. Behr
stock užklausė:

—Ką gi tamsta randi įdo
maus kiaušinyje?

Profesorius atsakė:
—Aš atrandu, kad apie 

kiaušinį tenka kalbėti su 
gilia pagarba. Ar žinote, 
kodėl? Juk kiaušinis yra 
s t e b ėtinas “sutvėrimas.” 
Gyvybė prasideda kiauši
nyje.’ Ale kaip kiaušinis 
patampa vištuku, tai dar 
.tebėra paslaptis, kurią rei
kia ištirti. Kiaušinyje yra 
Viskas, ko tik reikia žmo
gaus gyvybei palaikyti, su
prantama, tik pridėjus van
dens ir kvėpuojant deguo
nį (oksigeną) iš oro.

Knygos parašymui apie 
kiaušinį, prof. Romanovas, 
apart savo tyrimų, perskai
tė ir tūkstančius knygų bei 
straipsnių rusų, lenkų,
francūzų, vokiečių, anglų, 
italų, ispanų, kinų ,danų ir 
japonų kalbomis. Kitus
tūkstančius raštų apie kiau
šinius perskaitė jo žmona 
Anastasia ir padarė išra
šus, kuriuos jis panaudojo 
savo knygai paruošti.

Per paskutinius 17 metų 
Romanovas visokiem ban
dymam sunaudojo 139 tūks
tančius kiaušinių — vištų, 
žąsų, ančių ir įvairių kitų 
naminių ir laukinių paukš
čių kiaušinių.

Praktiniai atradimai
Jis padarė ir svarbių 

praktinių atradimų paukš- 
tiniams-kiaušininiams far- 
meriams.

Seniau buvo manoma, kad 
paskutiniuose kiaušinių pe
rinimo laipsniuose turi bū
ti palaikoma šiltesnė pery
klos (inkubatoriaus) tem
peratūra.

Prof. Romanovas surado, 
jog tai klaidingas many
mas.

Per tam tikrą laiką pirm 
kiaušiniams prasikalant, jis 
tyčia padarė vėsesne pery
klos temperatūrą, žiūrėda
mas. kas bus. Ir tuojau pa
sirodė geros pasekmės iš 

i atvėdinto oro. Iš kiaušiniu 
išsirito sveikesni, stipresni 
vištukai ,antukai. žąsiukai 
ir mažiau jų dvėsė, negu 
kitu, kurie* buvo baigti pe
rint šiltęsniame ore.

Kol Romanovas padarė ir 
netikrino tuos bandymus, 
toi sueikvoio 13.200 višti- 
nių, antinių ir kitu kiauši
nių . (Užtat paukštiniai far- 
meriai džiaugiasi jo atradi
mu — jie taipgi jau atvė- 
dina orą paskutiniame pe
rinimo laikotarpyje ir gau
na geresniu .stipresnių na
minių paukščių .

Pirm trejeto metų jis pa
darė kitą praktinį atradi
mą,’ — kaip pažinti gerą 
veislingą - kiaušinį, atski
riant jį nuo silpnesnio 
bergždžio kiaušinio. Roma
novas • išrado tam tikrą 
elektronišką mašinėlę, kuri 
iš anksto /parodo, ar iš 
kiaušinio galės išsiristi ma
žiukas plunksnuočius, ar 
kiaušinis tik veltui suges 
perykloje. Parodymas toks: 
Jeigu kiaušinis vaisingas, 
tai per jį laisvai eina elek
trinė srovė, o jei kiaušinis 
bergždžias, tai jis sulaiko 
elektros srovę, neperleisda- 
mas jos per save. .

Šiuo būdu galima bergž
džius kiaušinius atrinkti ir 
valgymui naudoti. Tatai 
gali amerikiečiams sutau
pyti 150 milionų kiaušinių 
per metus. Tiek kiaušinių 
veltui peryklose susmirsda- 
vo, trūkstant išradimo, 
kaip juos iš anksto atskir
ti nuo vaisingųjų.

Prof .Romanovas pats pa
sigamino mašinėlę tinka
miems perėjimui kiauši
niams parjnkti, nusipirkda-

Plačiai paplitusi nuomo
nė, kad lapės labai žalingos, 
kad jų daromi nuostoliai 
žemės ūkiui yra milžiniški. 
Dėl šios kėlaidingos nuo
monės lapės persekiojamos, 
ardomi jų urvai, naikinami 
jaunikliai, jos šaudomos ne 
laiku. >

' ! I ■ !Krupstūs ir ilgi Tąpes 
gyvenimo tyrinėjimai paro
dė, kad lapes yra naudingos 
žemės ūkiui. Daugiau kaip; 
90 procentų viso 'maisto,1 
kurį lapės suėda, yra pe
lės.

Pelės labai rajos ir nepa
prastai vislios ir todėl pa
daro milžiniškus nuostolius 
žemės ūkiui. Jas naikina 
įvairūs smulkūs plėšrūs 

I žvėreliai ir paukščiai, -‘bet 
: visų daugiausia—lapės.

Tiesa, lapės minta ir ki
tokiu maistu, ne tik vienom 
pelėm. Jos gaudo paukščiu
kus, kiškius, kartais įslenka 
j sodybą ir naminius paukš
čius papjauna. Bet toks 
maistas lapės mityboje ne
sudarome 10 procentų.

Vietose, kur daugiau
pių, yra žymiai mažiau

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Energingas kolūkio vadovas

KĖDAINIAI, 1950 m. gruo- 
džio 16 d. — “Pergalės” ir 
Dimitrovo vardo kolūkių kol
ūkiečių bendras susirinkimas

la- užtruko ligi vėlumos. Dar nie-
pe- kada kolūkiečiai taip ilgai ne-

lių ir kt. smulkių grauži
kų. Yra pastebėta atsitiki
mų, kad lapė sugauna per 
vieną naktį ligi 100 pelių; 
ne visas jas lapės suėda, da
lį ,ių papjauna ir meta.

Lapių kailiai yra gana 
brang ūs. švelniaplaukių 
kailių paruošose lapės uži
ma žymią vietą. Kailiai bū
na geriausi, kai lapės pil
nai išsišeria ' ir užaugina 
tankius plaukus žiemai, o 
tai būna tik nuo lapkričio 
mėnesio antros pusės.

Lietuvos respublika, no
rėdama pripratinti juodsi- 
dabrines lapes prie vietinių 
sąlygų, šiemet išleido juod- 
sidabrinių lapių metisų 
(mišančių), kurie žymiai 
brangesni, negu rudosios 
lapės.

Naikinti juodsidabrines 
.............. ...... I----------------- — 
mas iš “geležinštorio” įvai
rių metalinių, elektrinių ir 
kitų dalių bei medžiagų vi- 

xso už $40.
Po fiek kruopščių tyrinė

jimų, tačiaųs, prof. Roma
novas sako:

—Dar net kiaušinio ke
valas nėra gerai ištirtas.

Jaunuoliu būdamas, Alek
sis Romanovas mokėsi Pe- 
trapilės Dailiojo Meno Aka
demijoje. Toliau jis išvyko 
į užsienį ir net Kinijoje pa
gyveno. Pagaliaus, atplau
kė į Jungtines Valstijas ir 
gavo laikiną užsiėmimą 
Long Islando Žemdirbystės 
ir Technikos Institute, N. 
Y. 'čia. jis pradėjo domė
tis paukščiais ir dailiai 
braižė jų paveikslus. Ta
tai patiko amerikiečiui pro
fesoriui Jamesui E. Rice’ui 
ir jis pasistengė, kad Ro
manovas dovanai gautų 
mokslą Cornell Universite
te. Baigęs Cornell, Roma-, 
novas paplatino savo moks
lą’ dar Columbijos Univer
sitete New Yorke.

Apart minimos knygos, 
jis yra parašęs 103 straips
nius, išspausdintus moksli
niuose žurnaluose ,ir 57 pa
skaitas, . pritaikytas nėju
siems . aukštųjų mokslų 
žmonėms. N. M.

3 psi.—La is ve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Vas.-Feb. 16, 1951

lapes griežtai uždrausta.
Turint galvoje, kad lapės 

sunaikina milžiniškus kie
kius smulkių graužikų, kad 
jų daromi paukštininkystei 
nuostoliai yra mažesni, 
kaip nauda, kurią lapės 
duoda žemės ūkiui, kad la
pių kailiai yra brangi, liau
dies ūkiui reikalinga žalia
va, tai reikia lapes apsau
goti nuo, netikslingo jų nai
kinimo.

Lapių medžioklės sezone 
medžiotojai visuomet turi 
atminti, kad veislei palieka
mas lapių skaičius būtų pa
kankamas . Reikia griežtai 
sudrausti brakonierius, ku
rie ardo lapių urvus arba 
kitokiais neleistinais būdais 
jas naikina. V. Bergas

sitarė ir nesvarstė, kaip šian
dien. Ir iš tikrųjų, kalbėti bu
vo apie ką. Susirinkime buvo 
sprendžiamus dviejų kaimyni
nių kolūkių susijungimo klau
simas. L

—Mes jau spėjome'įsitikin
ti, kad 'mūšų laimingo gyve
nimo pagrindas yra kolūkiai,
— kalbėjo Stasys Sadovskis.
— Tačiau ar galime pasakyti, 
kad išnaudojome visus gali
mumus, kad padarytume sa
vo artelę dar turtingesne? 
štai, mašinos dar nepilnai pa
naudojamos. Kiek kalbų būta 
apie gyvenvietės statybą, o 
padaryta labai maža — trūks
ta jėgų! Susivieniję su kaimy
nais į vieną šeimą, mes n» tik 
gyvenvietę* pasistatysime, bet 
ją ir elektrifikuosime.

Kolūkiečiai nutarė susijung
ti. Sustambinto “Pergalės” 
kolūkio pirmininku buvo iš
rinktas Vladislovas Rinkūnas.

Sustambintas kolūkis “Per
galė” vien ariamos žemės tu
ri daugiau kaip 600 hektarų. 
Kolūkis turi galvijų ir kiaulių 
fermas, namažas avių ir 
paukščių fermas. šitokiam 
ūkiui reikia sumaniai _ vado
vauti. Rinkūnas darbo ėmėsi 
atkakliai, visomis jėgomis. 
Valdybos nariai, aktyvesnieji 
kolūkiečiai buvo jo pirmieji 
pagalbininkai.

Kolūkis sparčiai ėmė kilti. 
Teisingos darbo organizacijos 
dėka kolūkiečiai sėkmingai 
nuėmė žiemkenčių ir vasari
nių javų derlių, atliko priva
lomuosius pristatymus valsty
bei.

Kolūkyje didelis dėmesys 
kreipiamas visuomeninės gy
vulininkystės išvystymui. Gy
vuliai žiemai aprūpinti šilto
mis patalpomis. Laiku paruoš
tas didelis kiekis stambiųjų ir 
sultingųjų pašarų, čia didelis 
Rinkūno nuopelnas.' Tai jo 
iniciatyva kolūkiečiai užrau
gė 500 centnerių siloso.

“Pergalės” kolūkio kolūkie
čiai kandidatu į Naujosios 
Vilnios rajono Tarybos depu
tatus vieningai iškėlė savo 
energingą vadovą — kolūkio 
pirmininką Vladislovą Rinkū- 
ną. - V. Paulauskas

P---------------------
GENEVA, Šveic. — Snie

gų griuvimai nuo kalnų per 
3 paskutines dienas gyvus 
palaidojo 21 žmogų.



ŽMOGAUS mi staliai obliuotų ją tūkstan
čiais oblių’ baltos druožlės

tas pė tekąs 
aukšto nugai

Maksimas Gorkis
Tai atsitiko 92-ais, bado 

metais tarp Suchumo ir Očem- 
čirami, Kodoro upės pakran
tėje netoli nuo* jūros — pro 
linksmų kalnų upokšnio švie
sių vandenų trenksmų aiškiai 
buvo girdėti duslus jūros ban
gų tekšlenimas.

Ruduo. Baltose Kodoro pu
tose sukosi, šmėšeliave gelto
ni laukinių vyšnių lapai, tary
tum mažutės, vikrios lašišos. 
Aš sėdėjau ant ųkmens ties 
upe ir galvojau, kad žuvėdros 
ir baklanai, tikriausiai, tuos 
lapus taip pat laiko žuvimis ir
— apsigauna, štai- kodėl jie 
taip įsižeidę klykčioja ten, de
šinėje, už medžių, kur talaš
kuoja jūra.

Kaštanai viršum galvos pa
puošti auksu, po mano kojų
— daug nukritusių lapų, pa
našių 
rankų 
aname 
gos ir
tas tinklas; jame, lyg sugau
tas, šokinėja gelsvai raudonas 
kalnų genys; kala juodu sna-* 
pu- į stuobrio žievę, baidyda
mas laukan vikšrelius, o vik
rios zylės ir melsvai juodi vil
kučiai — tolimos šiaurės sve
čiai — lesa juos.

na darban į Očemčirį iš 'Su
chumo, kur jie tiesė plentą.

Aš pažįstu juos — jie orlo- 
viečiai, drauge dirbau su 
jais ir.vakar drauge atsiskai- 
čiau; išėjau aš anksčiau už 
juos, naktį, kad galėčiau su
tikti aušrą ant jūros kranto.

Ketvertas mužikų ir plačia- 
žandė boba, jauna, nėščia, su 
dideliu, išpampusiu pilvu, iš
gąstingai išsprogusiomis mels
vai pilkomis akimis. Aš matau 
pro krūmų viršūnes jos galvą, 
apgobtą geltona skepeta; ji 
linguoja, tarytum žydinti sau- 
lėžolė vėjo supama. Suchume 
mirė jos vyras — persiyalgė 
vaisių. Aš gyvenau barake 
tarp tų ž,monių : pagal seną 
rusišką įpratimą jie kalbėjosi 
apie savo nelaimes taip daug 
ir taip garsiai, kad jų pilnos 
nusiskundimo kalbos, tikriau
siai, buvo girdimos kokie pen
ki varstai aplink.

Tai nuobodūs žmonės, pri
slėgti * savojo sielvarto, kuris 
juos išplėšė iš gimtosios, pa- 

i vargusios, nebederlingos že
mės ir, lyg vėjas sausus la
pus rudenį, atnešė čia, kur ne
matytas gamtos puošnumas— 
nustebinęs — apakino, o sun
kios darbo sąlygos galutinai 

Kairėje pusėje nuo manęs, prįbaig§ tuos žmones. Jie į 
ties kalnų viršūnėmis, pakibo, gja žiūrėjo iš sumišimo 
grasindami lietumi, padūmavę mikčiodami išblėsusiomis. 
debesys, nuo jų šliaužia šešė- liūdnomis akimis, skurdžiai 
liai žaliais šlaitais, ant kurių šypsodamiesi vienas kitam, 
auga negyvas medis samšitas, tyliai kalbėdami:

• o senų- bukų ir liepų drevėse 
galima rasti “girto medaus,” 

zkuris senovėje savo nugirdau-1 
čiu saldumu vos nepražudė I 
Didžiojo Pompėjaus kareivių, [ a|<muo 

, nutrenkęs nuo kojų ištisą ge-j 
. ležiilių-romėnų legijoną; bitės' 

jį daro iš lauro ir azalijos žie- i 
dų, o “prašaliečiai“ žmonės1 
išsiima jį iš drevių ir valgo, 
užsitepę ant lavošo — plono 
kvietinių miltų paplotėlio.

Aš kaip tik tai ir dariau,— 
sėdėdamas po kaštanais, stip-; 
riai sukandžiotas^iktos bitės, i 
dažiau duonos gabalus į pilną 
medaus katilėlį ir valgiau, gė- /• 
redamasis tingiu pavargusios 
rudens saulės žaidimu.

Rudenį Kaukaze, — tary-1 
tum turtingoje šventykloje, 
kurią pastatė dideli išminčiai, 
o jie visuomet ir dideli nusi
dėjėliai, — pastatė, kad už
dengtų nuo akylių sąžinės a- 
kių-savo praeitį; pastatė ne
aprėpiamą šventovę iš aukso, 
brangių mėlynųjų akmenų, iš 
smaragdų, išklojo kalnus ge
riausiais kilimais, išsiuvinėtais 
šilkais turkmėnų Samarkande, 
šešache, apiplėšė visą pasaulį 
ir viską sunešė čia, saulės 
akivaizdon, tarytum, norėda
mi jai pasakyti:

— Tavo — nuo Tavųjų — 
Tau!

Aš matau, kaip ilgabarz- 
džiai’, žili milžinai, su didelė
mis linksmai vaikiškomis aki- 
jmis, leisdamiesi nuo kalnų, 
puošia žemę, visu!’ dosniai 
barstydami įvairiausias bran
genybes, apdengia kalnų vir
šūnes storais sidabro sluoks
niais/ o- jų klonius — gyvu, 

viu medžių pynimus 
— beprotiškai gražus atro- 
jų rankų išpuoštas šis pa

žemės kampelis.
pareiga —- būti žemė- 

žrtiogumi: kiek daug ma- 
stebuklinga, kaip 

saldžiai jaudinasi 
ais, susižavėjusi grožiu

Na, taip — retkarčiais 
ha sunkoka, visa krūtinė 
plūsta deginančios neapykan
tos, ir ilgesys godžiai čiulpia 

‘širdies1 kraują, bet tai būna ne 
visuomet; juk ir saulei daž- 

' nai labai liūdna žiūrėti į žmo- 
nes: taip daug ji padirbėjo 
dėl jų?, o vis dėlto nenusisekė 
tie žmogučiai...

Aišku, yra nemaža ir gerų, 
juos reikia pataisyti arba 

geriau — iš naujo perdirb-

j nukirstus kažkieno 
delnus. Skroblo šakos 
upės krante jau nuo- 
kaba, tarytum suplėšy-

tiės kalnų viršūnėmis, pakibo

Puiki

namai
kanki

šir

bū 
pri

nuo 
dos 
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Pro* krūmokšhiuš, į kairę 
manęs; šmišeliuoja juo- 
kaivos; jūros bangų ūže- 
ir upės pliaukšenime vos 

skamba žmonių bal
sai — taį “badaujantieji” ei-

— Aja... kokia ^žemelė...
— Tiesiog — deginte degi

na iš jos.
— Ta-ai-p, o vis dėlto —

— Nenaudinga žemė, rei
kia pasakyti... ,

Ir pr,įsimindavo gimtąsias 
vietas, kur kiekvienas žemės 
gabalėlis buvo jų senolių pa- 

į laikai, kur viskas pažįstama, 
' žinoma, brangu — nulaistyta 
jų prakaitu.

Buvo ten , drauge su - jais 
dar viena boba — aukšta, tie
si, plokščia, lyg lenta, arkliš- 

| kais žandais ir apsiblaususiu, 
juodu, lyg anglis, žvairų akių 

[žvilgsniu.
Vakarais 

apsigobusia 
išeidavo už 
ma ten ant krūvos 
parėmusi delnu skruostą, pa
lenkusi galvų į šalį, dainuo
davo aukštu- ir piktu balsu :

Užu sodžiaus...
žaliuose krūmuose —

Ant smiltelės...
aš paklosiu baltą skrais

tę...

ji, k'artu su ta — 
geltona skepeta— 
barako ir, sėdėda- 

žabarų.

Gal sulauksiu...
savo draugo mylimo...

Ateis mielas...
nusilenksiu asai jam...

Geltonoji paprastai tylėda
vo, palenkusi sprandų ir ap
žiūrinėdama savo pilvų, bet 
kai kada staiga, nelauktai, 
tingiai ir drūtai, vyrišku ki
miu balsu ji pritardavo dai
nai verksmingais žodžiais:

Oi-tai mielas...
oi, mano mielasai bran

gus...
Nebelemta man...

jau pasimatyti su tavim...
Juodoje tvankioje pietų 

nakties tamsumoje tie verks
mingi žodžiai primindavo 
šiaurę, sniego įdykumas,-pūgos 
švilpimų ir tolimų vilkų kau
ksmų...

< Paskiau žvairaakė 
apsirgo šiltine, ir ją 
miestan brezentiniais 
vais — ji blaškėsi
spiegė, tarytum, tęsdama tų 
savo dainų apie sodžių ir smil-

boba 
išnešė 
neštu

vuose ir

šmėkščiodama . krūmuose, 
geltonoji galva pranyko.

Aš pabaigiau savo pusry
čiaus, uždengiau katilėlyje 
medų lapais, užsirišau! terbelę 
ir neskubėdamas 
paskui nuėjusius, 
damas lazda į 
grindinį.

Štai ir aš ant 
kos kelio juostos;
pusės — talaškuoja 
mėlyna jūra; tarytum nemato

pasileidau 
pasiramsčio- 
kietą, kelio

siauros, pil
is dešinės 

tamsiai

šnerėd'amos bėga į krantų, 
genamos vėjo, drėgno, šilto ir 
kvepiančio, lyg sveikos mo
ters alsavimas. Turkiškoji fe- 
liūga, pakrypusi į kairįjį šo
nų, šliaužia į Suchu.mą, išsipū
tusi bures, tarytum tas žymu>- 
sis Suchumo inžinierius kad 
išpūsdavo savo skruostus — 
pamanykit, rimčiausias žmo
gus. Jis kažkodėl sakydavo 
vietoj tyliau — “kyliau“ ir 
vietoj nors — “not.”

— Kyliau! Not tu- ir apsuk
rus, bet aš tave tuič tuojau į 
policiją...

Mėgo jis siųsti žmones į 
policiją, ir taip gera pagalvo
ti, kad dabar jį tikriausiai jau 
ligi kaulų apgraužė kapinių 
kirminui.

Eiti lengva — tarytum oru 
plauktum. / Malonios mintys, 
puikūs atsiminiimai tyliai 
skamba galvoje. Tie atsimini
mai širdyje, lyg baltos jūros 
bangų putos: jie viršuje, o 
ten, gilumoje — ramu, ten 
ramiai plaukioja šviesios ir. 
lakios jaunystės svajonės, lyg 
sidabrinės žuvys jūros gelmė
je.

Kelias krypsta jūjros link, 
jis raitydamasis -^prišliaužia 
arčiau smėlėto pakraščio, ku
riu išbėga bangos, — krū
mams taip pat norisi pažiūrė
ti bangų veidan, jie persisve
ria per kelio juostą, tarytum 
mojuodami mėlynajai vande
ninės dykumos platumai.

Vėjas papūtė iš kalnų — 
bus lietaus.

sa-

čia per 
buvau 

išsigan- 
o boba

SKAITYK IR MOKYKIS
.   .f i i’ ’i—* 
iš kiaušinėlio, pereina eilę su
dėtingų kitimų. Jis turi burnų, 
žarnas, užpakalinę angų, o 
vėlesnėje kitimo stadijoje — 
kelias ataugas. Bet svarbiau-- 
šia jo ypatybė; kaip ir visų 
dygiaodžių vikšrų, yra ta; kad 
jis turi dvisimetrinį sandarų. 
Jo galima atskirti- pilvinę pu
sę, kur yra burna ir užpakali
nė anga, ir priešingą— nuga
rinę pusę; žymu' priešakinis 
(Viršutinis)- kūpo galas ir Už
pakalinis (žemutinis). Deši
niosios pusės ataugos išdėsty
tos visiškai taip pat, kaip ir 
kairiosios. Tokiu būdu-, pen- 
kiaspindulinę s i m. e t r i j ų 
žvaigždė įgauna tik beaugda
ma, o iš pradžių jos kūnas su
darytas dvisimetriškai. ,

Regeneracija ir nelytinis 
Veisimasis. Jūros žvaigždės 
labai gražiai gali regeneruoti: 
jos ne tik atsiaugina netek
tuosius spindulius, bet kai ku
rioms rūšims net iš vieno nu
pjauto spindulio atauga visos 
kitos kūno dalys.

Dėl regeneracijos kai ku
rios žvaigždžių rūšys gali 
daugintis skilimo būdu; jos 
gali sutrūkti į dalis, iš kurių 
kiekviena atsiaugina trūksta
mus spinduliu^.
VIII TIPAS. CHORDINIAI 
GYVŪNAI.

•s —

Jūrų žvaigždė gali šliaužti 
dugnu ir lankstydama savo 
spindulius.

Nervų sistema ir jutimo or
ganai. Nervų sistema taip 
pat spindulinio sandarom Apy- 
burnini's nervų žiedas yra> be
veik kūno paviršiuje, dengia
majame. audinyje. Nuo1 žiedo 
į kiekvieno spindulio galų ei
na po vienų spindulinį nervų 
stiebų. Nuo jų, kaip ir nuo žie
do, nervinės šakos eina į įvai
rius organus.

Apie žvaigždžių akis jau 
buvo kalbėta. Prie jų prieina 
nervų šakelės. Savo akimis 
žvaigždės tegali, tur būt, Skir
ti tik šviesos ryškumo laipsnį. 
Lytos organai, matyti, yra ko
jelės ir mažyčiai čiuptuvai 
spindulių galuose, kurie taip 
pat turi nervų šakeles.

Šalinamieji organai. Atski
rų šalinamųjų organų žvaigž- 
dė--nefuri. Nereikalingi orga
nizmui produktai šalinami į rui
mo skystimų ir ten juos suima 
amebinės lųstelės. Apkrautos 
šiais produktais amebinės lųs
telės prasiskverbia pro plo
nas odos žiaunų sieneles ir 
tuo būdu pašalinamos iš kū
no.

‘ Savaime aišku, kad amebi
nių ląstelių skaičius kūno rui
me greitai sumažėtų, jeigu 
jis nebūtų nuolat papildomas. 
Tas papildymas vyksta dau
ginusia jau mums žinomame 
ašiniame organe. Jame esan
čios apskritos lųstelės gyvai 
skyla ir visa laika gamina 
naujas amebines lųsteles. i

Veisimosi organai, žvaigž
dėje randasi 5, i_________
išdėstytos, lytinės liaukos. Jū
rų žvaigždės yra atskirų lyčių 
gyvūnai. Patelių dėtys iš pa
žiūros nesiskiria nuo patinų 
sėklinių. O ir iš paviršiaus ne
galima atskirti patino nuo pa
telės. Tik perskrodę lytines 
liaukas ir sužinoję, kas jose 
yra — kiaušinėliai ar sper
matozoidai, — galime nusta
tyti, kas čia per žvaigždė: 
patelė ar patinėlis. f

Patelė deda kiaušinėlius, pati
nėlis leidžia spermatozoidus 
į vandenį. Vadinasi, apsivaisi- 
nimas vyksta ne .motinos kū
ne, o jūros vandenyje. Tenai 
ir gemalas išsivysto į suaugu
sį .gyvūnų. į

Jūrų žvaigždės vystymasis, vamzdelis. Jis eina 
žvaigždės vikšras,

Prie chordinių* priklauso vi
siems mums žinomi gyvūnai: 
žuvys, varlės, driežai,, paukš
čiai, žinduoliai. Be jų, prie 
to paties tipo priklauso ir kai 

j kurie mažai mums pažįstami 
labai savotiško sandaro jūrų 

simetriškai gyvūnai.
i Visi chordiniai turi Vidinius 
griaučius, sudėtus dažniausiai 
iš išilginio ašinio stiebo ir jo 
priedėlių. Vienų chordinių gy
vūnų išilginis stiebas panašus 
į standžių virvę (chordų — 
nugaros stygų), einančių išil
gai viso kūno. Kitų tokių sty
gą turi tik gemalas, o suaugęs 
gyvulys turi stuburų, sudarytų 
iš ilgos eilės stuburkaulių. O

| styga, jeigu ir išlieka; tai tik 
mažomis dalelėmis tarp stu
burkaulių arba jų viduje. Bet 
dažnai ir tokių likučių nebū
na.

Antras požymis, labai bū
dingas chordiniams 

: nams, tai nugaros

turi plono; ne- 
pelėko pavi- 

uaių, u puvo pusėje tuojau 
skyla į dvi dalis, ir abi raukš
lės- tęsiasi pilvo šonais iki 
priešakihės kūno daliesĄAkių 
iešjnutis neturi.

Įsirausęs į* smėlį, iešmutis iš
kiša iš ten tik priešakiite’ savo 
kūno dalį. Jis greit Judina 
čiuptuvėliu^ įtraukia į burnų 
vaiidens. Kartu su vandeniu 
jis įtraukia ir mažyčius jūros 
g'yVūnėlius, kuriate jis minta.

! Isnagihnekiine dū chordinių 
potipius: bekaušių potipį ir 
ikaušinių, arba stuburinių, po
tipį.

ft&KAŪšrę POTIPIS: 
52. Iešmutis. I

Jūrų* seklumų smėlyje gali
ma pamatyti įdomų' gyvūnėlį 
— iešmutį. TSRS jų pasitaiko 
Juodojoje jūroje. Mokslinin
kas, pirmų sykį pamatęs ieš- 
tmutį (rusų akademikas Pala- 
sas, XVII a. pabaigoje),, pa
laikė jį minkštakūniu. Tiesa, j įstatymą del rendų kontro 
iešmutis kaip ir panašus į 
minkštakūnį; bet tik savo išo
re.

Iešmutis būna 5-8 cm ilgio; 
Jo permatomas bespalvis kū
nelis smailiu priešakiu ir už
pakalin*. Priešakinėje kūno 
dūlyje- yra mažytė- burnelė;, 
turinti aplink gležnus čiuptu
vėlius. lešmučio* kūno galas 
baigiasi- plačia uodegos pele
ku*. Tas pelekas nugara ir pil
veliu- eina į priekį. Nugaroje

WASHINGTON. — Pra
nešama, jog Kongresas, 
turbūt, neprisirengs išleist

lės pratęsimo/ iki kontrolė 
išsibaigs kovo mėnesį. • i

f I

KORĖJA. — Vidurinia- ; 
mę fronte amerikonai su \ 
savo talkininkais ginasi, ; 
kad jų neapsuptų šiauriniai 
Kūrėjos liaudininkai ir’ki- ; 
naL-

Vakariniame fronte ame- I 
čikonai sustiprino savo po- ' 
zieijas apie Inčon uostų.

Artėja Mūsų s
Didysis Darbas

Jau skaitėme Laisvės Bendrovės dalininkų suva
žiavimo tarimus ir pastebėjome, kad suvažiavimas 
kviečia' visuomenę tinkamai paminėti Laisvės gyva
vimo 40? metų sukaktį, šiuom svarbiu reikalu suva
žiavimai priėmė sekamą rezoliuciją:

... Tylus suvaitojimas krū
muose — žmogaus suvaitoji
mas, visuomet sukrečiąs širdį.

Praskleidęs , krūmokšnius, *
matan: atsirėmusi nugara į 
lazdyno stuobrį, sėdi toji boba 
su geltona skepeta, jos galva 
nusvirusi ant peties, burna ne
gražiai išviepta, akys iššoku
sios ir beprotiškos; rankas ji 
laiko ant didžiulio ’ pilvo ir 
taip nepaprastai baisiai kvė
puoja, kad visas pilvas drebė
damas kilojasi, o boba, prilai
kydama jį rankomis, kurčiai 
mykia, rodydama pageltoniju- 
sius, lyg vilko, dantis.

— Ką — primušė ? — pa
klausiau aš, pasilenkdamas 
prie jos. Ji kapstosi, tarytum 
musė, plikomis kojomis dul
kėse ir, kratydama sunkią 
galvą, kriokia:

—- Eik šalin... begėdi., 
lin..

, Aš supratau, kAs 
reikalas — tat aš jau 
matęs kartą, — aišku, 
dau, aįšokau atgal,
garsiai, tąsiai suspiegė, iš j oš 
akių, pasiruošusių iššokti, pa
sipylė drumstos ašaros ir nu
tekėjo išraudusiu, įtemptai iš
pūstu veidu.

Tai sugrąžino mane prie 
jos, aš numečiau žemėn terbe
lę, virdulį, katilėlį, patverčiau 
ją” ant nugaros ir norėjau su
lenkti jos kojas per kelius — 
ji atstūmė . mane, smogdama 
rankomis man į veidų ir krū
tinę, parsivertė ir, tarytum 
meška, niurzgėdama, spiegda
ma, plūsdamasi nuropojo ket- 
veriomis toliau į krūmus':

— žmogžudy... šėtone...
Slystelėjo rankos, ji parg

riuvo, bakstelėjo veidu į že
mę ir vėl suspiegė, mėšlungiš
kai ištiesdama kojas.

Susijaudinimo įkarštyje, 
skubiai prisiminęs viską, ką 
tik žinojau apie tą reikalą, aš 
paverčiau ją ant nugaros, su
lenkiau . kojas — vandeninė 
pūslė jau jau buvo išėjusi.

—Gulėk, tuoj gimdysi...
Nubėgau jūron, atsiraičiau' 

rankoves,, nusiploviau rankas, 
grįžau- atgal -— ir pasidariau 
akušeriu.

Boba* raitėsi, tartum- vinkšna 
ant ugnies, graibstė rankomis ’ 
po žemę aplink save ir, rau
dama pavytusių • žolę, vis no
rėjo sukišti ją sau į burnų, 
apibėrė žemėmis baisų, nebot 
ž;monišką savo veidą su sužvė- 
rejusiomis, krauju pasruvusio
mis akimis, o yandenįnė pūslė 
jau/ pratrūko, ir lindo laukan/ 
galvutė, —■ aš turėjau^ prilate 
kyti jos mėšlungiškai' trūkčio
jančias kojas, pagęlbėti kūdi
kiui ir žiūrėti, kad ji nekištų 
žolės savo iškreipton/ mauros

gyvu- 
nervų 

nugaros 
išriedėjęs s m e g e*n ų pavidalu5 viršum 
—-------— [ chordos. Trečias požymis —

jančion burnon... | žiaunų plyšiai; susijungę su
Mes po truputį keiksnojo- priešakine žarnų- dalimi. Juos 

me vienas antrą, ji —pro dan- turi visos žuvys. Daugumas 
tis, aš — taip pat negarsiai, ji chordinių šiuos plyšius turi 

(Pabaiga rytoj) (tik būdami gemalai.

Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkini

"PROŠVAISTES”
“PROŠVAISTĖSE” telpa arti 150 Jono 
Kaškaičio rinktinių1 eilių ir poemų,

“PROŠVAISTĖSE” telpa Jono1 Kaškaičio žy- 
miausiejr poezijoje kūriniai, sukurti' 50’ metų 
bėgyje.

“PROŠVAISTĖSE” telpa trumpa- Jono! Raškai* 
ęio biografija ir jo darbų apžvalga;

“PROŠVAISTES” išleistos gražiame popiečiu jie, 
—tai virš 300 puslapių knyga)

s -j
- Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti* 

“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo 
knygynėlyje.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50

Knygų platintojai' prašomi užsisakyti “Pro
švaisčių” platinimui.

Rašykite ir pinigus siųskite:

LAISVE.
■i' Ivo . R.ibhmrtnds

LaisVi^čiai akcininkai, suvykę savo metinin su- 
važiaviman, 1951‘ m. sausio 27 dieną, Richmond 
Hill, N. ■£., išklausę administracijos ir redakcijos 
pranešimų apie mūsų dienraščio1 būklę, taria:

1:. Mes,, su1 visa progresyvia Amerikos lietuvių 
visuomene, didžiuojamės tuo faktu, kad Laisvė 
šiemet švenčia savo 40 metų gyvavimo sukaktį 
ir kad mes dalyvausime tos sukakties arba jubi
liejaus atžymėjime. Ištikimai tarnavusi Ameri
kos lietuviams per 40 metų-, švietusi juos ir in
formavusį, Laisvė šiandien yra dar reikalinges
nė negu kada nors buvo. Dėl to Laisvę reikia 
tvirtinti, rūpintis josios finansais ir turiniu la
biau negu kada nors. ‘

2. Mes nuoširdžiai užgiriame pateiktus pasiū
lymus jubiliejui atžymėti, būtent,—

(a) Išleisti1 specialų Laisvės jubiliejinį numerį 
š. m. liepos mėnesio 14 dieną.

(b) Per tą laiką smarkiai darbuotis gavimui 
naujų prenumeratų.

(c) 1 Sukelti Laiisvei1 $10,000 fondą; talkon 
kviesti’ vteus skaitytojus ir bendrai pažangiąją 
visuomenę.

(d) Rinkti Laisvei’ sveikinimus.
Amerikos lietuvių visuomenė Visuomet nuošir

džiai atšiliepė į gyvybinius Laisvės reikalus, at- 
slieps ji, ir šiemet, ir ateityje, nes mūsų 
leidžiamas nė pelnui, o apšvietai.

šia progų suvažiavimas atsišaukia į 
žangiąją Amerikos lietuvių visuomenę 
gai; gražiai atžymėti Laisvės 40 metų
rengiąrtt tani5 tikslui parengimus, renkant sveiki
nimus, prisidedant su' auka.

SuvažiaVimūs įpareigoja -būsimąją direktorių 
tarybą daryti Visus’ žygius ryškesniam jubiliejaus 
atžymėjimuk 1 4.^

Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!

Rezoliucijoje aiškiai paduota sukakties atžymčjlt 
mui rtVūstį darbų1 programa. Todėl* prašome kolonijų 
veikėjų tuojau stoti į darbų;

Reikia šaukti kolonijose susirinkimus ir tuojau 
imišiduryti plautas' veiklai sulig savo kolonijos ir 
veikti be atidėliojimo. Tuojau rengkime pramogas 
iv rinkimo aukas į $10;000 fondų. Verbuokime nau
jus' skaitytojus ik’ rinkime pasiskelbimus ir pasvei- 
įihimus specialei Laibyes laidai.

JO5 metų’ sukakties atžymejimui laida išeis už lie
pom 14 d'.,’ 1951L JubiiSjinės laidos turiningumas ir jos, 
<fydis puslapiais prikliausys nub mūsų visų rūpestin
gumo ir trlusov Todėl’ turime duoti tai laidai raštų> 
turime parūpinti' biznių pasiskelbimuy turime gauti 
iš1 ovganizauiji|! pasveikinimų' Laisves 40 metų su- 
-M 1

laikraštis

visų pa- 
iškilmin- 
jubiliejų,

’ i
į kakties proga.

Kaip matėte darbų turime vesti plačiu maštabu 
tokį1 darbų negali* tinkamai išvesti keletas ar — k-' a* * * a .a a a a . agrupė žmonių’. Turime jį imti masiniai, turime 

• ti visi, kuriiei’ tik branginame* dienraštį Laisvę.

maža 
ditb-

Tad’ iš' dukstxr pasiruoškimc tam’ darbui1 iv 
me, pabivyŽUšiai iki atsieksime' savo-tikslų, iki* su

> kelsime $10,000 užtikrinimui enraščio Laisvės g

LAISVES ADMINISTRACIJA
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS
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(Istorinis Romanas)

(Bus daugiau)
Kryžiuočiai ir sąjungininkai, traukda

mi iš Prūsų, nebuvo alkani ,nes pakelėje 
visur buvo užtektinai parengta maisto, 
bet dar iš tolo pamatę pažadėtąją salą 
pagonių , krašte, pamatę degančius laužus 
ir užuodę gardžius kepsnius, kaip alkani 
vilkai puolė prie valgio. Nemune pasi
darė susikimšimas, krantuose sumišo 
vėliavos, dalys, būriai ir taip visi susi
spaudė, kad nebuvo jokios tvarkos. 
Knechtai, nušokę nuo savo arklių ir pa
likę juos apsunkintus amunicija ir pa
šaru, brovėsi prie stalų, mušėsi, stum
dėsi ir, ką pagriebę, kimšo sau burnon. 
Kiti užplūdo salą, įsilaužk į didikų ložas, 
ir joki trimitai, joki tvarkdariai nega
lėjo jų suvaldyti ir sutvarkyti. Labai 
godūs valgiui pasirodė ir riteriai; ir jie 
laužėsi prie stalų, stumdėsi, brovėsi ir 
griebė, kas arčiau pakliuvo po ranka.

Kai užėmė už stalų savo vietas didi
kai, buvo bendra malda, o po maldos di- 
dį^ai magistras pasakė trumpą kalbą. 
Nė tik knechtai, bet daugumas brolių ir 
riterių ir meldėsi, ir kalbos klausė pri
sikimšę pilnas burnas kokio valgio; Ir 
kai po maldos tėvas vienuolis palaimino 
ir peržegnojo valgius, valgytojai vieni 
jau buvo gerokai įsipusėję, kiti ir visai i 
pasisotinę.

Kaip tyčia, buvo labai graži diena, 
švietė saulutė ir nė mažiausio vėjelio. Iš 
Žemaičių, nuo kalnų, plaukė oru per 
Nemuną ilgos švelnutės voratinklių gi
jos, narpliojosi apie stalus, kėdes, už
kliūdavo už tiltų. Padangėmis lėkė iš 
šiaurės į pietus klyki'ančių gervių vir
tinės; per Nemuną iš Sūdavijos į Žemai
čių miškus ir atgal skraidžiojo tetervi
nai, kėkštai, geniai, lupučiai; nuo Kur
šių marių atlėkdavo verkdamos baltosios 
žuvėdros ir, pasisukiojusios viršuj salos, 
apverkusios savo sutryptus lizdus, ku
riuose jos vasarą išsiperėjo, vėl, nesku
bėdamos ir išlėto mosuodamos kreivais, 
it iškirptais sparnais, nuskrisdavo į va- 
karusi

Iš abiejų Nemuno pusių, * toliese ant 
kalnų briaunų ir kriaušių, stovėjo raitų 
ir pėsčių žemaičių pulkeliai; tylomis žiū
rėjo jie į puotaujančius savo amžinus 
priešus, kurie, pasistiprinę, tuojau pa
sipils po visas apylinkes žmonių ir turto 
medžioti. O ten, arčiau į Kauną, nuo 
kalnų žiūrėjo į puotaujančius tamsūs' 
ramūs miškai ir, rodos ,galvojo ir spėlio
jo, ko jų čia tokia daugybė atvyko. Tuo
se miškuose landžiojo slapti Skirgailos 
žvalgai ir taip pat su pasibaisėjimu žiū
rėjo į tokią dar nematytą atvykėlių ti- 
tveiką.
' , Ilgai užtruko kryžiuočių ir, sąjungi
ninkų puota; prasidėjo ji apie pusiaudie
nį ir tęsėsi iki vidurnakčio. Daugelis ri
terių ir brolių persivalgę susirgo pilvais; 
kiti nusigėrė; niekas nieku nebesivaržė. 
Juo toliau, juo darėsi triukšmingiau; 
vienur kitur žemaičiai susiėmė su kry- 
žiu©£rais, anglų riteriai su prancūzais.
JNieko negėręs kunigaikštis Vytautas 

žibėjo į šį išrinktųjų riterių bei kariu 
kadrą ir galvojo, kad užtektų dviejų tri
jų tūkstančių gerai apginkluotų vyrų iš
kapoti ir sugrūsti Nemunan visai šitai 
girtuoklių ir apsirijėlių gaujai.

■ Nusėdus saulei, dešiniame Nemuno 
krante pasidarė kažkas nesuprantama: ( 
nuo kalno atbėgo palaidų knechtų 
būrys; šaukdami “žemaiteh, žemaiten” 
jie visa mase puolė į stovyklą, kur už 
stalų dar tebesėdėjo 'ir tebepuotavo kry
žiuočiai ir svetimšaliai. Tie, pamanę, 
kad juos puola žemaičiai, stvėrėsi kardų 
gintis; bet juos užgulė iš čia pat esančių 
stalų kiti puotautojai, kurie, pamatę bė
gančius knechtus, palaikė juos puolan
čiais žemaičiais; persigandę ir jie pasi
leido bėgti į tiltus. Pasidarė baisi mai
šatis, ir kamšatis: pavertė stalus, išvertė 
kėdes, ir tie puotaujančių, kurie sėdėjo 
prie pat kranto, visi buvo nubraukti į 
Nemuną. Kiti puolė tiltą ir norėjo per
bėgti ant salos; tiltas neišlaikė tokios 
gOgybės iš karto susigrūdusių žmonių 
irTįlūžo. Kariai sukrito vandenin. Ko
lei ’atrijo valtis, kolei jie prisiyrė prie 
Skęstančiųjų, daugelis žmonių prigėrė, 
Jutus nunešė Nemuno srovė.
>fc{Įš vidurio salos gerai matėsi, kad jo- 

Žemaičių nėra ir kad joks priešas jų

nepuola, bet ne taip lengva buvo tai vi
siems pasakyti ir girtus bei apsirijusius 
įtikinti. Visą tai matė didysis magistras 
ir kunigaikštis Vytautas.

—O Donner Wetter, verfluchtene 
Schweine!-—išsiplūdo didysis ordino ma
gistras ir liepė trimituoti—“ramiai.”

Bet ir trimitas ne taip greit paveikė: 
bendro siaubo apimti žmonės nebenorėjo 
klausyti nei trimitų, nei savų vadų, o 
visi grūdosi krūvon, brovėsi į valtis ir 
bėgo panemune atgal į Prūsus.

Kai visi nurimo, paaiškėjo, kad jokių 
žemaičių ^nebuvo ir niekas nepuolė ir ne- 
sivijo. Siųsti tardytojai išaiškino, kad ėję 
sargybas broliai pradėję užkabinėti ant 
kalnų stovinčius kaimiečius ir jų mote* 
ris. Vis dar buvę nieko, bet kai atėjusi 
nuo garbės stalo nauja sargyba ir norė
jusi atskirti moteris nuo vyrų, žemaičiai 
supykę, puolę knechtus ir gerokai juos 
apdaužę. Kiti, kurie išsprukę sveikesni, 
pasileidę bėgti prie kranto ir tuo padarę 
didelę paniką.

Puota ėjo toliau. Didžiojo magistro 
įsakymu buvo išstatyta iš riterių stipri 
sargyba ir abiejuose Nemuno krantuo
se paruošta nuolat budinti atsarga.

Pernakt saloje ir Nemuno krantuose 
degė laužai, degė žibintai.

Rytojaus dieną patekėjusi skaisti sau
lutė nušvietė sąjungininkų stovyklą, ku
ri buvo panaši labiau į karo lauko ligo
ninę: daug karių sirgo pilvais, kiti mie
gojo užsikniaubę ant skobnių, suvirtę 
pastalėse; kiti ieškojo gėrimų likučių at
sipagirioti.

Kunigaikštis Vytautas seniai jau buvo 
atsikėlęs ir, vaikščiodamas salos pakraš
čiu, šypsojos iš Skirgailos nesusiprotėji- 
mo nakčia atsiųsti į puotą bent porą 
tūkstančių gerai ginkluotų vyrų.

Anksti atsikėlė ir Konradas Vallenro- 
das: sėdėjo jis savo karališkoje vaka
rykščioje ložoje, parėmęs galvą žiūrėjo 

■į anapus Nemuno Lietuvos šilus ir apie 
kažin ką galvojo. Buvo nelinksmas. Kai 
kunigaikštis su juo pasisveikino, jam ro
dės, kad ir didysis magistras nesidžiau
gia ramiai praėjusia nakčia.

Vaikščiojo kunigaikštis, šypsojos ir, 
žiūrėdamas į tyliai plaukiantį Nemuną, 
džiaugėsi, kad viskas praėjo gerai.
' Toli Nemunu iš vakarų pasirodė bu
rinė valtis. Kunigaikštis ja susidomėjo. 
Kas’tai galėtų būti? Ar kokie atsilikė
liai? Ar kar nors skuba iš Marienbur
go? Ar kieno pasiuntiniai pas didįjį ma
gistrą? O gal kas pas jį patį?

Dar nepripįaukę salos, iš valties* sutri
mitavo. Kunigaikštis nusiuntė savo po
rą bajorų sužinoti, kas atvyko. Bajorai 
greit sugrįžo su atvykusiu. Tai buvo ba
joras Mintautas, vienas tų, kurie išly
dėjo į Maskvą jo dukterį Sofiją. Kuni
gaikštis pažino jį dar iš tolo ir stabte
lėjo.

—Būk pasveikintas, šviesiausias ku
nigaikšti: tavo duktė, šviesiausioji kuni
gaikštytė Sofija, siunčia tau sveikinimą 
ir padėką už visus rūpesčius . ..

—Dėl ko tu iš kelio grįžai?—gan rūs
čiai pertraukė jį kunigaikštis.

—Turėjome nemalonių įvykių, švie
siausias kunigaikšti, bet tenubaudžia 
mus mūsų kerštingi dievai, jei mes bent 
kiek buvome apsileidę ar nestropiai ėjo
me savo pareigas . . . Mes . . .

—Tai kas atsitiko?
—Skirgaila mus puolė Pskovo ir kala- 

vijininkų pasieny . .. Mes ...
• — Atsigynėte jūs?

—Puolimą atmušėme, bet ir mūsų ke
letas krito; publikai tik suspėjo pasi
grobti bajorienę Knystaut^enę su dukra. 

į Gi tavo duktė, šviesiausioji’ kunigaikšty
tė Sofija, sveika ir linksma ir keliauja 
toliau. Lydi ją Sustiprinta sargyba iš 
atvykusių pasitikti Maskvos bajorų . . ; 
Be to, turiu tau pranešti, šviesiausias 
kunigaikšti, kad puolimas buvo suruoš
tas kalavijiriinkų, tai kerštas tau už tai, 
kad ir jų nepakvietei į šį žygį.

—Kieno žemėje jus užpuolė?—klausė 
susimąstęs kunigaikštis.

—Livonijos ordino žemėje, netoliese 
Pskovo pasienio.

—O daug jų buvo?
—Kokia šimtinė . . . Mūsiškių krito— 

keletas totorių, žemaičių ir Gudų bajo
ras Pilca ią Matakaucų.

- (Tąsa bus) .>■ . .....

Nashua, N. H.
Žinutės iš unijų veikimo

Dirbtuvių darbininkai davė 
pavyzdį / ir kitiems darbinin
kams, kad be unijos nieko ne
galima atsiekti. Tik tvirtai su
siorganizavę gali pagerinti 
savo būvį.

šiame miestelyj buVo sunku 
darbininkams susiorganizuoti. 
Buvome persekiojami iš ^isų 
pusių. Buvo seniau keliolika 
streikų, gana didelių. Bet visi 
streikai buvo sulaužyti su1 di
deliais darbininkams nuosto
liais. Dar ir dabar yra tokių, 
kurie už 1915 metų streiką te- 
bekenčia, ypač lietuviai ir 
lenkai, kurie tvirtai laikėsi.

Bet darbininkai nenusigan
do ir vėl organizavosi ir dir
bo, kiek tik galėjo. Nuo 19'39 
metų ir vėl susiorganizavo 
“Katmilio” darbininkai ir 
darbininkės į tvirtą CIO uni
jos 405 lokalą. Per abu “Kat- 
rnilius” tuo metu dirbo 4,000 
darbininkų. Kompanija buvo 
priversta skaitytis su organi
zuotais darbininkais. Buvo 
pareikalauta pakelti mokestis 
ir suteikti kitus pagerinimus.

Dabar kompanijos skaitosi 
su darbininkais. Darbininkai 
turi apdraudą, už kurią kom
panija sumoka, už $1,000, o 
jeigu? užmuša, tai dar turi pri
dėti $500. Sergantieji gauna 
per 13 savaičių pašalpos po 
$22.50 į savaitę. Taipgi ir li
goninė apmokama. Taipgi 
duoda apmokamas savaitės 
vakacijas, taipgi gauna kitų 

! atlyginimų. Praeitų metų spa
lio 1 d. gavo pakelti algos 10 
procentų ir kasmet po 5 pro
centus kontraktas nusako pa
kelti. Taipgi, jeigu maistas ar 
kitos gyvenimo reikmenys 
pakyla, tai vėl' turi pakelti ir 
algas.

Tokia padėtis, atidarė akis 
ir tiems darbininkams, kurie 

I nepasitikėjo unija ar nematė 
reikalo priklausyti. Dabar la
bai mažai rastum tokių “kat-

jniliečių,” kurie nepriklausytų 
unijai.

Susiorganizavo ir policija, 
mokytojai, ugniagesiai ir kiti 
miesto darbininkai, žodžiu sa
kant, šio miestelio veik visi 
darbininkai yra organizuoti, 
nepaisant kokio amato jie bu
tų. Darbininkai daugiausia 
priklauso CIO unijai, bet 
baltkalnieriai ir miesto darbi
ninkai priguli prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Miesto valdininkai buvo su
manę ugniagesiams įvesti fi
ziškus egzaminus. Ugniagesiai 
tam pasipriešino. Leista nu
balsuoti. Veik vienbalsiai pa
sisakė prieš egzaminus. Tai 
dabar ponai nusiramino. Jejgu 
ponams tai butų pavykę, tai 
daugelį senesnio amžiaus dar
bininkų butų galėję paleisti 
iš darbo.

405 lokalas taipgi yra išga
vęs užmokėti už 6 šventadie
nius į metus. Jeigu kurie tose 
dienose dirba, tai gauna du 
syk tiek ir pusę, kaip už pa<< 
prastą laiką.

1091 lokalas, kurio prezi
dentu yra lietuvis, taipgi išga
vo panašias sąlygas.

Dabar ir tie darbininkai, 
kurie nėra organizuoti, bando 
susiorganizuoti • ir pagerinti 
savo darbo sąlygas.

Unijistas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
B. T., Scranton, Pa-.— Ka

dangi jūsą prisiųstas laišku
tis yra daugiau asmeninio, o 
ne visuomeninio pobūdžio, 
tai negalėsime juo pasinaudo
ti.

Čiangui siunčiama daugiau 
oro inžinų

Burbank, Calif. —Ame
rika siunčia Formozon dau
giau motorų kariniams lėk
tuvams, stiprinant Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
toje saloje prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

DETROIT, MICH.

v

Mirus

Jonui Zigmantui
GReiškiame giliausią užuojautą

i

draugei Anicetai Zigmantienei, 

sūnui Harold, dukrelei Ruth Merrick, 

žentui, anūkui ir visiems

\ velionio artimiesiems.

J. Z. Dantai
J. M. Rudzevičiai
W. L. Gugas
J. M. Genaičiai
A. M. Andruliai
Dr. ir U? Palevičiai
S. R. Gugas J
V. Radžius
J. T, Gugas
J. J. Butėnai
O. Krakaitienė
P. E. Jočioniai
M. Prekevičius
V. Smalstienė
J.. Daukus
D. Daukus
S. J; Gareliai
C. L. Jasilioniai

A. O. Demskiai
A. Litvin
B. K. Kraptavičiai
P. M. Smalsčiai
J. M? Povilaičiai
B. A, Varneckai 
N. Astrauskienė
J, P, Stakvilai
A. Gotautas
G. S. Nausėdai
C. N. Bilunai
P. H. Labanauskai
P. E. Daugėlai
J. M. Aranukai
J. A. Valavičiai
V. A. Žilinskai 
R? U. Smigelskiai

Chicago, DI. šypsenos
Uteniškių Dratigiško Klubo 
Parengimas

Vasario 4 d., Lietuvių Au
ditorijoj įvyko Uteniškių 
Draugiško Klubo metinis pa
rengimas.

Programą pildė Suvalkie
čių Draugijos Choras: Pirmo
je dalyje sulošė vieno veiksmo 
veikaluką “O.S.S.” arba “Šliu- 
bines Iškilmes,” o antroj su
dainavo kelias daineles. Loši
mas būtų geriau • išėjęs, jei 
vaidintojai būtų mokėję roles 
iš atminties. Gerai atliko savo 
rolę jaunas dipukas, kurią jis 
mokėjo.

Publikos buvo nedaug. Prie
žastis tai, kad U. D. Klubas 
negarsino savo parengimo, o 
garsinimas laikraščiuose būtų 
apsimokėjęs. Tiesa, kiekvie
nam nariui buvo pasiųsta ti- 
kietai, bet tas negatyviai pa
veikė. M-ka.

Ex-Mainierių Klubų Nariam 
Liūdna Žinia

Pusantro mėnesio atgal, pa
laidojome Domicella Kassell. 
Ji priklausė prie klubo per 10 
metų. Nuo pat klubo susiorga- 
nizavimo.

šiomis dienomis klubiečius 
pasiekia kita liūdna žinia, jog 
6-tą ‘dieną vasario mirė drau
giškas ir simpatingas klubo 
narys — Walter Lekis, gyve
nęs 6928 . South Union Avė.

Kl. C.

Detroit Mich.
J. Dahta buvo sunkiai 
susirgęs

Sunkiai buvo susirgęs drg. 
J. Danta. Ligoninėje išbuvo 
savaitę laiko. Dabar randasi 
savo namuose, 7438 Ameri
can, Detroit 10, Mich. Jaučia
si kiek geriau, bet dar kokias 
dvi savaites turės pasirgti, kol 
galės pradėti eiti kasdienines 
pareigas.

Draugai ir draugės, neuž
mirškime aplankyti draugą 
J. Danta, nes Detroite jis 
daugiausia darbuojasi mūsų 
organizacijose. Danta ne tik 
aktyviai dirba lietuvių pro
gresyviam judėjime, bet daug 
dirba ir tarptautiškam. Tat 
nepavaduojamas žmogus nfm' 
sų tarpe.

Aplankėme Demskienę

Draugių būrelis susitarėm 
nuvažiuoti aplankyti mūsų or
ganizacijų narę ir veikėją 
Onutę Demskien’ę. Taip ir pa
darėm 30 dieną sausio.

Demskienė turėjo operaci
ją ant abiejų kojų. Dabar jau
čiasi ' geriau. Ir reikia tikėtis, 
kad netrukus pasveiks ir vėl 
ji bus su mumis.

Beje, visos draugės susidė
jo pinigų ir nupirko draugei 
Demskienei porą dovanėlių, 
už kurias ji labai dėkavojo ir 
sakė: “Niekad jus, draugės, 
neužmiršiu ir pasveikus dirb
siu Organizacijose, kiek svei
kata man pavėlinę.”

Marytė.

Nugirsta
Pirmoji mergina: “Įdo

mu, ką vyrai šnekasi, kai 
jie patys vieni esti?”

Antroji mergina: “Vei
kiausia, tuos pačius daly
kus, ką ir mes.”

Pirmoji mergina: “Ne
jaugi jie tokie paleistabur- 
niai!”

Visi darbuojasi . . .
Prie šventoriaus vartų 

buvo lenta, ant kurios pa
prastai kunigas parašyda
vo sekamojo šventadienio 
pamaldų programą.

Vieną pirmadienį, nutry
nęs ant lentos buvusįjį teks
tą, kunigas stambiomis rai
dėmis parašė:

“Aš meldžiuosi už visus.”
Vėliau ėjo pro šalį advo

katas. Perskaitęs kunigo 
užrašą, jisai nuo savęs pa
rašė :

“Aš teisinu visus.”
Paskiau praeidamas gy

dytojas irgi pasigyrė:
“Aš visus gydau.” •
Vakarop, grįždamas na

mo po darbui, darbininkas 
perskaitė tuos pasigyri
mus, nusispjovė ir parašė:

“O aš visiems jums ap
moku!”

VIS TIEK.
Pasažidrius: “Pro kurį 

vagono galą man reik išlip- . 
ti?”

Konduktorius: “Bile pro 
kurį, nes abudu vagono ga
lai sustoja.” . ,

Surinko J. JBarkus

Ar jūs žinote, jog kiekvie
ną vakarą galite smagiai pa- 
bowlinti Liberty Auditorijos 
Bowling alėjose? Kurie tą 
sportą mėgstate, ateikite, kai 
turite laisvo laiko. Nesigailė
site !

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.
Smagus Vakaras. •

Moterų Pažangos Kliubas rengia 
smagų vakarą> sukėlimui finansų 
dienraščio Vilnies bazarui. Įvyks' 
nedėlioj, 18 d. vasario, 3 vai. po pie
nu Draugijų Svetainėje, 4097 Por*

/'-'VUrųes bazaras jvyks 17 ir 
18 d. kovo/Chicagoj. Tai kiek bus 
sukelta pelno mūsų parengime, tai 
už j j nupirksime Vilnies bazarui do-, 
vanėlių. Jeigu kas ką gali dovanoti 
dėl bazaro, tai prašome priduoti. Vi
sus ir visas užprašome atsilankyti. 
— Kliubo Valdyba. (33-34)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

fe

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Gražiai pavykusi
ALDLD 1-mos kuopos 
sueiga

pažangio- 
Tik todėl, 

pribuvę 
pasisotini-

Praėjusį sekmadienį Kultū
riniame Centre įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pos suruošta sueiga. Viskas 
išdegė labai gerai. Buvo susi
rinkęs labai gražus 
sios publikos būrys, 
žinoma, pavėluotai 
neberado maisto 
mui. Pamoka: visuomet visi 
būkite laiku, jeigu norite pa
sinaudoti viskuo, kas padengi
mo duodama.

Man labai patiko kukli me
ninė programėlė. Mus gra/.iai 
palinksmino smagiomis daino
mis mūši; mylimosios, geros 
draugės Nelė Ventienė ir Ale
na Feiferienė. Tik tiek galime 
nusiskųsti, kad jos nedavė 
tiek dainų, kiek mes norėjome 
ir aplodismentais prašėme. Aš 
labai vėlinu, kad jos dažniau 
pasirodytų mūsų dideliuose ir 
mažuose parengimuose.

Labai gražus ir pagirtinas 
meninėje programoje .buvo 
skaitymas eilėraščių. \luos 
skaitė mūsų grakščioji ir veik
lioji Alena Brazauskienė. Jos 
dramatiškas balsas, jos mokė
jimas publikai perduoti kūri
nių dvasią, visuose paliko gi
lų jspūdį.

Nežinau, kaip mes galėtu- 
•mėme atsilyginti arba atsidė: 
kovoti mūsų žymiajam mu
zikui Pranui Balevičiui. Jis ir 
dainininkėms akompanavo ir 

paskui dar keletą žavių kavalkų 
paskambino. Kur tik kada rei
kalas yra, Pranas nuoširdžiai 
patarnauja. Tai labai brangi, 
nepavaduojama meninė jėga.

Sueigos dalyviai tinkamai 
įvertino 1 kuopos pastangas ir 
kaštų padengimui suaukojo 
$63.50. Baltrušaičiai paauko
jo visą penkinę. Po $3 aukojo 
Vaitkai ir Sapiega. Po du do
leriu davė Mažiliai, Levanai, 
Bernotai, Reinhardtai, Kalvai
čiai, P. Poškaitis ir Alex Pi-

O po vieną dolerį auko
jo: Bovinas, Gasiūnas’ Pluš- 
čiauskas, Vinikaitis, Kavai, 
Belskienė, Meškienė, Mrs. Ka
vai, Meškys, G., P., Rinkevi-

OPEROS KONCERTAS
Ruošia

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS (LMS) 
3-ČIOJI APSKRITIS

Sekmadienį, Vasario 18, 1951
Pradžia lygiai 3:30 po pietų

Liberty Auditorium — Liet. Kult. Centre
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

1. Muzikos programą, scenas iš operų išpildys 
NASSAU OPERA GUILD, vadovybėje direkto
riaus Walter Lewis.

2. Scena iš operos MARRIAGE OF FIGARO, antro 
akto, kompozitoriaus Mozarto.

3. SceYia iš operos LA FpRZA DEL DESTINO, 
antro akto, kompozitoriaus Verdi. •’

4. Duetas iš operos LA TRAVIATA, kompozitoriaus 
Verdi.

5. Scenos iš operų bus vaidinamos kostiumuose, jose 
matysime, girdėsime operos solistus, duetus ir 
grupes dainuojant. Pilną programą, su artistų 
vardais, gausite atėję į šm muzikos meno iškilmę.

Mes kviečiame vietinius ir apylinkes lietuvius nepra
leisti šios progos. Patys dalyvaukite ir kitus raginkite 
dalyvauti šioje muzikos iškilmėje.

-į
Įžanga, įskaitant taksus —* $1.50

LMS KOMISIJA

Paskutinis priminimas Niujorkas
apie operetinį koncertą skersai-išilgai

Sekmadienį, vasario 18 d., 
mes tikimės, kad jūs ir jūsų 
draugai būsite šiame iškilmin
game operos koncerte. Mes 
prašome publiką nesivėlinti,

Amilija Jeskevičiūte-Young, 
kuri dalyvaus sekmadienio 
koncerte su daina ir vaidyba.

Baltieji ir negrai privalo vie
ningai kovoti, sako Patterson

Pasikalbėjime su vienu 
spaudos korespondentu, Wi
lliam 1 L. Patterson, Civil, 
Rights Kongreso sekretorius, 
pareiškė kai kurių svarbių 
minčių, kurios tenka kiekvie
nam įsitėmyti.

ši savaitė, kaip žinia, yra 
Negrų Istorijos Savaitė, — sa
vaitė, kurią kiekvienas galvo
jąs žmogus stengiasi giliau 
susipažinti su negrų proble
momis,. su jų praeitimi, su jų 
vestomis ir vedamomis kovo
mis už laisvę.

Mr. PattersoA pareiškė, jog 
šiandien valdančiosios klases 

čius, Vinikas, Jankaitis, Bal
čiūnas, Krunglienė, Juška, Ru- 

šinskas, Večkys, Vinikaitienė, 
Bimba, Gilmanas, Bender, 
Sasna, J. Korris, Višniauskie- 
nė, Vitartienė, Titanis, Kaz
lauskienė, M., Draugė, Viliau- 
diškis, ir Ventienė.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. ep.

būti laiku, lygiai 3:30 vai. po 
pietų.

Kaip jau žinoma, šį didelį, 
su operų scenomis, koncertą 
ruošia LMS 3 Apskritis. Kon
certą pildys Nassau Opera 
Guild artistai, kurių tarpe 
dainuoja ir mums gerai pa
žįstama dainininkė Amilija 
Jeskevičiutė (Young).

Tai retenybė tarpe lietuvių. 
Galima^ sakyti, kad kaip ir 
netikėtai pasitaikė pakviesti 
operos artistų grupę į lietu
vių salę. Mes tikimės, kad 
visi, kas myli muziką, dainą, 
aukštos klasės koncertą, nega
lės praleisti šį kincertą. Taip 
pat kiekvienas lietuvis, atsi
lankęs. į šį koncertą, įrodys, 
kad jis įvertina ir remia gerą 
meną.

Koncertas įvyks didžiulėje 
Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė., 
mond H ill, N. Y.

salėje,'
Rich-

Amerikoje žiaurus negrų trak
tavimas —> žudymas, kalini
mas — gyvai primena Hitle-„ 
rio laikus Vokietijoje. Kari-, 
niame -įkarštyje hitlerininkai 
persekiojo ir žudė žydus, o 
šiandien pas mus, karinės is
terijos įkarštyje Amerikos val

dančioji klasė persekioja ir 
žudo negrus.

Pattersonas suminėjo tik 
kai kuriuos ryškesnius daly
kus. štai, Martinsvillės septy
ni jau nužudyti, tenka rūpin-' 
tis jų likusiomis šeimomis; 
Willie McGee laukia mirties, 
sėdėdamas uždarytas mirties j 
kameroje; Trentono šeši—lau
kia teismo ir mirties, kurios 
valdančioji klasė jiems trokš
ta; dar yra kitų 20 negrų, 
esančių mirties kamerose, ku
riems reikia ištiesti pagalbos 
ranka, štai, Dr. DuBois įkai
tintas.

ši kova už negrų laisvę, sla
ke Mr. Patterson, yra lygiai- 
kova baltųjų, kaip ir juodų 
žmonių. Jis ragina liberalus, 
jis ragina dvasiškius veikti ir 
veikti greit. Turėtų būti iškel
ti, sakė jis, obalsiai: “Mirtis 
linčiuoto jam's!” “Kalėjimas1
visiems tiems, kurie diskrimi
nuoja žmones, pasiremdami 
jų spalva, tikyba arba tautine 
kilme!”

Mr. Patterson sakė: mes ne
bijome stoti į jokią kovą, ve
damą už išsaugojimą žmonių 
teisių ir laisvių.

Sako: O’Dwyer bus 
apklausinėtas

seEina rimti gandai, jog 
karną mėnesį Senato komisija 
klausinės buvusį Niujorko 
miesto majorą William O’- 
Dwyerį (tą, kuris labai nuo
lankiai bučiuodavo kardinolo 
Spellmano rankon). Jis bus 
klausinėjamas dėl kriminalys- 
čių, atliktų O’Dwyeriui esant 
miesto majoru.

šiuo metu O’Dwyer yra 
Amerikos a m ’b a s a d orium 
Meksikoje. Iš majoro vietos 
jis pasitraukė, matyt, nujaus
damas, kad jam teks šiek tiek 
atsakyti dėl to, kas buvo mies
te daroma, kai jis buvo majo
ru. >

Tyrinės gal būt jį daug, 
bet kokios pasekmės iš to ty
rinėjimo paseks, niekas neži
no. Veikiausiai O’Dwyeris 
išeis baltas baltutėlis.

Vagišiai apiplėšė auksinių 
daiktų krautuvę, esančią po 
num. 554 Madison Ave., Man- 
hattane.

žinios Kongresmanas Martin 
reikalauja “antrojo fronto”

Isaac Fishberg, 101 metų 
amžiaus flutistas, mirė šią sa
vaitę Warschauer Haym Salo
mon senelių prieglaudoje, 
Niujorke, šis žmogus didžia
vosi tuo, kad jis, kadaise, gro
jo “Rusijos aristokratijai.” Jis 
gimė Rusijoje, o į 
atvyko 1922 metais ir čia per 
ilgą laiką orkestruose 
f lutą.

putė

Associated Blind, Inc. orga
nizacija praneša, kad ji šių 
metų gegužės 8 d. turės di
džiulį parengimą Madison Sq. 
Gardene, Niujorke. Šiai orga
nizacijai priklauso neregiai; 
josios viršininkai ir direkto
riai taipgi yra neregiai. Orga
nizacijos raštinė yra po num.

’147 W. 23-rd St., Niujorke.

Miesto sveikatos clepartmen- 
to pareigūnai jau konfiskavo 
apie- 250 “džiarų” Bordeno 
kompanijos Liederkranz sū
rio; kuris, kaip buvo sakyta, 
turi savyj nuodų.

Mrs. Sofija Wienckus, 60 
metų amžiaus, turi banke pa
sidėjusi $19,799. Bet ji netu
ri kambario, neturi buto, daž
nai miega kur nors prisiglau
dusi kokiame namo koridoriu
je. Policija ją suėmė, o teisė
jas įsakė surasti jai butą, nes 
ji gali už jį užsimokėti. (So
fija Wienckus gyvena Ne
wark, N. J.)

Prokuroras Hogan teigia, 
jog apie 27 gaisragesiai buvo 
pakelti į leitenantus po to, 
kai jie sumokėjo $200 kiekvie
nas. Vadįnasi kas nors, kur 
nors gražiai pasipelnė.

1 ai vyno 
šis jau- 
41 metų 
laiko m.i-

Mirusiojo jauno muziko, 
Eddy Duchin; pelenai buvo 
paskleisti ant Atlanto Vande
nyno. Tai ‘padarė 
lėktuvas. To norėjo 
nas, bet gabus, tik 
amžiaus muzikas, be 
ręs.

reikalau- 
siųstų juo

Gub. Dewey ir vėl 
ja, kad Amerika 
daugiau kariuomenės į Euro
pą. Jis kritikuoja buvusį pre
zidentą Hlooverį ir senatorių 
Taftą dėl to, kad jie tam 
prieštarauja.

Buvo labai šiltas 
praėjusis antradienis

Praėjusis antradienis Niu
jorke oro atžvilgiu buvo re
kordinė diena: šilta, kokios 
žmonės nesitikėjo. Termomet
ras siekė virš 62 laipsnių, — 
kaip vėlyvą pavasarį.

Bedikai, šiemet Niujorke 
oras dabai “nepastovus”: daž
nai esti šilta, o tai nėra gera 
žmonių, sveikatai. Dėl to dau
giais žmonių serga “šalčiu.”

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų y

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

RICHMOND HILE 10, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c., - 

nes kainuoja persiuntimas. \ t

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI ' 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET < 
Brooklyn, N. Y. ■

Telefonas: EVergreen 4-8174#
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Rep.ublikonų lyderis Kong
rese Joseph W1. Martin, Jr., 
vasario 12 d. sakė kalbą 
King’s apskrities republiko- 
nams. Tai buvo bankiete, įvy
kusiame Towers hotelyj, 
Brooklyne.

Kągi kongresmanas Martin 
pasakė ?

Jis reikalavo atidaryti “ant
rąjį frontą” Azijoje. O tuo 

: “antruoju frontu” esą čiang
į Ameriką Į Kai-šekp armijos iškėlimas iš

Formozos į Kinijos sausžemį.
Kongresmanas Martin tei

gė, jog Formozoje šiuo metu 
yra 800,000 Čiang Kai-šeko

Ar tai ne gėda?!

Kew Gar- 
reikia imti 

priklausošie J)usai
Bus Lines kompanijai, 
aš atvykstu iš namų, 
subvės stotyj už penk-

Rich- 
15-ką 
būsų 

lė-

Man tenka važiupti kiek
vieną dieną iš Brooklyno į 
Richmond Hill, N. Y. Nuo In
dependent subvės, 
deno stotyj, man 
busas. 
Green

Kai 
gaunu 
tuką transferą, kurį buso vai
ruotojas priima. Kai grįžtu 
atgal, ant buso dažnai trans- 
fero negaunu, neduoda.

Kodėl ?
Todėl, kad buso vairuoto

jai, kurie priklauso unijai, 
atsisako transferus duoti, atsi
sako pridaboti mašiną, kurio
je žmonės transferus gauna, 
užsimokėdami 5 centus.

Vadinasi, atvykimas į 
mond Hill man lėšuoja 
centų, o sugrįžimas, kai
vairuotojai sustreikuoja, 
šuoja 20 centų. . '

Taip, žinoma, yra ne tik 
man vienam, o ir kitiems, 
apie 50,000 žmonių, keliau
jančių šiais busais ir subve.

Bušų vairuotojai sako: jie 
negalį prižiūrėti tų mašinų, 
kuriose gauni transferą, dėl 
to, kad kompanija jiems ne
pakelia algų. O kompanija? 
Nežinau, ką ji sako.

Bet vienas dalykas aiškus: 
žmones yra apvagiami. Už tai 
atsakomybė krinta ant mies
to pareigūnų, kurie visa tai 
praleidžia pro akis. Js.

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir Slapumo Tyrimas
. Ištyrimas $3.00.
107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union Square) 

i New York City 
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.
. "7Z......   •

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

kariuomenės, kuri labai trokš
ta kariauti, kuri esanti labai 
išlavinta ir tvirta. Tieji 800,- 
000 čiang kai-šekininkų ir turi 
būti paleisti mūšin. Tam pri
tariąs ir generolas MacAr- 
thuras.

Bet, pirmiau negu “antrasis 
frontas” Azijoje būsiąs atida
rytas, sakė kongresmanas 
Martin, reikia išvalyti mūsų 
Valstybės departmentas, rei
kia paleisti valstybės sekreto
rius Achesonas, kuris “atida
vė Kiniją komunistams.” Kai 
valstybės departmentas bus iš
valytas, tuomet ir “antrasis 
frontas” gerai seksis.

Kongresmanui Martinui su
sirinkę republikonai, kurių 
buvo'apie 1,000, smarkiai plo
jo, vadinasi, užgyrė. Bet jei 
tiems “plojikams” reikėtų pa
tiems eiti į. “antrąjį frontą,” 
jei jiems reikėtų kariauti, tai 
abejotina, ar nors vienas iš 
jų sutiktų eiti į Kiniją “mušti 
komunistų.”

Serga Kazimieras 
Shimkus

j Kriaušiai pagerbs^ t
Praną Reinbardtą

Maspeth,
Veronika

Kazimieras

Jau seniai serga Kazimie
ras Shimkus, gyvenąs po num. 
58-03 69th Place 
N. Y. Jo žmona 
Shimkicnė sako, 
jaučiasi labai silpnai.

Draugai ir prieteliai ragi
nami jį aplankyti.

Mes nuo savęs linkime ger
biamam Shimkui greit pas
veikti.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas /

IGNAS SUTKUS r
Patogi vieta pasišnekučiuoti,' užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS i
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė — gera _su vai
kais; guolis vietoje; gera algii; geri 
namai su gerais žmonėmis, b « 
NT. 5-5803. $35 į savaite. 4

(31-35)

Namų darbininkė — suaugusi; pa
gelbėti motinai 
kais; nuosavas 
Bcndix. Maloni 
Main 2-4613.

su virimu ir val
kam bary s ir vana; 
šeima. Nuolat.

(33-35)
HELP WANTED—MALE

Prosytoias - rankinis prie gerbs 
rūšies vyriškų paltų. Labai malonus 
ir nuolatinis darbas. Gera alga. — 
S. Markowitz, 17 East 16th St., 
N. Y. C. (33-37)

Ludlow 
kiek 

gos rei- 
1 Kanlan,

Prie laikraščio laužymo; 
operatorius Al; paminėkite 
patyrimo turite ir kiek alj 
kalausite. Rašykite: Mr. ' 
c/o Lithuanian Daily News, 165 W. 
46th St., N. Y. C. • (33-37)

PARDAVIMAI

Parsiduoda 12 kambarių namas, 
fornišiuotas. - $4200 jeigos per me
tus. Savininkas turės basement 
anartmentą. Gali ir išnuomuoti už 
$80 į mėnesį. 20 minučių nuo Times 
Square. Kaina $14,000; $8000 pini
gais — mažas pirmas mortgičius; 
imsime ir 2-rą mortgičių. Nenorime 
agentų. \UL. 7-6718 ar kreipkitės: 
187 Lafayette Ave., B’klyn,

(32-36)

17 d., 
salėje,

šeštadienį, vasario 
Lietuvių Piliečių Klubo 
Brooklyne, lietuviai kriaučiai 
pagerbs savo profesijos žmo-' 
gų — darbininką ir veikėją 
Praną Reinhąrdtą, kuriam su
kako 65 metai amžiaus.

Rieinhardtas dr jo žmona 
Olga malonūs, geri žmonės, 
geri veikėjai ir dėl <to kriau
čiai nutarė suruošti šį pokyli 
juodviem pagerbti bankiete, 
kuris prasidės 7:30 v. v.

Netenka nei sakyti, kad po
kyly j dalyvaus d i (helis skai
čius kriaučių ir ne kriaučių, 
nes Pranas Reinhardtas yra 
plačiai žinomas Brooklyno 
lietuvių pažangiajai visuome
nei. ’ 1

įėjimas $3.50 asmeniui. 
Prašome dalyvauti.

Nekriauęius.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IK PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
=1




