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George Washingtonas gimė 
1732 m. vasario 22 d., o mirė 
1799 metų gruodžio 14 d.
Jam neteko Įžengti Į 19-iąjį 

amžių.
Di.d ieji žmones visaip mini

mi: Tarybų Sąjungos liaudis, 
pavyzdžiui, ryškiai atžymi Le
nino • mirties dieną, o mes, 
amerikiečiai, Washingtona 
pagerbiame jo gimimo dienoj.

SUS
Daug kas Amerikoje šian

dien yra panašų Į tai, kas bu
vo prieš Washingtono mirtį.

Tuomet, prezidentaujant 
John1 Adamsui, viešpatavo 
aštri reakcija; tuo,met, kaip 
žinia, veikė istorijos pasmerk
tų Alien and Sedition įstaty
mai, prieš kuriuos uoliai kovo
jo tuometinis vice-prezidentas 
JefTcrsonas.
z Tuomet, pačioje • 18-tojo 

amžiaus pabaigoje, Amerikos 
kalėjimuose buvo daug žmo
nių, įkalintų tik dėl to, kad 
jie prieš reakciją kovojo, kad 
jie pritarė Didžiajai Prancū
zų Revoliucijai.

Tie žmonės buvo vadinami 
jakobinais ir bedieviais, o 
šiandien kiekvienas pažanges* 
nis žmogus apšaukiamas ko
munistu ir bedieviu.

Tik tuomet, kai prezidento 

Korėja, vas. 21.—Ameri- 
I konai užėmė čučon miestą, 
10 mylių į žiemius nuo Če- 
čono, geležinkelio ir vieš
kelių mazgo, viduriniai-ry- 
tiniame fronte. Jankiai su 
savo talkininkais taip pat 
išlygino kylį, kurį šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai buvo įvarę į ameriki
nes linijas čečono srityje.

Associated Press sako, 
liaudininkai " taip skubiai 
traukėsi iš čučono, kad pa
liko ir kai kuriuos karinius 
reikmenis.

Taipgi pranešama, jog 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai traukiasi iš Pyongčan- 
go, į šiaurės rytus nuo ču
čono.

Vakariniame fronte ame
vietą užėmė liaudies priete- 
lius Tomas Jeffersonas, reak
cija atlėžo; rinkimai jai užda
vė didžiulį smūgį.

Kalėjimų durys buvo atida
rytos, politiniai kaliniai pa
leisti. •>

- B$t tai buvo jau po Jurgio 
Washington© mirties.
• owe

Pasitraukdamas iš visuome
ninio gyvenimu, Jurgis Wa
shingtonas įspėjo Ameriką, 
kad ji neįsinarpliotų Į užsieni
nes pinkles.

Šiandien mūsų kraštas yra 
įsipainiojęs į užsienines' pink
les ligi kaklo.

Mes šelpiapae, mes remia
me, mes ginkluojame kiekvie
ną liaudies priešą, kur tik jis 
pasirodo.

Mes duodame pinigų ir 
Čiang Kai-šekui, ir Frankui, ir 
Titui, ir tiems, kurie žiauriai 
slopina kylančią Indo-Kinijos 
liaudį. , i

. Mes duodame ginklų kiek
vienam, kuris kovoja prieš 
liaudį, už turčių reikalus.

Mūsų kraštas rengiamas 
naujam pasauliniam karui.

Washingtono laikais, aišku, 
to nebuvo. Jis tam nepritarė. 
Washingtonas buvo vadovas 
revoliucijos, kuri iškovojo 
mfiįu kraštui laisvę ir nepri
klausomybę.

Šiandien mūsų krašte jau 
beveik nevalia žodžio ‘‘revo- Į 
liucija” suminėti.

Koks skirtumas!

Valdančiajai klasei kai ka
da pavyksta laikinai apsvai
ginti tautos daugumą,—pavy
ko ir; Amerikos valdančiajai 
klasei tai padaryti šiuo metu.

Jai padeda, jai tarnauja 
sugargažėję ir praturtėję dar
bo unijų valdovai.

Bet tai tik laikinas reiški
nys. Tauta išsiblaivys ir tos 
gėdos nusikratys, panašiai, 
kaip ji padarė Jeffersonųi 
esant prezidentu. )

Kas tuo netiki, tas megali 
tikėti gyvenimu. '

Stalino pasikalbėjimą su 
Pravdos korespondentu “Va
kari” aiškina visaip — kas 
gatįva tai razurnas!

Bet kiekvienas, kuris pasi
kalbėjimą skaitė, kuris jį su
prato; pasakys : tai dokumen
tas už taiką; tai šimtų įhilijo- 
nų žmonių, kovojančių už tai- 
Mos išlaikymą, šventi norai,

Valdžia sulaiko 
milicijos draftą

Washington. — Karinė 
valdyba sulaikė naujos 
valstijų milicijos ir organi
zuotų atsarginių (rezervų) 
šaukimą veiklion tarnybon 
tol, “iki neišsivystys daug 
aštresnė pasaulinė padėtis?’

Anglijos laivakroviai 
grasina generaliu streiku

London. — Antradienį per 
dieną streikavo 20,000 An- 

I glijos laivakrovių, pareikš- 
! darni užuojautą septyniems 
laivakroviams, kurie areš
tuoti už veiklų dalyvavimą 
pereitos savaitės streike.

Laivakroviai dabar gra
sina visuotinu protesto 
streiku ateinantį antradie
nį, kada teismas pradės 
tardyti septynis suimtus jų 
draugus.

Vis tai eiliniu darbinin
kų streikai, kuriuos unijos 
vadai smerkia kaip “komu
nistinius.” j

Laivakroviai reikalauja 
didesnio algos pakėlimo, ne
gu valdžia nutarė.

-------- U.___—_ 2_ L.
Manila. —"Nežinia kodėl 

ituže, penki broliai filipi
niečiai papjovė aštuonis 
žmones Sinai' kaime, Min
danao saloje. 

* ” v
Karachi, Pakistan. — Pa

sibaigė pasaulio mahometo
nų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo jų atstovai beveik 
iš 40 kraštų.

troškimai.
Tai didžiulis smūgis karo 

ruošėjams!

Tik pakalbėk su bent ku
riuo padoriu darbo žmogum, 
nežiūrint, kokių jis yra politi
nių įsitikinimų; paklausk jo, 
ko jis nūnai labiausiai trokš
ta? Jis atsakys: taikaus gyve
nimo — taikos, o ne karo aš 
noriu.

Karo ruošėjai gali sakyti, 
ką jie nori, bet jie žino, jog 
šis Stalino žodis —jiems smū
gis. , .

AMERIKOS KARIUOMENE
UŽĖMĖ ČU(dNĄ
Amerikonai pažygiavo pirmyn 
visuose Korėjos frontuose

rikonai, turkai ir anglai 
pasiekė pietinius Han upės 
krantus. Antroje tos upės 
pusėje yra Seoul, Pietinės 
Korėjos sostinė.

Amerikos karo* laivai 
bombardavo Tane o n ir 
Wonsan uostus, rytiniame 
Šiaurinės Korėjos pajūryje.

Amerikiniai lėktuvai pa
darė 875 žygius prieš siau
rinius korėjiečius ir kinus; 
teigiama, kad jie sudaužė 6 
korėjiečių tankus ir suža
lojo 3.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai ryžtin
gai kovoja visuose frontuo
se, ir skelbė, kad per 24 pa
starąsias dienas jie nušovė 
38 amerikinius lėktuvus Se- 
oulo srityje.

Spėjama, kad H-bomba 
buvo išbandyta

Endicott, N. Y.—Profeso
rius David Bradley spėja, 
kad Nevados valstijos dy
kumoje buvo išbandytos hy- 
drogeninės (pragarinės) 
bombos.

Paprasta atominė bomba 
išbeldžia langus tik per 10 
mylių nuo sprogimo vietos, 
o Nevadoje išmėgintos 
bombos triuškino langus 
per 80 mylių. Taigi jos tu
rėjo būti apie 500^ sykių 
smarkesnės už senąsias 
atom-bombas, sako Brad
ley. • \

Susirinko Pasaulinė«

Taikos Taryba
Berlin. —1 prasidėjo Pa

saulinės Taikos Tarybos su
sirinkimas rytiniame Ber
lyno ruožte. Dalyvauja de
legatai iš 81 tautos.

Taikos Taryba buvo įkur
ta per Pasaulinį Taikos 
Kongresą, įvykusį Varšu
voj pernai lapkrityje.

Pranešama, jog Taikos 
Taryba dabar, tarp kitko, 
svarstys veiksmus' prieš A- 
merikos siūlomą vokiečių 
armijos atgaivinimą vaka
rinėje Vokietijoje.

Izraeliečiai demonstravo 
prieš Anglijos generolą

Tel Aviv, Izraelis. — Keli 
tūkstančiai žmonių demon
stravo prieš atvykusį gene
rolą Brianą Robertsoną, 
vyriausią anglų komandie- 
rių Viduriniams Rytams.

Demonstrantai šaukė: 
“Robertson, važiuok • sau 
namo!” “Neduot Anglijai 
karinių stovyklų Izraely
je !”

Demonstrantai pakorė ge
nerolo Robertsono" iškamšą 
(pavidalą) po lempos stul
pu.

Policija blaškė demon
strantus įr areštavo šešis 
įtariamus komunistus.

Karininkai ir kompanija su 
bloga mėsa armijai nusuko 
valdžiai milioną dolerių

Newark, N. J.r—Federalė 
grand džiūrė apkaltino 
Grundstein skerdyklą Ho- 
bokene, jos vice-pirmininką 
ir sekretorių Wm. Grund- 
steiną ir du buvusius kariš
kius, kad jie nusuko val
džiai miliona 
kartu skriaudė 
nę.

Apkaltinimas
Armijos vyriausybė užsa

kė geriausios rūšies jautie
ną kariuomenei Fort Dix ir 
kitose stovyklose. Bet kom
panija kyšiais papirko val
dinius inspektorius — bu
vusį armijos kapitoną Joh-

dolerių ir
karinome-

sako:

7 nusmerkti naciai duoda 
apeliaciją Aukse. Teismui

Washington. — Federalis 
apskrities teismas atmetė 
septynių nųsmerktų nacių 
žmogžudžių apeliaciją i š 
Vokietijos, prašančią 1 dar 
atidėt jų pakorimą. Šis 
teismas' sakė neturįs teisės 
atidėt mirtina bausmę 
jiems.
' Bet teisėjas Edward A. 
Tamm suteikė progą nacių 
advokatui apeliuoti į Aukš-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- --------- Į---------------- ---------------------------------------------------

Dulles perša Pacifiko kraštų 
sąryši prieš Sovietų Sąjungą

Canberra, Australija. —? 
Republikonas Johnz Foster 
Dulles, specialus prez. Tru- 
mano pasiuntinys, grįžda
mas iš Japonijos, staptelėjo 
Canberroj ir tarėsi su už
sieniniais Australijos ir 
Naujosios Zelandijos mi
nistrais, siūlydamas suda
ryti karinį/ Pacifiko Vande
nyno ’kraštų sąryšį, panašų

I

į Atlanto šalių sutartį, 
prieš Sovietų Sąjungą.

Į Pacifiko 
Jungtinėmis
Dulles piršo, apart Austra
lijos ir \Nauj. Zelandijos,

sarysi su
Valstijomis

Amerika, Anglija ir Francija siūlo 4 Didžiąją 
užsieninių ministrų pavaduotojų konferencijų .

--------
v x •Washington. — Jungtinės 

Valstijos^ Anglija ir Fran
cija pasiuntė Sovietams no
tą, siūlančią surengti šių 
keturių didžiųjų valstybių 
užsieniniu ministru pava
duotojų konferenciją Pary
žiuje, kovo 5 du

Pąsjūlymas sako, minis
trų pavaduotojų konferen
cija turėtų pagaminti pro
gramą tolesnei / pačių mi
nistrų konferencijai.

Nota įtaria, kad Sovietų 
Sąjunga ir jos draugai per 
daug apsiginklavę, ir tvir
tina, jog tai yra pamatinė 
priežastis ’’įtempimų”. tarp 
vakarinių kraštų ir Sovie
tų Sąjungos.

Iš antros pusės, nota pa
neigia po vietinį 5 kaltinimą, 
kad Amerika su-vakariniais

j . / J

na F. Jonesą ir buvusį sar- 
žentą Samuelį A. Aumaną. 
Tad inspektoriai savo ant- 
spaudomis užgyrė netikusią 
mėsą, liudydami, būk ji yra 
aukštosios rūšies jautiena.

Grundstein mėsos kompa
nija už tai reguliariai mo
kėjo Aumanui po $50 iki 
$100 kyšių per savaitę, o 
Jonesui davė $600, kuriuos 
jis panaudojo naujam auto
mobiliui pirkti.

Kompanijos pristatyta 
kariuomenei prasta* mėsa 
buvo milionu dolerių ma
žiau verta, negu užsakyto
ji. gera mėsa.

A 
čiausią Jungtinių Valstijų 
Teismą.

Tarp nusmerktųjų yra ir 
generolai Otto Ohlendorf ir 
Oswald Pohl.

Ohlendorfo įsakymu, na
ciai nužudė 90,000 belais- 
vių-kalinių sovietinėje že
mėje karo metu. Pohl buvo 
žmogžudiškų koncentraci
jos stovyklų komandieriuį.

įtraukti Filipinus ir Japo
niją po to, kai bus padary
ta taikos sutartis su japo
nais.

Lankydamąsis Japonijoje, 
Dulles svarstė tą planą su 
generolu MacArthuru ir 
Japonijos premjeru Yošida. 
Jiedu pritarė Dulleso pasiū
lymui. - ‘ .

Australija ir Naujoji Ze
landija, savivaldiniai anglų 
imperijos kraštai, tačiau, 
prisibijo japonų armijos at
gaivinimo, kurio pageidau
ja Trumanas, MacArthuras 
ir Dulles. / < 

savo bendrais stengiasi at- 
ginkluot vakarinę Vokietiją 
ir telkia jėgas užpuolimo 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga. Sako, vakarai ruošiasi 
tiktai “apsiginti.” Taigi 
nofa pirmojon vieton siūlo 
svarstyti Sovietu ir 
draugų apsiginklavimą.

jų

KALKUTTOJ suimta 
§0 DEMONSTRANTŲ

Kalkutta, Indija. — Ma
hometonai pabėgėliai iš Pa
kistano demonstravo, kad 
Indijos valdžia , mojasi iš
mest juos iš namų.

Policija mušė demon
strantus ilgomis buožėmis 
ir apmėtė, ašarinėmis bom
bomis; areštavo 80 žmonių.

ORAS.—-Švelni gfedra.

PROGRESYVIAI RAGINA TRUMANĄ 
SUŠAUKT TAIKOS KONFERENCIJĄ
Sako., dauguma amerikiečių nori 
pasitraukimo iš Korėjos karo

Washington. — Progresy
vių Partijos sekretorius C. 
B. Baldwin ragino prezi
dentą Trunjaną sušaukti 
penkių didžiųjų valstybių 
taikos konferenciją —Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Kinijos Liaudies 
Respublikos ir Franci jos, 
kad galima būtų derybomis 
išspręsti aštriuosius tarp
tautinius kivirčus ir taip 
išvengti naujo pasaulinio 
karo .

Baldwin, kalbėdamas ūž- 
sieniniam ir ginkliniam Se
nato komitetui, pareiškė:

—Didžioji Amerikos žmo
nių dauguma trokšte trokš
ta, kad būtų ištraukta mū
sų kariuomenė iš Korė
jos. ..

Dar 200,000 audėjų 
ruošiasi streikui

New York. — CIO Audė
jų Unija įsakė dviem šim
tam tūkstančių bovelninių 
audėjų - verpėjų ‘ ruoštis 
streikui, kuris skelbiamas 
nuo kovo 15 d.

Unija reikalauja pakelti 
algą 12 procentų ,pailginti 
apmokamas atostogas ir pa
gerinti tūlas kitas sąlygas.

Streikas sustabdytų bo
velninių ir rayon audimų 
fabrikus' Massačūzėj, New 
Jersey ir daugelyje kitų 
valstijų.

* Jau streikuoja 70,000 vil
nonių audėjų dėl panašių 
reikalavimų.

Čechoslovaku spauda 
kritikuoja Klementisą

Praga. — Čechoslovakijos 
komunistų laikraštis Rov- 
nost (Lygybė) kritikavo 
buvusi užsieninį ios minis
trą Vladimirą Klementisą. 
Sako, Klementis priešinosi 
sutartinai kovai prieš kapi
talizmą.

(Anglų - amerikonų laik
raščiai buvo paskleidę gan
dus, kad Klementis pąbė- 
gęs Vokietijon. Bet vis dar 
nežinoma, kur jis yra.)

Numušta metalų naudojimas 
civiliniams reikalams

Washington. — Valdžia 
įsakė 20 procentų sumažin
ti plieno vartojimą automo
biliams statyti -ir kitiems 
civiliniams dirbiniams ga
minti nuo balandžio 1 d.

Numatoma, jog liepos mė
nesį dar 10 procentų bus 
numuštas plieno naudoji
mas automobiliams, radi
jams, šaldytuvams, pe
čiams ir įvairiems kitiems 
daigams. Kadangi vis dau
giau plieno skiriama kari
niams darbams.

Vario' vartojamas nekari
niams dirbiniams tapo su
mažintas 25 procentais, o 
aliumino — 35 proc.

Trumanas, Dewey, ir Ei- 
senhoweris iš vienos pusės, 
o Hooveris ir Taftas, iš an
tros, perša tik skirtingus 
žingsnius linkui karo, bet 
nenurodo jokios išeities, 
kaip galima būtų išvengti 
karo.

Nei Trumano, nėi Hoove- 
rio, nei Tafto nubankruta- 
vusi užsieninė politika neiš
reiškia tikrojo amerikiečių 
noro, taikos noro.—

Daktarė Rutha Bleier, 
Marylando Taikos Komite
to pirmininkė, ragino sena
torius užgirti sen. Wher
ry’o rezoliuciją, reikalau
jančią uždraust prez. Tru- 
manui be Kongreso leidimbr 
siųsti Amerikos kariuome
nę į užjūrius. Dr. Bleier 
sakė:, (

—Prez. Trumanas, siųs
damas Amerikos kariuome
nę Korejon be pasitarimo 
su Kongresu, į vėlė mus į 
karą, kuriame amerikiečiai 
jau nukentėjo daugiau nuo- 
nuostolių, negu keturiuose 
iš septynių karų visoje mū
sų istorijoje.—

D r. Bleier, dr. Clementina 
Paulone, Amerikiečių Mo
terų Taikos organizacijos, 
pirmininkė iš New Yorko, 
ir dr. Frederick J. Libby, 
atstovas Nacionalės Tary
bos dėl Karo Išvengimo, 
taipgi reikalavo atšaukti A- 
merikos. kariuomene iš Ko
rėjos, surengti ^taikos de
rybas ir atmesti ^siūlomą 
18-metinių berniukų draf- 
tavimą. v •

Sustabdė troky siuntimą iš 
vakarų Vokietijos į Kiniją

Bonn, Vokietija. — Kini
jos Liaudies Respublika 
buvo užsisakius 2,000 auto- 
sunkvežimių iš vakarinės 
Vokietijos ,ir jau buvo pa
siųsta Kinijai 250 tų sunk
vežimių sovietiniais gele
žinkeliais.

Jungtinės Valstijos liepė 
sulaikyti sunkvežimių siun
timą Kinijai. Taigi vakari
nės Vokietijos valdžia ir 
sustabdė jų gabenimą per 
sovietinę'sieną. ’ . -*

ELEKTRININKU VADAS 
RAGINA NĖTAKSUOT

MAŽŲJŲ ALGŲ
Washington. — Jungtinės'' 

Elektrininkų’ Unijos atsto
vas Russ Nixon, kalbėda
mas kongresiniam lėšų ko
mitetui, ragino paliųosuoti 
nuo taksų pavienius žmo
nes, uždirbančius iki $1,600 
per metus, ir vedusias po
ras, gaunančias tiktai iki 
$2,400 metinių pajamų.

To vieton Nixon siūlė tin
kamai aptaksuoti kompani
jų pelnus, ir viršpelnius.

Tūli kongresmanai, neno-^ 
rėdami girdėt Nixono paro
dymų, statė jam klausimus: 
—Ar tu komunistas? Ar 
tavo unija komunistinė?
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Baisūs nuostoliai
Šis “ribotas” Korėjos karas jau davė baisiausius nuo

stolius. Tos skaitlinės, kurios skelbiamos apie Amerikos 
spėkų nuostolius, neparodo nė pusės sužeistų ir užmuš
tų. Niekas tikrai nežino, kiek iki šiol žuvo ir dabąr žūs
ta Šiaurinės Korėjos pusėje. Visi žino, kad pranešimai 
iš karo laukų, kurie kalba apie anos pusės nuostolius, 
yra labai perdėti. Bet kad jie yra dideli, baisūs, Jai 
niekam nereikia abejoti.

Kaip su nuostoliais Amerikos ir jos talkininkų? Pra
nešimai kalba tiktai apie amerikiečių nuostolius. Visiš
kai nieko juose nesakoma apie sužeistus'ir užmuštus šios 
pusės talkininkus. Juk ten turi šiek tiek karo jėgų, 
apart Amerikos, dar ir kitos desėtkas šalių. Jų kariai 
nėra akmeniniai. Jie irgi šimtais žūsta. Anglija neteko 
813, Australija 175, Francūziįa 400, ir tt. O kiek yra 
žuvę Pietinės Korėjos kareivių? Tikrų skaitlinių nesi
randa, bet spėjama, kad bus nemažiau kaip visas šimtas 
tūkstančių! Kai pranešimai sako, kad tiek ir tiek žuvo 
amerikiečių, bet tapo nudėta tiek* ir tiek tūkstančių 
Šiaurinės Korėjos kareivių bei kiniečių, jie skamba keis
tai ir vienpusiškai. Dažnai kylą klausimas, nejaugi tik 
šios pusės ginklai gerai veikia, o anos pusės ginklai be
veik nepataiko? Tuose pranešimuose nė sykį nebuvo 
atžymėta, kad tiek ir tiek tūkstančių tuose mūšiuose žu
vo pietinių korėjiečių.

Sudėjus visus Amerikos ir talkininkų nuostolius, da
bar jau veikiausia jie bus pasiekę arti dviejų šimtų 
tūkstančių užmuštais ir sužeistais. Sakysime,- kad tiek 
pat yra nuostolių ir anoje pusėje. Vadinas, šiame kare 
jau vien tik kareiviais nuostoliai artinasi prie pusės 
milijono !v

O kur civiliniai žmonės? Kiek jų šiame kare yra su
naikinę, nušlavę nuo žemės paviršiu mūsų lėktuvai? 
Kiek jų yra dėl karo mirę nuo alkio, šalčio ir ligų? Kiek 
jų kasdien žūsta belaisvių ir pabėgėlių kempėse? < Ne
perdėjus galima spėti, kad šiame kare civilinių žmonių 
nuostoliai bus keleriopai didesni, negu kareivių.

Tai štai ir turime tik “ribotą,” tik “vietinį” karą. O 
jame kol kas dar nebuvo panaudotos atominės bombos, 
Taip pat šiame kare lėktuvus faktinai panaudoja tiktai 
Amerika, tik viena pusė. X) jeigu ir iš anos pusės bū
tų paleista apie tiek pat lėktuvų darban naikinti miestus 
ir kaimus, kiek jų veikiaūšdmūsų pusės! Kas tada galėtų 
suskaityti civilinių žmonių nuostolius?

Šiuos faktus turėtų gerai įsidėti galvon tie idijotai ir 
išsigimėliai, kurie kursto prie naujo karo, kurie nori ir 
Jaukia naujo karo. Kas begalėtų suskaityti nuostolius, 
jeigu tikrai susikirstų visos didžiosios valstybes ir pa
leistų visais garais darban visus karo pabūklus? Kas 
atsitiktų čia pat Amerikoje, jeigu atominės bombos 
pradėtų kristi ant mūsų miestų ir miestelių?

Todėl kova su karo kurstytojais, kova už išlaikymą 
taikos yra švenčiausia pareiga kiekvieno protingo ir pa
doraus žmogaus. Į naujo karo kurstytojus, į jo ka
ro ruošėjus, į naujo karo laukėjus reikia žiūrėti kaipo į 
pikčiausius sutvėrimus. Jie yra sugedę žmonės. Jie yrą 
atsisveikinę su visokiu žmoniškumu. ’

AjR MUMS APSIMOKĄS 
MASINS KINI8&W 
ŽUDYMAS?
1 Ląbai svarbus ir įdomus 
klausimas. Jį plačiai dis- 
kusuoja Amerikos fiųansi- 
ninku “The Wall Street 
Journal” (vas. 15 d.) veda
majame straipsnyje. Kapi
talistų dienraštis rašo:

“Laike japonų karo su 
Kinija būdavo pasakojama 
apie kinietį, kuris atidžiai 
sekė kasdien iš mūšių pra
nešimus.

“Kiekvieną dieną būdavo 
pranešama, e kad 300 kinie
čių ir 50 japonų tapo už
mušta ,arba vienas tūks
tantis kiniečių ir 200 japo
nų žuvo, ir taip toliau. Vie
ną dieną tas kinietis pakė
lė galvą nuo laikraščio ir 
pasakė: ‘Greitu, laiku ja
ponų visiškai nebeliks’?’

“Taip dabar šiandien mes 
žudome kiniečius. Genero
las MacArthur.- šią savaite 
pareiškė, kad Jungtinių 
Tautų armijos jau nebėra

me praktiškesnį klausimą, 
būtent, ką gi mes laimime?

“Daleiskime, kad mes pa
siekiame gem JflacArthuro 
tikslą ir išžudome nesuskai
tomus tūkstančius kiniečių 
prieš keletą desetkų tūks
tančių amerikiečių. Ką tuo-1 
mi męs būsime pasiekę?

(ir -1 - -- ' ■

tas nepakels mūsų 
Azijos žmonių akyse 
Taipgi vargiai tas pakels 
mūsų vardą korėjiečių 
akyse, nes taip veda
mas karas be galo eis 
skersai ir išilgai tą karo 
nualintą kraštą. Toks ka
ras ne tik nežada suvieny
tos Korėjos, bet net nepri
žada sugrąžinimo Pietinės 
Korėjos. Toks karas teža
da toje šalyje skerdynę!”

Šis kapitalistų dienraštis 
mano, kad mums nieko ne
duotų nė kiniečių sumuši
mas ir išmušimas iš Korė
jos. Daleiskime, kad jie 
pasitrauks į Mandžiūriją.
• “Ką mes darysime to
liau? Ar mes galime įsi-

Kaip as žengiau per 
antrojo pusamžio slenkstį?

Turime būti tikri, jog;vakarą? 
nepakels mūsų vardo vei^i?

Rašo Ns.
Pasitaikė taip, kad Nau-Įvoji: nejaugi 

jų Metų išvakarėse aš pasi
jutau esąs vienui vienas.

“Kaip pasitikti naujuo-1 juoku pliš. Barai pilnutė- 
sius metus?” klausiau pats liai. Nemažai žmonių lenda 
savęs vėlyvą sekmadienio į kino teatrus.

Čia nuobodu

i ir aš kada 
'taip dariau? Bėga, skuba, 
įkalba, rėkia; tūli rodosi

Kur eiti?

t Sportas įr doleris
Krepšinis yra puikus, gražus sportas. Jis labai po

puliarus ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Ypatingai 
šių’dienų Lietuvoje krepšinio sportas yra aukštai išvys
tytas ir garbingiausioje vietoje laikomas. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai jaunimo tuo.sportu užsiima.

Bet neiamė su šiuo sportu pas mus čia, Amerikoje, 
kaip ir su ‘kiekvienu kitu sportu, yra tame, kąd prie 
jo savo piktas rankas yra prikišę gembleriau gengste- 
riai, grafteriai ir kitokį doleriniai, kriminalistiniai pa
daužos. Papirkimai ir parsidavimai visose tvorose žydi 
ir klesti? Viešumon iškyla tik retkarčiais ir tik mažomis 
dozomįs. Šiuo tąrpu turime ant rankų bjaurų, purviną 

v, krepšinio sporte skandalą New-Yęrkc. Pasirodo, kąd 
visos eilės kolegijų krepšinio komandos buvę papirktos 
ir pralaimėjo tik todėl, kad taip, buvo padiktuota gem- 
blerių ir raketierių.. Vienas po kitam patys geriausi, 
patys smarkiausi krepšininkai buvo papirkti, parsidavę.

Dabar eina dėl to smarkus alasas.komercinėje spaudo
je. Eina tyrinėjimas. Jau1 turime jr. areštų. Vienas 
kitas bus nuteistas ir pasodintas metams kitiems kalė
jimam , / 1

, Bet ar tas išgelbės tą sportą nuo dolerio įtakos? Aiš
ku, kad ne. Panašių tyrinėjimų-ir skandalų yra buvę ir 

> praeityje. Paskui vėl viskas nutildavo,1 ir .papirkimai ir 
parsidavimai vėl eidavo savo keliu, 'faip atsitiks ir su 
šiuo skandalu.
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Komitetas be darbo
Jungtinių Tautų politinis komitetas turi “Committee 

of Gpod Offices.” Jį sudaro vienas iranietis, vienas šve
das ir vienas meksikietis. Toks komitetas buvo nu$ą,ty* 
tas toje rezoliucijoje, kurioje buvo Kinija paskelbta 
agresoriumi. ž ' j

Dabar komitetas sėdi ir neturi darbo. Jis sako, kad

tį leidžia ištaiginguose ka
baretuose, koteliuose, palo
tinose ... ,

Istorinė naktis, betkMą 
naktį čia, štai, šaligatviuose 
tebeina biznis. Siūloma, va,, 
pora šiūšiį, ten kelnėsjC ten 
pirštinės . Visa tai gal būt 
vogta, gal kur dovanų nau
jiems metams gauta.

—Ar turit cigaretą? — 
prišlijęs prie manęs klausia 
dar jaunas vyras, apžėlęs 
barzda,. matyt, dar tik 
kia savaitė neskusta.

Pasiūliau,' uždegiau.
—Gal penktuką . . . 

vai?... ką?...
Daviau dešimtuką.
Mandagiai padėkojo

_, Aš sto
vėjau ir stebėjau, kur jis

ko-neįdomu ’. 
sėdu busan 
į “DoWn- 

pa matyti 
svarbūs, — jų esu jau ne; Boweres, kito pasaulio, 
vienerius sutikęs ir palikęs. 
Galimas daiktas, jog dar 
teks sutikti ir kitus nau
juosius metus, o gal dar ii 
trečius, ir daugiau.

Man svarbu buvo tai, kad • 
šių metų pradžia buvo ne 
eilinių metų pradžia — tai, sienkstis į nauja pusamžį, 
buvo antrosios XX amžiaus Į Aštuntojoj g;tvgj ties 
dalies pradžia, antrojo pus- j lenkiškuoju centru jtidėji- 
simcio pradžia. Tai kasi_„„ _____
nors įdomesnio ir svarbes
nio.

Žinojau, jog Lietuvių 
Kultūriniame Centre yra 
graži pramoga — ir tikietą 
turėjau nusipirkęs; galėjau 
įsiskverbti ir į Brooklyno 
Lietuviu Piliečiu Klubą, 
kuriam priklausau, kur 
taipgi vyko šauni pramoga. 
Bet nėjau nei vienon. Man 
rūpėjo pamatyti, kaip did
miesčio žmonės žengia per 
XX-to amžiaus antrosios 
dalies slenkstį.

Ryžausi pasibaladoti po 
Manhattaną.

Jau buvo vidurnaktis, kai 
Independent linijos požemi
nis traukinys sustojo Lex
ington avenue stoty j. Išli-

, čia man įprasta. Iš
ėjęs gatvėn, dairausi, bet 
nieko ypatinga: žmonių re
tai tesimato, nors oras ne
šaltas. Krautuvės, apart 
vaistinių, uždarytos; atda
ri tik barai, restoranai, 
feterijos.

Eidamas gatve, metu 
į barus — jie apytušti, 
feterijos—taipgi. Tik
mesniuose restor anuose 
daugiau žmonių tesimato. 
Užeinu kafeterijon, imu 
puodelį kavos ir sėdu prie 
stalo, kur šveičia bynzus 
senyvo amžiaus žmogus.

—Kaip sutinkat naujuo
sius metus? — klausiu val
gytojo.

—Ką sakot?—atkišęs au
sį žilagalvis taria. Matyt, 
nedagirdi.

Pakartoju.
—E, jau 68-tuosius 

giu ir vis nieko nauja, 
gu jaunesnieji dabar 
skaito metus. Man jau 
tenka.

—Dirbote ar ką?
—Per senas. Laikai blo

gėja. O, kada aš buvau jau
nas !...

Jis man aiškina, kaip jis 
Sutiko XX-tąjį. amžių. Tai 
buvo Airijoj, netoli Dubli
no. - Jis našlys. Turi dukte
rį su trimis vaikais, jau 
paaugusiais; jos vyras buvo 
gaisragesys ,sužeistas, da
bar gaunąs pensiją, tai ir 
jis prie jų prisiglaudęs; čia 
pat netoli Pirmosios Ave
nue gyvena.

—Prieš 50 metų biednam 
žmogui buvo lengviau gy
venti, negu šiandien,—tvir
tina jis man, kai mudu sky
rėtės. ' ' •

Artinuosi prie 42-rWios 
gatvės. Jaunas vyras prisi
mygęs prašo penktuko ka
vai; matyt, jau išgėręs.-

Suku 42-rąja link Times 
Skvero. Gatvė lyg ir tuš
čia, mąžai kas tina, mažai 
mašinų. Tik pasiekus Ame
riką Avenue, prasideda gy-. 
vesnis judėjimas. Times 
skveras pilnuos žmonių, 
daugiausiai jaunimo. Stebi 
žmogus į tą be paliovos ju
dančią žmonių minią ir gal-

Pagaliau, naujieji metai; ii’ leidžiuosi 
man nebuvo per daug ir town”; vykstu

tiksiąs užimti arba .iajkyti vaizduoti, kad tos kiniečių 
paėmus* kurią nors teritori- išplaktos armijos toliau jau 

gyvens taikoje ir ramybė
je? Kad jos mūsų nebe
lies, jeigu mes pasiliksime 
Korėjoje, arba jos nebelies 
korėjiečių, jeigu mes pasi
trauksime iš Korėjos?

“Jeigu priimsime ir tokį 
optimistinį masinio žudymo 
požiūrį, ką mes ant galo 
būsime pasiekę, kuomet bū
sime laimėję mūšį?”

“The Wall Street Jour- 
pal'’ teigia, kad mūsų poli- 
tikiejriai ir diplomatai nėra j pau.

ją nei šiaurinėje, nei Pieti
nėje Korėjoje. Mūsų tiks
las yra gerai sumažinti Ki
nijos komunistinių spėkų 
skaitlinę pirmenybę.

“Pagal visus pranešimus, 
mums nepaprastai sekasi 
su tuo tikslų — net jeigu 
tuos optimistinius iš mūšių 
pranešimus padalintum ant 
pusės. Tame procese mes 
turėjome 46,000 nuostolių-— 
jų tarpe 17,0.00 užmuštai? 
bei dingusiais.

“Kadangi karas nepripa
žįsta jokios moralybės, mes 
neeikvosime laiko apie mo
rališkumą tokio tikslo, kad 
mes tik norime priešų už
mušti daugiau, negu jie už
muša mūsų. Neigi mes čia 
dabar mušime trivogą dėl 
mūsų pačių nuostolių kie
kio. Sutiksime, - kad ši.tje 
nuostoliai yra palyginti že
ma kaina dėl laimėjimo tai
kos per pergalę. ...

“Mes čia verčiau pakelsi-

pasakę, ko mes iš tiesų sie
kiame ir ką tikimės laimėti. 
Sako:

“Iki šiol mums yra pa
sakyta, kad mūsų tikslas 
tėra žudyti kiniečius. Jau 
nekalbant apie moralybę, 
tik žudymas kiniečių nėra 
tas tikslas, kuris būtų ver
tas amerikiečių, kurie taip
gi turi žūti.”

Toliau “The Wall Street 
Journal” teigia, kad ‘mums 
Azijoje yra užtaisyta kilpa.

Popiežįiis pralaimėjo
V atikano santykiai sų 

demokratine Lėnkija yra 
labai prasti, ląbai įtempti. 
Popiežius pegali pakęsti -to
kios Lenkijos, kurioje dar
bo žmogus skaitomas žmo
gumi ir kurioje kapitalizmą 
pavaduoja sqcializmas. '

Todėl popiežius jokiu bū
du nesutinka pripažinti 
Lenkijai tų teritorijų, ktv 
rias jinai po praėjusio karo 
atsiėmė iš Vokietijos. Jis 
dar vis tebesitiki, kad tos 
teritorijos Vųs iš 
atimtos. > Jis pasitiki Ame
rikos jr AngUjos- g^ybę. ’

Popiežius1 patvarkė ir 
reikalavo, kad tose vietose 
bažnytįnįai pąręigūnai bū
tų ^ik laikinai paskirti. Tp- 
kius. pąreigūnųs . 1946 mę-r 
tais buyp paskyręs' reakęio^ 
nierius ir ūž^ienipL įparsi- 
davęs kardippĮąs^lond /

Z G. "1 •’ ■ ■ »■

Bet rkitąip patvai'kė Lėn- 
kijos vyriausybei Ji; tas te
ritorijas skaito' savo tari to
ri jomis 4r iš jų vyskupijų 
išvijo' laukao r kai^dinolo 
Įilond paskirtas reakcinius 
pąręigūnųs. • ’:'"Jų ; .yiętęų ji 
paskyrė tokius kunigus, ku* 
rie, pritąrįą nąitiąi Lenki 
(n nęttėri,.kswį toįįęijM itę.- 
rito rijos būtų’ • sųgr^zįntęs 
Vokietijai, .. ; j

■ šitame koųfHkte, Ttąrpe 
Vatikano ir Lehkljos j' vai-

įr nenori, j

džios turėjo vienaip ar ki
taip pasisakyti Lenkijos 
katalikų bažnyčios hierar
chiją (vadovybė). Gana il
gą laiką Lenkijos vyskupai 
svyravo ir galvojo, ką da
ryti, kur eiti? Išeisi prieš 
vyriausybę, paskelbsi jai 
karą, gausi kailiu ir neteksi 
gražių, šiltų vietų, o gal dar 
net atsidursi už grotų! Bet 
kaip čia dabar nusidėsi Va
tikanui ir užsitrauksi po
pieriaus nemalonę? Irgi 
blogai. ;

Visas pasaulis tęmijo ir 
lauke, kurion pusėn šiuo 
klausimu nusvirs Lenkijos 
bažnyčios vadovybė. Da
bar jau turime jos pasisa
kymą. Pasirodo, kad ji pa
sirinko Lenkijos, o ne Vati
kano kėlią. Lenkijos vys
kupai išleido pareiškimą, 
kad tų ‘ penkių vyskupijų 
tikintieji ištikimai klausytų 
valdžios paskirtų pareigū- 
nų ir tąs teritorijas skai
tytų Lenkijos iteritorijomis. 
, ®et ką dabar darys po- 
pježius, pralaimėjęs svarbų 
mūšį? ■ Ąr jis sudraus ir 
nubaus Lenkijos vyskupus? 
Ląb^i abejotina. Veikiau
sia jis nusileis . neišvengia- 
mam ir suras būdus patei
sinimui atleidimo Lenkijos 
vyskupams.

■ Amerikonas
. .................................................................................   ..I.l.l II f............................... u

jis nesuranda kelių, kaip sųsiąiėkti su Peipingu. Kini 
jos yyM^^W ^ nępripažįsta ir su juo nesi
skaito. ' \ °' ■ V j-'; <•. J •/ ? V* ■.
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sas apytuštis; apie tuzinas
i vyrų ir moterų; snūduriuo- ; 
| ja, gal iš darbo' grįžta, gal

: jame sėdi- suaugusių pasitrauk6ė j ^ų. it’ mArnvn • cmirliipiiin *• *•

šiaip kur važiuoja. Jiems 
visai iv-svarbi ši naktis. Jie 
gal nei nepagalvoja, jog tai

• mas jau gyvesnis; daug 
žmonių kalbą lenkiškai, 
juokauja, džiūgauja. Ma
tytis nemaža jaunimo.

Šis namas 
mas lenkiškų 
ponų.

Nesustoja.
Suku į Bowerę.

Ties Cooper Union pasta
tu stovi senyva moteriškė, 
diktoka, veidas paišinas, 
galvos plaukai suvelti, tam
si skrybėlaitė pašlijusi ant 
kairiojo galvos šono.

—Tu, prakeiktas kalės 
vaike! — rėkia ji, mosuo
dama ranka ir žiūrėdama

kontroliuoja- 
reakcininkų,

Einu toliau.

li

eis “gerti kavos.”
•Kaip bematant atsidūrė

baran - saliūnan ir išdidžiai 
pareikalavo alaus.

Priėjęs “šviesesnį” barą, 
įlindau ir aš. ‘ Gurkšnoda
mas alaus stiklinę, stebė
jau linksmus žmones, dai
nuojančius ir besidžiau
giančius. Atrodė, jog čia 
visi vietos piliečiai: apšmę, 
apžėlę, gal būt neda<‘val^, 
bet linksmi. Šalę manęs sto^ 
vi viduramžis žmogus, klu
bas, bet ne visiškai apdris-

—Gersit ant manęs?
Jis nustebo.. Pagaliau:

z —Mielai, jei tik fundysit.
Jis 'ima pigią degtinę ir 

alų. Ištraukia, susiraukia, 
papurto galvą.

—Smagiai pasitinkat nau- ‘ • 
juosius metus?

—It makes no difference 
for me •. —atsako.

—Kokios tautybės?
—Švedų, bet Amerikoje

. gimęs ir augęs.
Kas tas “prakeiktasis ka-' —Kur nakvosite?

lės vaikas,” nežinau, bet ži-, —Čia pat,—rodo skersai 
nau. kas tieji “visi” — tai'g^tvę į apleistą neva ho-te- 
tie, kurie pro ia praeina ir liuką.
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siu! Tau Dievas nedova
nos!... Jūs visi prakeik-j

atsargiai pasižiūri.
Paėjės toliau, sustojau 

ir ištolo stebėiau besisielo- 
iančia moteriškę, kuri gal 
.būt girta, gal narkotikų pa
ėmusi, gal protiniai nesvei
ka, bandė išlieti ant ko tai

Einu toliau link paties 
“centro.”

Gatvė, kaip ir visuomet, 
niūri, šiurkšti, tiesiog bai
si. Barai pilni žmonių, 
daugiausiai vietos piliečiu.

Čia ir ten šaltame šalį- 
gatvyj voliojasi “bomai,” 
“buvusieji žmonės.” Kai 
kur tarpduryje ant slenks
čio tūli, sėdėdami, sukniu
bę saldžiai miega — “pasi
tinka” naujuosius metus ir 
naują pusamžį.

Ką jis jiems duos?

—Dirbat? x
—Kai kada.
—Kur gimėte ir augote?
—Oaklande. Kalifornijoj.
Norėjau klausti: • kodėl 

čia smilkstate, juk dar ga
lite ir kitur gyventi, bet 
nedrįsau. Antra: žinojau, 
jog teisybę vargiai bepasa-

šoka: skarmalotas 
vyras su vidutinio 
bedantę, sukrypu-

šoka, dainuoja, i

Pora 
senyvas 
amžiaus 
šia boba.- 
džiaugiasi—abu girti.

Prie mudviejų prieina ki
tas asmuo, taipgi ne visai 
apdriskęs, matyt, kai kada 
kiek tiek dirba.

—Tai ką?... — klausto , 
jis, dirstelėdamas tai į ma
ne, tai į švedų kilmės žmo
gų, tikėdamasis, būk aš ir

Didesnį vargą, žiauresnį jam fundysiu. 
gyvenimą, jei tai galima —Kaip sut 
gyvenimu vadinti.

Jie — kapitalizmo aukos; j prieteliaus.
jie’ aukos tų, kurie šią nak-1 (Tąsa 6-mc pusi.)

pusam

Geležinkelio darbininkas Frank Tropine pasilenkus 
skaito ant žemės gulintį laikraštį, kuriame didėlėmis 
raidėmis piaskelbtas prezidento Trumano įsakymas 
armijai sulaužyti svičmeny streiką.

2 psL-Laisvė (Liberty, Lith.



BAISUSIS GINKLAS- NAPALMKokius naujus atominius ginklus 
Amerika išbandė Nevadoje?

Pastaruoju laiku buvo pa
daryta penki slapti atomi
nių ginklų bandymai Neva- 
dos valstijos dykumoje. 
Sprogimai buvo panašūs 
kaip paprastų atom-bombų.

Atominiai valdininkai ne
duoda jokių žinių, kokie 
karo įrankiai ten buvo iš
mėginti. Pranešta tiktai 
tiek, kad “sėkmingai” iš- 

- bandytas atominės jėgos 
pritaikymas skirtingiems 
kariniams prietaisams.

Generolas J. Lawton Col
lins, Jungtinių Valstijų ar
mijos štabo galva, sakė po 

•tų atominių eksplozijų, kad 
Amerika “netolimoj ateityj 
j^iu Wires atominius sprogi
mus, kuriais galima bus 
šaldyti iš artilerijos pa
trankų.”

Atominė valdyba, iš savo 
pusės, laikosi šitokios tai
syklės: Nepatvirtint ir ne- 

, užginčyt jokių spėjimų apie 
atominius ginklus, vis tiek 
ar spėjimai būtų teisingi ar 
klaidingi. Nes jeigu klai
dingą spėjimą užginčysi, 
tai jau ir tuom priešas ga
lės pasinaudoti — neeikvos 
jėgų bergždiem bandymam.

Moksliniai rašytojai ato
miniais klausimais, tačiau, 
supranta, jog Amerikos 
valdžiai* rūpėjo patikrinti 
kelis skirtingus atominių 
sprogimų naudojimus, pa
vyzdžiui :

• Ar galėtų rakietinis lėk
tuvas ,daug lengvesnis, ne
gu B-29 ar B-36 bombane- 
šis, nunešti atom-bombą į 
priešo šąli ir sėkmingai ją 
išsprogdinti?

Pats sproginys yra ne
sunkus. Patikimi moksli
ninkai sako, .its gali sverti 
nuo keliu iki 20 svaru. Tai 
vadinamas “kritiškas” svo
ris. Jeigu atom-bomba ma
žiau svertų, tai neišvysty
tų tikro atominio smarku
mo; o jeigu ji būtų žymiai 
sunkesnė, tai galėtų pati sa
vaime ne vietoj sprogti.

Bet senasis mechanizmas 
sprogdinimui, padaryti bu
vo per sunkus—svėrė daug 
tonų. Suprantama, jog da
bar Nevadoje buvo išmė
gintas naujas, gana lengvas

Mezginiai ir austiniai 
drabužiai

• Apatiniai drabužiai pa
siūti ir gana tankiai išaus
to audeklo yra kur kas šil
tesni, negu rnęgstiniai, ku
rie paprastai amerikiečių 
naudojami.

Tokį skirtumą ypač pa
tyrė Amerikos kareiviai 
Korėjoje šios'žiemos metu. 
Geresnei apsaugai nuo šal
čio jiems todėl duodama 
austiniai apatiniai marški
niai.

Amerikiečiams prastai at
rodo vata pamušti kinų ir 
korejinių liaudininkų dra- 

I bužiai. Bet tokie drabu
žiai gerai palaiko kūno ši
lumą.
^Arkansas Valstijos Uni

versiteto inžinerijos profe
sorius Maurice E. Barker, 
ifljjręs visokių drabužių šil
tumą, todėl pataria ir Ame
rikos žįnonėms žiemą nau
doti vata pamuštus drabu
žius. J. C. K.

- *
* ■ f '

mechanizmas.
Įžiūrima, jog buvo atomi

nis sproginys įdėtas į “snu
kį” didelės rakietos, tokios 
kaip vokiečių V-2, ir išban
dytas.

Spėjama ,kad taipgi buvo 
iššautas atominis sviedinys 
iš didžiosios patrankos, tu
rinčios 16-kos colių pločio 
gerklę .

Gal buvo išbandytos ir 
sunkiojo hydrogeno (van
denilio) dujos, kurioms “pa
degti” reikalingas papras
tasis atominis sproginys.

Amerikiniai, atomistai jau 
seniai' daro bandymus pa- 
gamint hydrogeninę bombą, 
kuri būtų bent kelis kartus 
smarkesnė už senąją atom- 
bombą. N. M.

Cukriniai dirbiniai
Yra išrasta, kaip iš cu

kraus gaminti liakerį - var- 
nišių, gazoliną, gumą, tepa
lą automobiliams ir dauge
lį visokių plastikinių dirbi
nių. Taip antai, li947 me
tais buvo sunaudota 850 mi- 
lionų svarų cukraus įvai
rioms plastikinėms medžia
goms daryti Jungtinėse 
Valstijose.

Net tabokos su taisymui 
cigaretams suvartojama 26 
mįlionai svarų cukraus per 
metus.

Cukruje arba moliasuose 
sparčiai vystosi mielės. Im- 
damos iš oro nitrogeną-azo- 
tą, mielės sujungia jį su cu
krinėmis dalelėmis ir tokiu 
būdu pagamina proteiną, 
būtinai reikalingą gyvybei 
medžiagą. Taigi mielės ga
lėtų pavaduot mėsą, žuvį, 
kiaušinius, pieną, kas liečia 
proteinų reikalą. Be to, 
mielės, naudodamos cukrų, 
išvysto ir eilę vitaminų B.

Gyvybė ant kitų 
planetų

Anglijos Cambridge Uni
versiteto profesoriai Fred 
Hoyle ir Raymond A. Lyt- 
tleton, po daugelio astrono
minių tyrinėjimų, padarė 
išvadą, kad yra gyvybės 
bent ant 100 tūkstančių 
planetų, ne vien tik ant že
mės .

Su ta išvada sutinka ir 
amerikietis astronomas Ge
rard P. Kuiper, Yerkes Ob
servatorijos direktorius. Ji
sai sako, turbūt, ir ant 
Marso yra gyvybės. O prof. 
Urey sprendžia,, kad bent 
tūli augalai ant Marso au
ga.

Astronomai * sako, yra 
tūkstančiai bilionų žvaigž
džių, aplink kurias lekia 
planetos . Mūsų saulė yra 
tik maža žvaigždė.

Kodėl tad negalėtų būti 
gyvybės bent ant 100 tūks
tančių tų planetų?

Sc. D.

FRANKFURT, Vokieti
ja.—Karinė amerikonų vy
riausybė sulaikė pakorimą 
septynių nusmerktų nacių, 
žmogžudiškų karinių krimi
nalistų .

iJžrašykH Laisvę Savo Draugui.

Vienas baisiausių ginklų, 
kuriuos amerikonai naudo
ja Korėjoj, yra napalm-sa- 
votiški drebučiai, pagamin
ti iš gazolino ir aliumininio 
muilo. Jie dega su pusan
tro tūkstančio iki dviejų 
tūkstančių laipsnių karščiu 
(pagal Fahrenheit termo
metrą)’. Koks tai karštis, 
galima spręst iš to, jog 212 
laipsnių užvirina vandenį.

Amerikiniai lakūnai tuos 
drebučius mėto kaip pade
gančias bombas,' taikydami 
į šiaurinius Korėjos liaudi

AMERIKINIAI IR 
RUSIŠKI LĖKTUVAI

Korėja. — Amerikonų oro 
jėgų komandierius gen. 
George Stratemeyer pripa
žįsta, kad rusiški rakieti- 
niai kinų lėktuvai yra toki 
geri, kaip ir amerikiniai. 
Bet, jis sako, amerikiniai 
lakūnai geriau išsilavinę, 
negu kinai lakūnai; todėl 
jie nušauna daugiau priešų 
lėktuvų.

Jeigu, tačiaus, ameriko
nams būtu duota rusiški*ra- 
kietiniai lėktuvai, o kinams 
amerikiniai, tai jankiai iš 
rusiškų lėktuvų nušautų 
daugiau amerikinių lėktu
vų, kaip tvirtina gen, Stra- 
temeyer.

SKAITYK IR MOKYKIS
Ešerio griaučiau Pagrindi

nis ešerio griaučių stiebas yra 
stuburas. Stuburas yra pagrin
dinis kūno ramstis. Stuburą 
sudaro daugybė nedidelių stu
burkaulių. Stuburkauliai su
jungti laisvai, todėl ešerys 
gali lankstyti savo kūną. Ypač 
lanksti yra uodeginė dalis, 
todėl ešerys gali plačiai krai
pyti uodegą. Kiekvienas stu
burkaulis susidaro iš pagrin
dinio kaulelio ir ataugų. At
augos eina nuo pagrindinio 
kaulelio į viršų, į apačią ir į 
šonus. Į viršų eina dvi atau
gos. etos suaugusios viena su 
kita ir sudaro kaulinį lankelį. 
Viršuje šis lankelis baigiasi il
ga smailia atauga. Lankelių 
viduriui eina nugaros smege
nys. Į šonus nuo stuburkaulių 
— šoninės ataugos. Uodeginė- 
je dalyje jos sudaro apatinį 
lankelį. Pro šias lankelių sky
les (tuštumas) eina kraujo 
indai.

Inžinierius Joseph Fitzsimmons, kuris vairavo traukinį, kurio nelaimėje aną dieną 
Woodbridge, N. J., žuvo 84 žmones. Jis randasi ligoninėje ir sako, kad “jis sulėtino 
traukinį iki 25 mylių į valandą, bet Pfennsylvanijos geležinkelio kompanija nebuvo 
padėjusi jokio ženklo, jog ten kelias taisomas ir kad yra pavojus. Ne jis, bet kompa
nija esanti kalta už tą baisią tragediją. p t > . ' . • .
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ninkus ir jų padėjėjus ki
nus, taipgi į užfrontės kai
mus, miestus ir įvairius pa
status.

—Kokias baisenybes daro 
tie drebučiai negalima’net 
aprašyti, — sako Charles 
Corddry ,oriai Vinis United 
Press rašytojas. —; Nukri
tus ' jū bombai,‘ liepsna: per 
keletą • sekundų . sunaikina 
viską aplinkui.' ‘ Tai liepsna 
suryja visą oro ' deguonį 
(oksigeną) aplinkinėje • vie
toje . Todėl drebučių ugnis

BULVIŲ DAŽYMAS GALI 
BŪTI KENKSMINGAS
Kai kurie f armėnai lais

to žalius bulvių augalus 
skiediniu chemikalo 2,4-D. 
Tuomet bulvės užauga su 
gražiai raudona žieve. Bet 
jei bulviniai . augalai .per 
daug laistomi tuo chemika
lu, tai bulves tampa,dalinai, 
apnuodytos.

2,4-D yra paprastai- var
tojamas •' piktžolėms naikin
ti.

---:_----- ,--- | •

SUNDERLAND, Angli
ja. -t- Kad slaugė įsakė, li
goniui Henriui Scottuį nu
simaudyt, tai jis iššoko pro 
langą ir užsimušė, i

> Pagrindi,ni.ai-ikauieliai įdubę 
iš priešakį©" ir iš ' už/dakdlio 
(dvc.į opai įlenkti); šiltose 
įlinkimuose yra .chordos lieka
nos, išlikusios nedidelių ka
muoliukų pavidalu. Į- ' .-

Nuo krūtinės stuburkaulių 
eina šonkauliai, žuvų šonkau
liai baigiasi laisvai: jie,, prie
šakyje nesuaugę su krūtin
kauliu — žuvys to katulo visai 
neturi. Dėl to jos gali žymiai 
pakeisti sąvo kūno ruimo tūrį.

Priešakyje .stuburas baigia1- 
si kauliniu galvos kiaušu, stl1- 
darytu iš daugybės plokščių 
kaulelių. Ešerio kiaušaš, kaip 
ir kiekvienos kaulingos žu
vies, labai sudėtingas. Ešerio 
kiauše galima atskirti kiaulL 
nę dėžutę, kurioje yra galvos 
smegenys; tai smegenų kiau
šas. Be to, yra veido, arba 
žiaunų, kiaušas: žandikauliai 
(viršutinis ir apatinis) ir žiau
nų lankeliai, šioji kiaušo da
lis daug didesnė už smegenų 

ne tik sudegina, bet ir už- 
troškina savo aukas; kitus 
gi be sudeginimo užtroški- 
na.

/

Degantieji gazolino dre
bučiai prie visko prilimpa, 
kur tik nukrinta . Jęigų jie 
ir nepataiko, į tanką,)bet. ar
ti jo nukrinta, vis tiek su
naikiną tanką ir ’ šuspirgi- 
na-iškepa esūmus tanke 
priešo kareivius. Taigi dre
bučiams nereikią tokio ti
kro nutaikymo, kaip kitoms 
bomboms ar rakintoms. '.

NUŠALUSIŲ KOJŲ 
PJAUSTYMAS KORĖJOJ

• Korėja.—Apie 6,000 ame
rikinių kareivių pavojingai 
nušalo kojas, šešiems šim
tams tų kareivių prisimetė 
gangrena; todėl gydytojai, 
gelbėdami gyvybę, ir nupjo
vė jiems kojas.

CENTAS NEDAMOKĖTŲ 
TAKSU

i

Chicago. — Nuo vienos 
darbininkės algos per me
tus buvo atmušta $399.99 
taksams. :Bet valdžia at
siuntė bilą dėl $400. Tad 
moteris1 ir pasiuntė 1 centą 
nedamokėtų taksų..- ’ • :

kiaušą. . ,
■ Ešerys turi dar> . griaučius, 
•kurie laiko pelekus.. Nepori
niai pelekai, i turi pelękinius 
ramsčius;. Tai-ploni kauleliai, 
kurie yra tarp palėkimų spin
dulių ir stuburkaulių ataugų. 
Ppriniaj pelekai turi vadina
mąsias, juostas. Krūtinės juos
ta (pirmosios' galūnių poros 
kaulinis ramstis) sudaryta iš 

’trumpų ir stiprių kaulinių 
stulpelių. Dubens juosta (už
pakalinės galūnių poros ratns- 
tisj neišsivysčiusi.

Ešerio raumenys. Raumenys 
sudaro didžiąją emerio kūno 
dalį. Jie baltos spalvos. Eše
rio, kaip ir visų žuvų, labiau
siai išsivystę uodegos raume
nys. Poriniai ir neporiniai pe
lekai turi savo nedidelius raur 
menis. Išilgai ešerio kūno, iš 
abiejų jo šonų, eina didieji 
raumenys. Jie ne ištisiniai, bet 
susidaro iš atkarpų, dalelių, 
išdėstytų viena po kitos. At
karpos perskirtos plonais tar
peliais. Tokį šoninio raumens 
sandarą galima gerai pastebė-

Skundai teismams prieš New 
Y orkai darytą dirbtinį lietą

Keli New Yorko valstijos 
miestai ir apskritys užvedė 
teismuose bylas, reikalau
dami, kad New Yorko mies
tas atlygintų apie pusantro 
miliono dolerių už nuosto
lius, kuriuos toms vietoms 
padarė dirbtiniai lietūs-' be-i 
potvyniai. ,. >

į 
r » • '

New Yorko (miestas per’ 
dvyliką paskutinių mėnesių 
tūrėjo pasamdęs profesorių 
Wallace E. Howellp kaip 
lįętudarį.

Pernai vasarą, ir rucjenį 
vanduo miesto rezervua
ruose - vandentiekiuose bu
vo nupuolęs iki trečdalio iš 
viso. Gręsė New Yorkui 
vandens “badas.” Tad mies
to valdyba ir kreipėsi į 
Howellį, kad ištrauktų van
dens iš oro.

Howell su savo bendra
darbiais iš lėktuvų sėjo si
dabro iodo miltelius, barstė 
sausuosius ledukus (carbon 
dioxide) ir iš tam tikrų ma
šinų švirkštė oran tūlų che
mikalų dujas. Aplink tuos 
miltelius, ledukus ir dujas 

I kuopėsi drėgmė į lašelius ir 
lašus; tuo būdu ir pasidarė 
lietus. . .' * ' ,

’ ■ Siūlomi įstatymai
Įvairių valstijų seirne-

ti išvirtoje ar iškeptoje tuvy
je; ,Atkarpų skaičius atitinka 
.stuburkaulių. skaičių. Tokių 
pat atkarpų aiškiai matyti ir' 
uodegos raumenyse. Vadiriasi, 
,ešerio griaučiai ir raumenys 
yra metamerinio sandara, t. y. 
sudaryti iš pasikartojančių 
vienodu dalių (metamerų) — 
stuburkaulių ir raumenų at
karpų.

Vidinis x ešerio sandaras. 
Virškinamasis aparatas. Virš
kinamasis ešerio aparatas pra
sideda burnos anga, kuri ve
da į burnos ruimą, o toji — į 
ryklę. Iš ryklės pro trumpą 
stemplę maistas patenka į 
talpų skilvį. Už skilvio yra 
priešakinė žarna su keliomis 
aklomis ataugomis. Už prie
šakinės žarnos eina vidurinė 
žarna. Ji sudaro kilpą, kuri 
nutysta išilgai kūno ir pereina 
i užpakalinę žarną. Užpaka
linė žarna baigiasi užpakali
ne, arba analine, anga. Prie
šakyje, šalia skilvio,' yra di
delės kepenos. Kepenų gami
namoji tulžis susirenka tul
žies pūslėje, O' iš jos. plonu 
vamzdeliu • (tulžies lataku) 
teka j žarną. . ; y.

Plaukiamoji1 ‘plūde. Kūno 
ruime, po stuburu; dreiatr^nu
garos,' yra didelė plaukiamoji 
pūslė.' Tai pailgas maišelis 
blizgančios sidabrinės spalvos, 
labai standžiomis .sienelėmis. 
Virškinimui jis jokios reikš
mės neturi, bet savo kilme 
glaudžiai susijęs su virškina
muoju aparatu, —tai jo atau
ga.

Plaukiamoji pūslė—labai 
būdingas organas, susijęs su 
žuvies gyvenimu vandenyje*? 
Oras lengvesnis už vandenį. 
Plaukiamoji pūslė sumažina 
žuvies svorį vandenyje. ši 
pūslė leidžia žuviai be jokių 
ypatingų pastangų laikytis į- 
*vairioje gilumoje. Kai žuvis 
suspaudžia savo pūslę, tai jos 
kūnas užima vandenyje ma
žiau vietos. Lyginamasos to
kios žuvies svoris pasidaro, di
desnis, ir žuvis leidžiasi gilyn. 
Atvirkščiai, kai žuvis nustoja 
spaudusi pūslę, tai ji išsiplečia 
(nuo oro spaudimo). Kūno

liams įteikti kiliai reikalau
ja uždraust dirbtinį lietų 
vietose, kurios jo nepagei
dauja. Sausųjų valstijų sei- ' 
mėliams duoti pasiūlymai 
ragina užgint lietudariams 
“nutraukt šalin lietų” į ki-< 
tas valstijas. - J

Yra sumanymų, reikalau
jančių uždraust lietaus da
rymą dėl pasipelnymo to- l 
kiems bizniams, kaip liet
sargių, kaliošų , ir lietinių 
apsiautalų (reinkočių).
New Yorkas jau nesamdo

1 lietudario
Liętūs ir tirpstantieji- 

sniegai per du pastaruosius 
mėnesius pripildė New 
Yorko vandentiekius iki 99 
procentų ir 6 dešimtadalių. 
O pernai šiuo laiku buvo tik 
46 procentai vandens.

Dabar lietudaris jau ne
reikalingas, todėl miestas 
ir nepanaujino kontrakto 
su juom.

Kadangi teismams yra 
duota jau apie 20 skundų 
prieš New Yorko miestą 
dėl nuostolių, kuriuos dirb
tinis lietus padarė, tatai* 
gal irgi atgrasino miesto 
valdybą nuo lietudario saųi- 
dvmo- tolesniam laikui.

J. C. K.

sienelės prasiskečia, ir kūnas 
užima daugiau vietos vande
nyje. Bet žuvies kūno svoris 
puo to nekitėją: sumažėja tik 
lyginamasis žuvies kūno' svo
ris', ir žuvis kyla į viršų. Plau
kiamosios pūslės padedama, 
žuvis gali vandenyje Ifeistis 
gilyn, kilti aukštyn be ypatin
gų pastangų arba laikytis bet 
kurioje gilumoje.

Kraujotakos sistema. Prie
šakinėje liemens dalyje, maž
daug ten, kur galva jungiasi 
sui liemeniu, yra širdis. Ji su
daryta iš viso tik iš dviejų da
liu : vieno prieširdžio ir vieno 
skilvelio. Nuo skilvelio eina į 
priešakį didelė kraujagyslė— 
bendras arterinis kamienas. 
Pasiekęs žia unas, jis 
šakojasi į kairę ir' į dešinę 
(į žiaunų lankelius ir lape
lius). žiaunose arterijos išsi
skirsto į daugybę plonučių 
gyslelių —kapiliarų. Kraujas, 
pamažu tekėdamas žiaunų ka
piliarais, atsipalaiduoja nuo 
anglies dvideginio ir paima 
deguonies, žiaunų kapiliarai 
vėl sueina į bendrą didelę 
gyslą — aortą. Aorta eina iš
ilgai kūno po stuburkauliu. 
Ji šakojasi į visas kųno dalis 
ir teikia joms kraujo, turin
čio savyje, deguonies (arteri
nis kraujas). Kapiliaruose, 
kurie yra aortos šakų (arteri
jų) šakos, vyksta dujų apy
kaita tarp kraujo ir kūno 
ląstelių. Kraujas, atidavęs de
guonį ir gavęs jo vieton ang
lies dvideginį, pakeičia savo 
spalvą. Iš šviesiai raudono jis 
pasidaro tamsiai purpurinis. 
Tas veninis kraujas iš kapilia
rų susirenka į venas, ir jomis 
sugrįžta į prieširdį.

Ešerio širdis turi storas 
raumeningas sieneles. Priešir
dis, taisyklingai susitraukda
mas, tekantį į jį kraują varo 
į skilvelį, iš ten — į arterinį 
kamieną, į žiaunas. *

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas ga
mina Kongresui pasiūlymą 
apribot prezidento teisę kas 
liečia armijos siuntimą Eu
ropon.
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Skaičiai ir faktai apie Lietuvą

prie-

(Tąsa)

—Todėl apie Trakus sodžiai nedega, 
kad pilį bus pats Skirgaila padegęs, — 
atsiliepė visą laiką per bajorų ginčą ty
lėjęs kunigaikštis Vytautas ir, neatsigrę
žęs į juos,'įsakė:—padekite ir jūs keletą 
kaimų . . .

Tuojau keletas gaisrų iškilo panery. 
Didelė raudona nauja pašvaistė užėmė 
šiaurės vakarų kraštą ir susiliejo padan- 

’ gėje su bendra kruvinų atspindžių jūra.
—Ar’nuo didžiojo magistro žygūnų 

nėra?—paklausė kunigaikštis, prieš ei
damas į palapinę gulti.

—Nėra, šviesiausias kunigaikšti, bet 
jūsų laukia keletas Vitebsko bajorų; Ne
seniai tik atkeliavo.

—Šarvuoti ?
—Taip, ir su žmonėmis.
—Daugiau kas?
—Yra atbėgusių iš Skirgailos ir Ly

dos bajorų.
—Daug?
—Ne kiek.
—Bajorai tegul palauks rytdienos — 

galėjo anksčiau atvykti,—ir kunigaikš
tis įėjo į palapinę.

XXXV
Rytojaus dieną, anksti rytą, atbudęs 

kunigaikštis teiravos apie nakties įvy
kius.. Žiūrėdamas nuo kalno į padūma
vusį kraštą ir į vietomis virstančihs juo
dus dūmus, stebėjos, kad sąjungininkų 
kariuomenės pernakt nė kiek nepasistū- 
mėta pirmyn.

Trakai dar teberūko, ir dideli juo
dų dūmų debesys kilo iš miškų ten, kur 
buvo Užuguostis ir Sumiliškės.

—Kunigaikšti, atvyko didžiojo magis
tro žygūnai ir nori su tavimi tuojau kal
bėtis,—-pranešė Vytautui bajoras Ram- 
baudas.,

—O kokiu reikalu?
—Blogi dalykai, kunigaikšti; sąjungi

ninkai atsisaką nuo žygio į Vilnių ir no
rį grįžti atgal.

—Kas per priežastis?
% —Maisto ir arkliams pašaro pristi
gę; o iš kaimų Skirgailos raiteliai aliai 
kuokštelės išgrobstę. ( Kitų žirgai vos 
bepasivelką; lapais šeria.

—Aš gi sakiau didžiajam magistrui, 
kad jis, vietoj gėrimų, rožių ir šilkų, 
daugiau pašaro būtų pasiėmęs . . .

—Ir kai kurie svetimšąliai labai nu
kentėję: Misnijos markgrafo riterius 
miške iš pasalų užpuolęs kažkoks palai
das lietuvių būrys ir pusę raitelių išklo
jęs; pats markgrafas vos žirgo greitumu 
išbėgęs, — pasakojo girdėtas naujienas 
bajoras Rambaudas.
. —O su Trakais kaip?

—Trakų vietoj didysis magistras ra
dęs tik pelenų krūvą! Trakus patys lie
tuviai sudeginę!
' —Pasaukite žygūnus.

Pašaukė didžiojo magistro žygūnus. 
*. —Na, vyrai, kaip klojasi mano drau
gui, garbingam ordino magistrui ir są
jungininkams? — paklausė kuųigaikštis • 
Vytautas, nedavęs pirma prabilti žygū
nams.

—Ligi šiol, šviesiausias kunigaikšti, 
klojosi puikiai, bet juo giliau didysis or
dino magistras su savo talkininkais žy
giavo į krašto vidurį, arčiau Vilniaus, 
juo labiau sunaikintą ir negyvenamą 
rado kraštą!.. Net arkliams pašaro 
pristigo . . . Maisto irgi nebeturi;

. —Nuostabu,—patraukė pečiais kuni
gaikštis, — jei pašaro nėra, tai miškuo
se žolės iki valios ...

Jį pertraukė žygųnas: .
—Miškuose, šviesiausias kunigaikšti, 

bastosi palaidi lietuvių būriai ir iš pa
salų užpuldinėja pėsčius ir raitus, vagia 
arklius ...

• —Palaukit, 
susiraukęs paklausė:—argi Nemuno sa
loje viskas buvo suvalgyta ir išgerta, 
kad dabar net ir maisto trūksta?
' —Iš ten nieko čia neatsivežė!

—Gaila, gaila . O būtų užtekę . . . 
Būtų užtekę.., O pasakykite man, argi 
Trakų sandėliuose didysis ordino ma
gistras nerado maisto ir 
kliams?!

—/Trakus sudegino pats 
Skirgaila.

susigriebė Vytautas ir

pašaro ar-

kunigaikštisiškėtė į. žygūną. akis

kunigaikštis, ir lyg susijaudinęs, pradėjo 
žingsniuoti po palapinę pirmyn ir atgal.

—Perilgai mes ir saloje užtrukome, 
ir viską deginti per anksti pradėjome,— 
it pats sau prikaišiojo kunigaikštis, 
vaikščiodamas po palapinę ir vis laiky
damas užpakaly sunėręs rankas.

—-Šviesiausias kunigaikšti,—pertrauke 
jį žygūnas, — kilnusis mūsų ordino ma
gistras mus siuntė čia pasitarti su ju
mis, ar negalima būtų pašaro ir maisto 
atgabenti iš Žemaičių! Vis bus arčiau 
negu iš Prūsų!

—Gerai, aš sutinku, bet jei aš paleisiu 
savo vyrus maisto ir pašaro medžioti, ar 
nesusilpnės mūsų bendras frontas? Rei
kėtų apie tai mums pasitarti su pačiu 
magistru.

—Mūsų kilnusis magistras įgaliojo 
mus pasitarti su tamsta, šviesiausias 
kunigaikšti, kur tamstoms patogiau bū
tų sujoti ir pasikalbėti?

—Žiežmariuose — patogiausia ir ar
čiausia !-^-lyg nudžiugo Vytautas.

—Žiežmariai sudeginti, šviesiausias 
kunigaikšti!

—Tai Kruony.
—Ir Kruonis sudegintas.
—Na, tai nors ir toloka ir’ ne taip 

patogu, praneškite gerbiamajam didžia
jam magistrui, kad mes sujosime . . . 
Užuguosty.

—Nebėr ir Užuguosties.
—Tai Trakuose, ak, Trakai taip pat 

sudeginti ... Na, tai Kietaviškėse, Kie
taviškėse. '

—Šviesiausias kunigaikšti, ir» Kieta
viškės sudegusios.

Kunigaikštis sustojo žygiavęs ir, įsižiū
rėjęs t žygūną, paklausė:

—Na, tai kokia vieta dar nesudegint'a, 
greičiau sakykit, mes ten ir sujosime?

Žygūnas susimąstė, bet nesudegintos 
• ' vietos prisimint negalėjo.

—Punia, būtų toloka, bet ką daryt, 
gal Punioje?

—Punia nepaimta, šviesiausias kuni
gaikšti.

—Punia nepaimta. Tai negalima ir ten... 
Na, tai mes susitiksime su kilniuoju or
dino magistru ant vieškelio iš Žiežma
rių į Trakus. Taip ir pasakykite. Aš 
tuojau ir išjosiu, — ir kunigaikštis, 
žvilgterėjęs į saulę, pridėjo:—prieš pus
dienį aš ir išjosiu.

—O kas mums Pasakyti dėl maisto ir 
dėl pašaro arkliams?

—Tai mes bendrai apt’arsijne su ma
gistru, o pihma mums reikia susitikti.

Žygūnai nusilenkė ir išėjo, o pasili
kęs vienas kunigaikštis žygiuodamas 
pradėjo galvoti, kas jam daryti toliau. 
Paskiau pasišaukė bajorą Rambaudą:

—Bajore, mums jau laikas pradėti. 
Tu sugrįžęs į Žemaičius . . . pasirū
pink!.. O dabar pasiruoški trauktis at
gal. Prieš pusdienį mes išjosime “pasi
tarti” su didžiuoju magistru!

Didįjį ordino magistrą įsikišti prieš* 
akin ir/apgulti Trakus paskatino bajo
rai Knystautai, Mintautas ir riteris 
Griežė, tuo tarpu palikus abu savo ka-^ 
riuomenės sparnus už Trakų girių. Ir 
čia riteris Griežė parodė nepaprastų 
savo kariškų gabumų. Per vieną dieną, 
jis atgabeno į Trakų girias iš Nemuno 
daugybę taranų, armotų ir kitų griau- 
tuvų. paikinai paėmė net ir tas maši
nas, kurios stovėjo Nemune ant valčių ir 
buvo prirengtos Punios, Alytaus ir Mer
kinės tvirtovėms. Tiesa, vieną dieną 
buvo sustabdyta beveik viso fronto žy
giuota,. nes taranams ir armotoms vežti 
nebeužteko arklių ir reikėjo paimti jų 
iš kai kurių raitelių dalių ir net iš rite
rių. Nelengva buvo brautis su tokiomis 
sunkenybėmis per Trakų girias. Arkliai 
miškuose klimpo, greit pailsdavo, o gerai 
pašerti nebuvo kuo. Taranai svyravo, 
griuvo į griovius ir duobes. Kolei juos 

'vėl ištraukdavo, reikėdavo sugaišti daug 
laiko. Bet visi darbavos išsijuosę, ir nie
kas negailėjo nei žmonių, nei arklių. Vi
si tikėjos pasilsėsią paėmę Trakus. Grei
tu Trakų paėmimu, su tokia daugybe ar
motų ir taranų, niekas ir neabejojo. Kai 
vieni gabeno ar motas ir taranus, kiti jau 
ruošė miškuose plaustus, ant kurių su
statytus griautuvus galima būtų ežeru 
priirti prie pilies sienų. - ,

(Bus daugiau}

Įmonės aprūpintos 
naujausia technika
Iš pašaknių pasikeitė 

šakine technika aprūpintų
Lietuvos pramoninių įmonių 
veidas. Klaipėdos “Trinyčių” 
bei “Gulbes” fabrikuose vei
kia naujausių konstrukcijų 
verpiamosios mašinos, audimo 
ir kitokios staklės. “Silvos” 
kojinių fabrike įrengti auto
matai. Visų moderniausia 
technika aprūpintas Janonio 
vardo . popieriaus fabrikas. 
Mišką ruošiančiose įmonėse 
veikia elektriniai piūklai, tre- 
iiavimo traktoriai, elektriniai 
kranai, automašinos. #

su-

Produkcijos išleidimas 
nepaliaujamai auga

Atstatytosios ir naujai 
kurtos1 Tarybų Lietuvos pra
moninės įmonės metai po me
tų didina produkcijos išleidi
mą. Antai, penkmečio pabai
goje visos Lietuvos pramonės 
brutto produkcija išaugo 
70%, palyginti su prieškari
niais 1940 metais. Metalų ap
dirbamųjų įmonių produkcija 
išaugo beveik 10 kartų, žy
miai padidėjo elektros ener
gijos išdirbis. Vien tik “Gul
bės” fabrikas, išleidžią tiek 
.medvilninių audinių, kiek se
niau gamino visa buržuazinės 
Lietuvos tekstilės , pramonė. 
Per pokarinio penkmečio lai
ką “Spartos” kojinių fabrikas 
padidino produkcijos išleidi
mą 13 kartų, “Lelijos” siuvi
mo fabrikas 1950 metais davė 
22 kartus daugiau produkci
jos, negu antraisiais penkme
čio metais.

Vilniaus “Raudonosios 
žvaigždės” kombinatas, Nau
josios Vilnios mėsos kombina
tas, Šiaulių “Verpsto” fabri
kas ir eilė kitų įmonių jau 
1950 metais dirbo 1951 metų 
sąskaitom

darbi-, 
ketvirtai-

Pramonės darbininkų 
skaičiaus didėjimas

Pramonėje užimtųjų 
ninku skaičius jau
siais pokariniais metais dvi
gubai viršijo prieškarinį lygį. 
Per penkerius metus, praėju
sius po karo, darbininkų skai
čius, , pavyzdžiui, avalynės 
pramonėje padidėjo 59 pro
centais, maisto pramonėje — 
63 proc., metalų apdirbamoje 
— 93 proc., statybinių me
džiagų pramonėj ę — 184 
proc., tekstilės pramonėje — 
202 proc.

Žemės ūkiui —
galingą techniką \

Respublikos kolūkiams, vie-

nijantiems daugiau kaip 90 
procentų visų valstiečių ūkių, 
valstybė teikia didžiulę pagal
bą mechanizuojant žemės 
ūkį. Per pastaruosius 4 me
tus lauko darbų mechanizavi- 

• mas padidėjo beveik 13 kar
tų. Per 1950 metų lauko dar
bų sezoną kolūkiuose įdirbta 
traktoriais 265 tūkstančiais 
hektarų žemės daugiau, negu 
1949 metais.

Respublikoje veikia 113 
valstybinių ymašinų-traktorių 
stočių.

-O-
Kas penktas žmogus mokosi

šiais mokslo metais respub
likoje veikia 3,241 pradinė 
mokykla, 170 vidurinių (de
šimtmečių) mokyklų ir 663 
septynmetės mokyklos (25 
kartus daugiau, negu buržu
azijos viešpatavimo laikais). 
Tose bendrojo mokslinimo 
mokyklose mokosi daugiau 
kaip 450 tūkstančių darbinin
kų, valstiečių bei, inteligentų 
vaikų.

Vidurinėse mokyklose mo
kosi penkis kartus daugiau 
vaikų, negu mokėsi Lietuvoje 
rmetoniškojo režimo laikais.

. Respublikoje įgyvendintas 
visuotinis privalomas septyn
metis neapmokamas mokykli
nio amžiaus vaikų 
mas. Veikia 108 
mokyklos, kuriose
apie 10 tūkstančių žmonių.

Specialistų respublikos liau
dies ūkiui rengia 42 techniku
mai ir 14 aukštųjų mokyklų. 
Tik 1950 metais Tarybų Lie
tuvos aukštosios mokyklos iš
leido apie 1,800 specialistų, 
tuo tarpu kai pei* 20 su viršum 
buržuazijos viešpatavimo me
tų aukštąsias mokyklas baigė 
iš viso dui tūkstančiai žmonių.

Bendrojo mokslinimo bei 
aukštosiose mokyklose, tech
nikumuose bei įvairiuose spe
cialiuose kursuose dabar mo-' 
kosi kas penktas žmogus.

apmoky- 
suaugusių 

mokosi

27 milijonai egzempliorių — 
išleistųjų knygų tiražas

Grožinės literatūros leidyk
la 1950 metais išleido 212 pa
vadinimų knygų, kurių bend; 
ras tiražas —du milijonai 200 
tūkstančiu egzempliorių. Iš
leista: S. Nėries, A. Venclo
vos, T. Tilvyčio, K. Korsako, 
A. Guzevičiaus rinktiniai raš
tai, vienatomis leidinys lietuviš
kosios poezijos bei prozos 
antologijos. Užbaigta leisti 
rusų klasikų — L. Tolstojaus, 
M. Gorkio, M. Saltikovo-šče- 
drino raštai. Išleisti atskiri to
mai A. Čechovo, I. Turgenevo,

Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį

"PROŠVAISTES”
“PROŠVAISTĖSE” telpa arti 150 Jono 
Kaškaičio rinktinių eilių ir poemų.

“PROŠVAISTĖSE”. telpa Jono Kaškaičio žy
miausieji poezijoje kūriniai, sukurti 50 metų 
bėgyje.

“PROŠVAISTĖSE” telpa trumpa Jono Kaškai
čio biografija ir jo darbų apžvalga.

“PROŠVAISTĖS” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti 
“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo 
knygynėlyje.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50.

Knygų platintojai prašomi r užsisakyti “Pro
švaisčių” platinimui.

Rašykite ir pinigus siųskite:
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N. Gogolio, Ą. Ostrovskio ir 
kitų kūrinių.

Per penkerius pokarinius 
metus Lietuvos leidyklos yra 
išleidusios daugiau kaip 3 
tūkstančius pavadinimų kny
gų, kurių bendras tiražas — 
27 milijonai egzempliorių.

-0- 
PanevėžioLietuviškame 

m i s t e

Vokiškųjų-fašistinių grobi
kų karo metu sugriautas Pa
nevėžio miestas auga ir tvar
kosi. Miesto įmonės — cuk
raus gamykla, mėsos kombi
natas ir kitos — stato darbi
ninkams ir tarnautojams su
tvarkytus namus. Daugiau 
kaip 200 šeimų jau įsikėlė ‘į 
nuosavus namus, kuriuos jie 
pasistatė valstybės padedami, 
šimtus naujų namų statosi 
darbininkai ir tarnautojai, ga
vę iš valstybės ilgalaikių pas
kolų ir statybinių medžiagų.

Viršumplanine žvejyba 
t ■ ,

KLAIPĖDA, 1950 m. gruo
džio 21 d. — Girulių “Ban
gos” žvejų artelės kole 
kasdien spartina darbo 
pus. Visos artelės brigados 
dirba 1951 metų sąskaidom 

lenktybCse 
rezultatus

Socialistinėse 
geriausius darbo 
pasiekė Naujoko vadovauja
ma brigada. Brigada metinį 
žvejybos uždavinį įvykdė 173 
procentais. Prisiimtuosius įsi
pareigojimus garbingai vykdo 
ir antrosios brigados žvejai- 
komjaunuoliai.

Bendras darbo pakilimas 
davė gerus rezultatus. Arte
lės žvejai per 2 mėnesius į- 
vykdė ketvirtojo* 
žuvies sugavimo 
procentais.

Nesitenkindami 
laimėjimais, žvejai
įvykdyti dvi metines 
sugavimo normas.

St. Pilionis

ketvirčio 
planą 152

pasiektais 
pasižadėjo 

žuvies *

SKELBKITĖS LAISVĖJE

40 Metų Sukaktis,
&

40 metų jubiliejui atžymėti vajus prasidės
1 d. kovo ir tęsis iki liepos 15 dienos

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

Laisviečiai akcininkai, suvykę savo metinin su- 
važiaviman, 1951 m. sausio 27 dieną, Richmond 
Hill, N. Y., išklausę administracijos ir redakcijos 
pranešimų apie mūsų dienraščio būklę, taria:

1. Mes, su 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- 7. 
formavusi, Laisvė šiandien yra dar reikalinges
nė negu kada nors buvo. Dėl to Laisvę reikia y 
tvirtinti, rūpintis josios finansais ir turiniu la
biau negu kada nors.

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

(a) Išleisti specialų Laisvės jubiliejyiį numerį 
š. m. liepos mėnesio 14 dieną.

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

(c) Sukelti Laiisvei $10,000 fondą; talkon 
kviesti visus skaitytojus ir bendrai pažangiąją 
visuomenę. \

(d) Rinkti Laisvei sveikinimus.
Amerikos lietuvių visuomenė visuomet nuošir

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

Šia proga suvažiavimas atsišaukia į visą pa
žangiąją Amerikos lietuvių visuomenę iškilmin
gai, gražiai atžymėti Laisvės 40 metų jubiliejų, 
rengiant tam tikslui parengimus, renkant sveiki
nimus, prisidedant su auka.

Suvažiavimas įpareigoja busimąją direktorių 
tarybą daryti visus žygius ryškesniam jubiliejaus 
atžymėjimui.

Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!

Rezoliucijoje aiškiai paduota sukakties atžymeji- 
mui mūsų darbų programa. Todėl prašome kolonijų 
veikėjų tuojau stoti į darbą.

Reikia šaukti kolonijose susirinkimus ir tuojau •: 
pasidaryti planus veiklai sulig savo kolonijos ir t 
veikti be atidėliojimo. Tuojau rengkime pramogas 
ir rinkime aukas į $10,000 fondą. Verbuokime nau
jus skaitytojus ir rinkime pasiskelbimus ir pasvei
kinimus specialei Laisvės laidai.

40 metų sukakties atžymėjimui laida išeis už lie
pos 14 d., 1951. Jubiiėjinės laidos turiningumas ir jos 
dydis puslapiais priklausys nuo mūsų visų rūpestin
gumo ir triūso. Todėl turime duoti tai laidai raštų, 
turime parūpinti biznių pasiskelbimų, turime gauti 
iš orgąnizacijų pasveikinimų Laisvės 40 metų su
kakties proga.

Kaip matote darbą turime vesti plačiu maštabu ir 
tokį darbą negali tin 
grupė žmonių. Turinį
ti visi, kurie tik branginame dienraštį Laisvę.

Tad iš anksto pasiruoškime tam darbui ir dirbki
me pasiryžusiai iki atsieksime savo tikslą, iki suy 
kelsime $10,000 užtikrinimui dienraščio Laisves gy*' 
vavima. L‘

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

4 Liberty^ Lith. Daily)

amai išvesti keletas ar maža 
jį imti masiniai, turime dirb-
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apsižiūrėjimą. Atsiprašome!

M Montello, Mass

trekai J. Stigienė nešiojasi pasiri-

Ūži Taiką Jiems
Viskas Galima

Pauline Taylor yra dar jau- 
egrų rasės Moteris. Bet 

darbštume, 
veikime

na
organizatyviam 
draugijiniame verkime ne
lengva būtų surasti jai lygią: 
ji yra populiari tarpe tikinčių 
žmonių už tai, kad jie mato 
visur ją dirbančią už jų rei
kalus, už jų civilines teises; ji 
turi atsakomingą vi etą 
Youngstowno plieno darbinin
kų unijoj; ji eina sekretorės 
pareigas Ohio Progresyvių 
Partijoj; jos pastangomis ta
po suorganizuota Youngstow
no Moterų Taikos Organizaci
ja. Pastaroji moterų taikos 
organizacija išrinko Pauline 
Taylor į Antrą Pasaulinį Tai
kos kongresą, kuris praeitą 
rudenį įvyko Varsavoje. Ji 
dalyvavo Taikos Kongrese ir 
atlankė nekurias demokrati- 
nęs šalis.

Už tai Cleveland© Moterų 
Taikos Organizacija, kuri tu
ri savo skyrius įvairiose Cle
velando ir priemiesčių dalyse, 
pasikvietė Pauline Taylor, 
ktd jjF papasakotų savo kelio
nės ir Taikos Kongrese gau- 
tusj^ispudžius tų skyrių su
rengtuose susi rinkimuose. 
Vienas' kitas iš tų susirinkimų 
buvo surengti dienomis, o ki
ti vakarais. Man teko daly
vauti viename, kuris buvo su
rengtas dienos laiku. Susirin
kime dalyvavo daugiau 30 
moterų.

Taylor kalbėjo daugiau va
landos laiko apie savo gautus 
įspūdžius Taikos Kongrese, 
kelionėje per Angliją, Fran- 
euziją, Lenkiją ir Tarybų, Są
jungą. Jos gauti įspūdžiai bu
vo įdomūs ir nekurie net ste
binanti. Delegacijoms važiuo
jant per Angliją ir Franc Ji z i- 
ją, tų šalių reakcijos agentų 
buvusios atkakliai baugina
mos. Agentai delegacijoms 
pasakoję, kad važiuoti į kitą 
:pus?£ geležinės kortinos esą 
pavojinga ir kad nekuriems iš 
jti gagėsią Išbūti progos su
grįžti. Bet kuomet taikos de
legacijos pasiekė Lenkiją, jos 
buvo priimtos su Lenkijos 
žmonių išskėstomis rankomis, 
su pluoštais puikiausių gėlių 
'ir su karštu malonumu. Už 
tai, kad Lenkijos žmonės 
trokšta taikos ir taikos šali
ninkai yra jų mylimiausi sve
čiai.
Taikos .Kongresui Pastatai 
Į 4 Dienas

Antro pasaulinio karo lai
kotarpiu vokiečiai sunaikino 
daugiau 70 nuošimčių Varšu
vos miesto pastatų, namų. O 
Lenkijos žmonės pokariniu 
laiku atstatinėjo sau reikalin
giausius namus ir didžiuo
sius pastatus. Jiems reikėjo 

/ kartu atstatyti ūkis ir kita, kas 
buvo karo sunaikinta. Todėl 
tokio pastato, kuriame būtų 
gaKfna sutalpinti pasaulinį 
taikos kongresą su visais jam 
pd^ogumais, dar neturėjo. Tik 
.kada Anglijos socialistinė val
džia atsisakė leisti taikos 
kongresui' įvykti Sheffielde, 
Lenkija pakvietė taikos dele
gacijas laikyti taikos kongre
są Varšuvoj p. O laiko liko tik 
,4-rios dienos, iki taikos dele
gacijos atvyks iš Anglijos į 

^Varšuvą. Bet kada buvo įdėta 
visos Varšuvos ir apielinkės 
protinės ir darbo spėkos, į 4 

. dienas tapo prirengta didelė 
salė su reikalingomis platfor- 

, jnoihis ir įvairiausiais patogu- 
• /ra a is kongreso delegacijoms: 

.su garsiakalbiais, greito kal
bų vertimo prietaisomis ir te
lefonų sistema buvo privesta 
prie kiekvienos delegatų des- 
kos klausymo aparato, spaus
tuvės spausdinimui kongresui 
reikalingos literatūros ir dele
gatų raportams įvairiose kal
bose; valgyklos, bufetai, paš- 
tAs- ir kiti patogumai, kad de- 
idįatams nereiktų gaišuoti 
brangaus laika5. Aplink salę 
sukastiZaukšti stulpai, ant ku
rių plevėsavo šviesiai mėlynos 
spjdvos vėliavos su užrašais 
uPokoj,” reiškia taika. Iki tai- > /Jtes delegacija atvyko iŠ Ang-
A

syvė spauda gauna piniginę 
paramą, kuri'jai labai reika
linga.

Taigi, Miami lietuvių būre
lis jau siunčia “Laisvei” savo 
dali kvotos sukėlimui dešim
ties tūkstančių dolerių.

Svečias.

ŠYPSENOS

šalis 
Vo

lijos į Varšuvą, viskas buvo 
išdekopuota, išpuošta. “Ste
buklai,” — sako Taylor — 
“Už taiką jiegns viskas gali
ma.” Tas parędo, kaip Lenki
jos žmonės trokšta taikos, už 
tai, kad jų žmonės ir jų 
skaudžiai nukentėjo nuo 
kietijos fašistinių gaujų 
antro pasaulinio karo.
Amerikos Delegacija Buvusi 
Pakviesta f Sovietų Sąjungą

Taikos kongresui pasibai
gus, Amerikos delegacija bu
vusi pakviesta į Tarybų šalį ir 
19 iš Amerikos delegacijos, 
tarpe kurių buvę 9 negrai, 
priėmė Sovietų pakvietimą. 
Amerikos delegacija, nuva
žiavusi į Maskvą, norėjo su
teikti pagarbą savo šalies, 
JAV ambasadoriui Alan G. 
Kirk, atlankydami jį. Bet de
legacija tapusi nustebinta, 
kad ambasadorius /atsisakė 
pasimatyti su jais, pareikšda
mas, “Užtai, kad jūs dalyva
vote Varšuvos kongreso veiks- 

su prasti 
Tautų

Tayl ti

muose, kurie yra 
priešingais Jungtinių 
veiksmams už taiką.’ 
rienei labai patikęs- Maskvos
viešbutis, kuriame delegacija 
stovėjo laike jos buvimo Mas
kvoje; buvęs taip puošnus, 
kad Amerikoj tik didiesiems 
turčiams esą taip išpuošti, jai 
čia tokių netekę matyti. Dele
gacija atlankiusi 
įstaigas Maskvoje, 
d e ir Stalingrade, 
įgiję nepamirštamų

-O-
Onutė Novacic Jau

Draugė Onutė Novacicienė, 
kuri neteko dešinės kojos iki 
virš kelio, jau grįžo iš ligoni
nės į namus, 18517 Mohawk 
Ave. Onutė jau važinėja pati 
savim ant ratų kėdės.

Atlankykime draugę, 
riems laikas 
visados buvo 
vo sveika.

Linkėtina
greito ir laimingo pasveikimo

Rep.

svarbesnes
Leningra- 

kuriuose 
įspūdžių.

Namuose

kalba poniai: ‘‘Nesibijok, mylimoji, aš taipPonas 
susitariau su valdžia, kad visi mūsų tarnai būtinai rei
kalingi, tuo būdu jie nebus šaukiami nei armijon, nei 
pramonės darban. Prezidentas ‘Trumanas puikiai 
mūsų reikalus supranta.”

Harrison-Kearny, N. J.
j Šis tas iš LLD 136 
i kuopos veikimo

;maršavimuose 
pažangiųjų

........... t
Teks Lukterti

Kambario savininkė: “Ka-' 
da gi jūs manot sumokėti 
bent užvilktąją šio kamba-

Laisvės Red. Fastaba:— Ši nuomą.1 __
korespondencija truputėlį su
sivėlino grynai per mūsų ne- jau, kai tik gausiu Čekį, ku-

Draiveriai streikuoja
Torringtone išėjo strei- 

kan kelių kompanijų 'treile- 
rių ir trokų draiveriai. Čia 
kompanijos turi taksi, bu- 
sų, aliejaus ir anglies išve- 
žiojimo biznį. Bet, kaip 
matyti, tai anglis ir aliejų 
išvežioja. Girdėjau,' kad j 
unija leidžia tai daryti dėl 
publikos gerovės. .

, Draiveriai priguli Ameri
kos Darbo Federacijoje. 
Kofripanijos nenori paten
kinti darbininku reikalavi
mų. Jos' mano, kad strei
kas .nėra šimto nuošimčių, 
tai gal pavyks streikierius 
nugalėti. . Bet pikietas sto
vi kas dieną, kur minėtos 
kompanijos turi garadžius 
ir jardus.

Amerikos bravaro kom
partiją samdydavosi t rokus 
savo tavorams išvežioti. į 
Bet dabar neima. Gal ne-1 
nori trubelio turėti su strei-: 
kieriais? ' 
treileriai ir didieji 
Stovi jarduose. i susi sugipsuotą ranką. Ji pa-

Sunku darbininkams ko- sakoja, kuomet ji parpuolusi 
voti su kapitalistais tokiuo- '’’’ išsilaužusi ranką, niekas

........................... - ! .... -.-n.- gu 
iškelta ranka užlipo ant tre
čio aukšto ir pasišąukė dakta-

• rą. Tada gavo pirmą pagelbą.
i Kaip jau buvo rašyta, P.

.. -- _ . . ! Mickevičienė, viešėdama pas
unijos turėtų dėti visas (lukteri, puolė trepais žemyn

Dabar 
parvažiavo namo, 24 

galėtų streiką Bank St.
Linkiu visoms sergančioms 

, draugėms greitai pasveikti.
Žolynas.

Mūsų ligoniai, 
kuriuos aplankiau

Laisvės skaitytoja'J. Geruls- 
kienė, gyvenanti 88 Hayen- 
don Avė., du mėnesiai atgal 
buvo sunkiai sužeista. Kai ji 
ėjo iš darbo, trokas pro šalį 
važiavo ir iš troko išpuolė vil- 
beris, kuris ją parmušė. Buvo 
nuvesta ligoninėn. Be to, dar 
tūrėjo operaciją. Dabar jau 
eina gferyn, namie gydosi.

Buvo ,Laisvėj jau rašyta, 
Į kad K. Zlotkienė turėjo dide- 
į Ję nelaimę. Susilaužė koją ir 
'ranką. Dabai- jau pradėjo po 

Tokiu būdu, visi biskį vaikščioti.

išsilaužusi
se brangiuose laikuose. Bet' D* nepagelbėjo atsikelti, 
vistiek yra žmonių, kurie i 
netiki unijoms. Jie manoj 
kad bosai ir be .kovos jiems j 
page r i ns gy ven i m ą.

Busimasis autorius: “Tuo-

rį leidėjas man atsiųs, jeigu 
jis priims apysaką, kurią 
aš rengiuos rašyti, kaip 
greit rasiu tinkamą temą ir 
gausiu reikalingąjį įkvėpi
mą.”

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Progresyvių Partijos, lietuvių sky
rius rengia prakalbas. Čia bus iš
duotas raportas iš pasaulio kongre
so, kuris įvyko pereitais metais. 
Kalbės Miss. Johnson iš Bostono. 
Bus lietuvių Tautiškame Name, 
Vine ir Main Sts., jvyks sekmadie
nj, vasario 25 d. Pradžia 2:30.

(38-39

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. Žaislų Parč jvyks ko

vo 3 d., šeštadieni, Klubo Svetainė
je, 6 vai. vakare. Geriems žaidėjams 
bus duodamos dovanos, bus 
džių, taipgi bus ir išsigerti, 
mirškite atsilankyti. — 
Rengimo Komisija. J. S.

užkan-
Nepa- 

Kviečia 
(38-39)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kuopos Silkių Vakariene 

su prakalbom jvyks subatoj, 24 d. 
vasario, ant 4097 Porter St. 'Pra
kalbą pasakys Dr. Palevičius. Turė
sime ir kitokių pamarginimų. Ypa
tingai LLD 52 kp. nariai dalyvauki
te visi. Subatos vakaras, galėsime 
baliavot; ant rytojaus šventė — iš- 
miegosim. Pradžia 7:30 vak. — Už- 
kviečia Valdybų ir Komisija.

(38-39)

pastangas, kaip nors dau- p. užsigavo 
giau streikieriams pagelbe- jau 
ti, kad jie 
laimėti.

Laisvės skaitytojas

mėti dipukų 
prieš Amerikos 
lietuvių koncertus ir kitus pa
rengimus. Ir, kadangi jis buvo 
atsivežęs iš Vokietijos gerą 
didelę “kamerą,” tai jis ir pa-- 
veikslus imdavo einančių į 
progresyvių lietuvių parengi
mus sakydamas:, ateis laikas, 
tai kad žinotume, kuriuos rei
kės išravėti, kad nekenktų bei 
nekliudytų mūsų grįžimui į 
Lietuvą. Matyt, buvęs geras 
paukštis, kuris rengėsi su sme
toninių fašistų laimėj imu lėk
ti atgal į Lietuvą ir dirbti ne
naudėlio darbą, nes galima 
buvo suprasti iš jo kalbos, 
kad jis nėra Lietuvoj dirbęs 
jokio naudingo darbo savo 
tautai.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienj, vasario 25 d. Lais

vės Choras rengia Banketą, kuris 
jvyks Laisves Choro svetainėj, 157 
Hungerford St. Pradžia kaip 2 vai. 
po pietų. Bus gera orkestrą. įžanga 
.$3.00. — Kviečia Komisija.

(38-39)

Iš praeito kuopos susirin
kimo paminėtini šie reikalai 
bei tarimai: Geras raportas 
išduotas iš Laisves bendroves 
šėrininkų konvencijos, kurį iš
davė O. Arlauskienė. Ši drau
gė pirmu kartu dalyvavo to

dėl e- 
gatė nuo kuopos. Raportas 
priimtas su dideliu užgyrimu.: 

•Po pasekmingo raporto,

Bostono Apylinkes 
Veikėjams-Menininkams Hartford, Conn

ku_ kioj konvencijoj, kaipo 
nes ji

su mumis, iki bu-
pavėlina,

draugei Onutei tapo apkalbėta Laisvės „reika- 
I lai ir kaip turi būti sukelta 
.$10,000 Laisvės paramai.
! Po apkalbėjimų tapo nutar- 
į ta surengti Laisvės 
j karėlį, kuris įvyks 
{Pradžia bus kaip 7 
re. Įžanga veltui.

Vakarėlio surengimui komi- 
sijon išrinkta šie draugai: F.

F. Shimkus, • A. 
Rarhoškienė ir O. Arlauskie
nė.

Taigi, esate prašomi visos

Lie-
318

Youngstown, 0 naudai va
le o vo 3 d. 
vai. vaka-

MIRĖ JONAS JUCIUS
Pasimirė Jonas Jucius, .. . . _v. . , , .Shimkiene,senas šio miesto gyvento-; 

jas, atvykęs 1906 metais ir1 
visą laiką čia praleidęs .

Dirbo _ sunkiai geležies! apyiini<ės draugai ir draugės 
išdirbysteje. Kada užėjo j pasižymėti miLėtą dieną, kad 
bedarbė, buvo paleistas iŠ ■ neužmirštumėte ęį a ly vauti 
darbo ir daugiau į tą dar-' mūsų šiame taip svarbiame 
bą jo nepriėmė. Įparengimėlyje.

Buvo nepilietis, tai nega-i
lęjo gauti iŠ miesto’ pagal- Susižeidimai 
bos. Buvo labai suvargęs.
Kai Rooseveltas

-0-

Antanas Mičiulis, gyvenan- 
buvo iŠ- tis 51 Ivy St., Kearny, N. J., 

rinktas prezidentu, jis už susižeidė ranką puldamas sa- 
kiek laiko gavo WPA dar-'vo namuose. Nuvežus į ligo-, 
bą. Užsidirbo pinigų, pa- ninę, gydytojai apžiūrėję sa- 

vėl gavo kė, kad gal bus kaulas įlauz-tapo piliečiu ir 5 
darbą plieno išdirby s tėję. Įtas^
Dirbo per visą antrąjį pa
saulinį karą.

Po karo pradėjo .darbi
ninkus mažinti, ypač senes
nio amžiaus. Surado, kad 
jis esąs nesveikas, tai ii* 
paleido iš darbo, nors dar 
neturėjo 65 metų amžiaus. 
Tai turėjo praleisti visas 
savo sutaupąs, kol sulaukė 
65 metų amžiaus. Tada ga
vo senatvės pensiją ir gyve
no vargingai.

Jis žinojo visus Youngs
towno lietuvius, kada jie 
čia atvyko. Jis mirė vasa
rio 5 d. nuo širdies ligos. 
Buvo palaidotas, vasario 8 
d. Kadangi neturėjo su
taupą palaidojimui, buvo 
pavienis ir neprigulėjo prie 
draugijų, tai neėstas jį pa
laidojo. Jis neskaitė jokių 
laikraščių.

• Youngstowno lietuviai 
nyksta, kaip pavasaryje 
sniegas . Senesnieji miršta, 
o jaunieji susimaišo su ki
tataučiais ir iš lietuvių tar
po išsitraukia. -Daug jau
nimo išvyksta į kitus mies-

Taipgi Alfonsas Kaziukai- 
tis, gyvenantis 229 Maple St. 
Kearny, N. J., gana sunkiai 
susirgęs.

šie d ui draugai yra mūsų 
organizacijų nariai ir dienraš
čio Laisvės skaitytojai. Todėl 
prašome draugus neužmiršti 
aplankyti juos.

-O-
Mirė dipukas Romeika

Kelios 
dipukas 
žiavęs iš 
ve ii o lik 
dirbo Robert Hotel, New^arke, 
kaipo grindų valytojas.

Vieną dieną eidamas 
darbo staiga krito gatvėje 
mirė. Sakoma, kad širdies 
gą turėjęs. .

Romeika čia spėjo pasižy-

savaites atgal mirė 
Remeika, kuris .atva- 
Vo kieti jos čia pažy
mėtus su viršum. Jis

iš
ir

tu s, susiranda naujose vie
tose geresnius, lengvesnius 
darbus. Mat, čia sunkūs 
geležies išdirbystės darbai.

Iš Idetuvos čia) niekas .ne
atvyksta. Taigi, kai mes iš
mirsime, bus tada paminė
ta, kad kada tai čia gyve
no lietuviai, o dabar jų čią 
nebėra. S. J. Bizonas

Korespondentas.

New Britain, Conn
/ f

MŪSŲ LIGONIAI
Ne kartą teko apsilankyti' 

pas Kayčius. Fr. Kaytis 
randasi kritiškoje padėty
je, labai serga. Jo žmona 
turėjo dirbtuvėj mesti (Jar- 
bą ir prižiūrėti ligonį.

Ne taip seniai mes, ly
giai keletas, buvome nuėję 
pas Jurgį ir Josephiną Ži
linskus, 273 Chestnut St., 
Mums besikalbant, Jo.sep.hi~ 
na mus gerokai traktavo 
karšta kava, ; p y r a g a i - 
čiais ir uogų sunka. Bet ji 
mums skundėsi, jog josios 
sveikata pašlijus. ’ .Išgirdę, 
kad 14 d. vasario ji nuvež
ta į New Britain ligoninę, 
tai mes nusiskubinome ją 
aplankyti. 6 Ligoninėje ją 
radome sunkiai sergančią, 
bet yra vilties, jog ji su
tvirtės ir galės vykti namo. 
Jurgis dėl žmonos ligos su
sijaudinęs.

Linkime ligoniams grei
tos, tvirtos? sveikatos.

Koncertinis Popietis
Mūsų mieste retai kada ten

ka pasigrožėti liaudies teikia
mais koncertais, liaudies šo
kiais ir perstatymais. Bet gi 
šį kartą sulauksime puikaus 
koncerto „su įvairiais dailės 
margumynais,. kurį atliks 
“Freedom Theatre Players” 
sekmadienį, vasario ,25 d., 
2-rą vai. po pietų, American 
Russian National Home, 376 
Elm St. Ir už labai prieinamą 
kainą, tik už 60 centų, įskai
tant ir taksus.li’u .J.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti ir pasigrožėti- liau-

t

LMS 2-ros Apskrities Komite
to ir meno darbuotojų 
dėmesiui

Sekmadienį, vasario 25 
tuvių Piliečių Klube,
Broadway, So. Boston', Mass., 
įvyks LMS, LDS ir LLD aps
kričių bendras posėdis.

Visi apskričių komitetų na
riai ir šiaip visuomenės dar
buotojai kviečiami dalyvauti. 
Posėdis prasidės 11 vai. ryto.

Bet specialiai prašomi 
no apskrities komiteto 
ir darbuotojai būtinai 
318 Broadway 10 vai. 
nes menininkai turi 1 
svarbių reikalų, kuriuos rei
kia apkalbėti-sutvarkyti pirm 
prasidedant bendram* posė
džiui.

Meno apskrities ' komiteto 
nariai ir darbuotojai vistiek 
turės dalyvauti visų apskričių 
bendram posėdyje.

Tad būkite salėje 
ryto meno apskrities 
aptarimui.

i me
hariai t 'būti
ryto/ 

keletą

lo vai. 
reikalų

M.S.

Miami, T la
Vasario Uį d. Mr. ir Mrs. J. 

Koch, Miami Beach, surengė 
vaišes. Svečių dalyvavo virš 
40. Laike vaišių, besišneku
čiuojant, b.uvo pastebėta, kad 
šių vaišių rengėjai turėjo ne
mažai Išlaidų, ypatingai da
bartiniu laiku, kuomet maisto 
kainos į padanges iškilo ne-, 
stlrasdamos Ribų, tai svečiai, 
iš savo pusės, neturėtų už
miršti ir progresyvę spaudą,. 
Svečiai tam pritarė ir sudėjo 
$137.00. Pinigai tapo padai in-, 
ti sekamai: “Laisvei $60.00, 
“Vilniai” $60.00 /ir “Liaudies 
Balsui” $15.00.

• Svečiai laibai smagiai pra
leido visą pusdienį Kochų da#- 
že.jMr. ir Mrs. Koch yra det- 
roitiškiai. Ten jie turi avalų 
krautuvę. Bet Miami Beach 
turi gražų namą, gražų daržą 
ir žiemomis atvažiuoja keiptą 
mėnesių praleisti, pakol šiau
riuose šaltis atslūgsta.

Varde svečių, tariu širdingą 
dėkui Kochąms uiž tokias di
deles vaišes, ypatingai už tai, 
kad jų dėka dabar ir progre-

Kas girdėti pas lietuvius

Draugė V. Kazlau išvažia
vo į saulėtąją Floridą praleis
ti trijų savaičių atostogas. Ji 
pernai, taipgi lankėsi Floridoj, 
sako, kad jai labai patinka 
Florida. Jeigu aplinkybės leis
tų, tai norėtų ten apsigyventi. 
Ji tada lankėsi pas buvusius 
hartfordiečius J. Simans, taip
gi aplankė ir kitivs pažįsta
mus*. Taipgi lankėsi ir lietu
vių piknikuose. Linkiu jai 
linksmai ir laiming'ai praleis
ti atostogas. V. Kazlau yra 
Literatūros Draugijos moterų 
kuopos protokolų ‘ sekretorė 
per daug metų ir šiaip dar
buojasi pagal savo išgalę.

Juozas Veiveris ilgą laiką 
sirgęs sugrįžo namo ir gyve
na su savą sūnumi Vytautu. 
Dabar jis gerai atrodo ir da-1 
lyvauja mūsų sueigose. Jis vi- į 
suomet buvo geras rėmėjas' 
darbininkų judėjimo. Linkiu! 
jums, drauge, sveikatos ir ge
riausio pasisekimo.

R. Yuška turėjo operaciją, 
sunkiai sirgo. Dabar jis jau 
eina geryn, nors labai pama
žu. Jis visada su mumis daly-i 
vaudavo ir dabar pagal išga- ■ 
lę paremia mūsų veikimą su i 
auikomis. Linkiu draugui Yuš- 
kai greitai pasveikti. M.

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą sekmadienj pp pietų, 3 vai., 
Kovo 4 d., toj pačioj viėtoj, 17 Ann 
St. Meldžiu atsilankyti koskaitlin- 
giausia. Turėsime Komisijos raportą 
iš Laisvei rengiamo vakarėlio, ku
ris jvyks prieš susirinkimą subatos 
vakare, Kovo 3 d. toj pačioj vietoj.
—kviečia Valdyba. (37-38) ’

MINERSVILLE, PA.
LLD 14 kuopos susirinkimas jvyks 

nedėlioj, Vasario 25 d., kaip 2 vai. 
po pietų, pas Shcmberienę, namuo
se. Visi nariai prašomi susirinkti. — 
Sekr. (37-38

HARTFORD,) CONN.
Pranešimas visoms Conn. Valsti

jos organizacijom, kad spaudos pik
nikui diena yra paimta liepos (July) 
15 d. Glastonbury Lietuvių Sąryšio 
Parke, East Hartford, Conn. Tad 
prašome Conn, valstijos organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius dalyvauti spaudos 
piknike. — F. J. Repšys. (37-39)

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

*<

« CHARLES J. ROMAN

dies artistų vaidinimais, ’ dai
nomis, šokiais ir kitokiais 
marginimais. Kvieslys

pa-

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Vas.-Feb. 23, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mflay 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būaite 
patenkinti.
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Kaip Aš žengiau 
Per Slenksti

i New¥rto^8šžzfe2lnloiBtt DuBois pagerbti 
pramoga kitoje vietoj

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

(Tąsa nuo Z-ro pusi.)

—O ką jis man duos?
—Gali būti naujas pasau

linis karas, — atsakiau. — 
Visiems bus

—Ar jūs 
gas?

—Aišku!
—Tamsta 

tas?
—Kodėl?’
—Tik komunistai prieši

nasi karui. Aš žinau!
—Iš kur tai sužinojote?
—Ar jūs manote, aš ne- 

paskaitau Daily Workerio? 
Jo čia yra.

“Čia”—jis turėjo galvoje 
Boweres rajone.

—Šitaip!
—Aš vidurinę mokyklą 

esu baigęs — galiu skaityti, 
jei noriu.

—O jūs, ar norėtumėt, 
kad būtų naujas karas? — 
klausiu jo.

Jis pagalvojo.
—Žinoma, ne. Kokia man 

iš jo nauda! Beje, ar ga
lėtumėt stiklinę alaus...

—Gerai, — atsakiau. — 
Pasišaukit.

Pamačiau dar du pilie
čius ;
Tuomet skyriausi.

Išėjau gatvėn, dar per tū
lą laiką pavaikščiojau, pasi
dairiau ir pagalvojau: Toji 
pati Bowerė, tie patys bai
sūs vaizdai, kurie bus ir an
trajame XX-tojo amžiaus 
pusšimtyje, — bus, kol ka
pitalizmas gyvuos, kol dar
bo žmonės iškovos socializ
mą.

Tiesa, “piliečiai” pasikeis, 
kritusiųjų vietas užims kiti 
kapitalo aukos, klasinės vi
suomenės “atmatos.”

Bowerė —- kokia 
didmiesčiui gėda! 
gėda visam kraštui! 
nės ant šaligatvių krenta, 
voliojasi, miega. • 
rie, i 
sikelia. Ir visa tai toleruo
jama — net ir tokioje isto
rinėje naktyje!

Grįžtu į “Up town,” į ra
joną, kuriame švytruoja, 
iliuminuotos elektrinės iš- dę, sulaikė šios gražios filmos 
kabos, viena prie kitos, rodymą. Vadinasi, tamsybės 
skelbdamos kabaretus, nak- apuokai, kurie save skelbiasi 
tinius klubus. | “kultūros sargais,

Čia — kas-.kita! Čia tak- čia. 
sis prie taksio; čia unifor-i 
muoti dursargiai nuolan
kiai prašo eiti vidun, o vi
duje — muzika, dairios, lė
bavimai, pokyliai, klykavi
mai.

, Pasiekiu Park Avenue: 
ji, kaip visuomet, “išdidi,” 
tyki;. “burnų” čia nerasi. 
Čia pavyzdinga tvarka.

Stūksoja milžiniški apart- 
mentnamiai—tai kapitalis
tų lizdai, mūsij valdovų 
“nameliai.”

Lendu į “subvę,” grįžtu į 
Queensę.

Užeinu į valgyklą “isto
riškos” vakarienės valgyti. 
Milžiniškas restoranas, gra
žiai įruoštas.

Bevalgant, praeina savi
ninkas, užkalbina:

—Kaip patiko vakarie
nė? — klausia.

—Gerai. Bet kodėl čia 
tiek mažai svečių—restora
nas beveik tuščias?

Jisai, susirūpinęs, aiški
nasi:

—Dievas žino, kas čia bus. 
Atrodo, žmonės pinigų ne-

• turi, nebenori niekur . išei
ti. Aš tikę i ausi...

Jis daug ko tikėjosi nau
jų metų naktį, bet viltys 
nuėjo vėlais.

—Velniava, iš tikrųjų vel
niava,—nusišypsojau, it ra
mindamas nusivylusį biz
nierių.

Neužilgo vykau namo. 
’*• Istorinė maktis, ar ne is
torinė, bet miegoti reikia.

1,500 nifijorkiškip 
vyks Washingtonan

bloga.
karui priešin-

esate komu n iš

N i ū j ork i šk i s or gan i z a c in is 
American Peace Crusade ko
mitetas skelbia, jog šių motų 
kovo 1 dieną iš Niujorko į 
Washingtoną vyks nemažiau 
1,500 žmonių.

Jie tori vyks klabinti duris 
Kongreso narių ir valdžios 
pareigūnų, reikalaujant tai
kos, — pastovios taikos.

Taip pranešė dalyviai kon
ferencijos, kuri praėjusį sa
vaitgalį įvyko Brevoort hote- 
lyj, Niujorke. Konferencijoje 
be--kitų kalbėjo kun. Edward 
McGowan.

Tarp kitų niūjorkiškių or
ganizacijų, kurios siųs savo 
delegatus į Washingtona, yra: 
American Women for Peace, 
United Negro People’s Com- 
mitte for Freedom and Peace, 

i New York Labor Conference 
*ir New York Veterans for 
Peace organizacija.

Taipgi siųs savo atstovus 
jaunimas; siųs ir ne angliškai 
kalbančiosios organizacijos 
(tautinės grupės).

artėjant prie manęs. • r ;
let skyriausi. lYuilUrUS Scugdl

darbuojasi
v

mūsų 
Kokia 
Žmo-

_ ni viliu, v

.jaoi, — kai ku-.dauzos’ .
užmigę, amžinai nepa-j <at^1‘!'a,s

Prieš tūlą laiką nedidelia
me New Ozone Park Teatre 
(135-01 Rockaway Boulevard) 
buvo pradėta rodyti labai 
graži itališka filmą, vadina
ma “Bicycle Thief” (Dviračio 
vagis).

Ši filmą Niujorko filmų kri
tikų 1949 metais buvo pripa
žinta pati geriausia užsieninė 
filmą ir ji buvo premijuota, 
ši filmą kadaise ilgai buvo 
rodyta Niujorko teatruose.

Bet dabar...
Kai filmą čia buvo pradėta 

rodyti, susirinko visokie pa- 
pasivadinę “gerais 

ir pareikalavo, 
kad filmą nebūtų čia rodoma. 
O> jei ji bus rodoma, tai jie 
sukelsią prieš kino teatrą 
baublių ir spieglių koncertą, 
na, ir kas tuomet.

Teatro savininkai, nusigan-

laimėjo ir

Kaip žinia, pačiame Niu
jorke, protestuojant kardino
lui Spellmanui ir jo pakali
kams, buvo, sulaikyta kita ita
liška filmą — “The Mirac
le.”

Va, ko Niujorkas susilaukė!

lai

Dvi ligonines 
nepriima lankytoju

Dvi Niujorko ligoninės
kinai atsisakė įsileisti ligonių, 
esančių jose, lankytojus. Įsi
leidžiama tik tie asmenys, ku
rių artimieji serga labai kri
tiškai.

Tomis dviem ligoninėmis 
yra: veteranų ligoninė —Fort 
Hamiltoiye, Brooklyne, ir kita 
veteranų ligoninė — West 
Kingsbridge Road, Bronxe.

Abiejose ligoninėse susekta 
tarp ligonių influenzos epide
mija; bijomasi, kad lankyto
jai ta liga neužsikrėstų.

; Niujorkas - skersai
nutraukti bylą prieš IWOir 

I lelegacija, kuri reikalaus

Kaip žinia, Niujorko valsti
jos gubernatorius Dewey pa
siryžo pasmaugti Internatio
nal Workers Order, fraterna- 
lę, didžiulę organizaciją dėl 
to, kad.jos viršininkų politika 
republikonams nepatinka.

Gubernatoriaus įsakymu, 
Niujorko inšiuranse depart- 
mentas reikalauja »1WO likvi
duoti, josios narių sūtaupas- 
apdraudą pervesti didžiu
lėms inšiuranse kompanijoms.

Dalykas atsidūrė teisme.
. šiuo metu teisėjas Green
berg klausinėja “liudininkus,” 
kuriais yra visokie liaudies 
priešai, prasiradėliai, tarnau
ją doleriui neva žmonės.

IWO nori sušaukti savo 
suvažiavimą ir jame aptarti 
organizacijos reikalus, bet tei
sėjas Greenberg neleidžia to 
padaryti, neleidžia TWO kuo
pų išrinktiems delegatams su
sirinkti.

Praėjusį šeštadienį Niujor
ke įvyko plati konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 1,000 
asmenų, atstovaujančių viso-

fraternales draugijas, 
darbo 

priėmė 
protes-

Sekmadienį Shaw Society 
of America pagerbs neperse
niai mirusį anglų rašytoją 
George * Bernard Shaw. Tai 
įvyks Grolier Klube, 47 E. 
60-tieth St., Niujorke.

Mokslininkui ir veikėjui Dr. 
DuBois pagerbti bankietas, 
rengiamas vasario 23 d., bus 
ne Essex Ilousėj, bet Small’s 
Paradise salėje, 135-toji gat
vė ir 7-toji Avenue, Niujorke.

Esse# Houses savininkai 
pastaromis dienomis atsisakė 
salę išnuojmuoti dėl to, kad, 
girdi, rengimo komitetan įeina 
“nepageidaujami asmenys’’!

Bankietas bus vakare.

STUDENTS WANTEDV
Laisniuotas mokytojas — nwkinil 

pradinius ir aukštesnius dalykus. 
Patyręs kalbos mokytojas. Mokinu 
namuose. Geros pasekmės.
PR.8-8580. x * ^9-40r

Virėja, namų darbininke, švari, 
patikima, guolis ant vietos, atskiras 
kambarys ir maudynė, vėliausi pa* 
liudijimai. Košer virimai.
Nightingale 5-5553. (36-40)

Namų darbininkė; guolis Vietoje, 
nuosavas kambarys ir vana. Daven
port 6-1079. (37.-39)

Pranas Kranklys 
grįžo iš ligoninės

Woodhavenietis Pranas 
Krunklys praėjusį sekmadienį 
sugrįžo iš ligoninės ir dabar 

kol pilnai pa
vis sunkiai 

gyvena po

bus na,mie, 
sveiks; jis dar 
serga. Krunkliai 
num. 80-71 87th’ Road, Wood-

žinią telefonu pranešė ser
gančiojo žmona, Marijona 
Krunklienė.

Mes linkime Pranui 
pasveikti.

Skundžia miestą, 
kam jis davė lietę

greit

. pasa,mdė 
tai tiems

gy- 
Cats-

Niujorko 
“vandens 
žmonėms, 
buvo per

k i as 
organizacijas, taipgi 
unijas. Konferencija 
rezoliuciją, griežtai 
tuojančią prieš šiuos inšiūran-
se departmento ir gubernato
riaus žygius.

Be to, konfęrencija išrinko 
delegaciją, kuri vasario 23 
dieną vyks pas gubernatorių 
Dewey į Albany su protestu, 
reikalaut, kad byla, užvesta 
prieš IWO, būtų nutraukta. 

: Pareiškime, kuris bus įteik-, 
tas gubernatoriui, be kitko, 
sakoma, jog šis užpuolimas 
ant IWO reiškia “didelį pavo-J 
jų visoms fraternalėms orga
nizacijoms, darbo unijoms ir 
kitoms ejarbo žmonių draugi- 
j oms!

IWO turi 162,000 narių ir 
apie $6,000,000 turto.

Netenka nei sakyti: jei re- 
publikoniškiems valdovams 
pavyktų pasmaugti 1WO, tuo
met nei jokia kita organizaci
ja nebūtų tikra, kad.ji galės 
gyvuoti. Todėl šios delegaci
jos vykimas į Albany turi di
džiulės reikšmės visiems.

Bronxe suimti dar šeši “ku
kiai” — tie, kurie ima iš žmo
nių pinigus lažyboms ant arkr 
lių. Jie darydavo kasdieną 
biznio tarp $10,000 ir $15,- 
000. Juo daugiau policija 
tuos “bukins” gaudo, tuo 
daugiau jų atsiranda.

251 policmanaš pasitraukė 
iš savo pareigų; jie gaus pen
sijas.

jotu-Sekamą sekmadienį 1 
vių Moterų Apšvietos Ę lubas 
duos labai gerus pietus, 
bus Lietuvių Kultūri:

Tai 
liame 

Centre 1 valandą. Kurie nori
te gražiai papietauti, ateikite, 
tuo būdu jūs paremsite ir mo
terų svarbų darbą. Įėjimas 
vienąm asmeniui $2.00.

“Smarkus” vairuotojas

Marijona Misevičienė 
ligoninėje - operuota,

vi- 
21 
Ii—

- Marijona Misevičienė, 
nbma pažangiajai lietuvių 
suomenei veikėja, vasario 
d. buivo operuota Adelphi
goninėje, 50 Greene Ave. 
prie Adelphi St., Brooklyne. 
Ligoninėje ji bus per tūlą lai
ką. Lankymo valandos: nuo 
11 ryto iki 9 v. v. kasdien. 
Kambario num. 18-tas.

Misevičiai gyvena po num. 
115 Montauk Ave., East New 
Yorke.

žinią telefonu pranešė Kle
mensas Briedis, ligonės švoge- 
ris.

Mes linkime draugei Mise
vičienei sėkmingai ir greit 
pasveikti.

Joseph J. Kovarik, žymus 
Filarmonijos Simfonijos Or
kestro narys, griežęs vajolą, 
mirė prieš keletą dienų. Jis 
buvo 80 metu amžiaus.

/j

Windsor© kunigaikštienė 
(buvusioji Simpsonienė) įėjo 
į Columbia Presbyterian Me
dical Centrą (ligoninę). Kas 
ten jai nesveikuioja, niekas, 
apart jos, josios vyro ir arti
mųjų nežino.

Pasirodo, jog ir turtingųjų 
dykūnų sveikata kai kada pa-

Du policmanai prakaituo
dami vijosi John W>arren, ku
ris “lėkė, kaip padūkęs.’’ Na, 
bet visgi buvo sučiuptas.

šis asmuo, vairuodamas 
1951 metų Cadillac, vieną 
prašmatniausių automobilių, 
lėkė taip ^markiai, kad poli
cija ant motorsikelių nebega
lėjo jo sugauti.

Tuomet policmanai paleido 
dvylika revolverio šūvių, ku
rie pataikė į tajerus ir auto
mobilis, trenkęsis į medį, su
stojo.

John Warren sučiuptas ir 
įkalintas. Jis, belėkdamas Ri
ver Side Drive keliu, užgavo 
porą kitų Automobilių.

Kodėl šis žmogus taip pa
trakusiai lėkė, šiuos žodžius 
rašant, dar neišaiškėjo.

San Diego, Cal.—Du že
mės drebėjimai pakratė pie
tinę Calif orni ją. Bet nė
ra pranešimų apie jokius 
nuostolius.

Bus pagerbti

Aido Choro nariam
Aidiečiai prašomi susirinkti 

į reguliares Choro pamokas, 
kurios įvyks penktadienį, va
sario 23 d. 8 v. v. Vieta;, 
Lietuvių Kultūrinis Centras, 
Muzikinėje salėje. Ypatingai 
vyrai aidiečiai prašomi būti.

Pirmininkė.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
1 Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visoki 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. 7-6233

Namų darbininkė abelnam darbui; 
priemiestyje; guolis vietoje; turi 
mylėti vaikučius. Ūkininkiški namai. 
Nauji elektros įtaisymai. $35. Skam
binkite dėl susitarimo. JU. 2-1394.

(38-39)

Namų darbininke; linksmi namai 
moteriškei su maloniu būdu ir my
linti vaikus. Kambarys dalinamas 
su vaikučiu. Alga $125 j mėnesi. x 
TR. 2-8669.

Virėja namų* darbininkė; guolis 
vietoje. Nuosavas kambarys ir vana. 
Vėliausius paliudijimus. 3 suaugę. 
Gera alga. Midtown. SC. 4-1578.

’ , ' j (37-38) •.

HELP WANTED—MALE

PoIIŠiuotojal, patyrę, geros algos. 
Norwood Electro Plating Inc., 282 
Liberty Ave., B’klyn, N. Y., arba 
skambinkite DI. 5-2166. V. (V 

',(35-39)

VYRAS prie metalinio ir maWJvo- 
jimo darbo, prie AUTOMOBILIŲ. 
Pirmos rūšies 
ga. Jorgenson 
Ave., B'klyn’, 
NA. 8-5900.

darbininkas. Gera al- 
Bros. 2233 Nostrand

N. Y. Skambinkite

Pirmoji operacija
Praėjusį pirmadienį buvo 

padaryta pirmoji ligoniui ope
racija naujoje ligoninėje —• 
Francis Delafield Hospitalyj, 
esančiame 163 gatvėje, prie 
Fort Washington Avenueį 
Niujorke.

Ligoninė buvo pradėta sta
tyti dar prieš karą, bet už
baigta neseniai. Jos pastaty
mas lėšavo .$7,800,000.

ši ligoninė skiri ari) a vėžio 
liga sergantiesiems. Ji turi 
307 lovas. ’

SKELBKITeS laisvėje

Farmeriai ir biznieriai, 
veną’ Ulster apskrity.], 
kil apylinkėje ir kitur, reika
lauja iš miesto $288,333 atly
ginimo už nuostolius.

Kas tie do nuostoliai ?
Nuogtoliai jiems buvo pada

ryti tuo būdu: kai 
miestas 
davėją’
sako jų advokatai, 
daug lietaus, per' daug van
dens, o kai kada tose apylin
kėse iškilo net ir potvyniai —• 
tiek daug vandens jie gavo 
praėjusiais metais! ,

Įdimuis kaltinimas, ar ne!
Seniau, kai būdavo per' 

daug lietaus, tai žmonės kal
tindavo Dievą, melsdavosi, 
prašydami, kad jis sumažintų 
lietų, kad jis duotų giedrų 
orą.

Dabar, kaip matome, f ar
mėnai ir biznieriai jau kalti
na ne Dievą, o .žmones — gir
di, žmonės užleido juos lie
tumi ir potvyniais!

šios bylos tyrinėjimas bus 
pradėtas neužilgo.

Ji įdomi.

Sekamą šeštadienį, vasario 
24 d., Yugoslavų salėje, 405 
W. 41st St., Niujorke, įvyks 
mitingas, kuriame bus pagerb
ti tie darbuotojai, kurie ka
daise, daug dirbo Internatio
nal* Labor Defense organiza
cijoje.

Mitingą rengia Civil Rights 
Kongresas.

Kalbės buvusis kongresma- 
nas Vito Marcantonio, kuris 
kadaise ėjo *ILD’‘sekretoriaus 
pareigas. Taipgi kalbės Wm. 
L. Patterson, Civil Rights 
Kongreso sekretorius. Pražia 
9 v. v.

Civil Rights Kongresas šiuo 
metu dirba tokį patį darbą, 
kokį kadaise dirbo Internatio
nal Labor Defense. 
. ______ 4____________

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir .Pūslė, Reumatizmas.
Kraujo ir šlapumo Tyrimas 

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

New York City 
VALANDOS:

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

. *. . t

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

EGZAMTNUOJAM AKIS 
.RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE ¥
Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

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

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

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

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

Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų,, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip^ kaip reikės. Mokestį ga- 
lėsitė prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę*užsi
mokėsite savo bilą.

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50.centų

Platintojams duodamą nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE 
110-12 ATLANTIC AVĖ.; 

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

- nes -kainuoja persiuntimas.

f

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

6 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Vas.-Feb. 23, 1951

REPUBLIC BAR & (.11111.
X*> , Savininkas

. IGNAS SUTKUS >
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio įjasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas'
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI j

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET U ( 

Brooklyn, N. Y. v
Telefonas: EVergreen 4-8174

■■■srl




