
8’0-toji sukaktis.
Pąnrtoka visiems laikams.
Vieni nesuprato, kiti 

nesimokė.
Klasinis žiaurumas.

Rašo A. BIMBA

Lai šie krislai būna ne kris
lai. Pasikalbėkime jau gana 
sena,bet dar vis labai šilta te
ma. Atsiverskime vieną labai 
svarbų klasių istorijos lapą.-

Šiemet, šį mėnesį, sukanka 
lygiai 80 metų nuo paskelbi
mo Paryžiaus Komūnos. 1871 
metų kovo mėnesį Paryžiaus 
žmonės sukilo ir paėmė visą 
valdymosi galią į savo rankas. 
Tai buvo pirmas toks atsitiki- 

. m as visoje istorijoje.
Tam sąjūdžiui vadovavo 

Paryžiaus darbininkai — pro
letariatas. Jų tas žygis, be jo
kio perdėjimo, buvo toks 
svarbus, toks didelis, toks 
reikšmingas, jog pakreipė vi
sai naujon vagon visus ne tik 
Paryžiuje, ne tik visoje Pran
cūzijoje, bet visam pasaulyje 
lįpdeipdškųjų klasių santy-

’ Itius. f
Ajpie Paryžiaus Komuną 

yra prirašyta šimtai knygų. O 
niekas nė negalėtų suskaityti, 
kiek apie ją yra tilpę perio
dinėje spaudoje straipsnių. 
Per daugelį metų po 1871 m. 
kasmet visame pasaulyje kla
siniai sąmoningi darbininkai 
Paryžiaus Komūnos gimimo 
ir žlugimo sukaktį plačiai at
žymėdavo spaudoje ir susirin
kimuose.

Apie Komuną daug rašė 
, Marksas ir Engelsas. Iš jos 
patyrimų darė išvadas ir mo- 

• ’kė darbininkus. Po jais visur 
Komūnos patyrimus analiza- 
o visų kraštų revoliuciniai 

socialistai. Ypatingai Komū
nos patyrimus,rūpestingai stu
dijai^ Rusijos bolševikai su 
Leninu priešakyje.

Leninas savo Knygoj “Vals
tybė ir Revoliucija” daug vie
tos pašvenčia Paryžiaus 
mūnai, tai 
kas ji buvo ir ko ji moko ne 
tik Rusijos, bet ir kitų kraštų 
darbininkus. Visi dabar žino
me, kad ir 1917 metų revo- 
licija ir sukūrimas visiškai 

i naujos valstybės formos ant 
’ senosios Rusijos imperijos 

griūvėsiu buvo paremta Pary
žiaus Komūnos patyrimais ir 
iš jų išvestomis Markso ir En
gelso pamokomis.

Ko-
yra, parodymui,

Paryžiaus darbininkai savo 
' Komuną paskelbė kovo 18 d. 

Ji teišgyvavo tik apie 70 die
nų. Darbininkai buvo buržua
zijos nugalėti, jų Komuna bu
vo sugriauta. Jtūžus Francūzi- 
jos buržuazija kerštu išsker
dė nesuskaitomus tūkstančius 
darįįpinkų. Visa istorija pir
miau nebuvo mačiusį tokio 
baį^Ais žiaurumo, tokios sker
dynės, tokio kraujo pralieji
mo viename mieste, šaudomi 
*»nvo vyrai, moterys ir vaikai.

Viena pačių svarbiausių 
aomūnos , pamokų ir buvo : 
Buržuazija neturi širdies. Sa
vo viešpatavimo apgynimui ir 
išlaikymui ji pateisina visas 
priemones.

Kita tos pačios pamokos 
natūrali pusė: Darbininkai, 
laimėję kovą, įsisteigę savo 
valdžią, negali užmigti ir ti
kėtis, kad jų priešas nebeban- 
dys atsigriebti, atsipeikėti, vėl

Kaip tik tokias išvadas pa
darė Marksas ir Engelsas. Ir 
kaip tik tokiomis pamokomis 
vadovaujasi, kaip žinoma, šių 
dienų komunistai.

Kita svarbi išvada, Markso Jk
lr SĄFelso. padaryta, buvo ta, 
jogvMarbininkų klasė negali 
tiesiog pasiimti seną, gatavą 
valstybės'vnašiną ir paleisti ją 
veikiman'pačios savo naudai”.

Tai reiškia, jiedu sako, kad 
(Tąsa 6-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
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TŪKSTANČIAI SUVAŽIAVUSIU I 
WASHINGTON^ REIKALAUJA TAIKOS
Žygio delegatai lanko valdžios 
įstaigas,, ragina išlaikyt taiką

Washington. — Daugiau 
kaip 2,000 amerikiečių iš 
visų šalies kampų suvažia
vo į Washingtona taikos 
reikalauti. Vien iš New 
Yorko atvyko šimtai tai
kos delegatų. Yra ir lietu
vių.

Šį žygį suruošė Ameriki
nė “Krucijada” dėl Taikos.

Žygyje dalyvauja atstovai 
darbo unijų, farmerių orga
nizacijų, veteranų, profesi
onalų ir kt. Pilnatinė, ma
sinė jų sesija įvyko Turn
ers Arenoj.

Kalbėjo dr. Philip Mor
rison, dr. Klementina Pao-

Bovelniniai audėjai 
nusitarė streikuot

Boston. — CIO Audėjų 
Unijos viršininkai ir bovel- 
ninių (cotton) audimų fa
brikantai derėjosi apie nau
ją sutartį. Senoji sutartis 
išsibaigė vidunaktį iš ket
virtadienio į penktadienį.

Tuo tarpu 200,000 bovel- 
ninių audėjų - verpėjų bal
savo, ar streikuot. Prane
šama, kad milžiniška dau
guma . nusitarė streikan ei
ti, . jei fabrikantai atmes 
unijos reikalavimus.

Reikalaujama pakelti al
gą 12 procentų, įvesti tūlus 
pagerinimus, vertus dar 6 
procentų, ir po sutarties 
Įniks nuo laiko dar tiek pa
kelti alga, kiek pakils reik- demonstracijos, 

menų kainos. -----------

kiti įžymūs ameri-lone ir 
kiečiai.

Buvo 
jos eiti 
tąjį Rūmą, į valstybės, karo 
ir teisingumo departmen- 
tus, raginant juos vengti 
naujo pasaulinio karo ir 
baigti korejinį karą.

Delegatai taip pat lankėsi 
pas senatorius ir kongres- 
manus, prašydami 
tis taikai.

Grupė veteranų, 
kareivių motinų ir 
padėjo vainiką ant 
mojo Kareivio kapo Ar
lington kapinėse.

paskirtos delegaci- 
į prezidentinį Bal-

darbuo-

žuvusių 
žmonų 

Nežino-

Tęsiamas Barcelonos 
darbininku streikas

Barcelona, ' Ispanija. — 
Nors Franko fašistų val
džia gyrėsi, kad sutriuški
no visuotiną čionai tin į 
streiką, bet 50,000 darbi
ninku vis dar streikuoja.

Valdžia sutelkė karo lai
vus į Barcelonos prieplau
ką nrieš maištininkus.

Iš pradžios streikavo 300 
tūkstančiu darbininkų, de
monstruodami prieš mais
to ir kitų reikmenų brange- 
nvbę. Policija ir kariuome
nė nužudė kelis demon
strantus. daugelį sužeidė ir 
bent 300 areštavo. Valdžia 
bijo, kad šeštadienį vėl ga
li kilt masinės darbininkų

Vilnoniai audėjai laimėjo
Vilnoniai audėjai per 

streiką išgavo iš American 
Woolen kompanijos tokius 
pagerinimus:

Alga pakelta 12 centų per 
valandą; kompanija pasiža
dėjo toliau pakelti algą 
tiek, kiek pabrangs gyveni
mo reikmenys, ir pagerint 
tūlas kitas sąlygas.

Grotewohl vėl kaltino 
anglus-amerikonus

Valdžia užginčija greitą 
Korėjos karo pabaigą

Washington. — Valstybės 
department© atstovas Mi
chael McDermott sakė 
respondentams:

—Visai be pagrindo 
pasklidę gandai Wall'Stry- 
te, kad Korėjos karas baig
sis per kelias dienas. Nes 
kita pusė (šiauriniai Korė
jos liaudininkai ir kinai) 
vis dar neatlaidžiai pasiry
žus išvyti mus iš Korėjos.

ko-

yra

DAR PADIDINTI 
GELŽKELIAMS PELNAI

Washington. — Valdžia 
leido geležinkelių kompani
joms pakelti kainas dar 2 
iki 4 procentų už daiktų iš- 
vežiojimą traukiniais.

London. — Tapo areštuo
tas įsipilietinęs Anglijoj ce
chas Anthony Raidl kaip 
įtariamas Čechoslovaki j o s 
šnipas.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $1,395;
DAR REIKIA $8,605

. $10.00
• • 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
. . 5.00 
.. . 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 3.00
.. 3.00 
.. 3.00 

... 3.00 

... 3.00 

... 3.00 
•.. 2.00
.. 2.00 
•.. 2.00

• • 2.00 
... 2.00

‘Pastaruoju laiku į Laisvės jubiliejaus fondą gavome 
sekamai aukų:

F. Kazokienė, Jamaica, N. Y.................
Jonas Vaivada, Rochester, N. Y. .... 
P. Šlajus, Eddystone, Pa......... ..........
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.............
Frances Witkausky, Ossining, N. Y. .. 
Mary Po$is, St. Petersburg, Fla............
Simas Brooklyn, N. Y................ •.......
Juozas, Brooklyn, N. Y............. ....
Vincas, V., Brooklyn, N. Y. ..........
K. Songaila, Brooklyn, N. Y. ... •.......
J. Slench, Chicago, Ill. .......... 
J. Vaira, Cleveland, O. ......................
Wm. Geibes, Cleveland, O. ........ 
V. Mikulienė, Lawrence, Mass. .. .. 
Paul Keršulis, Cambridge, Mass. .... 
M. Sapiega, New York, N. Y. ..• ... 
Ch. Daukšas, Tampa, Fla............  ......
Adomaičiai ............................... ............ .
V. ir G. Danilevičiai, Brooklyn, N. Y. .. 
M. Galinantis, Toronto, Canada ..... 
Skaitytojas-Rėmėjas, New Toronto ... •
Pirmesnėje atskaitoje buvo paskelbta, kad B. Tuš-

kevičius, Scranton, Pa., aukojo . $10. Turėjo būti 
$12.00. Taipgi buvo pasakyta, kad Bladas Zaluba au
kojo $4; turėjo būti Bladas Zoruba, Brooklyn, N. Y. 
Klaidą, pataisome ir atsiprašome.

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau
siai ačiū! Prašome stoti į darbą, kad pirm paskirto 
laiko šukei tume jubiliejinį fondą. Kiekvienos darbi- 
ninkiškos-demokratinės organizacijos pareiga parem
ti šį liaudies dienraštį. . x

Aptarkite, kas pas jus gūlima padaryti fondo su
kėlimui. Kur yra galimybės, tai rengkite Laisvės 
jubiliejaus atžymėjimo parengimus. Kur mažiau tam 
galimybių, tai sušaukite organizacijų ir Laisvės skai
tytojų - simpatikų susirinkimus. Į artimesnes koloni
jas galės atsilankyti iš Laisvės įstaigos atstovas.

Laisvės Administracija
---------------------------------- ------------------------------------------------------ 1---------------------------------------------------

Vėliausios Žinios
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KORĖJOS LIAUDININKAI
PASITRAUKĖ IŠ SEOULO
Amerikonai pasiekė vietas už
75 mylių nuo 38-sios paralelės

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos premjeras Grotewohl 
vėl viešai kaltipo ameriko
nus ir anglus, kad jie pa
verčia vakarų Vokietiją 
ginkluota karine stovykla 
prieš Sovietų Sąjungą 
rytų Vokietiją.

Gtotewohl šaukė visus 
kiečius priešintis tokiai 
karų politikai.

Pranešama, kad Sovietai 
rengiasi dideliems armijos i 
manevrams rytinėje Vokie
tijoje.

Koreja.—Amerikonai Da
žydavo dar kelias mylias 
pirmvn ir užėmė Hongčon 
miestą beveik be pasiprie
šinimo iš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų pusės.

ir

vo- 
va-

Žemės drebėjimas sužeidė 
kelioliką vokiečių

Frankfurt, Vokietija. — 
Smarkus žemės drebėjimas 
pakratė - vakarinę Vokieti- 
ją, Franciją, Belgiją, Ho- 
landiją, Austriją, Daniją ir 
Švediją. Griūvantieji dėl 
Jo namai sužeidė kelioliką 
vokiečių.

Persigandę žmonės bėgo 
į slėptuves, manydami, kad 
“rusai mėto atomines bom
bas.”

Peiping. — Pranešama, 
kad Šiaurinė Korėja leido 
amerikonams belaisviams 
rašyti laiškus namo.

Key West, Florida.—Prez. 
Trumanas sakė reporte
riams, Amerika turi taip 
galingai apsiginkluoti i r 
tiek savo .kariuomenės Eu
ropon pasiųsti, kad Sovie
tai bijotų pradėti karą...

Washington.—-Republiko- 
nas senatorius Kane. reika
lauja pašaukti generolą 
MacArthurą į Washingto
ns išklausyti jo raporto ir 
duoti MacArthurui pilną 
valią taip kariauti, 
Korėjos karas būtų kuo 
greičiausiai laimėtas.

kad

Teheran, Iran. — Irano 
seimas vienbalsiai nutarė 
perimti į valstybės nuosa
vybę visas Irano žibalo 
versmes ir jo apdirbimo fa
brikus.

Iki šiol anglai viešpatavo 
Irano žibalo pramonei.

Anglija grūmojančiai už
protestavo prieš bandymus 
perimti žibalo pramonę į 
Irano valdžios rąnkas.

Washington. — Fede ralis 
apskrities teismas išteisino 
buvusį Komunistų Partijos 
sekretorių Ęarlą Browder}, 
kuris buvo apskųstas už 

t

“paniekinimą
Paniekinimas
Rrowderis neatsakė į tūlus 
klausimus, kuriuos jam sta
tė tyrinėjančio ii Senato ko
misija, nors jis davė atsa
kymus į didžiąją daugumą 
kitu klausimų.

(Browderis jau seniai iš
brauktas iš Komunistų 
Partijos už dešiniuosius 
nukrypimus.)

K o n greso.” 
tame, kad

Filipinų armija atgriebus 
miestą nuo sukilėlių

Manila.—Filipinų valdžia 
skelbia, kad jos kariuomenė 
atgriebė Buena Vista mies
tą-nuo, valstiečių sukilėlių, 
vadinamų Įlukbalahapų.

Saigon, Indo-Kina. — Iš
lėkė <• Francij on generolas 
Jean de L. Tassigny prašy
ti dar 15,000 kariuomenės 
kovai prieš Vietnamo liau
dininkus.

Heidelberg, Vokietija. — 
Jankiai nušovė du rytinės 
Vokietijos policininkus, ku
rie peržengė amerikinio 
ruožto sieną.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis už- 
gyrė gubernatoriaus Dew- 
ey’o bilių prieš “neištiki
muosius.”

Ottawa. — Pasklido gan
dai, kad pasirodę “rusiški 
submarinai” netoli Kana
dos. / -

Korėja, kovo 15. — šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
apleido Seoulą, Pietinės Ko
rėjos sostinę. Tad pietiniai 
Korėjos tautininkai ir ame
rikonai be mūšio užėmė 
miestą.

Amerikiniai bombardavi
mai iš oro ir artilerija jau 
pirmiau žymia dalim sunai
kino Seoulą, buvusį pusan
tro miliono gyventojų mies
tą. Dabar sugrįžę į ištuš
tėjusį Seoulą, amerikonai 
beveik nieko naudingo ne
rado, kaip sako korespon
dentai.

Tai jau ketvirtą kartą

Uždrausta iraniečiam 
demonstruoti

Teheran, Iran. — Nauja
sis Irano premjeras Al 
Hussein uždraudė daryti 
bet kokias demonstracijas 
be valdžios leidimo.

Iraniečių minia pereitą 
penktadienį demonstravo 
prieš Jungtinių Valstijų 
ambasadą; šaukė pavaryt 
amerikonus ir anglus iš 
Irano politikos. Demon
strantai taip pat reikalavo 
pašalint anglus - ameriko
nus iš Irano žibalo pramo
nės’ ir perimt ją į savo vai-* 
džios rankas.

Hussein užima vietą nu
žudyto premjero gen. Raz- 
maros.

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Apsigy
nimo departmentas prane
šė, jog Amerikos kariuome
nė Korėjoje nukentėjo 54,- 
649 nuostolius, būtent:

8,101 užmušta, 36,108 su
žeista ir 10,440 be žinios 
dingę.

Vien pereitą savaitę ame
rikonai “turėjo 2,201 naują 
nuostolį.

Kaip anglai “paplatino” 
Malajos valdžią

Singapore, Mala ja. — Į 
savo valdžią Malajoje an
glai įtraukė tris malajie- 
čius, vieną vietinį kiną ir 
vieną ceilonietį. Anglai ti
kisi, kad šie valdininkai pa
dės malšinti Malajos patri- 
jotų kovą dėl pasiliuosavi- 
mo nuo Anglijos.

Paplatintoje Malajos val
dyboje anglai vis tiek su
daro daugumą ir užima 
svarbiausias vietas.

. Malajo j yra iškasama 
daugiau cinos negu bet kur 
kitur pasaulyje ir pagami
nama dideli kiekiai gumos 
v(robo). O eina ir guma yra 
svarbios karinės medžiagos.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

Seoulas perėjo iš vienų ran
kų į kitas.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai vis dar 
traukėsi atgal ir tiktai kur- 
nekur kontratakavo ameri
konus.

Amerikonai užėmė po
zicijas į žiemius nuo Hong- 
čono ir Judongo, vidurinia
me fronte, ir pasiekė vietas 
už 15 mylių į pietus nuo 38- 
tos paralelės.
šiaurinės Korėjos 
pranešimas

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie išvien su kinais savano
riais įnirtingai kovojo prieš 
amerikonus visame fronte.

Valdžia atmeta algos 
priedą skerdėjams

Washington. — Valdinis 
algų tvarkytojas Eric John
son atmetė algos pakėlimą 
11 centų per valandą sker- 
dykliniams darbinink a m s 
nors Armour, Swift ir kitos 
skerdyklų kompanijos per 
derybas su CIO unija suti
ko tiek algą pakelti. John- 
sonas sako, “užtektų trijų 
centu” priedo per valanda.

Ralph Helstein, . CIO 
Skerdyklinės Unijos pirmi
ninkas, pareiškė, jog darbi
ninkai sustreikuos kovo 25 
d., jei valdžia neužgirs 11 
centų priedo.

Chicago.—Keliolika tūks
tančiu skerdvkliniu darbi
ninku, CIO ir Darbo Fede
racijos uniiistai, nėr ben
drus masinius susirinkimus 
užreiškė, kad jie streikuos, 
jei valdžia atmes darbinin
kų išsiderėtą algos pakėli
mą.

Araby kraštai reikalauja 
Morokkai nepriklausomybės

Kairo. — Egipto valdžia 
sakė, kad jis ir šeši kiti ara
biški kraštai gamina pa
reiškimus Franci j ai, reika
laudami Morokkai nepri
klausomybės nuo francūzų.

Egipto premjeras EI Na- 
has Paša įspėjo, kad jeųįu 
Franci j a nepatenkins t© 
reikalavimų, tai arabiški 
kraštai planuos kitus veiks
mus.

Morokko yra Franci jos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je.

Jankiu lakūnai užmušė 4 
saviškius belaisvius

Peking, Kinija. — Čionai- 
tinis radijas pranešė, jog 
amerikonai, iš oro bombar
duodami ir šaudydami, už
mušė keturis amerikinius 
belaisvius. ir sužeidė 15 ki
tų. ,šie belaisviai buvo lai
komi vienoje šiaurinės Ko
rėjos stovykloje.
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PRISIMINIMAI
APIE KLAIPĖDOS
IŠVADA VIMA

Vilniaus Tiesoje (sausio

. “Klaipėdoje dabar telkiasi 
gausus Tarybų Lietuvos jū
rų žvejybos laivynas, kokio 
Lietuva niekuomet anks- 

jčiau nėra turėjusi. Klaipe-28 d.) žymusis Lietuvos ra- “7* ^jum. . Aiatpe- 
Cimkhs n.-igi-! doJe atstatyta 11- is naujo 

Įo | pastatyta visa eile pramo- 
’ I nes įmonių, ju tarpe tokios 

i,” “Tri- 
visa eilė kitų, 
uoste, miesto

sytojas Jonas Šimkus prisi-: 
minė apie istorines sausio 
dienas 1945 metais. Jis ra
šo :

. K. PETRIKIENfi

Rašo Katrina Petrikienė.
daugumoje kyšo baltžemis; 
kaip kur prie užvėjo prisi
glaudęs krūmokšlis, nu
skurdęs medelis, vėl kitur 
vėjo sulamdyta, su keliais 
viršūnėje lapais apskurdus 
paima, šiurkštus žolynas. 
Tiktai kur nuolatos palieja- 
ma ir žemė rūpestingai pri
žiūrima, žalėsiai gražiai 
tarpsta.

Keleiviai nerimauja, ko- 
žnas nori kaip greičiau iš
lipti nuo laivo. Planuota 
prieplauką pasiekti ryte, gi 
dėlei nepalankaus oro žy
miai pavėluota. Vos tik lai
vas priplaukė prie krašto, 
apart kelių valdžios parei
gūnų, tuojau atsirado tu
ristams vedžioti labai nuo
širdus agentas; viskas, ko 
reikia, tai tik jam pasakyt, 
ką nori matyt, ką pirksi, 
kaip ilgai užtruksi. Apie 
Havanos įdomesnes vietas I 
keleiviai da laive būdami 
turi gerą progą susipažinti; 
literatūros su visokiomis in
formacijomis nesigailima.

Sušaukė mus į kapitono 
raštine,koks tai valdininkas 
iššaukė kožno pavardę, dak
taras linksmai pažiūrėjo 
kiekvienam į akis ir vėl

Vasaros .metu, apart na
mų šeimininkių, beveik visi 
imasi Savaitę ar kiek ilgiau 
vakacijų. - Pasitraukti nuo 
kasdieninių gyvenimo pa
reigų nors ir kelioms ' die
noms, daug sveikatai reiš
kia, gi išvykti kur nors to
liau, ypač žiemos metu į 
šiltesnį kraštą, — darosi 
pavydėtina.

Buvus porą kartų Flori
doje, nusprendžiau vykti 
kiek toliau, pamatyt ką 
naujo — skirtingo. Prekybi
niu laivu 12 dienų kelionė 
rodėsi bus poilsiui ideališ
kas žygis. Neapsivyliau.

Norvegų laivas Barbara 
Brovig New Yorko uostą 
paliko vasario 6 d. penkiose 
vakaro. Pradžia kelionės 
gan jauki; vakarieniaut su
sėdome 12 asabų: laivo ka
pitonas, vyriausias inžinie
rius, pirmasis of icier ius ir 
mes, devyni pasažieriai. 
Įgulos laive 36 žmonės, jų 
tarpe trys moterys; visi 
norvegai, tiktai su ketu
riais buvo galima angliškai 
susikalbėti. Apart laivo ka
pitono, beveik visi jauni 
žmonės.

Pirmąjį vakarą susipaži
nimas, linksmi pokalbiai 
ir pasiruošimas drąsiai su
tikti, jeigu pasitaikytų, 
žiaurias Atlanto bangas. 
Dėl atsargos, ir mane kapi
tonas pavaišino su pora pi- 
liukių. Atgulėme anksti. 
Ryte, laivą pradėjo begai- 
lestingai supti: rakandai, 
kamodžių stalčiai, puodai 
— lėkštės tik bilda-dunda. 
Ignoruodama grindų ir sie
nų “nepastovumą,” įsilei
dus į maudynę apie tris co
lius vandenio apsiprausiau, 
pasiruošiau pusryčiams. 
Bet. .. nusisprendžiau, jog 
bus saugiau pasilikti lovoje. 
Paėmiau da porą piliukių, 
tas pat. Sekamą rytą nuė
jau į valgomąjį, vos tik pa
žvelgiau į skanėsius, turė
jau atsiprašyt savo sąkelei- 
vių, palikau juos vienus sti
printis, nors ir jų tik keli 
ten buvo.

Su pietais baigėsi mano 
kelionės bėdos, nors laivą 
da vis supo. Ketvirtadienio 
popietyje pajutome žymią 
oro pakaitą. Pasidėjome žie
minius ir jau lengvai apsi
taisę džiaugėmės saulutės 
spinduliais.

, KUBA
Šeštadienio pąvakaryj lai

vas pasiekė Kubos didmies
tį Havaną. Gražus miestas, 
su daugeliu moderniškų pa
statų. Prezidento kapite
lius išdidžiai spindi tarpe 
daugelio kitų valdiškų ir 
biznio įstaigų ir, kaip ir vi
sose ispaniškose valstybėse, 
nestinga dievo bokštų, ku
riuos tankiai, matyt, apsu
pa vienuolynai.

Pačiame salės smailume 
vanduo skalauja Morro 
Castfe senovinę tvirtovę. 
Tvirtovė statyta 1585-89 
metais, joje gyveno ir šalį 
valde trys Marėo giminės 
karaliai. Dabar tvirtovėje 
lavinama militariniai ka
detai, skiepuose išlaikoma 
originalės cėlės-vienutes, 
kuriose kadaise kankinė vi
sokius valdonams nusikaltė
lius. Tėmijant nuo laivo 
denio, tvirtovė merdi pelė
siais ir kerpe: storos akme
nines sienos vienur-kitur 
suskilusios, pietiniame šone 
tūno šešios surūdiję kanuo- 
lės, gi nuo vandenyno pusėj, 
lyg gerves, kaklus iškišę, 
moderniskesni šaudymui 
pastatai.

Pirmieji gamtiniai vaiz
dai nevisai jaukūs: kalnas, 
saulės nudegintas - plikas,

i įmonės, kaip “Gulbė 
nyčiai” ir visa ei 

Tai buvo 1945 m. sausio Klaipėdos uoste, 
' 7' KTarybi-j įmonėse išaugo šimtai nau-mėnesio pabaigoje. J 

nė Armija - išvaduotoja jau 
buvo apvaliusi nuo hitleri
niu grobiku beveik visą Ta- 
rybų Lietuvos teritoriją, ir 
fašistai /tebesilaikė įsikabi
nę tik Baltijos pakrantėje 
Klaipėdoje ir Kuršių Ne
ringoje. Hitlerinė armija 
įsistiprino Klaipėdos mies
te ir uoste, pa v e r s d a m a 
miestą ištisa tvirtove.

“Bet nuolat stiprėjantis 
Tarybinės Armijos spaudi
mas aiškiai liudijo, kad 
priešui nebus įmanoma ir 
čia atsilaikyti. . Tą, matyti, 
suprato ir patys hitlerinin
kai, nes sausio 26 ir 27 die
nomis ėmė sprogdinti uos
to sandėlius, miesto namus, 

smerkti naujo karo kurstytojus. Tarptautinė organi- . . darybinės Armijos dali- 
zacija irgi yra paskelbus karo kurstytojus kriminalis-1 šturmuojančių aiPe- 
tais. Bet ar tas nutarimas yra pravedamas gyveniman1 tarpe buvo ir lie uvis- 
kapitalistiniuose kraštuose? Ar randasi bent viena ka-'Aiejl daliniai. iaeję o i- 
pitalistinė šalis, kuri būtu išleidus toki įstatymą, kuris kovū kell£.nuo (^lol°

- agitaciją ir veiklą už naują karą laikytų kriminališkuJ .lkl. BaltlJ0S
sunkiai baudžiamu prasižengimu? Nesiranda ne vienos es.’ <l1^ lnicU cail‘i | ...... 1 : gaisru pašvaistes, pro du-
tokios sahes. . imu debesįs pamatė Klaipė-

Bet toks įstatymas turėtų būti išleistas ir vykdomas - kmia hi'tleriniai. ■ 
gyveniman. Absurdas sakyti, jog tai butų žodžio arba y , nuo
spaudos, arba asmens laisvės suvaržymas bei apkarpy-' ‘ , qL ' . •
mas Juk mes turime įstatymus, kurie griežtai drau- degdami
dzia kurstyti prie žmogžudystes, prie vogimo bei ple 1 J 
Šimo, prie naikinimo kitų turto. Juk turime j 
kurie baudžia žmogžudžius, vagis ir plėšikus, 
įstatymus, kurie baudžia suokalbininkus prieš gyvybę. 
Niekas niekur nėra pasakęs, jog toki įstatymai suvaržo 
asmens laisvę, bei prasižengia prieš spaudos ir žodžio 
laisvę, prieš demokratiją.

Tai kaip galima būtų laikyti ^varžymu kokios nors' saugio d/ 2 vai. 30 mi-'tik tada, kada jis jį gydo 
laisvės tokį įstatymą, kuris palaikytų kriminališku P^a-|nučių Gladkovo vadovauja- i mokslu ir vėliausiais mOks- 
sižengimu kurstymą prie masinėj žmonių skerdynės,' mas jalil jsįVGržė į patį Go pasiekimais medicinoje, 
prie masinio turto ir kultūros naikinimo, prie ruošimo i ? --- • --i—
naujo karo?

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

Įstatymas prieš karus
Tarybinės Sąjungos parlamentas šiomis dienomis 

priėmė nepaprastos istorinės svarbos įstatymą. Jis 
griežtai draudžia kam nors visoje toje didelėje šalyje, 
kurion įeina ir mūsų senoji tėvynė Lietuva, agituoti 
arba darbuotis už karą. Tai skaitoma sunkiu, krimi
nališku prasižengimu. Nusidėjėlis bus baudžiamas iki 
dvidešimties metų kalėjimu.

Panašius įstatymus yra išleidusios ir liaudies demo
kratijos šalys. Tai visiškai naujas dalykas. Tuose 
kraštuose, reiškia, kova už taikos išlaikymą paremta 
konkrečiais, praktiškais darbais. Taip ir reikia, taip 
ir gerai.

Sveikam žmogaus protui negalima įsivaizduoti sun
kesnis prasižengimas prieš dorą, prieš moralybę, prieš 
žmoniškumą, prieš visą žmoniją, kaip kurstymas prie 
naujo karo.

Beje, juk ir Jungtinės Tautos yra nutarusios pa
smerkti naujo karo kurstytojus.

jų mūsų krašto priešakinių 
darbininkų ir specialistų. 
Buvę Žemaitijos smulkių 
valstiečių arba darbininkų 
sūnūs ir dukterys išmoko 
valdyti sudėtingiausius kra
nus, vairuoti laivus, statyti 
namus. Klaipėda tapo sti
pria mūsų tarybinių kadrų 
kalve. Gausiose vidurinėse 
mokyklose, institutuose* ir 
technikumuose ruošia m i 
nauji specialistai mūsų pra
monei, pedagogai mūsų mo
kykloms.”

Havana klubo sa-

DAR IR TOKIŲ 
ESAMA “DAKTARŲ”

Kunigų Drauge koks 
Javois esąs gydytoju, 
ščyrai tikįs į dievą. Jis tie
siog ir rašo:

“Tą darbą dirbdamas aš 
suvokiu Dievišką Apvaiz
dą, kurio Valiai ir parėdy
mams visi turime nuolan
kiai pasiduoti. Mano neto- 

icviHv- bulas protas negali suvok
tasis- I ti Dievo tokio, koks Jis ti- 
’jietu-1 krai yra... aš esu tik įran- 

Ta- kis Dievo rankose...”
Vadinas, jis gydo ne pro-

ten 
bet

irybiniai kariai) degdami vadinas, jis gyao ne pro- 
o Bei Ple-|neapykanta hitleriniams'tu, rie mokslu, bet “Dieviš- 
istatymus, I gl.obikamS; su nepaprastu ’ ka Apvaizda.” Tas tik pa- 
\ 1UI ",ne narsumu šturmavo fašisti-j rodo, kad tas “gydytojas”v 

nius įtvirtinimus. Naktį į sėdi ne s^vo vietoje. Jis tu- 
sausio 28 d. tarybinių karių | retų užsivilkti sutoną ir ei- 
daliniai jau kovėsi Klaipė-: ti prie altoriaus. Gydyto

sios miesto pakraščiuose, o1 jus gali ligoniui pagelbėti

miesto centrą. Buvo duo
tas nurodymas daliniui pra
siveržti iki jūros. Ir štai, 
išaušus šaltam sausio 28 d. 
rytui, visas Klaipėdos mies- 

The N. Y. Times kovo 14 d., sakoma,’ kad Jungtinės tas ir uosto teritorija buvo 
Tautos jau yra atsisakiusios tos minties, jog Korėją ga- apvalyta nuo hitlerinių gro- 
lima suvienyti militarinėmis priemonėmis. Jungtinės i bikų. Anapus marių—Kur- 
Valstybės irgi linkstančios prie tos nuomonės, jog mi- šių Neringoje 
litariniai veiksmai turės pasibaigti su pasiekimu 38-tos priešas, bet tik 
paralelės. L 7

Korėjos suvienijimas būsiąs ilgas politinis procesas, grindines jėgas, kurios taip 
Būsią ieškoma ramių būdų atsiekimui to tikslo.

Kol kas nesakoma, jog tai tokio nusistatymo jau ir 
laikysis Jungtinės Tautos bei Jungtinės Valstybės. Vie-! 
šai niekur niekas nesako, kad mūsų armija sustos prie vo baigta vaduoti iš fašis- 
38-tos paralelės, j 
“sekreto” išduoti Šiaurinei Korėjai ir Kinijai.

Tos pačios dienos pranešimuose iš Tokio kalbama, kad 
Amerikos armija “nebesuranda fronte priešų.” < 
pasitraukę iš pozicijų.
Amerikos armija kai kuriose vietose jau tik už apie dvi- 
desėtkio mylių nuo 38-tos paralelės.

Ar tai reiškia, kad korėjiečiai ir kiniečiai jau taip 
galėti, jog nebegali sudaryti rimto pasipriešinimo ir 
sitraukė iš Pietinės Korėjos?

Ar tai reiškia, kad jie yra 
Šiaurinėje Korėjoje ir apleisti 
jos vietas? Labai galima.

Kaip ten nebūtų, bet šitie gandai negali būti be jo
kio pagrindo. Juk nėra jokia paslaptis, kad Indija, 
Tarybų Sąjunga ir visa eilė kitų kraštų daro didžiausią 
spaudimą, kad karas Korėjoje būtų baigiamas ir kad 
Korėjos ir visų Tolimųjų Rytų problemos būtų spren
džiamos diplomatiškais keliais, pasitarimais, ir susitari
mais didžiųjų valstybių.

Labai galimas daiktas; kad šis spaudimas veikia vi
sas Jungtines Tautas, veikia karan įsivėlusius kraštus. 
Negalima sakyti, jog tasai .ilgas, žiaurus karas, kuris 
net paties MacArthuro pripažinimu, negali būti iš Ame
rikos puses laimėtas be puolimo didžiosios Kinijos, ne- 

. daro jokios įtakos į mūsų šalies diplomatų galvoseną.
Kas liečia mus, tai nėt ir gandus už baigimą karo, už 

atsteigimą Tolimuosiuose Rytuose taikos mes karščiau
siai sveikiname.- Juo greičiau mūsų sūnūs ir broliai, 
ketvirtadalis milijono jų, bus sugrąžinti namo pas sa
vuosius, tuo laimingesnė bus Amerika ir visa žmonija.

Ar tie gandai teisingi?
Vienoje korespondencijoje iš Lake Success, tūpusioje

dar laikėsi 
tiek, kad 

galėtų atitraukti savo pa-

pat neišvengė visiško su
triuškinimo.

“Išvadavus Klaipėdą, bu-

Bet tai esą tik dėl to, kad nenorima tinių okupantų nagų visa 
.................  -••—•••• Tarybų Lietuvos žeme.

i “Praėjo šešeri metai nuo 
‘ jie esa anų istorinių dienų. Prie- 

Tranšejos esą paliktos tuščios. ^as Klaipėdą^ stengėsi pa-

Praėjo šešeri metai nuo

nu- 
pa-

Sunku tam tikėti, 
nusitarę laikytis tiktai 
užimtas Pietinės Korė-

• Australijoje nauji vėjai
Tai buvo 1950 metais, tik pernai, kai Australijos val

džia, vadovaujama Menzies, gavo iš Amerikos šimto mi
lijonų dolerių paskolą. Už tą paskolą ji pažadėjo “suval
dyti” savo krašte radikališkąjį judėjimą. Tuojau pra
sidėjo streikų laužymas, unijų persekiojimas, darbinin-

Čia jis turi mokytis ir dirb
ti, o ne keno nors įrankiu 
būti.

ANEKDOTAI

rūšies saliūnas.
Havana Club tiktai intro

dukcija; Kuba pagarsėjus 
romo ir kitokių likerių iš- 
dirbyste. Tenai gerai auga 
cukrinės nendrės ir visokie 
vaisiai,
vininkas yra taipgi s'avinin- 

įku romo ir kitų likerių iš- 
dirbystės.

Akmeniniais laiptais už
lipus, didžiulio pastato 
dviemis šonais stalai, apdė
ti bonkomis su vis^ciai^ 
gėrimais. Sienas puošia 
brangūs piešiniai ir visoje 
ornamentai. Baras, užkan
džiai, gėrimai veltui! Pin- 

. . . ... jtinės bonkoms susidėt taip-
laukiame, gi ame, vieni kur veKup Labai mandagus 
tai pranyko, kiti su^ Juto-! svečiams pasitikti šeiminin- 
kiais reikalais užsiėmę, >kas taikliai aiškina, jeigu 
kuomet mes nekantrauja- •• •
me. Pagaliau, vienas iš mū
siškių, iš Long Island salos 
nejudinamos nuosavybės 
biznierius, kuris beveik vi
suomet buvo ištroškęs, sa
ko: “Kogi mes laukiame? 
Einam į-miestą.” Išmarša- 
vom. Susėdus į limozinus, 
gražia pavandenio alėja 
traukiame į Havana Klubą. 
Gatvė plati, gražiai painio
mis nusodinta, šen-ten suo
leliai, aikštelės, kitam : 
ne, tarpe moderniškų pu
siau dangoraižių, i 
nemažai da užsilikusių se-1 nirkomp snvpniru ir nų, ispaniško stiliaus* pa- falę kom^nS 
statų. Nemažai moderniškų pusiau,

pasitaikytų perviršis, su- 
gįžus namo, kiek tektų val
džiai taksų sumokėti. Šei
mininkas skundėsi stoka 
prasilavinimo anglų kalbos 
ir vis ragino, daugiau para
gaut ir kaip bonk'a kaštavo- 
jamojo pigiai parsiduoda.

Biznierius iš Long Island 
patėmijo, kad mažai angliš
kai kalbantis ispanas turi 

i Broo’klyno akcentą. “Gyve- 
~au kada’tai New Yorke?*-nau kada’tai wew lorkf 

so" Pasiaiškino žmogelis, jį-

versti išdeginta dykuma. 
Miesto ūkiui jis padarė 
daugiau kaip 500 milijonų 
rublių nuostolių. Uosto 
įrengimai ir ištisi miesto 
kvartalai buvo visai sunai
kinti. Fabrikai, tiltai, gele
žinkeliai buvo' išsprogdinti. 
Bet • Tarybinės Armijos- iš
vaduota Klaipėda greitai 
ėmė gydyti 
tas žaizdas, 
šerių metų 
tas ne vien 
atstatytas, bet jis žymiai 
pajėgesnis, aprūpintas žy
miai gausiau ir daug geres
niais įrengimais, negu tai 
buvo prieš karą.

priešo padary- 
Ir štai po še- 

Klaipėdos uos- 
tik pilnutinai

Skirtingi Papročiai
Belgijos sostinės Brusse- 

lio laikraščiuose neseniai 
tilpo vietinio daktaro Mare 
Lanval raštas apie tūlus 
moterų papročius. Dakta
ras M. Lanval esąs Belgijoj 
žinomas psichologas ir ra
šytojas. Minėtame rašte 
daktaras sakosi asmeniš
kais'klausinėjimais ir pati
kimomis iš kitų gautomis 
žiniomis patyręs, jog 82 ir 
4 dešimtadaliai n u o š i lu
čių belgių ir Prancūzių 
v a d i n a m ąįj ą, nekaltybę 
skaito nesvarbiu daiktu, 
rūkymą gi — labai blo
gu elgesiu. Taip pat di
delė dauguma moterų tenai 
tikinčios, jog ištekėjus mo
teriškė privalo pasilaikyt 
savąją pavardė K kad vai
kai vadintųsi geriau moti
nos pavarde, o ne tėvo. Tas, 
esą, automatiškai legali
zuotų netekėjusiųjų mote
riškių vaikus.

Tyla yra gręsmingiausias 
atsakymas.

P. Eldridge
Surinko J. Parkus

kų vadų areštavimas ir baudimas. Pagaliau valdžia už
puolė Australijos Komunistų Partijos centrus, juos iš
draskė ir uždarė. Dar ir to neužteko.. Ji pravarė par
lamente nutarimą, kad Australijos Komunistų Partija 
nelegališka, priešvalstybiška organizacija.

Šitie valdžios žygiai pastatė ant kojų visus Australi
jos laisvės ir demokratijos šalininkus. Prasidėjo masinė 
agitacija ir judėjimas prieš tą australišką “McCarran 
įstatymą.” Reikalas atsidūrė Australijos aukščiausiam 
teisme. Teismas šešiais balsais prieš vieną nusprendė, 
kad tas įstatymas priešingas Australijos konstitucijai ir 
demokratijai, kad Komunistų Partija turi teisę degališ- 
kai, viešai gyvuoti ir veikti.

Tai labai didelis demokratijos laimėjimas.

krautuvių su visokiausio
mis amerikoje gamintomis 
prekėmis. Išraižęs plačias 
ir siauras gatveles, limozi- 
nas įsuko į erdvų akmenais 
išgrįstą kiemą. Vos tik ka
rai sustojo, mus apspito 
būriai vaikų ir sutartinai, 
rankas atkišę “Gimi!” Vai
kus šėką suaugesni, mote
rys ir seniai.

Havana Club yra didžiu
lis, su daugeliu balkonų pa
statas. Viduje pastato, kaip 
kad nedideliame kieme, au
ga medžiai verandose pri
sodinta gražių augmenų, 
gėlių. Pastatas statytas 
1720 m. kaipo ispanų her
cogo Bayona buvusi rezi
dencija, dabar brangesnės

Troškulį apraminę, to 
matosi j paį kjemo kitame šonevpasi- 

‘ \usi- 
padalinti 

vykome vakarie
niauti. Turistams vedžioti 
vadai, ypač amerikiečių, ne
ves į vidutinį bei prastesnį 
restaurantą. Nuvežė mus į 
geros rūšies įstaigą, kur 
pietūs iki devynių vakaro 
$3, o vėliau, kuomet artis
tai atvyksta svečius palink
sminti, kainos mainosi. At
vykom puse astuonių. Sve
čiai tiktai pradėjo rinktis. 
Patarnautojai uniformuoti; 
viskas blizga, prabanga, 
perdėtas mandagumas. “Tai 
čia, matyt, daug amerikie
čių atvyksta,” pastebėjau 
šeimininkui. “O, ne, Kuboje 
yra daug turtingų žmonių, 
kurie myli Šią įstaigą lan-

(Daugiau btis)
- - ■ rn - ------------------- ' ' 1 U1

Californijos Nacionalč Gvardija savo kempėje iike-'' 
le iškabą: “f Tokyo!” Ji ten siunčiama sustiprinti 
rikoS ginkluotas jėgas.

leo

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penk., Kov.-Mar. 1951



Nauji;, keisti 
“mokslai"
Jumoras

Floridos Universitetas ruo
šiasi įvesti pamokas, kaip 
išvystyti sveiką juokingu- 
mą-jumorą. Profeso r i u s 
W. F. Moore sako, daugelis 
žmonių juokiasi iš keistų 
atsitikimų kitiems, bet 
pyksta, jeigu jiem patiem 
tatai atsitinka.

Jei, pavyzdžiui, Jonas pa
slysta ant bananos lupynos 
ir pargriūva, tai Baltrus 

i juokiasi. Bet jei pats* Bal
trus paslydęs pliumptelėja 
ant žemės, tai keikia.

Reikėtų išmokti ir pa
tiems iš savęs juoktis, sako 
prof. Moore, aiškindamas 
tų pamokų svarbą.

WŠvįs
Gomeli Universiteto na- 

• mitfpų reikalų kolegija ne
seniai atidarė pamokas, 
kaip vyrai turėtų sugyven
ti su uošvėmis (savo žmonų 
motinomis). •

Vedusieji studentai duoda 
pavyzdžius iš savo patyri
mų.

“Kauboisai”
Fort Lewis A. and M Ko

legija, Colorado valstijoje, 
įvedė pamokas, kaip raiti 
vyrai turėtų galvijus ganv- 
ti ir nuo vagių saugoti. Ta 
kolegija turi 10 ketvirtai
nių mylių ganyklą ir 300 
karvių. 

* * •
Moterys kaipo 
namų taisytojos

New Yorke vra mokvkla 
vardu/ Know-How Work- 

’ shop.’ Ji mokina šeiminin
kes, kaip taisyt sulūžusias 
kėdes, sofas, prakiurusius 
vandens vamzdžius (pai- 
pas), sugedusius elektri
nius prietaisus ir kt.

Pennsylvania doč”
Muhlenberg Kolegija pra

dėjo dėstyt ir Pennsylvani- 
jos “dočmanų” kalbą. Tai 
yra nusenusi, darkyta vo
kiečių kalba.

Mandagumas
Kentucky Universitetas 

įvedė mandagumo pamo
kas, kaip tos valstijos gy- 

' ventojai turėtų gražiai elg
tis su atvažiuojančiais iš 
kitų valstijų keleiviais.

Daugiausia mandagumo 
studjtntų yra gazolino sto
čių tarnautojai, taksių ve- 
žiWi' valgyklų tvarkytojai 
ir viešbučių tarnautojai.

Motinoms ir vaikams
Vassar Kolegija įtaisė pa

talpą ir priežiūrą kūdi
kiams, kad jaunos jų moti
nos tuo tarpu galėtų lanky
ti kolegines pamokas.

• 
Farmiški šokiai

New Yorko Universiteto 
Mokytojų Kolegija įvedė 
Tarmiškų šokių ir dainų pa
mokas studentams, kurie 
nori farmose gyventi.

Kaip merginėti
Bowling Green Valstijinis 

Universitetas, Ohio, buvo 
atidaręs' pamokas studen
tams, kaip pasigerinti mer
ginoms, kad jos sutiktų su 
jais į teatrus eiti, “deltas” 
tui'fp ir šiaip draugauti.

Pamokos greitai užsidarė. 
Pasirodė kad studentai ir 
be to gana išsilavinę kas 
liečia merginas. N. T.

GYVULIŲ .NAUDOJIMAS MOKSLINIAMS BANDYMAMS
Tūli žmonės priešingi gy

vų gyvulių naudojimui, da
rant daktariškus ir kitus 
mokslinius bandymus. Jie 
ypač smerkia pjaustymą bei 
kitas bandomąsias operaci
jas gyvuliams.

Toki žmonės vadinasi an- 
ti-vivisekcijonistais. šis pa
vadinimas susideda iš trijų 
lotyniškos kalbos žodžių: 
anti — prieš, vivus — gy
vas ir sekto—pjaustau, ka
poju.

Kuomet New Yorko vals
tijos seimelio komisija 
pereitą savaitę svarstė 
Hatch-Metcalf’o pasiūlymą 
leist naudot gyvulius moks
liniams bandymams, tai an
ti - vivisekcijonistai sukėlė 
didžiausią trukšmą. Jie rė
kė, jog tai “neatlei s t i n a s 
žiaurumas!” Trukšmauto- 
jams nutildyti buvo pa
šaukta net valstijinė polici
ja. Bet seimelio komisija 
užgyrė tą sumanymą, kuris 
sako:

Valstijos sveikatos komi- 
sionierius pažymės tinka
mas mokslines įstaigas bei 
laboratorijas, kurioms gali
ma duot leidimas vartoti 
gyvulius bandymams.

Valstijinis sveikatos de
partments galės užgrobt 
benamius arba nepageidau
jamus gyvulius bandymams 
daryti užgirtose laboratori
jose. Nes tie gyvuliai yra 
gaudomi ir žudomi tam ti
krose miestinėse įstaigose.

Panašius įstatymus dėl 
benamių ar paklydėlių gy
vulių . varto jimo moksli
niams tyrimams jau turi 
trys valstijos ir 29 dideli 
miestai.

Kur tokių įstatymų nėra, 
tai pelninkauja savotiška 
juodoji rinka — grobia, va
gia gyvulius ir pardavinėja 
juos laboratorijoms, bandy
mų įstaigoms.
šimtai tūkstančių gyvulių 
bergždžiai sunaikinama

New Yorko valstijos 
miestuose, turinčiuose po 
daugiau kaip 5,000 gyven
tojų, per metus yra sugau
doma 450 tūkstančių klajo
klių šunų ir kačių. Jie su- 
vežami į miestines gyvulių 
prieglaudas ir nužudomi 
nuodingų dujų kambariuo
se, jeigu niekas neatsišauc 
kia.

Tuo tarpu mokslinės la
boratorijos New Yorko 
valstijoje turėjo bandy
mams pirkti šunis ir kates 
iš kitų valstijų biznierių, 
pardavinėjančių tokius gy
vulius.

Taigi dabartinis pasiūly
mas valstijos seimeliui sie
kia pašalinti tą keistą ne
sąmonę.

ANGLIJA PRIIMA 
ČECHĄ PABĖGĖLĮ

London. — Anglija suti
ko priimti ‘ apsigyvenimui 
dr. B. G. Kratochvilą, bu
vusį Čechoslovakijos amba
sadorių Indijai. Jis iš tąn 
pabėgo, nesutikdamas su 
savo valdžios politika

(Čechoslovakijos spauda 
vadina Kratochvilą tėvynės 
išdaviku.)

uz-
grū-

Rio de Janeiro, Brazili
ja.—Policija buožėmis dau
žė jaunuolius demonstran
tus, reikalaujančius 
draust atom-bombą; 
mojo šaudyti. 

0

Begaliniai svarbus dalykas 
medicinos mokslui

Įžymus amerikietis gydy
tojas Howard A. Rusk to
dėl rašo spaudoje:

—Medikaliai tyrimai kuo 
labiausiai priklauso nuo 
daromų gyvuliams bandy
mų, kaip matysime iš ke
leto sekančių pavyzdžių:

Bantingo ir Besto pada
ryti bandymai šunims pri
vedė prie insulino išradimo. 
O insulinas yra nepavaduo
jama gyduolė 
(diabete) ligoniams, 
pat dar 
naudoti 
insulino 
krinti.

Iš gyvulinių bandymų yra 
patirta, kaip gydyt žmones 
nuo pragaištingos maža
kraujystės.

Tūkstančiai pelių, krali-

cukraligės 
Taip 

ir šiandien reikia 
kralikus (triušius) 

stiprumui pati-

Senoviniai žmones nebuvo
Kilnojamosios raidės 

spausdinimui yra laikomos 
europiečio Gutenbergo iš
radimu, padarytu 1448 me
tais.

Bet kinai Šanghajaus 
apylinkėje jau 1200' metais 
naudojo molines kilnojamas 
raides savo knygom spaus
dinti. O korėjiečiai apie tą 
patį laiką vartojo jau nu
lietas metalines kilnojamas 
raides.

Amerikiniuose muzėjuose 
yra senovės indusų knygų, 
kurios atspausdintos kilno
jamomis medinėmis raidė
mis už kelių šimtu metų 
pirm Gutenbergo gimimo.

Amerikiniai įstatymai 
apie asmenų ir nuosavybės 
teises yra žymia dalim pa
remti senovės Romos įsta
tymais. Bylų vedime taip 
pat laikomasi įvairiu seno
vinės Romos taisyklių.

Bet Babilonijoj prie Ham
murabi karaliaus buvo pa
našūs įstatymai pagaminti 
jau 2,000 metų pirmiau, ne
gu Romoje. Ir jie parašyti 
aiškia, lengva kalba.

Senovės žydai taipgi pa
siskolino" tūlus Hammurabi 
įstatymus. Taip antai, kny
ga Levitikus žydiškoje Bi
blijos dalyje įsako sudegin
ti žentą, jeigu jis turėtų ly
tinius susinėsimus su savo f I 
pačios motina. Tokią baus
mę skyrė ir H a m m urabio 
įstatymas.

Amerikos biznieriai di
džiuojasi, kad šioje šalyje 
taip plačiai išvystyta daik
tų pardavinėjimas išmokes- 
čiais (installment). Bet tai 
nėra amerikinis išradimas.

Atkastos molinės raštų 
lentelės Gasure, arti šian
dieninio Kirkuko, liudija, 
kad jau 2180 metais pirm 
krikščioniškosios gadynės 
tenai buvo už išmokesčius 
pardavinėjamos visokios 
prekės.

Amerikonai įsitikinę, kad 
jų tautietis Benjamin 
Franklin buvo ankstyviau
sias išradėjas elektros sri
tyje. Jis gimė 1706 ir mirė 
1790 metais. Bet senoviniai 
egiptėnai jau pirm 300 me
tų naudojo elektrines bate
rijas, aptraukiant aukso bei 
sidabro plėvele daiktus, pa
darytus iš pigiųjų metalų. 
Tai angliškai va d i n a m a s 
“pleitinimas.”

Senovės Romos / imperija 
jau pirm dviejų tūkstančių 

kų ir šunų buvo panaudota, 
iki tapo išvystyti stebėtini 
sulfa ir penicillin vaistai.

Darant mažyčiams viš
čiukams bandymus, suras
ta, kaip apsaugoti geltligės 
ligonius nuo mirtino krau
joplūdžio.

Prie pellagros išgydymo 
prieita, surandant gyduolę 
šunims nuo “juodojo liežu
vio” ligos.

(Gyvuliai ir žmonės ser
ga pellagra, kai jų maiste 
trūksta vitamino G. Tada 
skauda liežuvį, parausta 
kaklas ir rankos, sugenda 
nervai, kankina nesiliau
jantis viduriavimas ir kt. 
Vitamino G apsčiai yra 
mielėse, piene, mėsoje ir 
kiaušiniuose.)

Naudojant šunis bandy
mams, buvo išvystyta ope
racija gelbėti “mėlyniems” 

metų gamino “konkrytą,” 
nepaprastai stiprų akmeni
nį cementą. Jai buvo žino
ma ir infliacija — perka
mosios pinigų vertės nu
puolimas, didelis pre kių 
pabrangimas, lyginant su 
nusmukusiais pinigais, ypač 
imperatoriaus Dioklecijano 
laikais.

Parakas yra senovinių ki
nų išradimas, o ne europie
čių. Apie paraką europie
čiai sužinojo iš prekiavusių 
yergais arabų.

Beveik niekas šiandien 
nekalba apie didžią buvu
sią negrų imperiją aplink 
Timbuktu miestą, Afrikoje. 
—Timbuktu yra dabartinė
je francūzų kolonijoje Va
karų Afrikoje.

Audyklos toje negrų im
perijoje iau 900 metų atgal 
gamino labai gražius spal
vinius aksomo (mašasto) 
audeklus.

Timbuktu miestas tada 
turėjo 200,000 gyventojų. 
Plačios jo gatvės buvo ap
sodintos keturiomis eilėmis 
medžių iš vienos ir kitos 
pusės. Valdiniai rūmai bu
vo iš akmenų dailiai pasta
tyti. Timbuktiečiai tada tu
rėjo gana tinkamą raidyną 
savo raštui ir gerus įstaty
mus dėl nuosavybės ir žmo
nių dorovės.

Šiandien gi francūzų glo
boje Timbuktu yra tik ap
smukęs 5,000 gyventojų 
miestelis.

Plačiai žinoma, kaip ne
švarūs šiandieniniai Indijos 
miestai. Atkasimai arti Ka
rachi, Pakistane, Indijos 
pussalyje, atidengė, jog se
novėje ten buvo geriau da
lykai tvarkomi. Atkasti 
Mohenjo-Daro miesto pa
laikai rodo, jog tai buvo 
puikus, švarus miestas pirm 
5,900 metų—gatvės plačios, 
daug aukštų namų, požemi
niai vamzdžiai srutoms nu
leisti ir maudyklė (vonia), 
beveik kiekviename name.

Čikama klonyje Peru res
publikoje, Pietinėje Ameri
koje ,yra griuvėsiai 50 my
lių ilgio vandentiekio, kurį 
inkai (peru’inįai indijonai) 
iškasė ir įrengė daugiau 
kaip, tūkstantis metų atgal. 
Statant vandentiekį, buvo 
iškasta ir tolyn nugabenta 
5 milionai tonų žemės.

Ispanai, užkariaudami Pe
ru. 16-me šimtmetyje, vado
vaujant Pizarrui, nuteriojo

kūdikiams, 
pata r n a v o

naujagimiams 
Suneš taipgi 
nervų ir kraujagyslių ope
racijoms ir geresniam žaiz
dų gydymui.

Per Rhesus beždžionių 
tyrimus buvo surastas ypa
tingas kraujo veiksnys, va
dinamas Rh faktorius.

(Jeigu vyro kraujas turi 
Rh veiksnį, o žmonos krau
jyje jo nėra, dėl to būna 
sunkus, pavojingas gimdy
mas, ir dažnai gręsia kūdi
kiui mirtis bei nesveikata. 
Jei moteries kraujyje yra 
Rh veiksnio, o vyras jo ne
turi, taip pat grūmoja pa
našios nelaimės. Todėl pa
tartina ištirt abiejų lyčių 
kraujas dėl Rh veiksnio 
pirm susituokiant.)

Taip, patyrimai įgyti per 
bandymus gyvuliams išgel
bėjo milionų žmonių gyvy-

taip atsilikę
faktinai visą aukštą tuome
tinę Peru civilizaciją—su
ardė vandentiekius, sunai
kino laukų drėkinimo įren
gimus, visuomeninius pa
status ir kultūrinius pasie
kimus. Taip jie nusiaubė 
Inkų Imperiją.

Inkų šalį užėmus, ispaniš
ka valdžia dar ir iki šiol ne
atkūrė puikiųjų senovinių 
pastatų.

Uolų urve D o r g d o n e 
Franci jo j, atrasta ant “sie
nų” artistiški senovinių 
žvėrių paveikslai, nupiešti 
pirm 25 tūkstančių metų. 
Paveikslai toki tikroviniai 
ir vaizdingi, kad jais gėrisi 
ir šiandieniniai artistai.

Senovės Babilonijoje bu
vo taip gerai įtaisytas lau
kų drėkinimas, jog Tigro ir 
Eufrato upių klonis išmai
tindavo 50 milionų žmonių. 
Kai kurie drėkinimo kana
lai iki 400 pėdų pločio buvo 
iškasti pirm 5000 metų.

Ilgainiui drėkinimas buvo 
apleistas; vieton derlingų 
dirvų ir sodų susidarė dy
kumos. Ir dabartiniame Ira
ke tas klonis vos išmaitina 
8 milionus gyventojų.

Žydų karaliaus Hezekijo 
laikais, 700 metų pirm 
krikščionių gadynės, buvo 
per kietą uolą iškaltas 1,- 
777 pėdų ilgio Siloam ka
nalas vandens plaukimui į 
Jeruzalę, dirbant tiktai kū
jais, kaltais ir kitais pa
prastais įrankiais.

Iš senovinio graikų isto
riko Plutarch o raštų mato
me, kad „egiptėnai jau pirm 
2,000 metų mokėjo pasida
ryt garu varomas mašinas.

Taigi senoviniai žmonės 
kaip 
žmo-

nebuvo toki “buki,” 
daugelis šiandieninių 
nių įsivaizduoja.'

K.

Taftas ragina uždaryt 
karinį Marshallo fondą

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas ragino sustabdyt 
karinę Marshallo plano pa
ramą vakariniams Europos 
kraštams.

To vieton Taftas siūlė pi- 
nigihiai-medžiąginę paspir
tį atsilikusioms šalims pa
gal Trumano Ketvirto 
Punkto programą — padėt 
išvystyt pramonę ir ūkį to
se šalyse, stiprinant jas 
prieš komunizmą. 

be. Net ir pats biologijos 
—gyvybės mokslas rymo 
ant gyvulių tyrinėjimo.
Anti-vivisekci jonistų 
pasakojimai

Jie pasakoja, kad medika
liai mokslininkai žiauriai 
elgiasi su. gyvuliais, kanki
na juos, vaistais apmarin
dami gyvulius tiktai viena
me atsitikime iš dvidešim
ties.

Anti-vivisekcijonistai už
miršta, jog apmarinimas 
(anestetikais) reikalingas 
tik tokiuose bandymuose, 
kur vartojama chirurgija - 
operacija.

Didžioji dauguma gyvu
lių yra naudojama gyduo
lėms ištirti, įvairių maisto 
produktų svarbai sužinoti, 
vitaminų veikmę patikrinti 
ir kitiems dalykams, kurie 
neskaudina gyvulio.
žmoniškas apsiėjimas 
su gyvuliais

Northwestern Universite
to medicinos profesorius 
dr. Andrew C. Ivy, atrem
damas žiaurumų priekaiš
tą sako:

“Mažai tėra tokių eilinių 
žmonių, kurie žinotų, kad 
išsilavinę' mokslininkai da
ro gyvuliams bandymus 
tiktai universitetų labora
torijose, medicinos kolegi
jose, ligoninėse ir vaistų ty
rinėjimo įstaigose. Taipgi 
mažai kas supranta, jog pa
čiam mokslininkui reikia 
gražiai elgtis-' su gyvuliais, 
norint įgyti jų pasitikėji
mą. Lengvą yra pasverti 
šunį, surinkti jo šlapumą ir 
dirbti, kartu su juo tol, kol 
šuva nebijo. Bet kai tik gy
vulys pasidaro baikštus ir 
susierzina, jis jau nenori 
bendradarbiauti; tuomet jis 
tampą beveik netinkamas 
bandymams ir gali padaryt 
nuostolių, niekais paversda
mas iki tol atliktus tyri
mus. Mokslininkai todėl 
turi, kiek tik įmanydami, 
'stengtis, kad išlaikytų savo 
gyvulių pasitikėjimą.”

Gyvulių žudymas maistui
Anti-vivisekcijonistai pri

kaišioja, kad per bandymus 
gyvuliai dažnai nužudomi. 
Mokslininkas gali jiems at
sakyti: “Taip, gyvuliai žū
va, kad žmonės galėtų gy
venti. Gyvuliai taip pat 
domi maistui, avalams 
drabužiams.”
Keistas lėšų eikvojimas

Vien Didžiajame New 
Yorke per metus sugaudo
ma 214,700 šunu ir kačių, 
ir tiktai 4,800 žmonių atsi
šaukia, reikalaudami su
grąžinti jiems tuos gyvuliu
kus. Visi kiti sugaudyti šu- 
nes ir katės nužudomi nuo
dingomis dujomis tam ti
krose patalpose.

Gyventojai turi mokėti 
taksus už benamiu , šunu ir 
kačių gaudymą ir naikini
mą. Tuo tarpu mokslinės 
įstaigos turi, iš kitų, valsti
jų pirkti gyvulius bandy
mams . O už tai gyventojai 
taip pat užmoka tiesiogi
niai ar netiesioginiai. Di
džiausias gi nuostolis iš už
draudimų naudot gyvulius 
bandymams yra tas, kad 
pančiojarna# mokslo progre
sas ir todėl be laiko mirš
ta žmonės, — sako baigda
mas dr. Rusk. N. M.

zu-
ir
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Jie perdaug 
nesiskubino
Jie nesiskubino

Green B a v. Wis.—Atėjo į 
policijos stoti vyras ir pasi
skundė, kad jo pati dingo.

Policininkas užklausė:
—Kaip seniai pati pasiša

lino?
Vyras atsakė:
—18 metų atgal.

San Francisco. — Pirm 80 
metu motina davė savo sū
nui Irwinui S. Pierce’ui sti
klinę uogų košės (džiam). 
Ir tik dabar jis tą uogienę 
valgė. Sako:—Ilgiau iš
kęsti negalėjau.

Westerly, Rhode Island.— 
Viena moteris neseniai 
parašė laišką Worcester, 
Mass., miesto valdybos raš
tininkui :

—1890 metais aš įkritau 
į atdarą anglies duobę prie 
Hotelio Pleasant ir susižei
džiau. Aš manau, miestas 
turėtų man šiek tiek atly
ginti už sužeidimą.

Chicago. — Vienas vyras 
pastaromis dienomis atėjo į 
laikrodžių krautuvę ir pa
reikalavo sugrąžint jam 
laikrodėlį, kurį jis davė pa
taisyti pirm 21 metų.

valdžia, pagalinus, 
karo veteranui Ri- 
Claberiui $347 če- 
sugrįžimo kelionės 
Kubos j Jungtines

La Crosse, Wis. — Wash- 
ingtono 
atsiuntė 
chardui 
ki kąip 
lėšas iš
Valstijas.

Karas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Ispanijos Kubo
je buvo 1898 metais.

North Leavenworth, Kan
sas. — Vienas gyventojas 
pranešė policijai, kad prie 
jo namų kažin kieno palik
tas automobilis.

Policija užklausė, kaip se
niai.

Žmogus atsakė, “oo, jau 
apie pustrečių metų.”

Carthage, Missouri.—Ja
cob Sullivan 1927 metais 
persiskyrė su savo žmona 
Eula. Dabar jiedu iš naujo 
susivedė. Jacob yra 78 me
tų amžiaus, o Eula 73 metų. 
Jacob sakė:—Pasirodo, jog 
mudu viens kito pasiilgo
me.

New York. — Neseniai 
atėjo moteris į Francijos 
laivų linijos bagažo sandė
lį ir užklausė apie savo pa
liktą skrynią.

—Kada tamsta ją čia pa
likai ? — pasiteiravo bagažo 
prižiūrėtojas.

—1914 metais, — atsakė 
moteris. P. S.

KEISČIAUSIA ČIANGI- 
NINKŲ PASAKA

Formoza. — Čiang Kai-- 
seko kinai tfa u t i n i n k a i 
skleidžia dar negirdėtą pa
saką ,kad Kinijos komunis
tai “planuoją išžudyt 200 
milionų žmonių, idant su- 
mažint gyventojų skaičių.”

(Kinijos Liaudies Respu
blika turi apie 475 milionus 
gyventojų.)

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas svarsto pa
siūlymą draftuot jaunuo
lius, pradedant nuo 18 me
tų ir 6 mėnesių amžiaus.

į



Žymusis mokslininkas ir 
humanistas Pirogovas

ir iškilmingai palaidoti.
Daugelio, net garsių to 

meto chirurgų, iš aukšto 
žiūrinčių į anatomijos stu
dijavimą, žinios buvo ne
aukšto lygio. Vienas tokios 
pažiūros rezultatų buvo pa
cientus kankinantis ilgu- 

vykdomų

A. I. Kuprinas yra para
šęs puikų apsakymą “Ste
buklingas daktaras”. Senas 
gydytojas, išėjęs pasivaikš
čioti į parką, sutiko ten be
darbį, besirengiantį nusižu
dyti. Gydytojas atkalbėjo 
netekusį vilties žmogų nuo 
sumanymo ir kartu su juo I mas operacijų, 
nuvyko pas jį namo. Gydy- dargi be to be anestezijos 
tojas suteikė sergančiai, ba-f»(nuskaudinimo). Todėl jau- 
daujančiai šeimai medici- nas Pirogovas, 1828 metais 
nos pagalbą ir išėjo, nepa- baigęs universitetą, nu
sakęs, kas esąs. Be recepto, i sprendė pirmiausia puikiai 
jis ant stalo, po dubenėliu,; išstudijuoti chirurginę žmo- 
nepastebimai paliko stam- i gaus anatomiją. Jis uoliai 

dirbo ištisus penkerius me
tus, dienas ir naktis pra
leisdamas anatomijos teat
re, darydamas daugybę fi
ziologinių eksperimentų. 
Būdamas 22 metų amžiaus, 
N. I. Pirogovas puikiai ap
gynė disertaciją daktaro 
laipsniui gauti. 

1836

Tačiau karo ministro nuro
dymu skundas negavo ei
gos. Pasipiktinęs Pirogovas 
tada nusprendė išeiti iš a- 
kademijos. Draugai su di
deliu vargu perkalbėjo j j 
atsiimti pareiškimą.

Ypatingai įtemptai kovo
ti prieš konservatyvizmą ir 
šlykštų piktnaudžiavimą 
Pirogovui teko apgultame 
Sevastopolyje Krimo karo 
metu. Pirogovas dirbo ne
sutvarkytose ligoninėse, ne 
kartą buvo apšaudomas ir, 
nepaisant viso to, buvo ku
pinas energijos ir patrioti
nio entuziazmo. Per diena 
Pirogovas apžiūrėdavo šim
tus sužeistųjų, organizuo
davo jų pergabenimą, ne
žiūrėdamas nuovargio ope
ruodavo ir tuo pat metu e- 
nergingai kovojo prieš ca
ro valdininku beširdi for
malizmą ir vagiliavimus. 
Milžiniškas patyrimas, kurį 
Pirogovas sukaupė karo 
metu, apibendrintas jo 
“Bendrosios karinės lauko

Pirogovaši chirurgijos pagrinduose.”

ųio metus Pirogovas pralei
do savo dvare, .Vyšnios kai
me, arti Vinicos. Čia jis gy
dė ligonius) ir rašė savo me
muarus. Pirogovas mirė 
1881 metų gruodžio 5 dieną. 
Jo kūnas buvo užbalzamuo- 
tas ir palaidotas šeimos rū
syje. Mūsų dienomis kaime, 
kur mirė Pirogovas, įsteig
tas jo vardo muziejus.

A. Lurje.

Detroit Mich.
Palevičius pagydė!

Kokia tai epidemija užėjo 
ant Detroito ir žmones pradė
jo sirgti; sako, būk tai influ-

Dr.

li
ti k 
to

enza, ar kokie kitokie nuo
dingi “šalčiai.” Susirgo net 
keli šimtai mokytojų mokyk
lose ir šiaip labai daug žmo
nių ; j ligonines neįleidžia 
gonių lankytojų (išskyrus 
artimus gųnines), būk tai 
dėl, kad siaučia influenza.

Neaplenkė ir manęs, ir ma
ne toji epidemija parsivertė 
lovon. Dvi dienas gulėjau lo
voj laukdamas — “gal pra
eis” ? Bet kur tau! Darėsi vis 
blogiau. Tuomet mano šeimy
na pašaukė daktarą Palevičių. 
Ir iačiu daktarui Palevičiui, 
jis greit atvažiavo, išegzami- 
navo, per savo aparatus iš
klausė, kas darosi mano kūne, 1 ligoninėn, tai gal būtų reikėję 
išrašė dvejopų vaistų ir įsakė, ilgai gydytis? 
kaip užsilaikyt. Pasakė dak
taras, kad

nėra ir tuojau būsi sveikas.” sus kitus apžiūri ir gydo nuo- 
Kai pradėjau tuos vaistus širdžiai.
imt, tai rodėsi, kad kas nors Į 
su ranka pradėjo tą ligą 
stabdyt; taip tie vaistai sma
giai veikė, kad jau j antrą 
dieną galėjau pasikelt iš lo
vos ir vaikštinėti po kamba
rius. Bet daktaro buvo už
drausta eiti gatvėn, kad ne- 
perpūstų šaltas vėjas. Prisi
laikiau daktaro patarimų ir 
dabar, rašant šiuos žodžius, 
liga jau visai baigia išsikraus- 
tyt, ir manau vėl, na — galė
siu dainuot... Bet jei būčiau 
pakliuvęs prie kokio nors nie
ko nepaisančio daktaro arba

Taigi daktaras Palevičius 
pavojaus didelio mane greit pagydė. Jis ir vi-

Mikas Detroitietis.
P. S. Iš kur toji epidemija, 

kodėl taip zųnonės pradėjo 
sirgti — niekas nežino. Utf 
tik neužnešė tų ligų Staibio 
dūmai iš pypkės? Kad bu<To 
šalta žiema, tai “šiūr” Stali
nas kaltas, nes jis tuos šaipus 
ir sniegą atsiuntė iš Sibiro.

M. D.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

bią pinigų sumą. Kada iš 
, vaistinės buvo atnešti vais

tai, signatūroje (recepto 
nuoraše) buvo užrašas: 
“Pagal profesoriaus Piro
govo receptą.”

Šis apsakymas pagrįstas, 
anot Kūprino žodžių, tikru 
faktu. Panašių faktų įžy-' 
maus gydytojo - humanisto ’ 1836 metais 
N. I. Pirogovo gydymo i pradėjo Dorpato (Jurjevo) 
praktikoje buvo nemaža.; universitete skaityti chirur- 
Ištikimas tauriosioms rusų; gijos paskaitas. Jis pasiro- 
medicinos tradicijoms, Pi- į de pirmaklasiu chirurgu, 
rogovas ne tiktai nemoka- ■ neprilygstamu chirurginės 
mai gydė neturtinguosius i anatomijos žinovu. Kelio- 
ir besimokantį jaunimą, bet; nes į Paryžių metu Pirogo- 
kai kada padėdavo jiems j^as aplankė tuo metu pla- 
pinigais. Visas šio gydytojo čiai išgarsėjusį prancūzų 
ir mokslininko, pedagogo ir chirurgą Velpo ir užtiko jį 
visuomenininko gyvenimas i skaitantį Pirogovo 
— giliai idėjinio, pasiauko
jančio tarnavimo Tėvynei 
ir savajai liaudžiai pavyz
dys.

Nikolajus Ivanovičius Pi
rogovas gimė Maskvoj 181Q 
metų lapkričio 25 d., kari-, 
nes žinybos valdininko šei
moje. Vienas iš pirmųjų 
ryškių jo vaikystės įspū
džiu buvo 1812 metų Tėvy- ------ -------—................. . . . . . _ . v
nes karo įvykiai. Abėcėlė, mijos profesorium. Moksli- Į tis klausimas^ del žmogaus
iš kurios jis mokėsi rašto, ninko pastangomis prie šios Paskirties ir jo pareigos vi-
buvo rinkinys patriotinių akademijos buvo įkurtas'
karikatūrų, pajuokiančių pirmas Rusijoje anatomijos 
Napoleoną ir prancūzus. 
“...Šitos karikatūros, —vė 
liau kalbėjo Pirogovas, — i gausūs pacientai ir moks- 
...anksti išugdė manyje mei- i leivija. Jį mylėjo už papras- 
lę mano Tėvynės garbei”.

Iki 14 metų berniukas 
mokėsi privatiniame pensi
onate. Nelauktas tėvo nu
skurdimas vos tik nenu
traukė tolesnį Pirogovo 
mokymąsi. Laimei, jo- liki- darbus,— “Taikomąją ana-Į vienam.” 
mu gyvai susidomėjo- jų tomiją” ir vėliau — “Topo- 
šeimos draugas profeso- grafinę anatomiją.” 
rius Muchinas, medicinos Pirogovas pirmas pašau- 
mokslų fakulteto dekanas, lyje ištyrė ir pradėjo var- | 
Nors į universitetą nepri-toti operuojant lauko sąly-y 
imdavo jaunuolių, jaunes- , gose eterio narkozę. Jis iš-j 
nių kaip 16 metų amžiaus, rado ir sėkmingai naudojo 
tačiau, padedant Muchinui, lūžių atvejais gipso ir krak

molo tvarstį ir pirmas, nuo 
1847 metų, pradėjo daryti 
kraujo perliejimą sužeistie
siems. Su teisėtu rusų žmo
gaus pasididžiavimu jis pa
reiškė: “Anestezijos ir 
tvarsčio privalumus . karo 
lauko praktikoje iš esmės 
mes įrodėme pirma kitų 
tautų.” Pagal specialistų 
atsiliepimus netgi vienas 
Pirogovo kaulų plastinės o- 
peracijos metodas galėjo 
padaryti jo vardą nemirtin-

Grįžęs į Peterburgą, Pi
rogovas pasitraukė iš me
dicinos - chirurgijos akade
mijos. 1856 metų rugsėjo 
mėnesį jis buvo paskirtas 
Odesos apygardos kurato
riumi, nuo tol stojęs į nau
ją veikimo dirvą — pedago
go ir visuomeninio veikėjo.

i naujo ! J kiekvieną pasisakymą 
veikalo vertimą — “Chirur- į nepaperkamo, tyro žmo- 
ginė arterinių indų ir fas-. 2>a.us> kuris, susitikęs carą, 
ciju anatomija”. Šusižavė-.drįso jam atvirai(pasakyti 
įes Velpo pareiškė Pirogo-1tiesos rodžius, progresyvus 
viii: “Ne jūs turite iš ma-!rusi* visuomenes sluoksniai 
nes mokytis, o aš turiu , iš! įsiklausydavo su dideliu de- 
jūsų mokytis.” * ‘Įmesiu ir pritarimu. Ypa- 

1841 metais išsipildė Pi- didelį įspūdį padarė 
rogovo svajonės: jis buvo mokslininko straipsnis Gy- 
paskirtas Peterburgo medi- veninio klausimai”, kuria- 
cinos - chirurgijos akade-:1™ buvo iškeltas jaudinan-

j smerkė “luominę” jaunimo 
institutas. Peterburge Pi- ■ auklėjimo sistemą, t. . y. 
rogovą nepaprastai mylėjo i siaurai praktinį specializa- 

____________- . __________ ♦ j • • __ i. vimn nrivilponiiinfn luomu

tuma, gerumą ir už retą ne
savanaudiškumą. Pirogovas 
darė daugybę operacijų, a- 
natominių skrodimų, tuo 
pačiu metu ruošdamas 
spaudui kapitalinius

vimą privilegijuotų luomų, 
interesais.

Jis pasisakydavo prieš 
steigimą naujų privilegi
juotų mokslo įstaigų ir rei
kalavo “visuomeninio išsi
mokslinimo prieinamumo ir 

kiek-savo būtinumo visiems' ir

Pamatykite ir Išgirskite Operą

La Traviata
Sukurta žymiausio pasaulyje operų kūrėjo Giuseppe Verdi' j

Rengia LIBERTY AUDITORIUM, V
vaidins žymūs operų dainininkai ir artistai

PAOLO NOVELLO 

as Alfredo
1*1 NA SARRO 

as Vieletta

MICHEL LADIEU
as Gastonc

Nepaisant visų šių nuo
pelnų, Pirogovas tapo me- 

visą dicinos - chirurgijos lL.dicinos - chirurgijos aka
demijos k o n s e r vatyvios 
profesūros dalies pavydo ir 
intrigų auka. Akademijoje 
atsirado žmonių, kurie ne
mėgo Pirogovo už novato
riškas idėjas, talentą, są
žiningumą ir teisingumą, 
už negailestingą šeimyniš
kumo ir protekcionizmo 
kritiką. Juodašimtiškas 
publicistas Bulgarinas ap
šmeižė Pirogovą spaudoje, 
apkaltindamas jį užsiepie- 
čio Belos “plagijavimu” 
Nenuginčijamai nuneigus 
šį melą, Bdlgarinas buvo 
priverstas atsiprašyti. Šiuo 
nepasitenkinęs, Pirogovas

keturiolikametis Pirogo
vas, 1824 metų rugsėjo mė
nesį, išlaikęs egzaminus, bu
vo primtas į medicinos 
mokslų fakulteto pirmą 
kursą.

Laisvę mylinčių studentų 
aplinka gruodžio sukilimo 
išvakarėse, uždraustų Puš
kino, Rilejevo, Poležajevo 
eilėraščių skaitymas, aštri 
jaunimo kritika, nukreipta 
prieš caro režimo pikt
žaizdes, padėjo pagrindus 
progresyviems, demokrati
niams jauno Pirogovo įsiti
kinimams, už kuriuos jis 
ištvermingai kovojo 
gyvenimą.

Metai, kada Pirogovas 
mokėsi universitete, buvo 
reakcijos, ir negirdėto ob- 
skurantizmo siautėjimo me
tai. Aukštoji vyresnybė 
šventeiviškai reikalavo, kad 
aukštojo mokslo įstaigose 
mokslinės tiesos būtų pa
jungtos religijos dogmoms, 
reikalavo nutraukti “bedie
višką” anatomavimą lavo
nų, nes jie, esą, “sudaryti 
pagal dievo paveikslą ir pa
našumą”. Reikalas priėjo 
iki to, kad, pavyzdžiui/ Ka
zanės universitete visi ana
tomijos kabineto preparatai 
buvo... nuvežti į kapines padavė šmeižiką į teismą.

ažangiosios Pirogovo 
mintys, jo raginimas ruoš-- 

i.ti jaunimą idėjiškai, įkvėp- 
I tai, pilnai pasiaukojimo ko- 
' vai su supančios aplinkos 
■ ydomis sukėlė milžinišką su- 
i sidomėjimą ir pagarbą Pi- 
rogovui. Jo pasisakymus 
karštai sveikindavo tokie 
visuomeninės minties val
dovai, kaip Černiševskis, 
Dobroliubovas ir pedagogas 
Ušinskis.

Būdamas Odesos, o vė
liau Kijevo apygardų kurą* 
toriumi, Pirogovas siekė 
pakeisti įprastą biurokrati
nę - formalistinę pažiūrą į 
pedagogus ir mokinius gy
vu, tiesioginiu vadovavimu, 
glaudžiais ryšiais su visuo
meninėmis organizacijomis. 
Jo asmenyje visuomenė pa
matė tikrą liaudies švieti
mo “globėją”, kuris asme
niškai aplankydavo visus 
apygardos miestus ir mies
telius, paprastai ir nuošir
džiai kalbėjosi su mokyto
jais ir mokiniais, skatinda
vo visus gerus jų sumany
mus. Pirogovas reikalavo 
jautrios, teisingos pažiūros 
kiekvienos tautybės žmo
nėms. Visa tai buvo .ne
įprasta, griežtai prieštara
vo carizmo politikai. Įskun
dimais ir netgi asmeniškais 
raportais apie Pirogovą ca
rui juodašimtininkams pa
vyko išgyvendinti jį pirma 
iš Odesos, o po to ir iš Ki
jevo.

Paskutiniuosius gyveni-

ALEXANDER ANDROYAN 
as Barone

CONSTANCE FORTE
. as Annina

PIETRO TAORMINA 
as Germont

' Sekmadienį, Kovo-March 18 dieną ®
LIBERTY AUDITORIUM , S

110-06 Atlantic* Ave., Richmond Hill, N. Y. N .

BALETAS:

yk 
Pradžia 3:30 

Po Pietų

C A ą T :
VIOLETTA . . . . . . PINA SARRO

. ALFREDO '.N..-.................. . PAOLO NOVELLO
GERMONT .................................PIETRO TAORMINA
FLORA . . *.......................  . . •. FLORA BRUNĄ

Įžanga $1.50
* (Taksai įskaityti)

Po Operos 
šokiai

GASTONE............................ ..  . . MICHEL LADIEU
BARONE ... . . . ALEXANDER ANDROYAN
ANNINA .......................................CONSTANCE FORTE
DOTTORE . . . . . . NICOLA DE MARZO
MARCHESE ......................................... BERNARD HART

> •

Rezervuotos 
Sėdynės $2.00

STEPHEN BILLINGS - RUTH HANNAH - ADELE D’ANGELO

Didelis Choras ir Simfonijos Orkestras —
Konduktorius Oddone Sommovigo 

/ t
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS Oakland, Cal.
11-28-50 KRYŽKELES

(Istorinis Romanas)

—76—

(Tąsa)
—Tai jis gyvas paspruko?—užsidegė 

pykčiu ir ordino didikas riteris grafas 
vori Mauenas.

—Broliai Kristuje, — tyliai prabilo 
komtūras Hermanas,—leiskite man nors 
trumpai papasakoti, kaip visa tai buvo. 
Sugrįžęs iš Rittersverderio kunigaikštis 
Vytautas skubiai pradėjo stiprinti Gar- 

,dino pilį. Iš Naujojo Gardino ir iš Met- 
tenburgo parsikvietė talkon knechtų, 
samdinių ir šiaip daug žmonių. Mes 
manėme, kad Gardinui gresia koks iš lie
tuvių ar lenkų pavojus, ir mielai atleido
me savo žmones. Apie Rittersverderį dar 
nieko nežinojome. Staiga, po kelių dienų, 
atėjo į Mettenburgą su savo vėliavomis 
riteris Griežė. Mes jį įsileidome, kaipo 
savą. Bet jis, vos įžengęs į pilį, tuojau 
nuginklavo mūsų įgulą, nuėmė nuo sienų 
sargybą ir pareiškė, kad jis visa tai da
rąs kunigaikščio Vytauto įsakymu ir kad 
mes esą jo belaisviai. Pilies komtūras, 
kilnusis brolis Fridrichas, griebėsi gin- 
klGvlr norėjo išdaviką vietoje nudėti, bet 
tučtuojau pats krito Griežės kalavijo 
pervertas; aš sunkiai buvau sužeistas į 
r'ankdf; žuvo dar keli riteriai . . . Žuvo ir 
Vytauto bajorų . . . Paskiau mus visus 
išvarė . . . išvarė iš pilies, o pilį pade- 
gė!..

Ir komtūras Hermanas nebesusivaldęs 
pravirko.

—Padegė visų mūsų akyse,—verkšlen
damas pasakojo toliau komtūras,—kitus 
nusivarė į Gardiną kaip belaisvius, o 
man, senam riteriui, paskelbė gėdingą 
pasigailėjimą . . . Nenorėjau aš to pasi
gailėjimo* priimti, bet mane su dvylika 
knechtų perkėlė per Nemuną ir liepė Sū- 
davijos giriomis pėstiems keliauti į Prū
sus ir pranešti tau, kilnusis ordino ma
gistre '. . . ir visam ordinui, kad .. .

Komtūras Hermanas paslėpė delnuose 
savo veidą ir nusilpęs nutilo. Jam pa
davė vandens ir kėdę atsisėsti. Atsisėdęs 
ilgai įgalėjo ištarti žodžio.

—Ką šitas išdavikas įsakė tau, broli 
komtūre^ pranešti ordinui?—nekantriai 
paklausė maršalka.

—Jis įsakė pranešti tik, kad niekas 
veltui nepraeinąs . . . Ir . . .

Komtūras Hermanas vėl užsikirto 
verksmu.

Ordino didikai įsiklausė:
'—Ir kas—“ir”?—išėjęs iš kantrybės 

pareikalavo pasakyti grapas Plauenas. 
; —Ir kad jo kerštui dar ne galas!. .

Visi persižvelgė ir susimąstę ilgai ty- 
ėjo.

Grapas Plauenas, prisivedęs prie lan- 
;o didįjį magistrą, kažką pradėjo jam 
šnibždėti. Ordino maršalka nuleido gal
vą if' susimąstė. Paskiau pradėjo žings
niuoti po menę; o kiti visi žiūrėjo į ne- 
aimingą išvargusį komtūrą Hermaną ir 
ęažką galvojo.

—O kiek mes dar turime Vytauto 
kaitų?—paklausė tvirtovės komtūrą sto
vįs prie lango magistras.

—Iš svarbesnių tik Vytauto brolį ku- 
ligaiM&tį Zigmuntą.

—-O Smolensko kunigaikštis?

—Tavo įsakymu, viešpatie, perkeltas į 
Jurbarką kartu su Belzo kunigaikščiais 
ir bajorais.

—O Jurbarkas? . . Ak, Jurbarkas jau 
paimtas!—ir didysis ordino magistras, 
padaręs skausmingą veido išraišką, mos
telėjo ranka ir išėjo pro duris.

—Gudri lapė—visus savo įkaitus iš
viliojo,—atsiduso kažkas iš ordino didi
kų tarpo.

—Aš rašiau tuomet ordino magistrui, 
kad nereikėjo ir kunigaikštienės išleisti 
į Lietuvą, bet manęs nepaklaūse, ir štai 
dabar ko susilaukėme, — pastebėjo Ra
gainės komtūras.

—Pasakyk man,' komtūre Hermanai,-- 
kreipėsi tas pats grapas Plauenas,—tu 
sakai, kad tave atleido ąu dvylika knech
tų, tu sugrįžai tik su penkiais, o kur dar 
septyni ? ;

—Vienas miško monų užkerėtas pabė
go; du žuvo Sūdavijos girių lieknuose; 
vieną sudraskė lokys; vieną pervėrė 
strėle laukinis žmogus ,o du drugio kre
čiami pasiliko Prūsų pasieny.

—0 kaip jūs suradote kelią per Sūda
vijos girias? • '/

—Keliavome be jokio kelio ir tik 
žiūrėjome, kad tekėdama saulė būtų mū
sų užpakaly, o sėsdama—priešaky; vidu
dienį, kai pats trumpiausias šešėlis, lai
kėmės taip, kad ji šviestų mums stačiai 
iš kairiojo šono. Ir taip per vienuolika 
dienų pasiekėme ir Prūsų žemės. .

—Ir vis miškais? — klausė grapas 
Plauenas.

—Vis miškais, garbingas pone. Kar
tais per visą dieną keliaudavome, kaip 
požemiais, ir tik palypėję į aukštesnius 
medžius pamatydavome dangų ir saulę... 
Baisūs miškai, garbingas pone.

—O šiaip žmonių ir ūkių ar užėjote 
Sūdavijos miškuose? . .

—Vienur kitur buvome užėję, bet 
žmonės, pamatę mus, tuojau pabėgdavo 
į girią. Ūkių jie neturi jokių, tik ropes ■ 
sodina. Verčiasi medžiokle. Jų pašiū
rėse visur rasdavome''džiovintos žvėrie
nos ,riešutų, grybų ir keptų ropių. Žmo
nės, kuriuos tik iš tolo matėme, atrodė 
labai baisūs: pusnuogiai, plaukais ap
augę, nuo galvos kaltūnai maskatuoja. 
Vienintelis jų ginklas — tai lankas ar 
buožė, o mėgiamasis valgis — kepta ro
pė. Vienoj vietoj užtikome lyg trobų. 
Pasirodė, tai Vytauto girininkai, bet ir 
jie, pamatę mus, susėdo ant arklių ir 
pabėgo. Buvome užėję ir visai laukinių 
žmonių . . . Vieną kartą žiūrim, raiste 
kažkas knibžda: priėjome arčiau — ogi 
nuogi vaikučiai; purvini, plaukuoti, di
deliais pilvais, išpurtusiais veideliais. 
Kai pamatė mus, kad pradės cypti. Iš 
krūmų iššoko pirma pilvotas vyras, pas
kum stora, didelėmis krūtimis, kaip mai- . 
šais, moteris ir kad nėrė į girią. O vai
kučiai čia pat išsislapstė raiste. Nesu
skubome nė vieno ir pagauti. ’ .

—O * koks laukinis pervėrė strėle 
knechtą?

—Kad mes gerai ir nepamatėme :v 
šmėstelėjo krūmuose kaltūnas, suzvimbė 
strėlė, knechtas ir išvirto.

(Bus daugiau) J •••

Sulauktuviu balius
Susilaukėme svečių ir vieš

nių. Turėjome ir tokių, kurie 
šį miestą apleidžia.

Vasario 11 d. turėjome d. 
Eugenijos Karosaitės ir jos 
sūnelio Rony (4 metų am
žiaus) sulauktuviu balių. Jie 
čia atvyko pas savo tėvelius 
J. ir K; Karosus.

Kadangi jų duktė Eugenija 
yra LLD kuopos narė, tai 
gražus būrelis susirinkome 
pagerbti viešnią ir svečią. 
Draugai ir draugės susidėję 
įteikė jiems gražią dovanėlę.

Dar čia noriu priminti, kad 
draugai Taraškai neseniai 
persikėlė į mūsų kuopą. Jie 
atvyko iš Bostono, Mass. Jie 
paaukavo maistą.

Kovo 13 d. Eugenija ir jos

prezidentu Emyl Rieve. Iš 
pradžių kompanija nenorėjo 
tartis, bet dabar jau tariasi.

Trys mažos firmos jau pasi
rašė su unija sutartis, sutiko 
pakelti darbininkams 15 pro
centų algos, duoti 8 apmoka
mus šventadienius ir kitus pa
gerinimus.

Atrodo, kad ir didžiosios 
bus priverstos išpildyti darbi
ninkų reikalavimus.

Streiko lauke darbininkai 
gerąi laikosi. Tai ne 1922 ir 
1932 metų streikai. Tada uni
jos nebuvo. 6 dabar kiti 'lai
kai. Dabar darbininkai yra or
ganizuoti. S. Penkauskas

San Francisco, Cal
Apie Pabaltijo tautų 
parengi mą

ciety Choras, ši grupė arba 
choras dainuoja, kaipo mišrus 
choras h? turi keletą narių, 
kurie gali dainuoti solo. To
dėl jie programas labai pa
įvairina ir iržinteresuoja pub
liką. šiuo sykiu davė gana il
gą ir gerą programos dalį.

Pasibaigus programai, tęsė
si šokiai prie geros muzikos, o 
draugai ir draugės gerai dar
bavosi prje patarnavimo mais
tu ir gėrimais. Iš lietuvių drau
gės ir draugai gerai pasižy
mėjo savo užduotis atlikdami.

Nežiūrint, kad diena buvo 
labai lietinga nuo ankstumo 
iki vėlumui, bet publikos bu
vo pilna svetainė ir tarptauti
nė nuotaika buvo labai drau
giška.

Dalbai’ minėtas komitetas 
rengiasi prie pavasarinio pik
niko, kuris įvyks gegužės 13 
d., Rosedale darže, ant 81 
gatvės, Oaklande.

būrelis atsilankė. Labai drau
giškai laiką praleido. Kalbė
josi iki vėlai vakaro. Buvo 
malonu susieiti iš visokių 
Amerikos kraštų lietuvius. At
rodė, kaip giminės. Taip ir 
reikia. Lietuviai turėtų gerbti 
vienas kitą. Tai garbė lietu
viams, kad gražiai ir draugiš
kai apsieina. Sunku esti atsi
skirti, nes gal su kitais nebe
teks visai matytis.

Butų gerai, kad čia dau
giau lietuvių apsigyventų. 
Butų tada smagįau. Ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopelė geriau bujotų. Jos 
nariai ir dabar aplanko ser
gančius ir palydi mirusius. 
Jeigu lietuviai butų pasiskirs
tę, tai butų labai nemalonu ir 
nuobodu tokiai mažai lietuvių 
grupelei. Todėl svarbu laiky
tis vienybėje ir reikale vieni 
kitiems turėtų padėti.

Eva Simans.

Tai “Trenton o šeši,” kurių naujas teismas šiomis dienomis prasidėjo. Tik/ masinis 
žmonių ‘veikimas ikiŠiol išgelbėjo juos nuo elektros kėdės. Pirmoje eilės iš, kairės j 
dešinę: Collis English, Jajnes Thorpe ir Horace Willson. Viršutinėje eilėje iš kaires j 
dešinę: Ralph Cooper, McKinley Forest, ir John McKenzie. ■' ,?

sūnelis grįžo namo prie savo 
kasdieninio užsiėmimo htew
Jersey valstijoje.

Turėjome išleistuves
Vasario 23 d. turėjome iš

leistuves draugų W. ir A. Ja- 
cobsų pas draugus Burdus, ku
rie turi gražią vietą. Buvo ga
na vietos dėl 50 asmenų.

Burdai sunkiausiai pasidar
bavo dėl šių išleistuvių. Drg. 
ir draugės susidėję nupirko 
dovanėlę Jacobsų pagerbimui, 
nes jie sykiu su mumis būda
mi darbavosi.

Linkime jiems nuvažiavus į 
Nevada City, Calif., nesustoti 
veikus.

Sekamos draugės pasidar- ’ 
bavo išleistuvių surengimui:” 
Burdienė, Kjarosienė, Lapenie- 
nė, Mugianienė, Radienė ir 
Machuliene. Aukavo maistą 
Bortkienė ir šlegericnė.

★l
Parėmėm spaudą

Kovo 2 d. buvome susirinkę 
pas draugus Balčiūnus. LLD 
198 kuopos 'susirinkimą turė
jome.

Nutarėme iš kuo|pos iždo 
■paaukoti Laisvės 40 metų su
kakčiai minėti $40 ir LLD 
knygų fondui $10.

Iš Oakland© pastatėme 
Vilnies bazarud 2 maišus rie
šutų.

Užbaigus susirinkimą drau
gai Balčiūnai visus skaniai pa
vaišino valgiu ir gėrimais.

E. ir E L-as.

Lawrence. Mass./
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Stanley Andrews ir Diane 
Charis rasti negyvi ant Mystic 
St., Methuen, Mass. Miesto 
darbininkai juos rado troke 
negyvus. Jie mirė nuo gazd 
dujų.

Vyras buvo apie 40 metų 
amžiaus, mergina — 19 me
tų. Andrews turi Essex Laun
dry ant Vine St. Jis buvo ve
dęs.

Kovo 19 d. naudos naujus 
prietaisus vandens pagerini
mui. jAldermanas Turrisi se
nai reikalauja apšvarinti šio 
miesto vandenį. Bet kiti al- 
dermanai nepaiso žmonių 
sveikatos,, tai tuo reikalu nesi-

Mbs čia vietiniai lietuviai 
papratę taip vadint mūsų 
bendrus tarptautinius paren
gimus, kuriuos sudaro lietu
viai, latviai, estai ir suomiai. 
Čia bendras komitetas suorga
nizuotas jau eilė metų, vadi
nasi Pabaltijo Tautų Kultūri
nis Komitetas.

šis tarptautinis komitetas 
yra atlikęs daug naudingų 
darbų laike antrojo pasauli
nio karo. Kadangi minėtos 
tautos, rengdamos paskirai, 
negali sudaryti skaitlingą 
publiką, todėl porą sykiu į 
metus minėtas komitetas ren
gia bendrus parengimus ir 
Auri geras pasekmes.
* Kovo 4 d. Pabaltijo Kultū
rinis Komitetas turėjo- paren
gimą su muzikale programa, 
šokiais ir balium. Galima sa
kyti, jeigu tokis parengimas 
būtų buvęs rengiamas paski
ros tautos, tai būtų turėjęs 
panešti nuostolių, nes ta die
na buvo labai lietinga ir nie
kas nebūtų norėjęs eiti į pa
rengimą tokiam prastam ore. 
Bet kadangi buvo tarptauti
nis ir iš kiekvienos tautos at
vyko po geroką skaičių žmo
nių, tai parengimas buvo 
skaitlingas ir pasekmingas.

Man dalyvaujant sykiu te
ko tėrnyti į skirtingų tautų 
papročius ir gaminimą maisto. 
Todėl laike baliaus žmonės 
turėjo daug pasirinkimų skir
tingo ir gero maisto. Publikos 
šiame parengime sudarė dau
giausia estai ir suomiai. Todėl 
buvo panaudota daugiausia jų 
pobūdžio valgiai. Lietuvės 
moterys ’turėjo nors' nedidelę 
maisto dalį, bet teko girdėti, 
kad visiems labai patiko mais
to padarymas ir skonis.
Biskį apie programą *

Kadangi šis parengimas į- 
vyko.arti kovo 8 d., kuri pap
rastai skaitosi moterų tarp
tautine diena, todėl Pabalti- 
jos Kultūrinio Kbmiteto rašti
ninkė d. Karosienė, būdama 
programos tvarkytoja, sayo 
įžanginėje prakalboje labai 
gerai mintis pareiškė apie 
moterų dieną, duodama kele
tą pavyzdžių, kiek motinos 
turi širdies skausmų netekę 
savo sūnų, kurie bereikalingai 
žūsta karo lauke. Taipgi davė 
pavyzdžius, kaip miesto gat
vėse 'pasišventę žmonės stovi

—o—
Apie mūsų draugus

Teko sužinoti, kad sunkiai 
serga d. K. Taraškienė ir jų 
dukrelė. Serga savo namuose, 
16132 Coralyn St., San Lean
dro, Cal. Tikrai gaila, kad 
mes apie tai pirmiau nežino
jom ir nebuvo progos aplan
kyti juos.

Kaip jau daugumui žinoma, 
draugai Taraškai. yra atvykę į 
šią koloniją preitą rudenį. Jau 
turi apsipirkę savo puikų na
mą ir mano pastoviai čia 
apsigyventi.

Draugai Taraškai yra labai 
nuoširdūs ir daug gero veli
janti draugai. Todėl išreiškiu 
gailestį dėl draugių nesugalė- 
jimo. Linkiu greit susveikti ir 
džiaugtis Kalifornijos nauju 
gyvenimu. Alvinas

Atminčiai Jono Pociaus

Jau du metai praėjo, 
Kaip tu mane palikai. 
Mano širdis yra nerami— 
Matau tave sapnuose.

Tavo brangūs žodžiai 
Liko giliai mano širdyje. 
Aš nepalikau to kelio, 
Kuriuomi su tavimi ėjau,— 
Nes tai tiesos kelias.

Sudedu tau vainiką— 
Iš tos dirvos ir tų gėlių, 
Ką tu per daugelį 
Metų auklėjai.

Ilsėkis, mielasai,
Amerikos žemelėj,
Tau ošia pušys,
O jūros galingai putoja— 
Supdamos laivus
Ir ošdamos.

Mary Posis.

rūpina.
Kai bus rinkimai, tai reikią

vėl už Turrisi balsuoti, nes jis

su balotais, prašydami pažy
mėti balsavimu, kurie nori
taikos, b tūli žmonės, apsvai-

yra tinkamas.
*

gę nuo reakcines propagan
dos, kolibja ir niekina taikos

St Petersburg, Fk New Britain, Conn.

Lietuviai ir lenkai katali
kai bijo apSivešti'• gavėnioje, 
nes tai esanti neatleistina. 
nuodėmė;

Bet pereitą savaitę bent tu
zinas amerikonų ir italų kata
likų apsivedė savo bažnyčiose 
ir jie visai nepapildė nuodė
mes. . '

Dabar eina Raudonojo Kry
žiaus vajus, kad sukelti 
$$5,000. Bet nelabai ^erai se
kasi. Publika žiuri šaltai. O 
kitas dalykas —streikas. Jau 
9 tūkstančiai darbininkų strei
kuoja. Tai jie dabar turi žiū
rėti savo šeimas, o kitiems rei
kalams nelieka pinigų.

★i
American W'oplen kompa

nijos viršininkai turėjo kelis 
pasitarimus sii tekstilės unijos

norinčius žmones. Jos trumpa, 
bet daug reiškianti kalba 
publikai labai patiko.

Mužikalinė programa buvo 
neilga, bet įvairi ir graži.

Pirmu sykiu teko girdėti 
suomių Jaunuolių Chorą dai
nuojant. Veik visi yra čiagi- 
riiiai, merginos ir vaikinai, ir 
labai harmoningai dainuoja, 
jų mokytoja — jauna mote
ris, bet gerai muzikoj prasi
lavinusi. Vėik visi gyvena 
Berkeley, Cal., tai apie 20 my
lių nuo San Francisco. Choras 
sudainavo 4 dainas suomiškai 
ir vieną amerikoniškai.

Taipgi suomių muzikantas 
gėlėtą melodijų pagrojo ant 
akdrdijono-armonikos. Tai bu
vo įdomu pasiklausyti.

šiuo sykiu daugiausia pasi- 
Žyfnėjo Rilššian American So-

Turtingiem visada vakacijos
Ir vėl žmonės ritinasi Flori

doje. Vieni grįžta namo, kiti 
eina prie savo darbų, o kiti 
ieško patogesnių vietų toliau 
tęsti savo vakacijas. Mat 
tiems, kurie turi dideles įei- 
gas, visada jiems vakacijos. 
Jie visada linksminasi. Bet 
darbo žmogus ir čia atvykęs 
praleisti vieną kitą savaitę, 
skubinasi vėl prie savo darbo, 
bijo, kad neprarastų duonos.

Pamaryje vienas vyras vo
liojasi ant smilčių ir kalba: 
kur gali būti geriausia vakaci- 
ja. Buvęs Bermudoje, ten 
graži vieta, pavasario laiku 
gerai vakacijas turėti. Jis 
man išaiškino, kad visas gra
žiausias vietas per vasarą yra 
aplankęs, Aš jam, patėmijau, 
kad ne kiekvienas gali tai pa
daryti, nes daug kainuoja. 
Bet jis į tai atydos nekreipia. 
Jis - turtingas, tai ieško dar 
gražesnės vietos vakacijas 
praleisti.

St. Petersburg e šią žiemą 
nemažai lietuvių praleido va
kacijas. Bet jų vakacijos bu
vo trumpos. Jie turėjo tuoj 
grįžti prie savo užsiėmimų, 
mi pastoviai apsigyventi.

Buvo surengti du progresy- 
Bet kiti čia atvyko manyda- 
vių lietuvių piknikai. Geras

Mirusio draugo atminčiai 
parėmėm Laisvę

Palaidoję ilgametį LDS na
rį F. Kaytį; mes likę draugai 
reiškiame širdingą užuojautą 
jo žmonai, dviem sūnums ir 
dukteriai.

Ilsėkis, drauge,' amžinai ra
mybėje, Amerikos žemelėje.

Velionio F. Kayčio atmin
čiai, mes likę jo draugai pa
aukojome Laisvei sekamai:

Po $1.: V. ir E. Valley, A. 
Visockienė, J. Ambrose, K. 
Remeitienė, sūnus M. Rcmei- 
tis, A. Bakeviče, Draugas ir 
S. Yurkunas; J. ir N. Shopiai 
65c. Viso buvo suaukota $8.- 
65. Ačiū visiems aukojusiems.

J. Ambrose.

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS e

LiQd&no valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai Įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
A-- -•----- M—M ■■■■■■■■ .Mg
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Eugene Dennis vėl laisvėje 
ir žada darbuotis už taiką

Ištisus devvnis mėnesius 
išsėdėjo kalėjime Amerikos 
Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius Eugene 
Dennis. Iš kalėjimo į lais
vę išėjo tiktai praėjusį pir
madienį. Jis sako, kad ka
lėjime jis buvo traktuoja
mas lygiai taip, kaip ir visi 
kiti to kalėjimo įnamiai.

Ką šis komunistų vadas 
žada veikti? Patys pirmu
tiniai žodžiai, išėjus iš kalė
jimo, buvo: “Aš labiausia 
pasigedau laisvės. Dabar, 
būdamas vėl laisvas, aš juo 
daugiau dirbsiu dėl išlaiky- ‘ 
mo taikos.”

Taika, jis sako, yra svar
biausias visos žmonijos rei
kalas, o pirmoje vietoje — 
visų Amerikos žmonių. Ir 
jis ir visi komunistai taip 
mano ir taip šiandien vei
kia.

Už ką Eugene Dennis bu
vo apkaltintas ir nuteistas 
metus kalėti? Tik už tai, 
kad jis atsisakė išduoti sa
ve, savo partiją ir visą pro- 
gresyviškąjį sąjūdį Kongre
so Neamerikinės Veiklos 
Komitetui. Tuomi jis “pa
žemino” tą komitetą ir už 
tai buvo nubaustas.

Dennis, beje, yra vienas 
iš vienuolikos komunistų 
vadų, nuteistų už sulaužy
mą “Smith Act.” Jis ir vi
si jie gali būti nuteisti de
šimčiai metų kalėjiman. 
Bet jie visi yra paleisti po 
kaucija. Tuo tarpu bylą 
svarsto Jungtinių Valsty
bių Aukščiausias Teismas. 
Nuosprendžio laukiama bi
le dieną. Jeigu Aukščiau
sias Teismas nutars, kad 
“Smith Act” nesuderina
mas su Jungtinių Valsty
bių Konstitucija, tai koihū- 
nistų vadai bus išlaisvinti. 
Jeigu užgirs tą anti-demo- 
kratinį įstatymą, tai jie tu
rės eiti kalėjiman.

Svarbu štai kas. Pasku
tiniais laikais Aukščiau
sias Teismas yra patvarkęs, 
kad žmonės, kurie atsisako 
kongresiniams ar šiaip val
diškiems komitetams su
teikti informacijas, pasitei
sindami, kad tuomi jie gali 
patys save inkriminuoti, 
neprivalo būti baudžiami. 
Tą teisę jiems garantuoja 
Jungtinių Valstybių Kons
titucija. Ir visa eilė pa
žangiųjų veikėjų jau tapo 
paliuosuoti nuo tokių komi
tetų “pažeminimo” baus
mės.

Bet Eugene Dennis už 
tokią “nuodėmę” atsėdėjo 
devynis mėnesius kalėjime! 
Kas už tą skriaudą jam da
bar atlygins? Niekas. Ar 
tie, kurie jį nuteisė ir lai
kė kalėjime per devynis mė
nesius, bus nubausti už 
žmogaus persekiojimą ne
kaltai? Žinoma, kad ne
bus.

Vadinas, nėra jokios tei
sybės. Valdovai gali pasi
imti žmogų, išlaikyti kalė
jime mėnesį, ar metus, ar 
net dešimt metų, nors tai 
būtų priešinga demokrati
nėms žmonių teisėms, net- 
gišalies Konstitucijai. Nu
skriaustam žmogui nėra 
kur pasiskųsti.

Amerikonas

KRISLAI

savo “valstybės

susirasti- 
ir įsis- 

ma-

žinoma, kaip tik 
padaryta 1917 m.

taip 
lap-

fTasa nuo 1-mo dust.) 
darbininkams reikia 
savo valstybės formą 
teigti 
šiną”.

Kaip 
ir buvo
kričio revoliucijoje. Tapo • įs
teigta nauja valstybės forma. 
Ji pavadinta tarybine forma. 
Ir taip dabar visur, kur tik 
darbininkai pilnai laimi, yra 
įsteigiama nauja “valstybės 
jnašina.” Kai kuriose šalyse ji 
vadinama liaudies demokra
tija.

Tokias liaudies demokrati
jas šiandien turime Lenkijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje ir Albanijoje.

Ne visi ir ne visur darbinin
kai, žinoma, gerai suprato ar
ba pilnai išmoko Paryžiaus 
Komūnos pamokas. Po Pir
mojo Pasaulinio Karo 
eilėje šalių darbininkai 
pasiėmę galią į savo 
bet tuojau vėl
Taip atsitiko Suomijoje, 
kietijoje, Vengrijoje. Jie 
tą savo silpnybę baisiai skau
džiai užmokėjo.

NewWko^Afe7i įįĮot
Prasidėjo teismas
Įtarty šnipavime

Prie federalio teisėjo Kauf
man Now Yorke dabar svars
toma taip vadinamoji šnipavi
mo byla. Kaltinamaisiais yra 
Julius Rosenberg, 33 metų, ir 
jo žmona Ethel, 25 m., taipgi : 
Morton Sobell, 33 metų. Kal-i 
tintoju, pirmuoju pašauktu 
liudyti, yra David Greenglass, 
29 m.

Greenglass, Rosenbergienės 
brolis, sakosi davęs savo švo- 
geriui informacijas apie ato
minę bombą tuojau po to, kai 
pirmoji bomba buvo 
dinta ant Hiroshimos. 
vęs informaciją apie 
nio modelio bombą.

Rosenbergas, anot jo .švo- 
gerio, tų informacijų klausi- 
nėjęs tikslu jas suteikti Tary
bų Sąjungai ir būk suteikęs. 
Jeigu teismas pripažintų, jog 
tai tiesa, tie trys galėtų tapti 
nuteisti mirtin.

Kaltinamieji nuginčija, jog 
tai netiesa. Jie jokių sekretų 
niekam, nerinkę ir nedavinėję.

I Gražioji “La Traviata” 
jau čia pat

Kelrodis Auditorijon

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7*2896

HELP WANTED—FEMALE

išsprog
ti is da- 

naujes-

35 šeimos sėdėjimu 
reikalavo buto

na-

Atrodė taip toli, kad del 
jos pradėjome derėtis, gra
žuolės ilgėtis. O štai ji — 
jau ir čia. Ją pamatysime vai- 

į dinant šį sekmadienį, kovo 
’ (March) 18-tą, Liberty Audi
torijoje, kuri stato tą operą. 
Vaidinti pradės 
tų. Auditorija 
Atlantic Avė. ir 
mond Hill.

“Lą Traviatą” suvaidins žy
mi operos trupė iš New Yorko, 
vadovaujama direktoriaus 
Oddone Sommovigo. Vaidybo
je, greta žvaigždžių aktorių, 
kurių paveikslus jau matėte,

orkestras. 
programos, 
pasivaišinti 

vakarieniauti

kas

3:30 po pie- 
randasi prie 

110 St., Rich-

Pasitiks savo vadą 
iškilmingame pobūvyje

Gal bus vietoje ir > dar peną 
pastaba, prisiminus Paryžiaus 
Komuną. Marksas sako: Ko
muna “turėjo pašalinti ne 
vien monarchinę formą klasi
nio viešpatavimo, bet ir patį 
klasinį viešpatavimą”. Tai 
yra, ji turėjo arba siekė sus
kurti visiškai naują santvar
ką — tokią, kurioje nebėra 
klasių ir jų viešpatavimo.

Bet tai, pasirodo, ilgas ir 
sunkus kelias. Tarpe įsteigimo 
liaudies demokratijos ir pasie
kimo pirma socializmo, o pas
kui komunizmo, yra ilgas ir 
sunkus procesas. Tai puikiai 
įrodė patyrimai praktikoj jau 
visoje eilėje kraštų.

Tame procese juk turi per- 
siauklėti ir pats žmogus.

Didina gamybos tempus
NAUJOJI VILNIA. Mėsos 

kombinato ’ kolektyvas, pirma 
laiko įvykdęs metinį gamybos 
planą, pateikė kelis šimtus to
nų viršumplaninių gaminių. 
Dabar, įsijungęs į lenktyniavi
mą, kombinato kolektyvas di
dina gamybos tempus. Dešrų 
cecho darbininkai dienos iš
dirbio normas įvykdo daugiau 
kaip 120 procentų.

V. Paulauskas

New Yorke 35 šeimų 
riai nuėjo į miestinio Housing 
Authority raštinę, 2 Frank- 

visoje fort St., ir ten pasiliko sėdėti 
buvo per naktį. Jie pritrūko kant-

rankas, rybės laukdami ir nesulaukda- 
pralaimėjo. mi buto. Sėdėjimą baigė ant-

Vo-|radienio vakarą kai 24 šei- 
už.moms pažadėjo butą.

Tūlos tų šeimų išbuvusios 
jau po trejus metus laikiname 
bute. O kada nueina į raštinę 
pasiskųsti, jiems pažada butą 
duoti tuojau, “kai tik pasitai
kys.”

Pasiliko pirmadienį ten bu
dėti per naktį mažame kam
baryje 45 asmenys, daugiau
sia moterys. Penki buvo vy
rai ir 10. vaikų. Jie žadėjo 
neišeiti, kol negaus pagalbos. 
Šeimų kovai už namus vado
vauja vietinė Rendauninkų 
Taryba.

Šeimos skundėsi, kad valdi
nė įstaiga jiems nepagelbsti 
butą gauti. O patys negali bu
to gauti vieni dėl neišgalėji
mo užsimokėti aukštai užkel
tas rendas. Dar kiti turi sun
kumų butą gauti dėl to, kad 
jie turi vaikų. Gi negrams ir 
visai neįmanoma gauti 
dėl diskriminacijos.

Sugrįžusiam. iš kalėjimo 
darbininkų vadui Dennis pasi
tikti Didžiojo New Yorko ko
munistų organizacija rengia 
milžinišką masinį mitingą ko
vo 21-mos vakarą, Rockland 
Palace, 155 St. ir 8th Ave., 
New Yorke.

Dennis sugrįžo iš kalėjimo 
praėjusį pirmadienį po išbu
vimo ten 10 mėnesių. Buvo 
nuteistas metams. Jį kaltino, 
kad jis paniekinęs neameriki- 
nių veiksmų komitetą.

Dennis antradienį jau buvo 
prie savo darbų, kurių vyriau
siuoju jis skaito 
taikos. Praradęs 
svorio, 
plaukai, 
bininkų 
kupinas, 
nebuvęs

laimėjimą
50 švarų

išbalsvėjędaugiau 
tačiau darbuotis dar- 
gerovei ir taikai ūpo 
To ūpo sakėsi niekad 
■praradęs net kalėji-

me.

Teisėjas leido firmai 
šalinti nepaklusnius 
gyventojus iš buto

• buto

yraNew Yorke 
biedniausieji iš 
žmonių. Tačiau 
pigiomis rendomis projektuo
se teįsileista tiktai $12,000 šei
mų .

negrai 
biedniausių 

miestiniuose

Miestinis teisėjas George L. 
Genung leido Metropolitan 
apdraudų firmai šalinti iš sa
vo projektų Stuyvesant Town 
ir Cooper Village 31 šeimą. 
Tarpe šalinamųjų yra ir Paul 
L. Ross, buvęs darbiečių kan
didatui į majorą praėjusiuose 
rinkimuose.

Rendauninkai apeliuoja. 
Firma nenori pripažinti prie
žasties, tačiau visas svietas ži
no, jog tos šeimos šalinamos 
dėl to, kad jos kovojo už tei
sę- ir negrams gauti ten butą. 
Projektai yra dalinai paliuo- 
suoti nuo taksų. Tą dalį taksų 
turi sumokėti visi kiti gyven
tojai, įskaitant negrus.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais?

OCCUPATIONAL MISHAPS, UP 3% 
DUE STEPPED-UP PRODUCTION

27,500 ACCIDENT DEATHS 
IN HOMES, DOWN 11%

35,000 TRAVEL DEATHS, UP 11% 
FROM 1949, WORST SINCE 1941; 

TRAFFIC UP 10% OVER 1949

NON-VEHICLE ACCIDENTS 
IN PUBLIC PLACES, DOWN 10%

*

Nors 1950 Tnetais nelaimių skaičius sumažėjo vienu 
procentu, bet vis tiek dar nelaimios visoje šalyje davė 
90,000 mirčių ir beveik devynis milijonus sužeidimų. 
Tokius davinius patiekia National Safety Council.

dalyvaus:
Baletas;
Choras;
Simfoniškas
Pirm, ir po.

norės, galės
pietauti ar
Auditorijos Restaurane. Jisai 
veiks visą dieną.

Po operos įvyks šokiai. Pra
šome apie tai pranešti savo 
jaunimui.

Įžanga $1.50. Rezervuotos 
sėdynės $2. šiuos žodžius ra
šant (trečiadienį) abiejų ti- 
kietų dar buvo galima gauti.

(

Namų darbininkė, atskiras 
rys, moderninis apartmentas/^du su
augę ir 10 metų mergaitė, pagelbėti 
prie košerno valgio gaminimo. Gera 
alga, su paliudijimu. Kreipiatės ry
tais nuo 8-ttos iki 10:30, at t šaukite 
vakarais MA. 2-0980. (51-53)

Moteriške 
geri namai, 
traukli prie 
PL. 7-7110.

lengvam namų darbui, 
pastovus darbas, pa
valkų, $100 į mėnesi.

(51-53)

gauna- 
stotyje.

J amai-

Namų darbininke, guolis 
atskirame kambaryje, paty
rimas nereikalingas, vienas 
vaikas. GReat Neck 2-7517.

(43-55)

Vaikus pavaišins su 
velykaičiais

LDS jaunimo kuopa (200) 
šio šeštadienio popietį, kovo 
17-tą, ruošia vaikams ir jau
nukams velykinį pobūvį. Įvyks 
Liberty Auditorijos patalpo
se. Kviečia ir ne narius, taip
gi LKM mokinius.

Vaikus pavaišins atitinka
momis vaišėmis. Bus ir žais
mių. Patys vaikai prašomi pa
siruošti programai; ką nors 
pasakyti, padainuoti, pagroti 
ar ką kitą įdomaus savo iš
moktą ar padarytą parodyti.

Prasidės 3 vai. Tuo pat lai
ku įvyksta mokyklėlėje lietu
viu kalbos-rašybos pamokos 
kas šeštadienį. Biskelį pasi
mokę, šį šeštadienį galės pa
silinksminti. R.

GARSINKITĖS LAISVeJ!

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

imti 
gatve karį, 
transfėrą.

Daugumą prašymų 
leisti kelti rendas 
patenkino

Liberty Auditorijos adre
sas: Atlantic Avė. ir 110 St., 
Richmond Hill.

Traukiniais-Busais
BMT Jamaica traukiniu iki 

111 Si. stoties. Eiti du blokai 
(ilgieji). New Yorke 
mals BMT Canal St. 
Arba:

Independent linijos
ca traukiniu iki Union Tufn- 
pike-Kew Gardens stoties. 
Stotyje išsipirkti transfėrą. 
Išėjus, imti Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Iš Williamsburgo: 
Ralph-Rockaway 
Gauti nemokamą
Išlipti prie Ralph Ave. ir pa
imti busą 22-AtIantic. Busas 
eina Broadway iki Eastern 
Parkway, paskui Atlantic 
Avė., tad tinka važiuoti iš 
Ridgewood, East New York, 
Woodhaven.

Automobiliais
Iš Holland Tunelio važiuoti 

Manhattan Tiltu į Brooklyną. 
i Ieškoti Atlantic Avė. ir šauti 
' tiesiai iki 110 St.

Iš Naujosios Anglijos per 
Whitestone Tiltą, paskui Cross 
Belt Parkway sekti rodyklius 
į International Airport 
Exit 16. Imti Lefferts 
iki Atlantic Avė.

Kovo 14-tą miestine 
York o Opera pradėjo 
vaidinimų sezoną.

iki 
Blvd.

New 
savo

Valstijinio rendoms admi-; 
nistratoriaus pateiktame ra-,' 
porte už 10 mėnesių atranda
me, kad dauguma prašiusiųjų 
leisti kelti rendas tuos leidi
mus gavo.

Nuo gegužės 1-mos, 1950 
metų, kuomet įstatas buvo į- 
ėjęs galion, įstaiga gavo Ml,- 
786 prašymus rend orris kelti. 
Leidimus davė 142,924j pra-, 
šiušiems arba 94.3 nfciošinV 
čiams.

Pakėlimai buvę, vidutiniai 
imant, po $3.77, o kai kur ir 
po $8.54.

Kovo 15-tą senasis įstatas 
pasinaikina. Naujieji patvar
kymai leidžia kelti rendas po 
15 nuošimčių ir palengvina 
prašalinti. Tam jau; išleistos ir 
naujos formos.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

Valdinė Visuomenei Pa
tarnauti Komisija pasitarnavę 
kompanijoms leidimu pakel
ti New Yorko valstijoje gele
žinkeliu fėra 12 su virš nuo
šimčių. Priedais tikisi surink
ti apie $2,373,000.

Kolonijų veikėjai, - ki 
rengia ' jūsų or 
40 metų Laisvės gyvavime 
sukakties paminėjl^iui?

cijof

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI

Parsiduoda restaurantas su gėri
mų laisniaais ir namas. Gerame sto
vyje, mūrinis namas, ant kampo, 
16 kambarių ir restaurantui patal
pa. Kaina gana prieinama. 406 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

Biznis ir namas neša geras įplau
kas. Ncperdedamo pasakydami, kad 
tai retai pasitaikomas pirkinys.

Rcceptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI] 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8MI

“LA TRAVIATA”
GIUSEPPE VERDI sukurta opera, keturiuose aktuose. 

Imta iš tikrųjų įvykių Paryžiuje 1840 metais.
Vaidina ODDONE SOMMOVIGO operos trupe

AKTAS PIRMAS: Violettos bute linksmauja svečiai. 
Ji pati, silpnos sveikatos mergina, sėdi’ant sofos. Jos 
pažįstamas Gąstone pristato savo draugą Alfredo. Mei
lė užvaldo abu. Bet jos dabartinis meilužis baronas 
užvydi.

AKTAS ANTRAS: Violettos su Alfredo butas. Al
fredui nesant namie, jo tėvas Germont ją prikalba Al
fredo apleisti. Dėl savo negarbingos (sugulovės) praei
ties ji pražudysianti jo sūnaus ir dukros laimę. Apleis
tas Alfredo užsidega kerštu jai.

AKTAS TREČIAS: Pas Violettos draugę Florą po
kyliu ateina Alfredo vienas, o paskui ir Violetta su ba
ronu, nesitikėję čia susitikti Alfredo. Baronas jam pra- 
silošia, šaukia dvikovon. Violetta maldauja Alfredo, kad 
jis prasišalintų, o jis kviečia, kad ji sykiu bėgtų su juo. 
Dėl prižado jo tėvui, ji nesutinka. Įniršęs, Alfredo prie 
visų svečių meta jai po kojų pinigus, atpildui už jos ant 
jo praleistus.

AKTAS KETVIRTAS: Violettos kuklus butas. . Ji 
džiovos baigiama sunaikinti. Tarnaitė Annina, daktaras 
kalba jai apie gyvenimą. Alfredo tėvas laišku ir as
meniškai atsiprašinėja, laimina ją savo marčia. Alfre
do sužino apie jos pasiaukojimą, atbėga pas ją. Jie pra
gysta džiaugsmo dainą. Dabar jie niekad nebesiskirs. 
Bet... čia pat ant Alfredo rankų Violettos gyvybė už
geso. ........................ '■

PARDAVIMUI
Parsiduoda restaurantas su gėri

mų laisniais ir namas. Gerame sto
vyje, mūrinis namas, ant kampo, 16 
kambarių ir restaurantui patalpa.1 
Kaina gana prieinama. 406 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. Biznis ir namas 
neša geras įplaukas. Neperdėdami 
pasakysime, kad tai retai pasitaiko
mas pirkinys.

REPUBLIC BAR & GRILI

RANDAVO.TIMAI
Pasirandavoja kambarys geru šil

domas, tinkamas moterei bei vyrui. 
Kambarys šviesus ir ramus. Kaina 
$5 į savaitę. Adresas: 346 E. 59th 
St., N. Y. City. Apt. 18.—Thomas.

50151)

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, kovo 14 d., 7:30 vai. vak., 
85 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turėsime padaryti planus 
dėl LDS naujų narių gavimo vajaus 
ir kiti kp. reikalai aptarti. — Sekr.

v i (49-51)

Vyry atydai
Brooklyno ir apylinkės vyrai, 

tėmykįt!
Mes tuojau reikalaujame dviejų 

šimtų visokiausių vyrų, surengimui 
moterims “surprise party.” Mums 
reikalingi vyrai aukšti ir mažučiai, 
laibi, stiprūs, seni, jauni, linksmus, 
malonūs iri labai pikti.

Šiuo reikalu yra šaukiamas susi
rinkimas kovo 21, trečiadienį, Li
berty Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hil). Jeigu jautiesi 
labai piktas, ar linksmas, ar taip 
sau ramus ateik į šį susirinkimą. 
Kviečia visus Rengimo Komisija.

-P. S. Moteris-gražuoles palikit 
namie, nes joms griežtai draudžia
ma dalyvauti. (53-55)

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

I

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y. 7

Telefonas: EVergreen 4-S174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

s
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