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Iš visų kolonijų ateina gra
žios žinios. Visur laisviečiai 
susirūpinę Laisvės vajumi. Jie 
patys gražiai aukoja. Jie ruo
šia parengimus sukėlimui pi
nigų.

Kiekvienas dienraščio pa
triotas galvoja: Dirbsim taip, 
kad dešimt tūkstančių dolerių 
būtų surinkta pasibrėžtu lai- 

iku. I
Labai sveikas LDS prezi

dento patarimas , kad kuopos 
nusipirktų brošiūros “Kaip 
būti jaunam net ir senatvėje” 
ir išdalintų savo nariams ne- 
mokajpai. štai neišsemiamas 
sveikatos šaltinis.
' Reikia vadovautis labai iš

mintingu ir senu amerikiečių 
poakiu.: Geriau viena uncija 
apsaugos, negu visas svaras 
gydymosi.

Kiekvienas “ant savo kai
lio” esame patyrę. Daug pi
giau apsisaugot nuo nelaimės, 
negu paskui šauktis gydytojo 
jos pašalinimui.

Vienas idijotėlis smetoninėj 
Chicagos Sandaroje dainuoja:

“Skils atomai. Sprogs ta 
siena vardu geležinė. Stali
nas tada tikš tiesiausiai į 
smalos statinę”.

Kodėl tik Stalinas? Nejau
gi atominė bomba bus taip 
mokyta, jog ji pataikys tik j. 
Staliną?

Kai atomai pradės skilti, 
broluži, visi “sutiksime tie
siausiai į smalos statinę”. Jon 
taipgi pateks ne tik Sandaros 
“poetas”, bet ir redaktorius.

0 Kas “atomų skilimo” lau
kia? Laukia žmonės, kurie 
nieko bendra neturi nei su 
protu, nei su sąžine. „

•
Skaičiau tikrai navatną gro- 

matą. Ją rašo net trijų Kana
dos menševikų kuopų lyde
riai. Jie rašo prelatui Krupa
vičiui. Ragina jį nepamiršti 
Lietuvos seimo 25 metų su
kakties.
Bet ne tas mane sugraudino. 

Mane be galo liūdnai paveikė 
jų toj gromatoj pavadinimas 
Krupavičiaus “nuoširdžiu- de
mokratu”.

Ar girdėjote: prelatas Kru
pavičius, kuris 1926 metais su 
Smetona nuvertė socialdemo
kratų ir liaudininkų valdžią, 
mūsų Kanados menševikams 
nuoširdus demokratas!

Galima jiems būtų šitą klai
dą dovanoti, jeigu jie tai sa
kytų prelato pajuokimui. Bet 
jie jį čia “nuoširdžiu demo- 
krau’į tituluoja iš visos men- 
ševikiškos Širdies.

—o—
Šiandien žmonėms susikal

bėti ir vieniems kitus suprasti 
pąsidare labai sunku. Visos 
senosios vertybės ir prasmės 
nieko nebereiškia, arba reiš
kia priešingus dalykus.

Paimkime propagandos rei
kalus. Mūsų valdovai skund
žiasi, kad mes dar nepakan
kamai paskleidžiame propa
gandos už mūsų valdžios po
litiką.

Arti keturi tūkstančiai dien
raščių, tūkstančiai ir tūkstan
čiai savaitraščių, žurnalų ir 
milijonai knygų, radijas, tele-i 
vizija, teatras, filmai, tūks
tančiai ir tūkstančiai kunigų, 
oratorių, politikierių, diena iš 
dienos, valanda iš valandos 
teisina, gina, siūlo ir perša tiek 
Amerikos, tiek viso pasaulio' 
žmonėms Trumano programą, 
ir vis dar esą permažai!

J -f-
Tncrai baisų apkaltinimą 

Kinijos valdžia iškėlė prieš 
katališkal^ vienuoles. Jos Can- 
tone užlaikė Sacred Infant’s 
našlaičių prieglaudą. Pasiro
do, kad tai būta ne prieglau-

Nr. 58 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AMERIKONAI JAU ARTI 
38-TOS PARALELĖS

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

IŠTEISINTAS FIELD, NEATSAKES 
Į SENATORIŲ KLAUSIMUS

MacArthur galis maršuoti i SUKELTA $2,087;
Siaurinę Korėją, sako valdininkai DAR R EI KIA $7,913

rinės Korėjos.Korėja, kovo 22.—Ameri
konai užėmė čunčon mies
tą, geležinkelio ir vieškelių 
mazgą viduriniame fronte, 
už 8 mylių į pietus nuo 38- 
tos paralelės.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai jau buvo apleidę Čun- 
čoną, pirm ateinant ameri
konams. Bet naktį ameri
konai pasitraukė iš miesto, 
bijodami, kad korejiniai 
liaudininkai neaps u p’tų 
Čuncono.

Kiti amerikonų būriai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais pasiekė punktus 
tik už 4 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės, tai yra, li

nijos tarp Pietinės ir Šiau-i žadėjo tartis apie tai.

Amerikos talkininkai 
prašo pasitarimų

Washington. — Amerikos 
valdininkai sakė, genero
las MacArthur turi “teisę” 
įsiveržti per 38-tą paralelę 
į Šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Anglijos ir kitų dalyvau
jančių Korėjos kare talki
ninkų atstovai prašė Ame
rikos valdžią pasitarti su 
jais pirma, negu MacAr- 
thuras įsakys savo armijai 
maršuoti į šiaurinę Korė
ją

Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Dean Rusk

Japonijoj užmuštas 
amerikonas kareivis

Tokio,- Japonija. — Per 
muštynes tarp amerikinių 
kareivių, iš vienos pusės, 
ir japonų ir korėjiečių atei
vių, iš antros, vienas ame
rikonas tapo užmuštas ir 
kitas sužeistas.

Buvo areštuota 80 japo
nų ir korėjiečių kaip užpuo
likai. Iškvotus 78 tapo pa
leisti, o 2 laikomi teismui.

Prancūzą teismas nuglosto 
kriminalj naciy generolą

Paryžius.—Karinis fran- 
cūzų teismas surado kaltu 
nacių generolą Hermahhą 
Ramckę, kuris karo metu 
budeliavo Brest miesto gy
ventojus. Teismas už tai 
neva skyrė jam 5 metus ka
lėjimo, bet tuojau pakeitė 
bausmę ir leido jam gyvent 
namie po policijos priežiūra 
per tą laiką.

Filipinai reikalauja 8 bil. < 
dolerių iš japonų

Washington. — Filipinų 
valdžia pranešė, kad reika
laus iš Japonijos 8 bilionų 
dolerių atlyginimo už nuo
stolius. kuriuos japonai pa
darė Filipinams karo metu.

Suimta 21 kaip Amerikos 
šnipai Kinijoje

Peiping, Kinija. — Tien
tsin mieste, tapo areštuota 
21 asmuo kaip Jungtinių 
Valstijų šnipai prieš Kini
jos Liaudies Respubliką. 6 
suimtųjų yra europiečiai, 
14 kinų ir 1 japonas.

San Jose, Kosta Rika. — 
Bomįja apardė užsieninio 
Kosta Rikos ministro M. E. 
Jimenezo namus.

dos, bet vaikų skerdyklos. Sa
ko, nuo 1950 metų sausio mė
nesio iki paskutinių laikų toje 
“prieglaudoje” mirė 2,168 
vaikai. Jie nenumirė, bet bu>- 
vo nugalabinti.

Vienuolės suimtos ir bus 
teisiamos.

Brazilijos baduoliai 
užpuolė miesto valdybą

Rio de Janeiro, Brazili
ja.—1,000 badaujančių žmo
nių įsiveržė į miesto valdy
bos rūmus Campos Salles 
ir privertė majorą atiduoti 
jiems visus laikomus ten pi
nigus.

Campos Salles yra sostinė 
Cearos provincijoje, kur 
sausra sunaikino derlius, 
šiauriniai - rytinėje Brazi
lijos dalyje.

Milano, Italija.—Nugriu
vo aukšta mūrinė sodo tvo
ra, užmušdama 12 vaikų ir 
sužeisdama 29.

Užginta Irano spaudai 
kritikuot valdžią

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia baustinai uždraudė 
laikraščiams talpinti kriti
kuojančius valdžią raštus. 
Visoje šalyje veikia griež
tas karinis stovis.

Irano karalius (šachas) 
M. R. Pahlevi šaukė gy
ventojus nekelti riaušių ir 
nežudyti valdininkų. Pasi
žadėjo bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Tautomis ir 
prisiminė, kad gal reikės 
duoti dvarų žemių beže
miams ir mažažemiams 
valstiečiams.

Iraniečių dauguomenė rei
kalauja tuojau ir be atlygi
nimo perimti anglų žibalo 
biznį į Irano valstybės ran
kas.

v. ’Pirmus du tūkstančius Laisvės jubiliejaus vajaus 
fondo užbaigė gražios aukos iš Worcesterio ir Brock- 
tono, Mass. Jonas Skliutas, Worcesterio šėrininkų 
buvęs atstovas Laisvės suvažiavime, rašo, kad to mies
to progresyviai lietuviai tikrai sukels $500 Laisvei pa
ramos vien aukomis. Ir jiems jau nedaug trūksta iki 
kvotos. Jis šį kartą prisiuntė arti $200. Su pirmiau 
priduotomis aukomis Worcesterio lietuviai jau turi 
sukėlę $377.

Antras Massachusetts valstijos miestas gražiai šį 
kartą pasirodė, tai B rock tonas. Jurgis Šimaitis pri
siuntė gražią sumą aukų. .Rašo, kad brocktoniečiai 
rengia Laisvės paramai bankietą balandžio 21 dieną.

Šį kartą aukų gauta nuo:
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliškos

Draugijos, Worcester, Mass.............
J. ir H. Raulinaičiai, Worcester, Mass. 
J. M. ir D. Lukai, Worcester, Mass. 
Jonas Skliutas, Worcester, Mass. ...........
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ....... 
Konstancija Kalvelienė, Brockton, Mass 
Frank ir Kazimiera čereškai 1 

Brockton, Mass.........................
> K. Rimkūnas, Detroit, Mich...................
Jonas Tumosa, New Haven, Conn. .. • •. 
Kulturos-Meno Klubas, Chicago, Ill. • .. 
P. Sadauskas, Worcester, Mass..............
J. Senkus, Worcester, Mass.
W. Žitkus, Worcester, MĮass. -------  • •.
Laisvės Patriotas, Worcester, Mass. ... 
F. Petkūnas, Worcester, Mass?. ..............
P. Bacevičius, Worcester, Mass. ...... 
J. ir U. Yuskevičiai, Worcester, Mass. 
Jurgis Šimaitis, Brockton, Mass. ...... 
J. Vaitaitis, Brockton, Mass. .............
J. Kaminskas, Chicago, Ill.................
A. Bensonas, Detroit, Mich.............— .
Laisvės Patriotas A., Worcester, Mass. .. 
Laisves Patriotas B., Worcester, Mass. ... 
Laisvės Patriotas C., Worcester, Mass........
J. Gęrdauskas, Worcester, Mass. ...... 
J. Jakaitis, Worcester, Mass. ............• •.
Walter Kelly, Brockton, Mass.....................
M. Taniulevičiene, Brockton, Mass..............
Elzbieta Tamulevičiūtė, Brockton, Mass.
M. J. Gerdauskas, Brockton, Mass. .. • _
J. K. Sireikis, Brockton, Mass. • ...........
A. žurnis, Brooklyn, N. Y....................... .
P. Paul, New Kensington, Pa......... .. _
F. Poser, St. Clair, Pa........................• .
K. Kairis, Chicago, Ill. ...,.............. ... .....
Alfonsas Skirmontas, Brockton, Mass. .. 
H. Nokšas, Chicago, Ill......... ................
A. Grigas, Chicago, Ill. ...........
P. Eidukinas, Minersville, Pa..................
Dr. Borisas, Worcester, Mass. ........ ...
Z. Dvareckas, Worcester, Mass...............
Laisvės Rėmėjas, Worcester, Mass. . 
Wm. Yurkewich, Brockton, Mass..............
Detroitietis, Detroit, Mich......... • •............
R. Smigelskis, Detroit, Mich.....................
Visięms aukojusiems ir aukojusioms tariame šir

dingai ačiū! Prašome demokratines organizacijas ap
tarti savo spaudos reikalus ir paaukoti pagal jūsų iš
galę į Laisvės jubiliejaus fondą! , ...

Laisvės Administracija
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Paskelbtas visuotinas Franci jos 
gelzkelių darbininkų streikas

Kongresmanas skaičiuoja C--Parvzius.—T^.no n^skelh-
“4,500 svetimą šnipą”

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Cannon 
pasakojo, kad Jungtinėse 
Valstijose esą “4,500 sve
timšalių šnipų.” Sakėsi ga- 
vęš tą žinią iš slaptosios 
FBI policijos. ’

FBI gyrėsi, kad jeigu kil
tų didelis karas, tai per 24 
valandas būtų sumedžioti 
visi tie šnipai.

tas visuotinas Franciios rre-
/ •- ■ 

ležinkeliu darbininkų strei
kas per 48 valandas, reika
laujant pakelti algas.

Valdžia grūmoja draftuo- 
ti streikierius darbui ir pa
gal karini, įstatymą bausti 
atsisakančius dirbti.

Paryžiuj ir apylinkėj tę
sia streiką darbininkai elek
tros; geso, požeminių ir vir
šutinių geležinkelių, tak
sių, valdinių automobilių 
fabrikų ir kt.

Kongręsmanų komitetas kvočia 
dar 2 aktorių apie komunizmą

Washington. ‘— Federa- 
lis apskrities teisėjas T. 
Alan Goldsborough išteisi
no Fredericką Vanderbiltą 
Fieldą. Field buvo patrauk
tas teisman už “paniekini
mą Kongreso” todėl, kad 
jis nedavė atsakymų j 32 
klausimus, kuriuos Fiel- 
dui statė Senato komitetas.

Tas komitetas klausinė
jo Fieldą apie jo ryšius su 
Komunistų Partija ir apie 
tūlus jos narius bei rėmė
jus.

Fieldas pareiškė, jog jis 
naudojasi konstitucine tei
se, kuri sako, neleistina 
yra priversti žmogų, kad 
jis prieš save liudytų ar 
pats save apkaltintų.

Turtingas newyorkietis 
Fieldas buvo žinomas kaip1

progresyvio judėjimo rė
mėjas.

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas kvotė juda
mųjų paveikslų aktorę Ga
le Sondergaard ir aktorių 
Howardą da Silva. Klau
sinėjo, ar jiedu komunistai 
ir ar pažįsta kitus aktorius 
kaipo komunistus.
Jiedu, naudodamiesi kons

titucine teise, atsisakė duo
ti atsakymus į daugumą 
šių ir kitų panašių klausi
mų.

Kongresmanų Neameri- 
kinio Komiteto pirminin
kas John Wood todėl gra
sino juos teisman patrauk
ti už “paniekinimą Kon
greso.”

į Bulgarija pakele 
algas, numušė kainas

Sofiia. Bulgariia. — Bul
garų liaudies valdžia pakėlė 
darbininkams algas, pensi
jas ir finansinę paramą 
studentams. Kartu valdžia 
numušė audeklu., ir drabu
žių kainas 20 iki 25'procen
tų, o batus ir čeverykus 
nupigino net ,33 procentais. 
Taipgi sumažino kitų fabri
kinių dirbinių kainas.

Algos pakėlimas ir' pro
duktų - dirbinių nupigini- 
mas pasidarė galimas todėl, 
kad tapo išpildyti planai, 
padidinant gamybos našu
mą pramonėje ir ūkyje.

Kinija siunčia ryžius 
alkaniems indusams

Peiping, Kinija. — Kini
jos Liaudies Respublika 
siunčia Indijai 50 tūkstan
čių tonų ryžių mainais už 
stiprius maišus iš Indijos.

Kinijos radijas kritikavo 
Ameriką, kad ji vis dar ne
prisirengia atsiųsti bent 
kiek grūdų badaujantiems 
Indijos žmonėms. *

New Delhi/ Indija.—Saus
ra taip sunaikina javus Bi
har provincijoj; Indijoj, 
kad gręsia badas 40 ųiilio- 
nų gyventojų.

500 milionu doleriu 
laivynui ginkluoti

Washington. — Kariniam 
Amerikos laivynui bus už 
500 milionų dolerių paga
minti ' patrankų, šovinių, 
torpedų ir kitų ginklų per 
metus, kaip pranešė laivy
no amunicijos galva admi
rolas M. F. Schoeffel.'

Jisai sakė, naujos elek
troniškai - magnetinės tor
pedos pačios susiras netoli
mus priešų suomarinus jū
roje. ;.

Kodėl Sovietai atsisako 
sugrąžinti laivus

Streikieriai reikalauja 
nakelt savaitine al^a ke
liolika dolerių, tain kad nėr 
mėnesį gautų bent 60 dol.

I -------- -------- -

Vakarą Vokietija nekliudo 
200 nacią kriminalistą

Nice. — ALN žinių agen
tūra praneša, kad vakari
nės Vokietijos teismai ne- 
'kliudė 200 nacių karinių 
kriminalistų, kuriuos ame
rikonai pavedė patiems vo
kiečiams teisti.

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

■ ■ ■ I

Washington. — Apsigyni
mo departmental pranešė 
kovo 21 d., jog Korėjos ka
re iki šiol nukentėjo 55,814 
amerikonų, skaitant už
muštuosius ir be žinios din
gusius.

Pačiame fronte užmušta 
8,335 kareiviai ir oficietiai, 
sužeista 36,893 ir be žinios 
dingo' 10,586. Be to; 959 su
žeistųjų mirė vėliau.

Per vieną paskutinę sa
vaitę amerikonai turėjo 1,- 
165 tokius nuostolius.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pranešė, kad ji vi
sai nesvarstys Amerikos 
reikalavimo sugrąžint 670 
laivų, kurie buvo paskolinti 
Sovietams karui prieš na
cius.

Sovietų vyriausybė sutin
ka grąžint tik du ledlau
žius, kurie, tačiaus, dabar 
yra nepajudinamai įšalę 
Lediniuotame Vandenyne.

Sovietai nurodo, kodėl jie 
atsisako sugrąžinti 670 ma
žų karinių ir prekinių lai
vų, būtent:

Amerika sulaikė tuziną 
karinių Vokietijos . laivų, • 
kuriuos didžiųjų talkininkų 
komisija pripažino Sovie
tams. Amerika buvo pasi
žadėjus parduoti Sovietam 
paskolintus laivus. Tuo tar
pu ji pardavinėja kitiem 
kraštam atliekamus savo 
laivus.
KRIZe SUOMIJOS 
VALDŽIOJE

Helsinki, Suomiia.—Pasi
traukė socialistai iš Suomi
jos ministrų kabineto, kuo
met dauguma valdžios na
rių siūlė pakelti įnamiams 
rendas.

Prezidentas kviečia soci
alistus ministrus atgal į su-, 
dėtinę įvairių partijų val
džią.

ORAS. — Giedra, netaip * 
šalta.
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IV
Pas vieną valdovą

Toje grupęje, prie

Prezidentas Trumanas atostogauja Key Westp Flo-’- . I 
ridoje. Jis ten pareiškė, kad jis pilnai palaiko iekono* f ) »5 
minį mobilizatorių Charles E. Wilsoną jo “nesusipra.-: * ■„ 
timuose” su darbo unijų vadais. ; ’’ - <

pasaulinę taiką
Rašo Laisvės Korespondentas 

a------------------------ —- ---
, eisiąs kariuomenėn, i Jam 
gaila Amerikos vyrų. Bet 
ką daryti? Kaip baigti? 
Jis nežino atsakymo. Jis 
šitame atsitikime vadovau
jasi karo specialistų, gene
rolų ,kaip Eisenhower, Mac- 
Arthur, Marshall, patarimu 
ir nuomone. Todėl jis re
mia kava, v

A, bet įsimaišo italas iš 
vaiku 

tėvas, naudotų automobilių

ku

I taip sakęs. Visi nusijuo- 
i kia. Jis nenorįs, kad “sve-. 
I timi žodžiai” į jo burną bū
tų brukami...

Kalba dar viena, kita mo- ■ 
tėviškė. Reikalauja, kad | 
karas būtų baigtas. Ką jis,] 
kongresmanas Delany, pri-] 
žada daryti jo užbaigimui? 
Jis yra žmonių atstovas, 
turi jų valią pildyti, o ne 
milita ristu.

Kongresmanas sako, kad 
jis buvęs labai tolerantiškas 
ir geras, priėmęs delegaciją 
ir išklausęs jos nuomonės, 
bet jis matąs, kad jo min
tis esanti kraipoma, todėl, 
girdi, pokalbį nutraukiu ir 
baigiu.

Taip ir pasibaigė.- mūsų 
misija pąs kongresmaną 
Delany. j Išėję iš kabineto 
ieškome delegacijos, kuri 
eis pas Le’hmaną. Sužino
me, kad tokia delegacija 
jau buvo nuvykus, bet Leh- 
mano nesvari o raštinėje. 
Taipgi ta pati delegacija 
buvusi pas senatorių įves, 
bet ir jo nesurado. Vadi
nasi, abudu senatoriai pa
sislėpė. Vėliau sužinome, 
kad panašiai pasielgė be
veik visi kongresmanai, pas 
kuriuos buvo nuvykusios 
delegacijos. Vieni atsisakė 
delegacijas prisileisti, kiti, 
žinodarii.i, kad juos išrinkę 
žmonės/juos aplankys tai
kos reikalais, nesusirinko į 
kabinetus.

Žiūrime, kad jau gerokai 
po'vienos. Ja!i per vėlu va
žiuoti į “maldos susirinki
mą.” Jis jau bus užbaigtas. 
Po šešis shsėdome į takse ir 
nutraukėme į Turner Are
ną, kur. Visi žygininkai su
sirinks. ir kur bus kalbama
si apie tolimesnę šio' sąju-

$9’00 rios aš'prisišliejau, buvo ar- 
$4.50; ti dvidesėtkis žmonių, dau- v 7

-_A giausia moterų.
i visai senų. Kitos 

—— gyvenimo gražume.
Nežinau, kaip ir 

keitė mūsų planą, 
kelios vadovės, gal

N. Y. Tik pora 
pačiam

Kaip suklumpa aeksperiai>f
Jau trečias mėnuo, kai Pittsburgho Common Pleas 

teisme, pirmininkaujant teisėjui Honrv X O’Rrinn’iri. 
tęsiasi trijų asmenų byla: i
(abu komunistų veikėjai) ir James Dolsen’o, 'žurnalisto.'

Šie asmenys buvo suimti ir teisiami dėl to, kad’jie 
griežtai pasisakė už taiką, už ištraukimą mūsų krašto 
kariuomenės iš Korėjos, o visi trys priešinosi karui 
Koi ėjoje.

Vyriausiu prieš juos liudininku yra tūlas buvęs “li
beralas,” L ____ _____  _____ ,
A. Musmanno. Šis vyras jau liudija nuo šių metų sau-] 
šio 16 d. Ir dar kaip liudija! Jis kalba ir kalba n- dę_ 
niausiai kalba tai, ko nežino. X

Štai žurnalistas Art Shields, kuris nuolat sėdi teismo 
salėje ir rašo laikraščiams apie teismo eigą, praneš^:- 
liudytojas Musmanno pareiškė, jog Levas Tolstojus, di
dysis rusų rašytojas, buvo komunistas! , ___ ___

Kiekvienam, kuris nors kiek tiėk ką žino, yra aišku, ] atsisėsti_ . - . . • . • ••

kas

ten

pa
to s
be- Astorijos, septynių

Vz I Ll 1 L A U i H y 21 , K_z A. 9 L lull UI A • j • • x , į į 1 ■ , •'*’oi. ’simaisęs storas daktaras isSteve Nelsono, Andy Ondo. Pasiekia mus I pardavinėtojas. Jis
žodis, kad pirmiausia eisi- greitai ir karštai 

Queens gresmanas bando 
ja_| kirsti ,bet jis nenusileidžia

Ridgewood ?
is on-
per-me aplanky' 

kongresmaną poną 
mes J. Delariy,, ’kuris 
ve priskaito prie pažangių-

- . , . . . x . _. .,T. , ..J j u kongresmaiiū.’ O paskui,o dabar beribis .reakcininkas teisėjas Michael |vįsi traukįin,e.' se. 
----- Šis vyras jau liudija nuo šių ™e/l ®alJ‘ i natoriu Herbert Lehmana. 
Ir dar kam liūdna! Jis kalba ir kalba u* daz-1 įnojįa kongres

manas sutinka su “svečiais” 
J! pasikalbėti. Jo kabinetan 

sueiname visa grupė. Jis. 
atsiprašo, kad neturi pa-' 
Rankamai kėdžių visiems 
______ i . Susodiname mo- 

jog Levas Tolstojus mirė 1910 metais, septyneriais me-;įei.js> 0 trejetas vyru pasi-' 
tais prieš Spalio Revoliuciją, ir jis, Tolstojus, visuomet, liekame stovėti stati. !ant .1° užsisėdo visi susivie-

■ i • Bent ,lš maniau, kad tos ' ni.K^reakcionieriai ir žmo- 
ceremonijps bus labai trum- §TJ išėdė. Aš nesu komu- 
pos, gal neužims nė pusės būstas. As kas sekmadienį 
valandos. Juk dar eisime 2^nu bažnyčion . Ar norite, 
pas senatorių Lehmana! : kad įrodyčiau ?... Štai pa

rapijos knygutė! Kas tik 
už taikčĮ, tas jums komunis
tas. Kapitalizmas eina vel
niop.
jeigu m 
galas...

buvo marksizmui priešingas! į
Kitą “antį” Musmanno paleido teisme,, pasakydamas,j 

būk Leninas planavo Rusų Revoliuciją, gyvendamas: 
Niujorko mieste. Kaip žinia,’ Leninas niekad nėra Ame
rikoje buvęs!

Kai žmogus su tokiais “prirodymais” pasirodo teisme, 
tai galima suprasti,, kiek mažai jis žino. Betgi tie, ku
rie kaltinamuosius teisia, norėdami įkišti į kalėjimą, 
pasikiiaima Musmanno liudijimais ir skaito jį dideliu
žmogumi. 

Gėda!

Fadetiea apibūdinimas
Niiūjorkiškis Daily Worker, apibūdindamas tai, kas 

buvo iškelta senatiniuose tyrinėjimuose Niūjorke, ši
taip rašo: '.. . j\

“Kefauerio invesrigaeija pakėlė uždangą ir parode 
kampelį tos padėties, kuri' vyrauja dolerio dominuoja
mame mūsų krašter-

“Smarvė sargdina žmogų.
“Matai stovinčią nešventąją tiejybę:
“Didysis kapitalas, didžiosios korporacijos, didieji 

t rustai.
“Profesionalinių melagių ir liaudies išdavikų dviejų 

partijų sistema

manas. Jis pradėjo nuo ko
munistų. Kiek jų šitame 
žygyje dalyvauja? Argi 
ne jie yra jo sugalvotojai?

Bet daktaras iš Brookly- 
no, jaunas, . storas vyras, 
ponui kongresmanui paaiš
kino, kad šiame žygyje da
lyvauja įvairiausių pažiūrų 
ir įsitikinimų žmonės, kad 
taikos reikalas rūpi1 vi-

Kalba ir kalba... Šis karas 
yra kriminalystė. Ašaugi-

su galu suvedu, 
kilo iki debesų.

Kainos i

būti, kad ten kainos puola, 
kai čia jos kyla? Karo no
ri kapitalistiniai plėšikai. 
Mes, žmonės, kaip aš, karo 
nenorime. Norime taikos.

1 Pik Marcantonio buvo ti- 
I kras žmonių atstovas. Bet I *-

jam padaryta

mi
, akimis pilno-
Keletą bekūn

tum iš didelio pritrenkime 
reikalas' rūpi1 vi-' atbudęs,_ kalba, kongresma- 

sienis, o ne dieniems komu- aas. j Jis teisinasi, jis ba- 
ništams, kad mes-pagaliau žijasi, had ir jis turi bėdos 

Kainomis, o daugiausia 
reakcionieriais. Matyt,

SURASKITE VARDĄ
KAPITALIZMUI PAVADINTU

' i B ’•Amerikoje yra leidžia- Matydami kapitai iizmp
žlugimo neišvengiamujtoą, 
dabar tūli kapitalizmo JtaJi?’ 
ninkai nori pakrikštyti jį ; 
kitokiu vardu, ne taip bai: 
siu darbo žmonėms, vardu, . 
Jie, atrodo, šitaip galvoja: 
jeigu komunistai sako, jog 
kapitalizmo žlugimas yra 
neišvengiamas, tai reikia . 
kapitalizmui duoti kitą var-;. 
dą, o tuomet iš komunistų 
bus atimtas įrankis kovai

mas s a v a i t r a š ti s “This 
Week,” duodamas priedu 
prie , tūlų sekmadieninių 
dienraščių laidų.

Aną dieną šito savaitraš
čio redaktorius, William I. 
Nichols, iškėlė klausima: 
kuo pavadinti kapitalizmą] 
—dabartinę santvarką, ku- ] 
rioje mes Amerikoje gyve
name?

Mr. Nichols nori, kad ka-, prįeš kapitalizmą. . .
pitalizmas nebūtų vadina-. Tajgj: puo kapitalizmą 
mas kapitalizmu. Jis nori,, pįvadinti? 
kad kapitalizmas būtų pa
vadintas kitokiu vardu.

Atrodo keista: kapitalis-
' Gal “naujuoju kapįtalizrj ? 

mu”? Gal “demokratiniu 
kapitalizmu”? Gerai, bęĮį.

i

partijų sistema,—republikonų ir demokratų mašinos,— 
atsidavusios didžiajam kapitalui kūnu ir siela.

“Pasamdytieji požemio- žudikai, užmušėjai, gengste- 
riai, pa pirkinė tojai ir ‘fikseriai.’ Jie samdomi bjauriam 
darbui atlikti. Jie žiauriai žudo darbininkų klasės va
dovus, tokius, kaip Pete Panto. Jie laužą streikus ir žu
do pikietinipkus, panašiai, kaip Anastasia govėda, kurią 
pasamdė Phelps Dodge korporacija streikui 'laužyti 
1946 m.”

Mes jau rašėme, jog tyrinėtojai neima dalyko esmi
niai, pagrindiniai, kaip reikėtų imti. Šis tyrinėjimas 
pragremžia tik paviršių, o giliau neina. Taip mano ir 
šis angliškas dienraštis.

Už tų gengsterių ir raketierių nugaros stovi bilijonie- 
riai, kurie anuos samdo, paperka, kad jie pultų kovojan
čius darbininkus, kad jie padėtų pelnagrobiams daugiau 
tu ritu prisigrobti.

Tuomet, kai gengsteriai laužė Phelps Dodge korpora
cijos darbininkų streiką, jie sakė, jog tai darą tam, kad 
reikią kovoti prieš komunistus.

Murder, Inc.—požemio gengsterių organizacija—tai 
atliko: ji “naikino komunistus,” laužydama dąrbįnin- 
kų streiką! • ’ . ' •'

Angliškasis dienraštis ragina žmones reikąjauti, ’ kad 
būtų surasti ir nubausti Pete Panto užmušėjai, kad bū- 

• tų surasti ir nusmelkti Mario Russo užmušėjai; Russo 
buvo užmuštas gengsterių Phelps-Dodgę darbįnįnkų, 
streike. / . ■ /•

.Šis dienraštis’ reiškia tokią nuomonę, kokią mes pa
reiškėme prieš keletą dienų: Amerikos liaudžiai reika
linga liaudies partija. Toji partija yra—Progresyvių 
Partija—tik reikia apie ją sutraukti daugiau žmonių, 
reikia 1952 metų rinkimams gerai pasiruoštu ; .

Tik turėdama tvirtą savo politinę partiją, Amerikos 
liaudis galės sėkmingiau kovoti prieš korupciją, supu
vimą, sugedimą,’ prasiraddmą “aukštosiose musu krašto, 
sferose.”

Malik blogai jaučiasi
Tūli, laikraščiai skelbia,'būk T. Sąjungos atstovas 

4^ Jungtinėse Tautose, Jokūbas Mialik, darJvis neišsveiko 
J?' pilnai. Jis turi nesmagumų su širdimi. '

Manoma, jog Malikas neužilgo visai pasitrauksiąs iš 
šitų pareigų ir grįšiąs namo, o jo. vieton bus paskirtas 
kitas asmuo. 6

Malikas—dar jaunas vyras, bet pareigos, kurias jis 
eina,’ yra sunkios, todėl ir sveikatai kenkia.

Kai kurie gal mano, jog lengva sėdėti Jungtinėse Tau-

čia; nepribuvome su juomi su 
komunistus, ar kurią kitą su 
politinę grupę diskusuoti. j kad jis nori

Kongresmanas “suspra-1 
to” ir pokalbis nukrypo ki
ton pusėn. Jis pradėjo pa
sakoti, kad jis yra pažan
gus žmogus, kad jis nori su 
savo distrikto žmonėmis 
pasikalbėti, kad jis ir jo 
vienminčiai turi daug bėdos 
ir vargo su reakcijonieriais. : 
Tik vakar, girdi, beveik vi
są naktį praleidome ginčuo
se su reakcijonieriais dėl 
"siuntimo Indijon kviečių. 
Jie yra tam, sako,, priešingi, 
nes Indija neina su mumis 
Korėjos reikalu. Jis sako, 
kad, pamatysite, kiti kon- 
gresmariai neprisileis šio 
Taikos Žygio delegacijų^, 
kaip, kad jis prisileido ir su 
mumis kalbasi. Visi suti
ko. kad jis gerai, išmintin
gai daro. '

Bet kaip taikos ir karo 
reikalais jis laikosi? Pir- 

’miaušia aiškina'" daktaras, 
kaip ne pa teisinamas • šis 
karas Korėjoje-yraj kaip ne 
tik mes, bet • didelė- Airieri- 
koš'"žmonių^ dauguma jam 
priešingi, kaip L’ėikia steng
tis tuojau jį baigti, ameri
kiečius- -sugrąžinti--namo, iv 
pradėti • derybas su Kinija 
įvykdymui Tolimuosiuose 
Rytuose taikos. ' •

Ponas kongresmanas per
traukia j:am kalbą ir prade
da, pats ilgai kalbėti. Jis 
puikiai žinąs, kad šis karas 
yra labai nepopuliarus A- 
merikos žmonėse, tai, sako, 
nepopuliariškiausi.as karas

monopolizuoti, kalbėti Ajrie 
viską, kad niekam kitam] 
netekt ii mintis pared 
Kalba a]?ie -viską, kas 
užeina ant minties. Ir 
sako: Visi gausite pi 
savo mintis išreikšti.

(Daugiau bus)

Žinios iš Lietuvos
• Dviejų menesių programa
; i MARIJAMPOLĖ, sausio 4 d.

— 1950 metais stachanoviškai 
Į1 dirbo“Miško” baldų fabriko 

j kolektyvas. Taupiai sunaudo- 
Kalba moteriškė iš, Long dami 

Island. Jos sūnus armijoje, 
Japonijoje. Jis buvo kare. 
Jis grįžta ant poilsio. Jis 
rašo jai ir keikia karą. Jis 
rašo ir reikalauja, kad šis; 
karas būtų' tuojau baigtas.; 
Ką aš turiu jam atsakyti?; 
Štai kodėl aš čia esu. Aš 
noriu sūnaus prašymą išpil
dyti.

' Ir vėl kalba kongresma
nas] Vėl jis kalba apie vis
ką, ir “simpatizuoja” šiai 
motinai. ■ Jį pertraukia ir

žaliavą, nuolat keldami 
darbo našumą ir jo kokybę, 
baldų gamintojai per 12 mė- 

! nešiu sutaupė valstybei 428 
tūkstančius > rublių. Palyginti 

'su 1949 metais išleidžiamos I
1 produkcijos'savikaina sumažė- 
. .jo 28 procentais, 10 procentų 
; pakilo darbo našumas.

Priešakinės brigados davė 
pirmos rūšies dirbinių žymiai 
daugiau, negu buvo numatyta 
plane.

Dabar baldų gamintojai ko
voja už naujųjų metų dviejų 
menesių plano įvykdymą iki 
rinkimu i Lietuvos TSR Aukš- i v . . j . ..j dienos — 
vasario 18-tosios;

kalba kita dar jauna, graži' |,] 
moteriškė. Ji turį du vai- čiausiąją tarybą 
ku:—berniuką ir mergaitę. 
Jie parėję iš mokyklos ver
kia. Sako, I . ' ?
.gąsdina atomine bomba. ] 
Sį?iko, kad. jie turėjo išsi- ( 
gaudę sulysti po suolais. Ar 
nebaisu? Kur mūsų vaikai 
vedami? Aš noriu štai ką 
žinoti. ■ Aš savo vaikams sa
kau: Kad tai yra nuduotas 

:pavojus.. Jo nėra. Atomi
nio karo nebus. Ar teisybę 
aš sakau? O kas-būtų, jei
gu karas kiltų? Aš, jų mo
tina, pasilikčiau vaikų aky
se melage? Ji spiria kon
gresmaną: Jūs sakote, kad 
.jūs vadovaujatės militaris
ts patarimu. Vadinas, jums

Kolūkių sieniniai laikraščiai
VILKAVIŠKIS. Vietos kom

is visų, kuriuose kada tik’mūsų balsas nesvarbu...
Amerika yra dalyvavusi. __
Jo paties sūrius neužilgo iš- nervuojasi.
Amerika yra dalyvavusi.

tai sako, jog kapitalistine,jeįgU naųjas pavadinimas' 
santvarka, yra tobuliausia ! ne§įos “kapitalizmą,’’ tai • 
ir geriausia santvarka pa- ,vįsvįen įtiksiąs nebusią- 

ta'?lau Jie Jau Prisiektas: nesvarbu koki 
deda kapitalizmo vardo bi- _ _ _ * 1 A Lt L A I <li) ui. 1 vS X 1<1qjotis. Jie jau nori, kad ka
pitalizmui būtų suteiktas 
kitoks vardas.

naujas” ar “senas” O’y, 
pitalizmas bus kapiįalizr ], 
mas! ' ,

Vienas, žmogus pasiuntė
Pas pats Mr Nichols jau ( kapitalizmui pavadini

kreipiasi į skaitytojus, pra
šydamas, kad jie krikštytų 
kapitalizmą nauju vardu. 
Kuris suras tinkamiausi 
vardą, tam, be- abejojimo, 
bus skiriama gera dovana. 
Tas liks didžiuliu krikšto 
tėvu.

Marksistai, pasiremdami 
materijalistinės istor i j o s 
aiškinimo pagrindais, tei
gia, jog žmonijos istorijoje 
buvo tokios visuomeninės 
santvarkos arba sistemos:

Primityvis komunizmas, 
Vergija,
F eodalizmas.
Feodalizmo'vietą užėmė 

kapitalizmas, o kapitalizmo 
vietą užims socijalizmas ir 
komunizmas — moksliniais 
pagrindais pagrįstas komu- 

] nizmas.

mą: eksploitizmas. Lietu-, 
viškai būtų: iš na ūdoj iz- 
mas.

Nemanau, ar MTr Nichols ... 
tokį siūlymą priims. J'įs 
lauks, kol kas nors prisius 
jam tikrai gražų vardą, 
skambiai linksniuojamą ir 
lengvai ištariamą.

Bet kas po to? ' ■ <
Ar Juozo pavadinimas 

Antahu pirmąjį pajkeis?
Ar kapitalizmo pavadini

mas kitokiu vardu jo- turinį, 
jo esmę pakeis?

Žinoma, ne!
Kapitalizmas liks kapita

lizmu tol, kol kapitalistine 
santvarka bus, kol žmogaus ( 
žmogumi išnaudojimas -f 

|sis. X
O kai tai baigsis, tųortie^į' 

jau bus kitokia .visuomejPh; r 
i ne sistema,, kitoks gyveni-w 
mas. • - • ; r v ’ 'vai, panaudodamas vaizdines 

priemones, vietinius faktus. 
Užsiėmimai siejami su prakti
niu' darbu. Gyvulininkystės 
fermų darbuotojai panaudoja

kol- įgytas žinias darbui pagerinti;
i’en-

kari juos ten
| jaunuoliai Didžbalis, .Skutuls- 
I kaitė, Uscilaitė ir kiti — daž
ni svečiai “Šešupės,” 
“Jaunosios Gvardijos” 
ūkiuose. Agitatoriai čia 
gi a pasikalbėjimus.

Agitatoriai teikia kolūkie
čiams nemažą paramą., Draur 
gai Jurgelevičius ir Sidaravi
čienė padėjo sustambintoje 
Gižu žemės ūkio artelėje iš
leisti sieninį laikraštį “Gižų 
kolūkietis, 
siejami' su 
vykdymų, 
griežtai laikytis žepiės 
artelės įstatų, 

t ‘ ____

J'g.ytas žinias — 
praktiniam darbui

ŠAKIAI, sausio 5 d, —“Di
džiojo Spalio”* kolūkio 28 na
riai lanko zootechnikos rate
lio užsiėmimus, kurių jau į- 
vyko aštuoni. Užsiėmimams 
vadovaująs zootechnikas V. 
Lepeška paskaitas išdėsto gy-

Kongresmanas pyksta ir 
Jis • užsigina

tose. ' '
Lengva tiems, kurie mažai -tesirūpina, kurie nesiryžta 

gęrai atlikti sario uždavinių. Bet tų, kurie sąžiniškai 
dtmba, pareigos labai sunkios ir jos žiauriai griauna jų 
sveikatą. '. ,

Fermose sudaryti tikslingesni 
maisto racionai, pagerintą gy
vulių priežiūra. S. Karvelis

kokia sisteiųą užimfij kaph-1 
talizmo vietą, bet.
kad ponas McGįrath- už tai 
nepaskelbtų manęs subver-. 
sy vilu

Motiejus Galinis
f--- —-- --—--- --—....... .. . 1 1 '

Nemalonus incidentas
Pasi kalbėjimai 

ūkinių užduočių 
su uždaviniais 

ūkio
V. Žemaitis.

Buvęs Kansas City mies
to meras, Bryce B. Smith, 
1932 m. lankėsi Paryžiuje. 
Kartą, tarpe kitų, jis buvo 
iššauktas pakalbėti’. Pakal- 

| bėjęs 15 minučių, meras at
sisėdo ir nei viena pora 
rankų jam nesuptojo.

Kuomet sekantis pradėjo 
kalbėti, tai j arti visi griaus
mingai plojo po kiekvienos 
pauzos. T.

Meras, atsipeikėjęs iš gė-

dos, irgi pradėjo ploti 
zijastiškai kartu su ki

Šalę sėdintis merui 
kuždėjo į ausį: “Aš 
tai nepatarčiau ploti, 
šis kalbėtojas verčia 
prakalbą į francūzų 
bą.” -

Tai gera pamoka
I prakalbas reikia eiti 
dėl paplojimo, bet 
pratįmo to, ko dar.
tai... Svieto

nes 
jūsų

kitiems

Pereiga

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily);-Penk., Kov.-Mąi:. 23, 1951



VIENO GYVULIO DANTŲ 
PRIGYDYMAS KITAM

Naujas sssprafiimas apie kūno 
apsigynimą nuo ligy-suirimųs

C. KAIP AMERIKOJE GIMŲ
GALI GAUT METRIKUS

Columbijos Universiteto 
mokslininkai New Yorke 
įdėjo ir prigydė vieno jau
no katuko dantį kitam.

Tam pačiam katukui jie 
taipgi sėkmingai persodino 
apatinį dantį į viršutinį 
žandikaulį, o viršutinį dan
tį idėjo į apatinį dantų kau-

Prigydyti svetimi bei per
sodinti savi dantys buvo 
dar mažyčiai, apie ketvir
tadalį colio ilgio.

Per vienuoliką metų bu
vo daroma bandymai prigy
dyti vieno gyvulio dantį 
kitam. Bandymams vado
vavo (Kolumbijos Universi
teto medicinos profesorius

Įdohliausiąs dalykas, kaip 
į svetimą įdėtą • jaunutį 
dantuką įauga kito gyvulio 
nervai ir kraujo indeliai. 
Prof. Shapiro sako, pana
šiai ir negimusiam kūdikiui 
įauga nervai ir mažytės 
kraujagyslės į busimųjų 
dantų pumpurėlius.

Buvo ir seniau mėginama 
perkelti vieno žmogaus 
dantį kitam arba vieno gy
vulio dantį įdėti kitam tos 
pačios rūšies gyvuliui. Bet 
tik dabar dar pirmą kartą 
pavyko prigydyti katukam 
svetimus dantis kitam, 
taip kad naujas dantis įsi
tvirtino ir pilnai užaugo.

Ar'tad jau galima tikėtis 
žmogui pasinaudoti sveti
mais dantimis? Dar anaip
tol ne/užreiškia prof. Sha
piro.

. Reikės dar ilgų, gilių 
bandymų, iki bus patirta, 
ar pavyks vieno žmogaus 
dantį persodinti kitam. \

N. M.

KINŲ KASOS
Kadangi šiuo laiku daug 

kalbama apie Kiniją, tai 
gal būtų žingbidu susipa
žint ir su kinų kasų istorija.

Kol senoviniai kinai gy
veno atskiromis grupėmis, 
visi vyrai nešiojo ilgus 
plaukus, susuktus ant vir
šugalvio. '

Kai mandžūrai užkariavo 
Kiniją 1644 metais, tai jų 
vada* diktatorius Few 
Manču išleido įsakymą, kad 
visi "kinai vyrai nbsiskustų 
viršugalvį ir tik ant pa
kaušio paliktų ilgą plaukų 
pluoštą ir nešiotų jį supy
nę kason, kaip ištikimybės 
ženklą Manču valdžiai. Ku
rie nesutiko to daryt, buvo 
baudžiami kalėjimu.

Kinai nešiojo kasas tik iš 
prievartos, kol gyvi. Kai 
kinas numirdavo, tai jie 
aptaisydavo jam plaukus 
pagal senovinius savo įsiti
kinimus. Tokiu būdu jie 
parodydavo savo jausmą 
prieš Manču užkartą prie
vartą, — kad kinai būna 
laisvi tik tuomet, kai gyvy
be užsibaigia.

Kinai nešiojo kasas nuo 
1644 iki 1911 metų. Ir per 

ilgą laikotarpį, tačiau 
sos įgijo pobūdį tautinio 

šalo. Dar ir dabar, 
Omą ,kai kuriuose Kini- 

>s užkampiuose galima su- 
nojančius kasas.

uomet kinai per 1911

DMHnMuhM

Pagreitintas erdvės 
fotografavimas

Naudojant naująjį Palo- 
mar teleskopą, Californijoj, 
galima bus per ketverius 
metus nufotografuot tris 
ketvirtadalius matomos pa
dangės su jos žvaigždėmis, 
planetomis, mėnuliais ir ko
metomis. Kol nebuvo to 
milžiniško teleskopo su 200 
colių pločio astronominiu 
stiklu, tai būtų reikėję 5 
tūkstančių metų, norint nu
fotografuoti tiek pat pa
dangės, sako Bernhard 
Schmidt, išradėjas puikaus 
mažesnio teleskopo.

Siuvejo darbas
Vengras siuvėjas D. C. 

Šaky apskaičiavo, kad ei
lutei vyriškų drabužių pa
siūti reikia daugiau kaip 
74,000 diksnių—38,713 ran
kinių diksnių ir 35,679 ma
šininių.

Vienas amerikietis siuvė
jas suskaitė 47,189 ranki
nius diksnius, reikalingus 
eilutei drabužių, apart ma
šininių diksnių.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wherry 
griežtai priešinasi Truma- 
no pasimojimui pasiųsti 
dar keturias divizijas ame
rikonų kariuomenės į vaka
rinę Europą.

Naujos kariuomenės siun
timą Europon Wherry va
dina “nedoru dalyku ir mil
žiniška klaida.”

New York.—Policijos ko- 
misijonierius Thomas F. 
Murphy pasakojo, būk New 
Yorke jau nėra ryšių tarp 
gemblerių ir policijos.

metų revoliuciją, vadovau
jant dr. Sun Yat-senui, nu
vertė Manču diktatūra ir 
įsteigė respubliką, nuo to 
laiko milionai kinų pasi-, 
liuosavo ir nuo kasų nėšio-1 vai 
jimo. Kai kuriose provinci
jose buvo net verčiami nu- 
sikirpt kasas. ‘

Bet dar ir prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą daugelis ki
nų New York o Chinatow- 
ne nešiojo ant galvos “uo- 
degutes.”

Detroit
Spartakas

PROTINIS ANGLIJOS s 
STUDENTŲ SUIRIMAS

Dr. Alfredas Torrie, di
rektorius Anglijos Gydyto
jų Susivienijimo dėl Proti
nės Sveikatos, dejuoja, kad 
niekas nesirūpina gydyti 
dvasines studentų ligas.

Dr. Torrie, buvęs Angli
jos armijos direktorius ka
reivių protligėms gydyti, 
nurodo į Oxfordo Universi
tetą kaip apgailėtiną pa
vyzdį. Tai garsiausias an
glų universitetas; ir septy
nis kartus daugiau jo stu
dentų nusižudo, negu tokio, vacija. 
pat amžiaus jaunuolių, nei-' kurna, 
nančių į aukštąsias mokslo ‘ 
įstaigas.

Dr. Torrie pataria uni
versitetam ir kolegijom 
naudoti protligių daktarus, 
psichiatrus.'

Kiekvieno žmogaus kū
nas turi savo apsigynimo 
departmentą, kuris veda 
kovą ne tik prieš įsiver
žiančius ligų perus, bet ir 
prįeš nuovargį,-skausmą ir 
prieš bile kokį nesveiką 
spaudimą bei jveržimą, sa
ko dr. Hans Selye, tiriamo
sios medicinos profesorius 
Montrealo 
Kanadoj.

Daktarai

Universi tote

turi sužinoti, 
kūnas kovoja 

prieš tuos blogumus. Tuo
met jie geriau galės gydy
ti milionus ligonių, kuriuos 
vargina sąnarių uždegimas 
(artritas), reumatinis dru
gys, per didelis k r a u j o 
spaudi mas, protligės ir 
kitos. Pažinus kūno ap
sigynimo mechanizmą 
yra vilties pastoti kelią 
kūdikių paralyžiui, sulaiky
ti kai kurias vėžio ligas ir 
net pailginti žmonių amžių, 
kaip teigia dr. Selye naujoj 
savo knygoj Stress (Spau
dimas - veržimas, įtempi
mas).

Dr. Sel^e, pasiremdamas 
savo padarytais bandymais 
ir patyrimais per 16 metų, 
rašo:

Kūno apsigynimas ypač 
naudoja tam tikrų liaukų 
(glandsų) syvus (hormo-

kuot pavojingas bakterijas 
ir nepaisyt kitų bakterijų, 
kurios nieko blogo nedaro. 
Kūno apsigynimo mecha
nizmas žino, kada mus sau
goti nuo šalčio ir nuo iš- 
semiančio jėgas nuovargio, 
nuo persidirbimo ir nuo 
per didelio susijaudinimo.
Kaip liaukų syvai 
gina kūną

Kaip kenksming ą s i a s 
bakterijas,, taip nuovargį ir 
dvasinį susierzinimą dakta
ras Selye vadina “užpuoli
kais,” ir duoda tokį liaukų 
veikimo pavyzdį:

Užpuolikas atakuoja tam 
tikrą mūsų kūno dalį. Ner- 
— i iš užpultosios dalies ve gyvatė įgylė vieną mo- 
greit praneša smegenims terį Savannah miesto apy- 
apie “įsiveržėlį.” Tuomet linkėj, Geofgijos- valstijoj, 
posmegeninė (pituitarinė) Bet įleidus moteriai ACTH 
liauka, visų kitų liaukų ko- sulčių į kraują, jinai greit 
mandierius, pasiunčia dvi išgijo.

ATOMINIU BANDYMU VIETA NEVADOJE
Jungtinių Valstijų 'Ato

minės Jėgos Komisija pasi
rinko vieną iš tuščiausių 
šioje šalyje vietų naujie
siems ginklams išbandyti. 
Ta vieta yra Las Vegas sri
tyje, Nevados valstijoje, 
tarp Utah, Arizonos ir Ca
lif orni jos valstijų.

Į Pats Las Vegas, 25,000 
gyventojų miestas, yra už 
45 mylių nuo vietos, kur 
sausio ir vasario mėnesiais 
šiemet buvo išbandyti nau
jieji atominiai ginklai. Aiš
ku, kodėl Las Vegas langai 
tada braškėjo. s

Atominių, sproginių ban
dymai įvyko 'trijų milionų 
akrų plote, kuris priklauso 
šalies valdžiai kaip rezer- 

Tai yra klaiki dy- 
Aplinkui žemi kal

nai su griūvančiais nuo jų 
akmenimis. Vanduo nuo 
kalnų dingsta druskinėse 
duobėse.— Tai ženklas, jog 
prieš tūkstančius amžių čia 
buvo jūros dūgnas. — Nar

savo sultis - hormonus STH 
ir ACTH kaipo užpultos 
vietos gelbėtojus. Tie pa
siuntiniai duoda žinią ki
toms liaukoms, esančioms 
virš inkstų.

STH kelia darban vienus 
viršinkstinių liaukų syvus, 
vadinamus M-C. Antroji 
posmegeninės liaukos sultis 
ACTH sužadina veikti ki
tus viršinkstinių liaukų sy
vus, vadinamus G-C hormo
nus (kaip cortisone).

M-C syvai paskatina par 
liečiamąją kūno dalį smar
kiai dirbti, stiprintis ir su
daryti užtvarą prieš užpuo
liką, v
Gydomųjų syvų lygsvara

M-C syvai veikia urmu, 
sparčiai.

GxC syvai yra atsargesni. 
Jie prilaiko M-C nuo per 
daug didelio smarkumo. 
Nes jeigu M-C syvams bū- 
lų duota visa valia, tai jie 
per daug sujaudintų kūną, 
tuo būdu ir kenktų.

G-C (cortisone) daro lyg
svarą; leidžia M-C syvams 
tiktai tiek mobilizuoti kūno 
jėgas prieš ligą bei nuovar
gį, kiek reikia, bet ne 
giau.

daib

z per 
atsi-

syvai sužadina kūną 
smarkiai gintis, dėl to 
randa artritas (sąnarių už
degimas), nesveikas nervų 
įtempimas ir kitos vadina
mos neprisitaikymo ligos.

Bet kai žmogui įleidžia
ma į kraują ACTHo ir G-C 
sulčių bei syvų, tatai pa
lengvina artritą ir atliuo- 
šuoja nervų erzumą.
Pavyzdžiai

Apie ACTH ir G-C gydo
mąją veikmę pastaruoju 
laiku buvo šitokių praneši
mų:

Memorial Hospital New 
Yorke raportavo, jog 
ACTH pailgina amžių žmo
nėms, sergantiems kai ku
riomis vėžio rūšimis.

Labai nuodinga variagal- 

dulkėse ne
pripratusi 

žemės. kitose

čiose dykumos 
auga net žolė, 
prie sausos 
vakarinėse valstijose.

Ispanai buvo pirmi bal
tieji žmonės, kurie drįso 
atvykti į Nevados dyku
mas. Čia jie 1610 metais 
įkūrė ir Santa Fe miestą, 
kuris dabar priklauso New 
Mexico valstijai. Tiktai 
daug vėliau amerikiniai 
pirkliai prakirto kelią, ku
ris iš Santa Fe eina į Las 

. Seniau Nevada priklausė 
Meksikai, bet pagal 1848 
metų sutartį, po karo su 
Meksika, Nevados ‘ plotas 
buvo pervestas Jungtinėms 
Valstijoms.

Pirmoji atominė bomba 
buvo išbandyta Alamogor
do srityje, New Mexico 
valstijoj, 11945 metais. Per 
šimtmečius ši vieta buvo 
ispaniškai vadinama “EI 
Jornado del Muerto,” reiš
kia, “mirties kelias.”

Veteranų Administraci
jos sueiga paskelbė, jog 
ACTH ir G-C syvai stebė
tiną! palengvina džiovos li
gą, bet silpnina paties kūno 
atsparumą prieš džiovą. — 
Tad gamtiniam kūno atspa
rumui pastiprinti reikėtų 
įleisti STH ir M-C syvų, pa
gal d-ro Selye patyrimus, 
i Per virtuvės gaisrą Bing- 
hamtone, N. Y., nudegė 8- 
ių metų mergaitei .70 pro
centų odos. ACTH ir G-C 
(cortisone) išgelbėjo ją nuo 
mirties.

ACTH dalinai gina širdį 
nuo greito sužalojimo per 
reumatinio drugio ligą.

Arthur Sabatini, 5 metų 
vaikas, buvo parblokštas 
skaudaus artrito 1948 me
tais ir atrodė tik “skūra ir 
kaulai.” Panaudojus AC
TH, vaikas išgijo ir šian
dien tebėra sveikas; lošia, 
bėgioja, kaip ir kiti vaikai.

Jeigu ACTH ir cortisone 
per daug veikia, tai silpni
na atsparumą prieš kūdikių 
paralyžių. Tuomet reikėtų 
įleisti kūdikiui į kraują 
smarkiųjų STH ir M-C sy
vų, kurie pastiprintų atspa
rumą prieš tą ligą.
Daugybe gyvuliukų 
panaudota bandymams

Dr. Selye panaudojo' ban
dymams daugiau kaip 15 
tūkstančių žiurkių.

Jisai laikė žiurkes šalto
se patalpose; dėjo jas į be
sisukančias klėtkas, kur 
žiurkės, nuolat bėgdamos, 
galutinai pavargo ik krito 
iš nuovargio. Jis taip pat 
erzino . žiurkėms nervus 
smarkiais garsais, labai sti
priai spindinčiomis elektri
nėmis lempomis ir įvairiais 
nuodais. , Panašiai jis var
gino ir kralikus. Be to, 
gyvuliukai buvo apkrečiami 
ligų perais.

Tokiais veiksmais dr. Se
lye darė gyvuliukams ne
sveiką spaudimą. Jisai sa
ko, kiekviena liga bei nuo
vargis yra savotiškas spau
dimas.

Spaudimui gyvuliukuose 
atliuosuoti jis, leido jiems į 
kraują ACTH sulčių ir G-C 
(cortisone) syvų.

(Tųsa 4-me pusi.)

Netoli naujos atominių 
bandymų vietos Nevadoje 
yra kitas senovinis ženklas, 
pritaikomas atominei nau
jovei. Tai pirmykščių in
di jonų iškalti kalnų uoloje 
paveikslai - ženklai, kurie 
indi jonų kalboje reiškia 
“ugnies slėnį.”

Lithuanian Bureau,
Common Council Press.

(Nevada,yra skysčiausiai 
apgyventa valstija. Ji api
ma 110,540 ketvirtainių my
lių plotą ir turi tik 135,420 
gyventojų. ' Nevada labai 
kalnuota ir jos oras per
daug sausas. Ji yra pagar
sėjus kaip perskyrų (divor- 
sų) ir gemblerių valstija. O 
pastaraisiais laikais Neva
da paskilbo ir tuom, kad 
jos senatorius McCarr an roj (statybos dailėje) yra 
Washingtone pagamino* ra- daug dalykų, kopijuotų iš 
gangaudišką bilių prieš senovės graikų ir romęnų 
“neištikimuosius.” Kongre- architektūros, 
sas tą bilių priėmė kaip I —r-----------------------------
įstatymą.) - ' 3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Kov..Mar. 23, 1951

Įvairiais atvejais Jungtinių 
Valstybių gyventojams reika
lingą patikrinti amžių arba 
pilietybę.

Gimimo metrikai būtinai 
reikalingi gavimui pirmo dar
bo leidimo, vairuotojo leidimo • 
gimimo metrikai yra reikalin-, 
gi tada, kada žmogus prašo! 
socialūs apdraudos mokesčių. 
Nekuriųose atsitikimuose mir
ties paliudijimas irgi reikalin
gas. J

Kiekvienoje valstijoje ran
dasi Bureau arba Division of 
Vital Statistics, paprastai val
stijos sostinėje, — išskyrus 
Vermont valstiją, kur galima 
gauti gimimo arba mirties re
kordus iš Town Clerk 
City Clerk tame mieste, 
asmuo gimė arba mirė, 
dideli miestai, kaip New 
kas, Bostonas, Baltimore, 
Orleans , turi savo Vitai 
istics Bureaus arba* Divisions.

Galima asmeniškai nueiti į 
tokią įstaigą , arba laišku pa
reikalauti. Gavimui mirties 
arba gimimo certifikato rei
kia paduoti: (1) pilną vardą 
gimusio arba mirusio „asmens,
(2) gimimo ar mirties dieną,
(3) vardą vietos, kur asmuo 
gimė ar mirė, (4) lytį ir rasę, 
(5) tėvų vardus (ypač svar
bu dėl gimimo metrikų).

Jeigu gimimo metrikai 
buvo užpildyti, ta įstaga 
tars, kaip galima gauti “de
layed birth certificate”. •

Kaina yra pusė arba vienas 
doleris. Pinigai turi būti siun
čiami su prašymu.

Daugelis valstijų pradėjo 
laikyti gimimo ir mirties re
kordus tik su šio šimtmečio 
pradžia, dėl ankstyvesnių re
kordų patartina kreiptis į Cy- 
ty arba Town1 Clėrk tame 
mieste, miestelyje, arba ap
skrityje, kur gimimas bei mir-

arba 
kur 
Kiti

Yor- 
New 
Stat-

ne- 
pa-

MARGUMYNAI
Pirmoji amerikiete lakūnė

Harrieta Quimby buvo 
pirmoji amerikietė lakūnė, 
kuri 1911 m. rugpjūtyje ga
vo leidimą (laisnį) skraidy
ti. 1912 m. balandžio 26 d. 
jinai perlėkė Anglų Kanalą, 
kaip kad vadinama 20 my
lių pločio jūros “rankovė” 
tarp 'Anglijos ir Francijos. 
Iki to laiko dar niekas ne
buvo perskridęs platesnio 
vandens ruožto.

Paišelių naudojimas
Amerikiečiai per metus 

sunaudoja 1 bilioną, 250 
milidnų paišelių. Visais 
jais galima būtų nu
brėžti 43 bilionų, 475 mi- 
lionų mylių ilgio liniją. 
Tos.linijos užtektų 235 kar
tus pravesti nuo žemės iki 
saulės ir dar tiek kartu nu
tęsti nuo saulės atgal iki 
žemės.

“Tarptautinis” 
Baltasis Rūmas

Prezidentinį Baltąjį Rū
mą Washingtone suplanavo 
airys James Hobart; vietą 
tam pastatui parinko fran- 
cūzas majoras Pierre 
Charles L’Enfant; žemė 
Baltajam Rūmui buvo pirk
ta iš škoto Davio Bufps. 
Baltojo Rūmo arcKitektū- 

tis įvyko.
Dviem būdais galima gauti 

pilietybės įrodymą arba gimi
mo faktus, kada Amerikos pi
liečiai gimė kitame krašte, ne 
Jungtinėse Valstybėse — A- 
lasko.įe, Hawaii, Puerto Rico, 
arba Virgin Salose:

(1) Visiems gimimams, ra
portuotiems Jungt. V. konsu
lams svetimose šalyse, Depar- 
tmęnt of State, Passport Divi
sion, Washington 25, D. C., 
paruoš, pagal prašymą, laišką, 
kuris pateiks visus faktus, ar
ba pristatys rekordo fotosta
tinė kopiją.

(2) Visiems gimimams, ku
rie nebuvo raportuoti Jungt. 
Valst. konsulams užsienyje, 
aplikacijos turi būti pasiųstos 
į Immigration and Naturaliza
tion Sęrvice, Department of 
Justice, Washington, D. C. 
Jeigu asmenys turi “citizen
ship status”, pilietybės certfi- 
katas, bus išduotas.

Dviem, būdais galima gauti- 
mirties rekordus Amerikos pi
liečių, mirusių kitose svetimo
se šalyse:

(1) kiekviena šalis turi sa
vo atskirą užsiregistravimo 
sistemą ir galima gaut kopiją 
mirties certifikato nuorašd,pa- 
siunčiant laišką į Vital Statis
tics Registration Office toje 
šalyje. Bet kiekvienoje šalyje 
ta įstaiga kitaip vadinama, 
reikia sužinoti ’ tikslingą var
dą. z

(2) Jungt. Valstybių kon
sulato darbininkai gauna in
formacijas apie visų Amerikos 
piliečių mirtį savo rajonuose.

Gauti nuorašą mirties re
kordų, paruoštų civiliams ir 
jūrininkam^, rašykite į Divis
ion of Protective Services, De
partment of State, Washing
ton, D. C.

Common Council.

Giliausias viešbutis
Karo, metu Londone buvo 

iškasta ir įrengta didžiulė 
slėptuvė apsaugai nuo vo
kiečių oro bombų. Paskui 
ta slėptuvė, esanti 45 pėdo
mis žemiau, negu požemi
niai geležinkeliai (subvės), 
tapo pertaisyta į viešbutį 
su 400 lovų.

Kai kurie svečiai iš Ame
rikos taip pat apsistoja ta
me giliausiame ir puošnia
me viešbutyje:

Bučkių atsiradimas
Kanadietis chemikas Doug

las Walkington tvirtina, 
kad urviniai žmonės pirm * 
dešimčių tūkstančių metų 
pradėjo bučiuotis ne dėl 
meilės, bet dėl druskos. Se
novinis žmogus patyrė, jog, 
palaižant savo kaimyno 
žandą ar lūpas, jis gauna 
pageidaujamo sūrumo. Pa
skui buvo surasta, kad juo 
maloniau laižyti druską nuo 
gražiosios lyties veido ar 
lūpų. Ilgainiui veido drus
ka buvo užmiršta, bet bu
čiavimasis pasilaikė. N.

Haga, Holandija. — Ro
landų valdžia davė savo 
seimui pasiūlymą, kad va
kariniai vokiečiai jau ne
būtų laikomi priešais.

Roma. — Italija ir An
glija skleidžia pasRalus apie 
demonstracijas Albanijoj 
prieš Sovietų Sąjungą. Pa
skalai nepatvirtinti.

. i
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JEIGU |vos išminties turtu

ragais pa- 
o kalbėsi- 
kurie su 

giminystės

pirmųtihė 
gerų”

pasira- 
paktai, 

net 
Islandi-

nant Hitleriui gyvam, jis būtų 
mylimiausiu svečiu “laisvojo 
pasaulio” sostinėse, razum- 
niausiu patarėju smegenų 

’trustui ir militariškiem strate
gam.

• Jeigu visi Amerikos lietu
viai būtų paaukoję A. L. T. 
visus pinigus, kiek kuris turi, 
nupirkę visas angliškoje kal
boje “Lietuvos” istorijas ir 
užsidėję metines mokestis 
“Lietuvos vadavimui”, tai ta 
mūsų Lietuva būtų buvusi iš
vaduota ant rytojaus po vasa
rio 16. šitas “patriotiška^” pa
reigas tautiečiam neatlikus, 
klajoklio lazda neparnešta į 
Lietuvą pasilieka klajoti neži
nomuose pasviečiuose ir “tau
tos” kapitalas neturės progos 
iki nežinomų laikų atsisvei
kinti su mazgotėmis, šluoto
mis, milžtuvėmis ir kitais juo
do darbo įrankiais, žeminan
čiais aukšto pašaukimo žmo
gaus garbę.

Nepaisant, kad gyvename 
krikščioniškos civilizacijos e- 
roje, kurioje apie krikščioniš
ką artimo meilę trūbinama vi
somis trūbomis, kurios auto
riumi, sakoma, buvęs pats 
Kristus, bet jeigu 
bar sugrįžtų ant 
būtų “pamylėtas” 
ščioniška artimo 
rios jis užsigintų
kaip kitados šventas Petras 
jo užsigynė, namuose Kaipo- 
šiaUs. Jeigu tiktai Kristus 
ryžtųsi dabartinį svietą at
pirkti iš žemės šėtonų neva
lios, o dabartiniai svieto “gel
bėtojai ir krikščioniškos arti
mo meilės” puoselėtojai jį nu
tvertų, tai už šį svieto atpir
kimą jis šimteriopai brangiau 
užmokėtų kančiomis ir krau
ju, ne kaip-užmokėjo senojo 
barbarizmo 'laikais, atpirkda
mas senąjį svietą nuo peklos 
šėtono.

Jeigu atsirastų toks stebuk
lingas magi kas, kuris mostelė
jęs magiška lazdele visas 
bombas, visokius ginklus ir a- 
municiją paverstų nieku, tai 
mūsų civilizacija nuourbuliuo- 
tų amžinon prapultim kaip 
akmuo, įmestas į vandenį Vi-* 
si,’ kas tik gyvas, melskimės, 
kaip kuris mokame, kad mū
sų civilizacijos tokia baisi ne
laimė neištiktų.

Jeigu ilgaliežuviai kytrieji 
melagiai, kurie už savus me
lus gauna didesnes algas už
šalies prezidentą, savus melus ■ kad gerai, kad kas nors tik- 

’ rai darbuojasi dėl taikos.
Susirinkimui

Mrs. L. Leak, negrė moteris. 
Ji pabrėžtinai pažymėjo, kad 
moterys turime daugiau dar-

, . • . , b \ V' 1
Jeigu atsirastą teisingas is

torikas, kuris mūs gyvenamą
jį laikotarpį aprašytų be iš
kraipymų ir apmokamų “pa
gražinimų”, tai ateities žmo
nės skaitydami ją manytų,kad 
tokios institucijos, kaip be-j 
pyotnamiai, mūsų laikais ne
buvo žinomos.

Paulius

Worcester, Mass.
Susivedė

Kovo 17 d. Helen Janulytė 
su George Wl Smith padarė 
sutuoktuves protestonų baž 
nyčioje. Vestuvių pokilis atsi
buvo' Liet. Svetainėje, 29 En
dicott St. Vakare svečių daly
vavo apie pora šimtų, kurie 
dalinosi pusiau —'pusė'kita
taučių ir pusė lietuvių. Poki
lis buvo vaišingas ir gražus, 
gaspadinės didžiumoje buvo 
lietuvės, Aido choro nariai. 
Mat, Helena, jos motina ir 
brolis Richardas (kuris dabar 
Korėjoje randasi) yra aįdie- 
čiai.

CHICAGOS ŽINIOS
♦ z'

Kas mirė
Stanislovas Rozgus, 2021 

Canal port Ave. mire kovo 11 
d. Gimęs Sedos vals., Mažei
kių apskr. Liko sesuo Paulina 
Urbutis.
ir Evans kopi., 6845 S. Wes
tern Ave.
d., 1 :30 po pietų, Liet. Tau
tiškose kapinėse.

Pašarvotas Mažeika

Laidotas kovo 15

Julius Uadišauskas, 6609 S. 
May St. mirė kovo 11 d. Gi
męs Šilalės mieste. Liko žmo
na Barbora (Antanavičiūtė) 
ir sūnus. Pašarvotas Petkaus 
kopi., 6812 S. Western Ave. 
Laidojamas kovo 14 d. ryte, 
šv. Kazimiero kapinėse.

Labai smagu 
yra nemažai 

nuoširdžiai re- 
jie nori, kad 

ir

* 
nustebins mūsų publiką^

Mokytojai Andreff ir Anna 
Petrutienė su akompaniste S. 
Kvietinskiene labai patenkin-. 
tos vaikučių darbu ii- lavini
mus]. Reikia priminti, kad 
chicagiečiai neužmirštų balan
džio 22-ros. Tą dieną A.ž.V. 
Draugijėlė turės bankietą. 
Bankiete’ bus pavaišinti rėmė
jai ir draugai. Mes visus jus 
prašome balandžio 22-rą pa
sižymėti kalendoriuje, kad 
būsite su mumis.

štai gražus būrys rėmėjų, 
kurie parėmė mūsų A.ž.V. 
Draugijėlę: J. Japutis, Geo. 
Kowal, Mrs. Sereikas, A. Ja
kutis, J. M. Kaminskas, A. 
žabrauškas ir Mrs. F. Vese
ly po $5; M. Narušienė $10 ir 
1. Gabris aukavo $1.

Visiems Vaikučių 
lės komitetas taria 
ačiū.

So. Boston, Mass.

Draugi jė- 
nuoširdų 

O. P.

žmonių, neskiriant 
lyties, politinių bei 
įsitikinimų. Bet, lyg 
dvasios pasityčioji-

(Feljetonas)

Yra daugybė visokių “jei
gu” ir jų visų reikšmę išanali
zuoti jūsų Pauliui neištektų 
nei pajėgos, nei iškalbingumo. 
Todėl tenkinsimos prisiminda
mi tik tuos “jeigus”, kurie ar
timiau paliečia dabar gyvena
mąjį laikotarpį.

Tankiausiai už liežuvio 
kliūvantis- “jeigus ' yra: “Jei 
kiaulė ragus turėtų”. Bet šiuo 
sykiu kiaulę su jos 
liksime ramybėje, 
me apie “jeigus”. 
kiauliškumu neturi 
ryšių.

Dabartiniu laiku /
ir neatidėliojama visų 
žmonių užduotis, nušluoti ko
munizmą nuo musų griešnos 
žemės. Tikslo pasiekimui pa
kinkyta vėliausi mokslo pasie
kimai : kanuolė, tankas, orlaįr 
vis, bomba, kardas, ugnis ir 
malda. Tam daromi tarpval
stybiniai susitarimai, 
soma '“apsigynimo”
verbuojama talkininkai 
tokių valsybių, kaip 
ja, kurios neturi nei vieno ka
reivio ir nei sulūžusio kardo.

Naikinimo darbas jau varo
mas visu pasiryžimu. Jau su
griauta, sudeginta ir kitaip 
sunaikinta milžiniškas kiekis 
žmonių sunkaus triūso, pasėta 
ligos, badas ir maras. Išmušta 
milijonai 
amžiaus, 
tikybinių 
piktosios
mui iš komunizmo naikintojų 
pasiryžimo, pačiam komuniz
mui dar nė vienu šūviu nepa
taikyta. Kadangi ant visos že
mės gyvena darbo žmonės, tai 
ant visos žemės yra ir komu
nizmo, iš to aišku, kad kiek
viena žemės pėda turės perei- 

-.. ti komunizmo naikinimo pro-
- cesą. Jeigu naikinimo progra

ma bus pravesta pagal “de
mokratinių” valstybių susita
rimus ir nustatytą planą, tai 
visi šios žemės gyventojai bus 
pasiųsti pas Abraomą, o ko
munizmo naikintojai, stovėda
mi ant kalno griuvėsių-degė- 
sių, d id ž i uosis ir džiaugsis “iš
gelbėjo civilizaciją”.

Ne visiem suprantama, kam 
ir dėlko užėjo noras pasisemt 
dvasinės stiprybės iš nacifa- 
šizmo liekanų balos. Nusipir
kimui partnerystės teisių, mū- 

• su “demokratijos” atsipraši
nėja nacius ir fašistus už pa
darytas jiems skriaudas ir ne
garbę, atleidžia nuo bausmės 
jų karinius kriminalistus, pri
žada juos apginkluoti ir nuo
lankiai prašo dėtis prie “de^ 
mokratijų” šeimos lygiomis ir 
garbingomis teisėmis.

Šitas “demokratijų” mostas 
kai kam gali išrėdyti stebuklu 
arba kvailyste, bet nei vieno 
nei kito čionai nėra. Čia veikia 
prisitaikymo taisyklė, privalo
ma kiekvienam, kas nori išlik
ti. Besitaikant išlikimui, “lais
vajam pasauliui’1 “netyčia” 
pasitaikė susipeizoti nacinė
mis ir fašistinėmis bjaurybė
mis. Kad savi griekai atrody
tų girtinais .žygiais, kitos išei
ties neliko, kaip nacines ir fa- 

. šist. žiaurybes aprėdyt čys- 
tatos suknelėmis, o nacius ir 
fašistus priimti garbingais de
mokratijų talkininkais.

Matote, kokius šposuš pikta 
dvasia iškerta. Jeigu “laisva
sis pasaulis” būtų išvengęs 

' “paslydimo”, nebūt susitepęs 
nacinėmis ir fašistinėmis biau- 
rybėmis, nebūtų atsiradęs rei
kalas naciams-fašistams nusi
lenkti, nei šu jais talkininkys- 
tės ryšių užmegsti.

I*. * Hitlerio pasekėjai, kurie A- 
dolfą laiko savo patronu ir 
apsišarvavę hitlerinė intuicija 
desperatiškai siekėsi įvesti ant 
žemės hitler, “naują tvarką”, 
pasakoja, kad ne raud-armie- 
čio kulka išgelbėjo jį nuo gė
dos, ale pats Hitleris, demons
truodamas savo nenūgalimu- 

į mą, pasidarė7 sau galą.
'Jeigu tas teisybė, tai Hitle

rio būta netik didžiausio žiop- 
I Ho, -bet ir nepaprasto žlibujmo 

trumparegio numatyme atei
ties, kokis tik kada yra ant 

' žemės gyvenęs. Nes dabar bū

Kristus da- 
žemės, jis 

tokia krik- 
meile, ku- 
nepažįstąs,

Pasivalgius skanius pietus, 
jaunavedžiai paspaudė ran
kas skaitlingųjų svečių, pada
rė vieną kitą suktinį orkes
trui grojant, padalinę vedybi
nio , keiko po šmotuką ir pasi
ėmę svečių suteiktas dovanas 
—daugiausia vokus, išvažia
vo medaus mėnesiui į Kana
dą. Sugrįžę apsigyvens čia 
Worcesteryje.

Helen yra raštinės darbi
ninkė, o George trokų vairuo
tojas. Visi linkėjome .jaunai 
porai gražaus ir meilingo gy
venimo.

Kovo 18 d. vakare įvyko 
tarptautinis gražus susirinki
mas išklausymui raportų dele
gatų į Washingtona dėl tai
kos. Iš mūsų miesto tik penki 
delegatai tebuvo nuvažiavę 

į Washington okovo 15 d. 
konferenciją 
trys buvo lietuvės moterys. 
Todėl lietuvės moterys ir 
šiam susirinkimui pagamino 
užkandžius. 11. Janulienė ne
mažai maisto paaukojo.

Raportai buvo labai žingei
dūs. Pasirodo, kad Washing
tone sėdinti šalies 1 
šnairuoja į savo piliečius, ieš
kančius taikos, pravardžiuo
ja raudonaisiais ir nenuora
momis. O’ delegatai kelionėje 
pajuto didelį prijautimą dėl 
taikos, žmonės tik ir sako,

užpatentuotų, nepavelindami 
niekam jų kopijuoti, tai dur
niai melagiai, kurie meįuoja 
už dyką, nieko negaudami tu
rėtų išeiti iš biznio, dėl stokos „ .. . . __ __ „
melams medžiagos. Bet ka- j buotis dėl taikos, ypač /labai-, 
dangi ant didžiųjų melagių Į kuomet pasimota draftuotj 18 
melų embargo nėra, tai dur-J metų jaunuolius, ir tai be jo
neliai melagučiai svetimais . kios rimtos priežasties.
melais didžiuojasi, kaip sa-| Reporteris

Mūsų Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlė

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlė ir vėl susilaukė gražaus 
būrio rėmėjų, 
žymėti, kad 
žmonių, kurie 
mia AžVD ir
draugijėlė gyvuotų, augtų 
bujotų.

Chicagos plati progresyvių 
visuomene gražiai remia vai
kučių draugijėlę. Yra žmonių, 
kurio neišsigali, tai tie prisi
deda atsilankymu į draugijė
lės parengimus.

Smagu žymėti, kad A. ž. V. 
Draugijėlės nariai-vaikučiai 
gražiai progresuoja. Mes tiki
mės, kad ateinantį sezoną 
mūsų šokėjai ii1 dainininkai

Naujas supratimas 
apie gydymą

stakjar-

pietų laiku prie 
generates rašti-
stakjarduose į-

Nutarimai iš atsibuvusios 
Naujosios Anglijos keturių 
Apskričių komitetu ir ka^tu 
Amberlando Radio komiteto 
konferencijos v

Konferencija įvyko ko^o 11 
d., po numeriu 318 W. Broad
way, Š0. Boston, Mass.

Konferenciją atidarė J. 
Grybas 10:30 vai. ryte ir pa
teikė dienotvarkį, kuris btivO 
priimtas kaip pateiktas.

1. Rinktas prezidiumas ves
ti konferencijai. Išrinkti: pir
mininku J. Grybas, sek. 8. 
Rainard.

2. Raportas iš Amberlando 
Radio programos per T. Gry
bą ir S. Zaivį. Pasirodė, kad 
Radio yra geram stovyje.

3. Pakeltas klausimas per 
draugą Kuraitį, kad būtų pa
daryta kortu dėl rinkimo ap
garsinimų ant radio. Po ap
kalbėjimo, nutarta padaryti 
1,000 kortų ir padalyti atski
roms kolonijoms, kad gautų 
apgarsinimų.

4. Įnešta per S. Zaivį, kad 
būtų surengtas pavasarinis 
koncertas. Po diskusijų nutar
ta koncertą rengti Radiį 
naudai, gegužės 12 d A Nor
wood, Mass. ir kviesti Ameli
ją Jeskevičiutę iš BrookįĮvno 
kaipo žvaigždę, ir vietinius 
dainininkus.

5. Nutarta rengti Radio 
pikniką Montello, Mąss., rug- 
piučio 19 d. ir padaryti įžan
gos tikietus po 25c ir duoti 
dovaną prie įžangos tikietų.

6. Nutarta turėti bendrą 
visų keturių apskričių, tai 
yra, ALDS 7-tos, LDS 1-mos, 
Moterų Sąryšio ir Meno Są
jungos antros apskrities dide
lį pikniką.

Buvo paduotos vietos dėl 
pikniko, Lawrence, Worces
ter ir Haverhill, Mass. Po dis
kusijų nutarta turėti pikniką 
Haverhill. Išrinkta komisija, 
tam darbui iš S. Penkausko, 
čulados, J. Karsono ir Bla- 
žionio. i

1. Klausimas,, kaip oūtų 
geriausia atžymėti laisvės 
dicnraščio-40 metų gyvavimą?

Buvo skaitytas laiškas nuo 
draugo D. šolomsko su patiek
tu planu. Ir po apkalbėjimo, 
planas priimtas, ir palikta 
Lietuvių Literatūros 7-tos aps
krities komitetui susižinoti su 
kolonijų draugais, kad su
rengtų ką nors dėlei paminė
jimo Laisvės 40 metų sukak- 
ties. Kelios kolonijos sykiu 
rengs tą pačią dieną, ir 7-ta ' 
apskritis parūpins paragini
mus Laisvės skaitytojams ir 
LDLD nariams, Kad dalyvau
tų tuose parengimuose.

8. Nutarta paimti Ali Ste- 
vins orkestrą dėlei Laisvės 
metinio pikniko, kuris įvyks . 
liepos 1 - d. Orkestrą paimti 
apsiėmė draugė J. Rainard. -

9. Konferencija užsidarė 4 
vai. po pietų.

Pirmininkas J. Grybas 
Sek. S. RainarM\ Cy t-

’ J "k 
SypšenoS

Vi&ai Kaip Motina w
Motina kur ten užtruko 

su reikalais ir šeima sėdosi 
pietaut be jos. > Septynerių 
metų Birutėlė atsisėdo mo
tino? kedėje ir nudavė da
ranti viską taip, kaip ir 
motina.

Tėvas įdomiai tėmijo> 
kaip rimtai mergaitė lošė 
motinos rolę; tačiaus už ją 
vyresniajam broliukui užsi* 
norėjo Birutėlę paerzinti.

“Reiškia, tu šį vakarą esi 
motina?” pastebėjo Pranu
kas. “Gerai, jeigu tu mo
tina, tai pasakyk man, kiek 
bus šešis kartus po devy* ’ * 
nis?” x

Ramiai ir nieko nelaukus, vi 
Birutė broliukui atsaW^W 
“Aš dabar labai užsiėmus*- 
klausk tėvo!” • .3

Surinko X Balkus

Senatorius Wayne Mor
se, iš Oregon, turi Seha- 
tan įnešęs bilių, kad kai 
.valdžia paima į savo ran
kas geležinkelius, kartu 
iš jų paimtų į valdžios 
iždą jų pelnus. Tam bi- 
liiii labai priešingi didžio
jo biznio žmonės.

bet su linksma išvaizda.
Mirė Jonas Ulozas, visiems 

gerai žinomas, dar buvęs ir 
muzikantu. Daug sykių yra 
grajinęs klubui, vestuvėms ir 
kitiems parengimams. Jo mo
teris mirė prieš du metu su 
virš. Velionis paliko nuliūdi
me dvi dukteris ir vieną sūnų. 
Visi ženoti.

Amžinai ilsėkis, Jonai.
—o—

Lawrence stambus gazoli
no “dyleris” surengė didelį 
paradą protestui prieš Mass, 
valstijos nutarimą pakelti 
taksus ant gazolino. Paradas 
tęsėsi nuo So. Union gatvės 
ligi Methuen centro. žiūroVų 
buvo apie 10,000.

Taipgi per Haffner pasi
darbavimą surinkta virš 10,- 
000 parašų ant peticijos ir 
nuvežta Bostonan į stfeitauzę.

Parade dalyvavo sunkveži
miai ir automobiliai su protes
to iškabomis.

Mūsų ponai kaip pradėjo 
taksus kelti, tai be sustojimo. 
Jeigu galėtų, tai paskutinę 
skūrą nuo žmogaus nuluptų, 
kaip unguriui ir paleistų.

—o—
Lawrence miesto ligoninė 

Burke pernai turėjo 1*266 li
gonių. 1,993 ligoniai tapo iš
gydyti, 94 mirė, 79 buvo per
siųsti į miesto ūkį poilsiui, 103 
dar pasilieka ligoninėje. Buvo 
padaryta 108 sunkesnės ope
racijos ir 285 lengvesnės. Dėl 
1.369 duota miesto pagalba. 
Gimimų per tą laiką buvo 91.

—o—
Italų tautybės moteriškė 

Mar.y Azzio bekabinėdama 
drapanas nukrito nuo “por- 
čių” iš trečio aukšto', išliko 
gyva, bet labai užsigavo.

Pastaba moterims: Kai ei- 
nate drapanas kabinėti, tai 
apžiūrėkite, ar porčius tvir
tas. Jeigu netvirtas, tai pašau
kite na,mo savininką, kad 
tuojau pataisytų. Jeigu neno
ri taisyti, praneškit namų ins
pektoriuj. Kitaip galite praras

ti., gyvastį už namų savininko 
kaltę. Mat, yra ir tokių savi
ninkų, kurie tik randas ko- 
lektuoja, o aptaisyti namus 
nesirūpiną. 

I
—O  . ’

Bobbin Shop randasi Law
rence dvi dirbtuvės. Unija 
ima už pakarpos ir reikalauja 
algų pakėlimo. Iš karto bosai 
nenorėjo nė tartis, bet pąrha- 
tę, kad Woolen kompanija 
pasidavė, ir jie sutinka taiky
tis. S. Penkaliskas.

(Tąsa nuo 8-člo ousl.i 

Maistas ir 
nervų įveržimas

Kitais bandymais dr. Sė
ly e patyrė, kad jeigu žmo
gus ar gyvulys vartoja 
daug proteinų maisto (mė
sos, kiaušinių, žuvies, pie
no), tatai paskatina posme- 
geninę (pituitarinę) liauką 
gaminti daugiau STH sul
čių. , Štai kodėl gydytojai 
dabar pataria nervuotiems 

valdovai, ir turintiems per aukštą 
kraujo .spaudimą žmonėms 
maitintis ryžiais, kuriuose 
mažai tėra proteinų ir ku
rie laisvi nuo druskos.

Kalbėdamas šiemet sausio 
mėnesį Meksikoj dr. Selye 
taip pat tvirtino, jog STH 
tarnauja senatvės silpnumų 
sulaikymui.
Kitos liaukų 
syvų galimybes

Posmegeninė liauka ga
mina ir leidžia T kraują še
šis skirtingus syvus - hor
monus ;ir iki. šiol dar tiktai 
du tos liaukos syvai — AC- 
TH ir STH—tebuvo gydy
mui išbandyta .
. Viršinkstinės liaukos 
(adrenals) išdirba 26 skir
tingas sultis - hormonus, 
bet kol kas tiktai dvi šių 
liaukų sultys — G-C (corti
sone) ir. ’M-C — išbandytos 
kovai prieš bakterines li
gas, nuovargį bei nervų su
irimą.

Minimiems syvams* - sul
tims gaminti yra naudoja
ma atitinkamos gyvulių 
liaukos.

Kuomet bus išbandytos 
kitos tų liaukų sultys, su
prantama, . atidengs naujų 
galimybių kovai prieš ligas.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo Žurnalas ir An
glijos Daktarų Sąjungos 
Žurnalas giria daktaro Se
lye supratimą apie liaukų 
naudojimą gydymui ir jo 
padarytus bandymus tam

pirmininkavo

0 .
Ponia tarnui: “Po pietų primink man, kad aš primm- 

. čiau tau, jog turi duoti kraujo dėl mūsų vargšų boisų 
Korėjoje.”*
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Jungtinių Valstijų 
džia paskyrė tiktai 2 
onus dolerių tolesniem

10,000 demonstravo 
duose parėmimui savo 
reikalavimų

Kovo 13 d.
Swift & Co. 
nes Chicagos
vyko milžiniška demonstraci
ja, kurioje dalyvavo visų ke- 
tih’ių didžiųjų skerdyklų dar
bininkai.

Demonstracijos tikslas bu
vo parodyti Washington© eko
nominei algų-kainų stabiliza
cijos komisijai, kad mėsos 
darbininkai nesileis save iš
naudoti užšaldant 1 algas že
miausiam, o kainas aukščiau
siam lygyje.

Chicagos stakjardų darbi
ninkų demonstracija buvo da
lis visos šalies mėsos'industri
jos darbininkų demostracijos, 
nes vakar įvyko panašios de
monstracijos visos šalies mė
sos industrijos darbininkų 
pačiu klausimu.

Demonstracijose mėsos 
dustrijos darbininkai ne
pasisakė, kad jie kovos prieš 
tokį nežmonišką, algų už
šaldymą, bet jie parodė, kad 
kovo 25-tą savo reikalavimų 
parėmimui sulaikys darbą vi
soje šalies mėsos industrijoje.

Ch ieagos d e,monstraci j o j e
į, I kalbėjo visų lokalų atstovai. 

Geriau sakant, jie raportavo, 
kad darbininkai 100% stoja 
už obalsį: ‘NO RAISE — NO 
— WORK.”

Ir su kiekvienu paminėji
mu : “No Raise—No—Work,” 
griausmingai darbininkai pa
tvirtino, kad taip ir ne kitaip 
stovės už, savo žmoniškus rei
kalavimus.

UPW vice-prezidentas Ste
vens savo kalboje storai už
akcentavo, kad dabar Wa
shingtone darbininkai neturi 
jokių draugų, nes prez. Tru- 
manas susikvietė apie save 
valdžion visus Amerikos di
džiųjų industrijų tūzus.

Po to Stevens perskaitė re
zoliuciją, kurioje demonstra
cija pasisako, jog mėsos in
dustrijos darbininkam pri
klauso žmoniškas algų pakė
limas ir jie to laikysis. Rezo
liucija buvo priimta griaus
mingu entuziazmu ir demons-- 
tracija..

žvelgiant į demonstracijos 
dalyvių veidus: negrus ir bal
tus; vyrus ir moteris; jaunus 
ir suaugusius pas visus matė
si didelė pasiryžimo ir drau
giškumo dvasia kovoti ir lai
mėti. Visi jie suprato, kad 
vienybėje pergalė.

Reporteris.

Lawrence, Mass New Haven, Conn.

tam

val- 
mili- 
ban- 

dymam šioje srityje. O ato
minėms bomboms paauko
ja daugiau kaip 2 tūkstan
čius milionų dolerių per me
tus. N. M.

Wood ir Ayer darbininkų 
streikas užsibaigė su laimėji
mais — su algų pakėlimu ir 
kitais pagerinimais. Taipgi 
darbininkas išdirbęs 15 metų 
ir sulaukęs 65 metus amžiaus 
gaus iš kompanijos vienos sa
vaitės algą ant metų ( ?-Red.). 
Gera unija, iy darbininkų vie
nybė privertė kompaniją pa
siduoti ir darbininkų reikala
vimus išpildyti, 
kovo 19 dieną, 
pradėjo dirbti,
nuėjo dirbtuvėm ne

Pirmadienį, 
darbininkai 
Darbininkai 

nusiminę,

Kovo 6 d. per LDS k p. susi
rinkimą man padarė gimta
dienio supraizą. Tai buvo 
darbas mano dukrelių — Li
llian ir Bernicę, ir kelių drau
gų iš LDS 16 kuopos.

Tariu širdingą ačiū už man 
suteiktas dovanas ir gerą at
mintį. Ta proga nepamiršom.© 
ir Laisvės 40 metų sukakties 
—padarėme $37.50.

Ačiū visiems dalyviams ir 
aukavusiems. J. Didjiiin.

4psl.«Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Benk., Kov.-Mar. 23, 1951
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(Istorinis Romanas)

V’ - (Tąsa)
— Kalbejbte apie viską?
—Kalbėjome.
—Nesutinka?

— Jis tai sutinka, bet jo ponai nesu
tiksią.

— O dieve, ponai karalių valdo!—nu
stebo kunigaikštienė ir paklausė: — ko 
nesutiksią jo ponai?

— Lucko.
— Tai nesutik ir tu! Be Lucko nesu

tik!,.. /
—Jie pareikalaus iš manęs ir tavęs 

prisiekti Lenkų karūnai ištikimybę.
—Be Lucko — niekuomet! Užsidegė 

kunigaikštienė. ; •
Vytautas šyptelėjo ir paklausė:
— O su Lucku?
— Su Lucku —taip.
— O jei tik iki mano ir tavo gyvos 

galvos? — vėl nusišypsojo kunigaikštis.
— Su Lucku — tegul: pagyvensime, 

pamatysime .. . O toliau, kai užsidėsi 
ant galvos karūną, apsivainikuosi visų 
žęjnių. karaliumi, ir Lucko su Voluinės 
ir Podolės žemėmis. .. Ir Narevo, ir Bu- 
go kraštais... 0 kurie jo. ponu nesutin
ka?^.

— Nežinau. Kalbėjau tik su karaliu
mi. Rytoj sužinosime... O jūs apie ką 
kalbėjotės su karaliene?

— Mes apie viską po truputį. Karalie
nė pagyrė mano gintarus, grožėjos ir 
žičkais. Ir aš pagyriau jos rūbus, pasa
kiau, kad labai norėjau su ja susipažin
ti...

—O ji ką?
— Ir ji, sakosi, labai norėjusi su ma

nimi susipažinti. Klausė, kaip tavo svei
kata. '

— O apie reikalus neužsiminė?
—- Nieką ji man, ir aš jai nieko.
— O Vilniun važiuos ir ji?
— Neklausiau, ir ji nieko nesakė .. . 

Ji atrodo ir gera, ir maloni tokia, bet 
jau jos bajorės! Pasipūtusios, dideliais 
žiedais, aukso grandinėlėmis apsikarsčiu
sios . Viena, išlipant man iš vežimo, ir' 
sako kitai, kad aš girdėčiau: jai, sako, 
tik karūną ant galvos... Kvailė. O pa
vydi, matyt. . . Jos visos neapkenčia ma
nęs už tai, kad aš ne karalių ir ne kuni
gaikščių kraujo. O kokie ponai karalių 
lydi? — gyvai paklausė kunigaikštienė 
Vytautą.
• — Visų .nepažįstu, mačiau tik Kroku
vos vyskupą Vyš, kunigaikštį Ziemovitą, 
Krokuvos kaštelioną Joną Toporą iš 
Tenčino, Spytką iš Melšteinp, Mikalojų 
Maldžiką, Sepinską ir dar keletą savo 
pažįstamų iš pirmutinio mano Krokuvo
je atsilankymo. • Spytka iš Melšteino la
bai gabus ii’ teisingas bajoras. Jis man 
labai buvo atsidavęs. Maldžikas ir Se- 
pinskas taip pat patikimi vyrai. Žinau, 
ir jie prieš mane neis. Nežinau, kaip ka
ralius, bet ponai tai jų nemėgsta. Ir jie 
su jais nesutinka.

— Ir mažesniosios varnos savo tarpe 
neapkenčia didžiųjų. O tu jų nežiūrėk... 
Kunigaikšti, Spytka iš Melšteino — tai 
Kroluvos vaivada. Jo žinioje kali As
travo, pilyje bajorienė Knystautienė su 
dufera. Jas laiko kaip kryžiuočių įkaites. 
Kunigaikšti, tuojau siųsk bajorą Jurgį 
pas Spytką, kad jis paleistų jam jo nu
mylėtinę ir jos motiną. Jis pats jam ir 
išaiškins, kad jos ne kryžiuočių, o tavo 
beorės.

Kunigaikštis suplojo delnais ir įėju
siam dvariškiui liepė pašaukti bajorą 
Griežę.

— Bajore Grieže, štai tau mano žie
das: eik pas Krokuvos vaivadą, Spytką 
iŠ Melšteino, ir pasakyk, kad jis tuojau 
paleistų iš Astravo pilies mano bajores, 
Knystautienę su dukra, — įsakė kuni
gaikštis įėjusiam Griežei ir padavė sa
vo žieęją.

---Kunigaikšti, įsakyk man, kad aš 
pats išimčiau jas iš kalėjimo.

— Bajore Jurgi, ir aš tau įsakau pir
mutiniam jas pasveikinti ir iš pilies pra
šyti bajorienę su dukra stačiai prie ma- 
ųjįs, — įsakė jam ir kunigaikštienė. •

—Dar, bajore, — sulaikė jį kunL 
gwkstis, — ta proga pasakyk Krokuvos 
vaivadai, kad aš dar šiandien norėčiau 
su juo pasimatyti.

Griežė nusilenkė ir, prilaikydamas 
kardą, išėjo pro duris.

Nuobodžiai slinko dienos ir mėnesiai 
Margaritai Knystautaitei ir jos motinai 
Astravo kalėjime. Be to, bėgant nuo 
puolančių kryžiuočių ir žemaičių, tas 
skubus jų kilnojimas iš vienos pilies į 
kitą taip privargino kilnias moteris ir 
paveikė jų savijautą, kad nei motina, 
nei duktė jau nebesitikėjo kada nors 

• laisvę pamatyti. .Ištisas valandas ir die
nas stovėdavo Margarita prie mažučio 
langelio ir, niūniuodama ar verkdama, 
žiūrėdavo į niaurų kalėjimo kiemą, Siek
davo i tolimus miškus ir laukus, kur 
laisvai vaikščioja žmones, skraido pauks- 
čiaia ir kur tiek daug visiems vietos.

Už ką jas laiko nelaisvoje, nei motį|ia, 
nei duktė nežinojo. Argi jos kaltos, kad 
Skirgailos būrys, kuriam buvo įsakyta 
pastoti Vytauto dukteriai Sofijai kelią 
į Maskvą, apsiriko, ir vietoj kunigaikš
tytes sugriebė .į nelaisvę Margaritą 
Knystaufaitę. O kai' motina nenorėjo sa^ 
vo dukters paleisti iš glėbio, kartu pa
ėmė ir ją. Tiesa, būrio vaivada lenkelis 
kaltino Margaritą ir jos motiną už tai, 
kad jos nutylėjusios, kas esančios, ir pa
sisakiusios tik tada, kai kunigaikštyte 
su palydovais buvusi jau toli • ir jiems 
nebepasiekiama . . .

O kiek jos abi, ypač Margarita, išken
tėjo Kernavėje, kai vokiečiai brovėsi į 
Vilnių, ir diena dienon laukė Vytauto 
apgulant pilaitę. Ir motina, ir duktė 
meldėsi krikščioniu ir saviems dievams 
ir prašė juos, kad kuo greičiausiai at- 

. eitų su, .savo pulkais kunigaikštis. Ži
nojo jos, kad Vytauto pulkuose pirmu
tiniai bus Kristijonas su Manivydu ir 
riteris Griežė. Žinojo ir neapsiriko. Vie
ną pavakarę, kai apie Kernavę sulieps
nojo kaimai, Margarita pamatė iš kuoro 
ties pilies sienomis riterį Griežę ant savo 

t risto žirgo; tuojau pažino savo brolius, 
bajorą Mintautą*... Norėjo jį šaukti, 
rėkti; norėjo savo nagais kuoro sienas 
draskyti, bet tuo metu įbego į vidų pi
lies sargyba ir, užrišusi joms burnas ir 
akis, slaptu požemiu išgabeno iš pilaitės 
į mišką, d paskiau į Trakus. . . Klaiki ir 
šiurpi buvo kelionė tais tamsiais Trakų 

’ miškais. Kad ne motina, Margarita bū- 
sų raita pabėgusi ir arba laisva žuvusi, 
arba savuosius pasiekusi. Kai jas nak
čia iš degančių Trakų valtimi kėlė per 
ežerą, Margarita norėjo nusižudyti, bet 
irklininkai suskubo ją nutverti ir jau be 
sąmones ištraukė iš vandens. O kiek aša
rų, kiek ašarų, kasdien liejo jos Astra
ve!.. .

Bajorienė Knystautienė per vienus 
metus paseno, sumenko, susitraukė. Iš
balo skaistūs veideliai ir Margaritos, ir 
jau nebesidžiauge ji nei savo* jaunyste 
jaunystėle, nei apie savo godas mergau
tines svajojo. Viskas, regėjos jai, jau 
buvo, praėjo, ir daugiau nei. mylimojo 
bernelio riterio Griežės nebepamatys, 
nei laisva bebus.

(Bus daugiau)

Buvęs senatorius demo- 
> kratas Tydings iš Mary

land* valstijos. Jis labai 
skundėsi Senato komisi
jai, kad jis pernai nebu
vo išrinktas tik dėl molę. 
Nors jis esąs konservaty
vus, karštas Trumano po- 

i litikos šalininkas, bet re- 
publikonai j j visur krikš
tiję “beveik-komunistu.” 
Ir taip jis prakišęs rinki
mus ir netekęs Senate 
vietos.

ATMINČIAI JULIJOS DAUKUS
Mirusios kovo 23 d., 1950 m., Detroit, Mich.

Mirtis
Ir laikas neišdildo
A tminties mylinčios širdies, 
Brangaus pažinto veido;

Ramina sielą ta, mintis, 
Jogx metais ilgesingais 
Brangesnė auga atmintis,— 
Nes meilė NEMIRTINGA.

Duktė DONNA, 
vyras JOHN DAUKUS. Julija Daukienė 

(Karpauskaitč)

ątiduętų pinigus.
Užpakalyj stovėjęs 

kl i juntas pastebėjęs kirto per 
ranką ir jos “ginklas 
Pasirodė, kad tai 
vaiku c 
šaukus 
vus, iš 
nai tik 
paskui 
ji'tik paleista iš kalėjimo.

kitas

” iškrito.
kad tai buvo tik 

žaislinis revolveris. Pa- 
policiją ir ją arešta- 
karto sakėsi, kad ji- 
išėjuši iš ligoninės, bet
pakeitė ir sakėsi, kad i

Detroit. Mich
Kovo 23 d. tsuėjo vieneri 

metai, kai .iš gyvųjų eilių iš 
siskyrė Julija Daukienė, dar 
viduramžė ^moteris, pilna 
energijos dirbti ir gyventi. 
Sirgo vos 10 dienų.

Pažangiai gyvenusi, ji buvo 
laisv'ai ir palaidota. Daug 
žmonių palydėjo ‘draugę, su 
kuria jie buvo artimi draugi
jiniais ir 
šiais. Dienraštį 
vėse atstovavo

atvyko iš Akmenės miestelio, 
Mažeikių' apskrities. Iš pra
džių dirbo prie audinių, siu
vyklose, krautuvėse. O vėliau, 

?, sykiu su vyru Įsistei-

žmogų prigėrusį. Paaiškėjo, 
kad. tai yra Alfred L. Dion iš 
Lowell, Mass. Jis buvo pra
puolęs kelios dienos atgal. 
Eina tyrinėjimas, kas su juo- 
mi atsitiko: ar jis pats Įgriu
vo upėn, ar buvo Įmestas.

S. Penkauskas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ignui Chuladai, Lawrence, 

Mass. — Money orderis $10 
vertėje perduotas adminis
tracijai, taipgi perduotas ir 
jūsų laiškas. Ačiū už pa
sidarbavimą!

Išbandymui tunelis
Kad palengvinti 

kimštą gatvėmis 
nors oficialiai dar : 

j bet yra kalbama, 
| dymui bus padarytas vienas 
tunelis skersai Sherbrooke St. 

I (lyginant su New Yorku, tai 
Montrealo “Fifth avenue”), 
ant Berri st.

Miesto planavimo depart- 
mehtas sako, kad tokio tune- 

išbudavojimas kainuos 
Tačiau, jei 
tunelis pasi- 

palengvinantis 
važiuotę, tai nežiūrint miestui 
iškaščių, bus budavojama 
ir daugiau , panašių tunelių 
skersai Sherbrooke gatvę.

lio 
apie $500,000. 
“išbandomasis”

I; Detroite
gus mašinšapę^ dirbo raštinės j Ligoniai 
reikalų vedėja ir-talkino jam J 
kituose darbuose.

prietel i ilgumo ry- 
Vilnį laidotu- 

Leonas Prūsci-

Kazimiero

sunkiai už- 
važinėjimą, 
nepranešta, 
kad išban-

7

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS. 

Vie&niaia pagerbti sueiga.
Kovo (March) 24-tą, šeštadienį, 
vai. vakaro, 318 Broadway, LLD

mot rys rengia gražią sueigą pager
bimui K. Pctrikienės iš Brooklyn, 
N. Y., kuri tuo laiku viešės Bostono 
apylinkėje. Pagarsėjusi Naujojoj An
glijoj dainininkė Ona Mineikaitė ir 
vietiniai dainininkai duos gražią 
dainų programą. Turėsime įvairia
spalvių margučių ir kitokių skanu
mynų. Kviečiame visus iš arti ir iš 
toli dalyvauti šiame 
gražiame parengime.

(57-58)

nepaprastai
- Rengėjos.

Pastaraisiais metais gyveni
mas lengvėjo. Išmokslinta 
duktė Donna pradėjo ją už
vaduoti 
rūpesčiai
būtu galėjusi 
venti. 
j os tą 
mykę.Julij a,'du k te

Onos Karpauskų, Amerikon 1 lonios,

St. Petersburg, Fla
Aplankiau našlę M. Pocie

nę. Jos vyras Jonas numirė 
prieš trejetą metų. Buvo pa
žangus žmogus, mylėjo ap- 
švietą, priklausė Literatūros 
Draugijai ir skaitė laikraš
čius, iki mirties rėmė, darbi
ninkų judėjimą. Jo našle M. 
Tocienč nepameta to darbi
ninkiško kelio, kuri jai paro
dė jos mylimas Jonas. Ir. ji 
rūpinasi darbininkų judėjimu. 
Rengiasi važi moti i “nortus” ir 
aplankyti Laisvės Įstaigą. Ji 
vėlina, kad Laisvė ilgai gy
ventų. Ketina savo dienraštį 
pasveikinti. Ji Laisvę skaito ir 
visuomet yra nepalaužiama 
d ar b i n i n k iš k o j e d v as i o j e.

Eva Simans

Worcester, Mass
Mūsų Padėka

Mes širdingai dėkavojame 
visoms draugėms ir draugams, > 
taipgi organizacijoms už iš
reikštą užuojautą del Simano 
Janulio mirties, kaip laiškais, 
atvirukais, taip pat ir telegra
momis.

Mes tariame širdingą' ačiū 
IJLD 11 ir 155 kuopoms, Aido 
Chorui, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijai, giminėms, 
draugams ir draugėms už 
gražius gelių. vainikus, kurių 
buvo 26 greta velionio karsto. 

Mes tariame ačiū kalbėto
jams D. M. šolomskui, Senam 
Vincui, M, Sukackienei ir V. 
Bovinui, kurie sakė' kalbas 
koplyčioje, ant kapinių ir 
svetainėje.

Mes tariame didelį ačiū 
visiems, ir visoms palydovams, 
kurie ir nuo kapinių sugrįžo į 
svetainę ir, atžymėjimui Sima
no Janulio prakilnių darbų, 
parėmė aukomis liaudies dien
raštį Laisvę.

Mes tariame didelį ačiū vi
soms draugėms ir vyrams, 
kurie dirbo prie pagaminimo 
užkandžių ir 
rinkusiems.

Didelis ačiū 
Senam Vincui
taip toli. Lai bus mūsų pade- Kad jam taip, tai ir gana gra- 

kurie ži blondinė 20-ties metų mer- 
pagelbėjo gaitė nutarė apiplėšti banką.' 

ir Kovo 12 d. apie 2:15 vai', p.p., 
Banųue Provinciąle du Cana
da, 1346 Ontario st., Jįk, lini
joj stovėdama su kitais klijen- 
tais, priėjusi prie langučio, 
staiga, išsitraukė, kas atro
dė kaip mažas revolveris, ir 
pareikalavo kasieriaus,' kad

patarnavo susi-

Merkiams ir 
už atvykimą iš

knygvedyslėję. Kiti 
mažėjo. Tikėjosi ir

Ii uosi au pagy- 
Dcja, mirtis atėmė nuo 
laimę ir šeimaj links-į 
Mes visi netekome ma- 
linksmos draugės. N.

Nelaimingu atsitikimu sun- 
jkiai susižeidė . Antanas Bulo- 
i kas, kuomet jam važiuojant 
su savo bendrakeleiviu auto
mobiliu, kovo 11 d., mašina 
susidaužė su treku.' Smarkiai 
sudaužyta galva. Ligonis gy
dosi General ligoninėje, 
gi tuo pačiu sykiu, nors 
lengviau, sužeista ir

Liet, 
salėje,

dicno-

Taip- 
daug 
Mary

senu-
kuriam ei

ni ašina

New Britain, Conn.
Padėka

Širdingai ąlėkavoju visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
išreiškė užuojautą nuliūdimo 
valandoje, laike mano vyro 
Frank Kaytis mirties, dalyva
vo laidotuvėse ir vienaip, ar 
kitaip pagelbėjo.

Taipgi širdingai d ė kavoj u 
V. E. Valley, A. Visockieliei, 
J. Ambrose, K. Rcmeitienei ir 
jos sūnui, M. Rėmeitis, A. Be- 
kevičiui, S. Yuorkunas, J. ir 
M. Shopiams, kurie pagerbi
mui velionio Frank Kaytis pa
aukavo dienraščio Laisvės pa
ramai

Taipgi nelaimė ištiko 
ką Stratkauską, 
nant skersai gatves, 
sudaužė koją. Pirmajai pagal

MONTELLO, MASS:
Parengimai, kurie įvyks 

Taut. Name, žemutinėje 
North Main ir Vine Sts.

Kovo-March 25 d. (Velykų
je) bus margučių parė, rengia Mote
rų Apšvietos Klubas, pradžia 2:30 
po pietų. Įžanga nemokamai. Bus 
viešnia, drgė K. Petrikicnė iš 
Brooklyno. N. Y.

Kovo 31 d„ Li uosybes Choras ren
gia Cabaret Dance, pradžia 7:30 v. 
vakare,' įėjimas tik 50c. Bus ir dai
nų programa.

Balandžio 21 d. įvyks Banketas, 
af žymėjimui 40 
Laisvėš gyvavimo.
bus svečių ir iš pačios Laisvės įs
taigos. Įžanga 75c, pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bridgewater, Mass. Balandžio-Ap
ril 15 d. įvyks Gintaro Žemės Radio 
programos muzikos-dainu vakaras. 
Įžanga 75c. Programą duos Norwo- 
do Vyrų grupe. Pradžia 3-čia vai. 
po pietų. Amerikos Lietuviu Klubo 
Salėje. (56-58)

inčių sukakties
Siame bankete

t Kovo 8 d. sunkokai buvo

Ligoms gydosi namuose.
★

Margučių balius čia pat
Na, tai Velykų sezoninės 

Šventės jau bus šį sekmadienį. 
Geriausia proga, tradiciniai 
su margučiais šventes apvaikš
čioti, linksmai laiką praleisti, 
tai dalyvauti visiems rengia
mam Margučių Baliuje, po- 
sančialiečių lietuvių svetainė
je, šį sekmadienį, Velykų die
noj po pietų. J.—

ROCHESTER, N. Y.
Balandžio 7-tą Gedcmino Draugy

stė rengia vakarienę savoje svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Visus širdin
gai prašome įsigyti tikietus iš anks
to, nes vėliau pritruks. Vakarienė 
bus kalakutienos, o kaina tiktai 
$1.25, Tokiame visko brangume, tai 
labai pigu. Bus gera Jono Žemaičio 
muzika. Kviečia visus.—Komisija.

(56-57)

$8.60.
Anna Kaytis — 

žmona, 
ir dukra.du sūnūs

)

4'

Vyras pasikorė užmušęs 
ž m on ą

Vladislovas S tec h m a n s k y 
32 m. amžiaus kovo 12 d. už
mušė savo žmoną 30 m. am
žiaus ir pats pasikorė. Juod-; 
-yiejų duktė 8 m. grįžus iš mo
kyklos atrado lavonus, tėvą 
virtuvėje pasikorusį, o moti
ną koridoriuje /negyvą su 
plaktuku suskaldyta galva. 
Antras kūdikis 2 m. amžiaus 
atrastas virtuvėje sėdint kė
dėje, matomai nieko nenuma
nydamas apie tragediją,'

Atvyko į Kanadą 3 metai 
atgal, kaipo DP’s. Stechmans- 
ky, sakoma, iš amato buvęs 
siuvėjas, tačiau turbūt negalė
damas gauti savo amate dar
bo, paskutiniu >J' laiku dirbo 
prie statybos darbų, o žmona 
prie valymo stubų. žmogžu
dystės ir savižudystės 
žaštis nežinoma’. -

prie-

Nepasisekęs mergaitei 
banko piešimas

Pastaruoju Taiku Montroa- 
las su kriminalystėm — gink
luotais užpuolimais, -bankų 
plėšimais ir kt. — sakoma 
pralenkia visits kitus' šiaurinio 
Amerikos kontinento miestus./

ka visiems ir visoms, 
vienaip, ar kitaip
mūsų nuliūdimo valandoje
ačiū graboriui Peter F. C 
roll 
mą.

už mandagu patarnavir

Helen Janutienė— 
velionio žmona
Richard — sūnus, 
Helen — dukra.

Lawrence, Mass
Red Cross vajus šiame .mies

te labai prastai eina. Iki kovo 
16 d. sukelta Glč7 $ 12.525. O 
tikslas yra sugelti net $85,- 
000. Turbūt žabinėms nusibo
do aukoti, nes kur tik pasisuk
si arba nueisi, visur kolektos. 
Nueik į stotį, ten laukia su 
bakšiuku.-Eik gatve, tenai pa
sitinka su visokiais kvietke- 
liais ir prašo aukų.

Darbininkas parsineša na
mo aplaižytą algą. Pirmiau
sia jis turi aprūpinti bagotus 
ubagus. O tie bągoti ubagai 
pasiima po $10,000 ir dau
giau, ir uliavoja už darbinin
kų pinigus.

—o—
Rado Merri,mack upėje

MONTELLO, MASS.
| ‘Moterų Apšvietos Klubas rengia 
Velykų margučių parę, įvyks Vely
kų dienoje, Liet. Taut. Namo apati
nėje salėje, pradžia 1 vai. dieną. Bus 
slcanių valgių ir gėrimų. Už gra
žiausius margučius bus duodama do
vanos. Bus y ir dainų programa. Kvicr 
čiame visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. Įžangos nebus. — 
J. Stigienė. (55-57)

Matthew A. 
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

*—--- -

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4 ‘H?

.•.C';?/ - V

- •

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit z suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. .

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Kov.-Mar. 23, 1951



ŽINIOS rš LIETUVOS
Pas Šakių MTS, mechani
zatorius

įsipareigojo už- 
rajono kolū- 

išaugintas ne 
15—17 centne-

ŠAKIAI, vas. 1 d.— Aps
varstę Lietuvos Ministrų Ta
rybos nutarimą “Dėl priemo
nių Lietuvos žemės ūkiui to
liau vystyti”, šakių MTS ko
lektyvo nariai 
tikrinti, kad 
kiuose būtų 
mažesnis kaip 
rių grūdų, 180 centnerių bul
vių, 3.5—4 centnerių 1 
pluošto derlius iš hektaro.

Traktorininkai, prikabinėto- 
jai ir remontininkai nutarė iki 
vasario mėnesio pabaigos pa
ruošti visas mašinas ir prika
binamąjį ūkio inventorių.

šakių MTS mašinų parkas 
nuolat didėja, šiomis 
mis iš 
gauti 9 
voeigiąi 

dieno- 
broliškųjų respublikų 
nauji traktoriai, 4 sa- 
kombainai.

traktorių remontasBaigtas
KURŠĖNAI, 1. 30 d.—Lenk

tyniavime didelę gamybinę 
pergalę pasiekė Raudėnų M- 
TS kolektyvas, čia pirma lai-. jOg persekioja žmones už jų ^•^'11 ••Ali A .ko įvykdytas sezoninis trakto
rių remonto planas. Atremon
tuota 13 mašinų.

Laukininkystės brigadų 
lenktyniavimas

Marijampolė,, vas. 1 d. — 
Tarp “Tiesos” kolūkio lauki
ninkystės brigadų plečiasi 
lenktyniavimas už geresnį ir 
spartesnį pasiruošimą pavasa
rio sėjai. Lenktyniavime pir
mauja Palakausko brigada. 
Čia jau pilnai išvystyta sėk
la ir patikrintas jos daigu
mas, atremontuota dešimtys 
plūgų, akėčių, kultivatorių.

Ruošiasi sėjai

PLUNGĖ, vas. 1 d.—Šimta- 
pūdį grūdinių kultūrų derlių 
nuo viso pasėlių ploto nutarė 
šiais metais išauginti sustam
bintos “Socialistinio kelio” že
mės ūkio artelės kolūkiečiai. 
Dabar išsivystė kova už pri
siimtų įsipareigojimų įvykdy
mą. Kolūkiečiai supylė sėklų 
fondą, suorganizavo minerali
nių trąšų paruošimą ir vieti
nių trąšų išvežimą į laukus.

Baigiama remontuoti žemės 
ūkio mašinos ir inventorius. 
Kolūkio kalviai Kontrimas, 
Vaškys ir Stuopelis paruošė 
pavasario sėjai 58 plūgus, 
akėčias, 55 kultivatorius.
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Vieno rajono studentai
KAIŠIADORYS, vas. 1 d.— 

Čia surengtas sąskrydis, ku
riame dalyvavo 120 Kaišiado
rių rajono atostogaujančių 
studentų.
‘ Maskvos Lenino ordino Lo
monosovo vardo universiteto 
studentas P. Paplauskas papa
sakojo apie didžiausią šalyje 
aukštojo mokslo įstaigą, apie 
įspūdingą šalies sostinės dau
giaaukščių universiteto rūmų 
statybą, apie Tarybų Lietuvos 
jaunuolius, besi mokančius 
Maskvos aukštosiose mokyk
lose.

Savo įspūdžiais pasidalino 
taip pat Vilniaus universiteto 
studentas A. Kadžiulis, Vil
niaus Pedagoginio instituto 
studentė J. Jarackaitė, Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
studentė Šimkutė ir daugelis 
kitų.

Kauno Politechnikos institu
to studentas Darškus pasako
jo apie Kauno studentų-'staty- 
bihinkų keliones į broliškąsias 
respublikas, jų praktikos dar
bus stambiose šalies statybo
se. Buvo pademonstruoti vaiz
dai iŠ Maskvos, Stalingrado ir 
kitų miestų statybos darbų.

Sąskrydžio • dalyviai taip 
pat papasakojo apie visuome
ninį darbą atostogų metu. 
Daugelis studentų padeda agi
taciniams punktams.

KLAIFĖDA, vas. T d. — 
Bernard Shaw pjesė “ Londo
no lindynės” pastatyta Klai
pėdos teatre. Pastatymas — 
K. Juršio, dailininkas — R. 
Lukšas. . J. PalęutinikM

Help Wanted Agcy Tet PlazaPersekioja už abortusNevvYorko^ HELP WANTED—FEMALE

Mirė Ad, Misevičius

Bronxe areštuotas dr. Jo
seph Tumarkin. Jį įtarė dary
me moterims nelegalių opera-

Moteriške abelnam namu 
veikli, patyrusi, gbolis viel 
skiras kambarys ir maudynė, priva
tūs namai, gera alga. MU. J-7750 

Kartu su juo suimtas ne-'ar ^aukite GReat Neck 2-426^/ 
praktikuojantis dr. George

Sveturgimiams ginti 
artimiausi veiksmai

Ateinantį pirmadienį, kovo 
26-tą, New Yorke įvyks ne
paprastos išleistuvės, į kurias 
kviečiama plačioji visuomenė, 

linų Nemaža grupė lietuvių taipgi 
jau turi įsigiję tikietus iš 
anksto. Ir dar daugiau turėtų 
į tas išleistuves nuvykti.

Tai liūdnos ir sykiui garbin
gos išleistuvės. Tai' išleistuvės 
į Washingtona. deportuojamų
jų asmenų šeimų, šeimos ten 
vyks prašyti, kad valdinis 
immigracijos departmentas 
liautųsi . persekioti sveturgi- 
mius jų tėvus, vyrus, žmonas, 
brolius, seseris.

Tos išleistuvės liūdnos dėl 
to, kad mūsų buvusi garbinga 
savo laisvėmis šalis privesta 
prie tokios gėdingos padėties,

politines pažiūras ir už veiks
mus darbininkų naudai. Gar
bingos dėl to, kad grasinamų
jų deportuoti šeimos atsistojo 
priešakyje veiksmų persekio
jamiesiems ginti ir saugoti

Tiktai vienas darinėtis 
tesipriešino taksams

Tiktai vienas tėra šiame 
New Yorko Valstijos Seimely
je. Tiktai vieną teišrinkome 
praėjusiuose rinkimuose. Tuo 
vienu yra senatorius Bianchi. 
Ir to vieno rankos nėra visai 
liuosos, nes jis buvo išrinktas 
ir su republikonų parama.

Senatorius sako, jog repub- 
likonai ir demokratai buvo 
padarę suokalbį užkarti did-

O’Dwyer ir Moran gavę
pinigų is gaisragesių

John P. Crane, Uniformed 
Firemen’s Association virši
ninkas, liudijo senatinei kri- 
minalybėms tyrinėti komisijai, 
jog jis davė majorui O’Dwyer 
$10,000 ir majoro prieteliui 
James J. Moran $55,000.

Tuos $10,000, pinigais, sa
kė jis, majorui įteikė prie ma
jorų rezidencijos, Gracie Man
sion, 1949 metų spalių mėne
sį. O majoro paskirtiniui Mo-. 
ran tą sumą čekiais ir pini
gais įdavinėjęs įvairiomis so
piomis tarp 1946 ir 1949.

Siūlo atleisti ant 
pensijos nuo 63 m

Pasiūlymas kol kas liečia 
tiktai New Yorko policistus. 
Tai svarstys Miesto Taryba 
balapdžio 3-čią.

Siūlytojai tos pakaitos sa
ko, jog senstantieji asmenys 
galėtų atitinkamai - planuoti 
savo gyvenimą. Jaukesnieji 
.daugiau stengtųsi pakilti į 
aukštesnius laipsniuis ir tuomi 
padidinti artėjančią jsavo pen
siją. Ir kad jaunesnieji galį 
geriau tarnauti visuomenei.

Pasiūlymui pasipriešino mo
terų policisčių organizacija. 
Jos atstovė Teresa Scagnelli 
sakė, kad klaida būtų atleis
ti tebetinkamus tarnybai as
menis tik dėl to, kad jiems 
suėjo 63 metai. Ji sakė, kad 
tūli to amžiaus asmenys tebė
ra jaunesniais ir darbinges- 
niais. už kitus jaunus.

New Yorko prieplaukose 
neseniai uždėta duoklė nuo 
35 iki 60 dolerių u>ž vagoną 
jau subankrūtavusi, išvariusi 
iš prieplaukų daugelį smulkių 
firmų.

mūsų šalies demokratiją.
Delegacijos keliaus iš visos 

šalies. ‘Tačiau kelyje į W>a- 
shingtoną sustos newyorkie- 
Čių rengiamame šeimoms pa
gerbti masiniame mitinge. Ji
sai įvyks kovo 26-tos vakarą, 
8 vai., Yugoslav American 
Home, 405 West 41st St. (ne
toli 9-th- Ave.), New Yorke. 
Bus svečių net ią Kalifornijos.

Kovo 27-tos rytą* delegaci
jos išvyks į Washingtona. 
New Yorke įvyks pikietas

Išleidę šeimų delegaciją į 
Washingtona, newyorkieciai 
nesnaus. Kovo 28-tą, trečia
dienį, šaukiamas masinis pi
kietas prie immigracijos įstai
gos raštinės, 70 Columbus 
Ave. (tarp 62 ir 63 Sts.), 
New Yorke. Įvyks tuojau po 
darbo, 5 vai.

Panašūs pikietai tą pačią 
dieną įvyks po visą šalį, kur 
tiktai randasi tos įstaigos raš
tinės. U.L.K.

tus “sale tax.” Nes, “nors aš 
buv^iu vienu kelių balsavusių 
prieš tuos taksus, ... bet aš te
buvau vieninteliu senatorių iš 
56, kuris kalbėjau 
taksus.” 

Suokalbis aiškiai 
ir iš to, jog niekas
vo balsuoti iššaukimu 
sako Bianchi.
sėdįs pokerio žaismėje, o ne 
savigarbiam.e seimelio aukštą- 

įjame bute, kuris yra įpareigo-
miesčio gyventojams padidin- tas išleisti įstatymus...” ’

prieš tuos

matomas 1 
nereikala-

vardų,
jaučiausi

vie-Tačiau,'anot Crane, ne 
ni demokratai, ne viena Tam- 
manė milžo gaisragesių orga
nizaciją. Republikonai irgi 
spaudė pinigų. Tad jis davęs 
$3,500 brooklyniečių republi
konų bosui John Crews guber
natoriaus Dewey prezidenti
nei kampanijai 1948 metais. 
Ir tais pat metais davęs de
mokratų valstijiniam komite
tui $4,000.

Kitus $60,000 išleidęs pas
tangose gauti gaisragesiams 
naudingus įstatymus Valsti
jos Seimelyje, Albanyje.

Velykom duos dovaną 
naujus taksus

Atsakydamas į raginimą ne
pasirašyti gniestui pakelti 
taksus, gubernatorius Dewey 
leido taksų priešams bėgiu 3 
dienų dokumentais jam įteik
ti įtikinimus; kad miestas gali 
apsieiti be tų taksų.

Kovotojai pries tuos taksus 
iš to darosi išvadą, kad gu
bernatorius yra linkęs suteikti 
miestiečiams tą “dovaną.”

Tax Biuro są-

ir tyrinėtojai 
kyšių .ėmime.

Tyrinės tyrinėtojus
New Yorko miesto iždinin

kas Joseph ir tyrinėtojas 
Sheils gavę skundų, kad val
diniai Excise 
2—Vietos 
skaitų vedėjai 
esą prasikaltę
Kad jie “sufiksinę” kai kurių 
piliečių prasikaltimus taksų 
nuostatams. Už tai gavę dalį 
valdžiai priklausomų pajamų.

Jau 90 to departmento tar
nautojų buvę pašaukti per-
klausinėti. Ir visį kiti, apie 17 jnetų, kuomet įstatymiškai 
270 tarnautojų, dar būsią pa- vaikinėlis skaitomas vyru tik- 
šaukti tai suėjus 18 metų.

Adomas Misevičius, 65 me- 
' Montauk 

mire kovo 
Stephen’s

tų, gyvenęs 115
Avo., Brooklyno,
21 -mą. Pašarvotas
Funeral Home, 2
Avė., kampas Logan St. T^ai- 
dos.šeštadienio rytą, kovo 24- 
tą.

Paliko liūdesyje žmoną Ma
rijoną, žinomąją darbuotoją 
lietuvių organizacijose, taipgi 
dukterį Bernice ir žentą.

Velionis Misevičius jau ilgą 
laiką nesveikavo. Sausio 23-čią 
pasidavė pavojingai operacijai 
ant plaučių. Tačiau 
nebepadėjo atsteigti
Šeimos giminės ir prieteliai ke
lis kart davė jam kraujo, vil
damiesi tuomi jį sustiprinti, 
tačiau ir tas negelbėjo.

Pati Misevičiene neseniai 
irgi pergyveno Operaciją, liet 
jau yra pakilusi iš lovos ir spė
kos jai grįžta.

Reiškiame užuojautą Misevi
čienei su šeima ir kitiems ve- 
lionies artimiesiems.

o po racija

Įstatymas nereikalauja 
pasirašyti rendos 
sutartį

T ū k st an č i a i a p a i tm.eutinių 
namų ir kitokių namų savinin
kų išsiėmė blankas reikalauti 
leisti pakelti rendas. Tokia 
yra dabartinio New Yorko 
Valstijos rendoms įstato nus
tatyta tvarka.

Tačiau rendauninkų organi
zacijos įspėja, jog tūli savinin
kai yra greitesni už įstatymą. 
Jie jau pakišo rendauninkams 
gatavą padarytą buto išrenda
vimo sutarties dokumentą ne
siklausę jokio leidimo (lea
se). Jame pažymi’ po 15 nuo
šimčių rendos priedo ir įsako, 
pasirašyk, jei nori čia pasilik
ti.

žinoma, kiekvienas norį pa
silikti. Kur pasidės, kad namų 
stoka.

Valstijiniam, Įstatui vykdyti 
valdininkaj sako, jog įstaty
mas nereikalauja rašytis su
tarčių su tokiu ar kitokiu ren- 
dos pakėlimu ii- dėl to nepa- 
sirašymo savininkas neturptei- 
sės rendauninką prašalinti iš 
buto.

Ką įstatas įsako ?
Kiekvienas namų 

kas turi teisę prašyti 
įstaigos leisti kelti
Dauguma prašiusių tokių lei
dimų buvo patenkinti, jiems 
leido rendas kelti. Bet tūliems 
neleido,, nes jų rendos ir taip 
buvo per aukštos. Buvo tokių 
nuotikių, kur gyventojai pra
šė laidimo mokėti po mažiau 
'ir to.kius leidimus gavo.

Prie naujojo įstatymo taip
gi ne visiems leis kelti po 15 
nuošimčių. Taigi,
jams nėra privalu tuojau mo
kėti daugiau, kol 
nėra gavęs iš valdžios specia
laus leidimo, pritaikyto jo 
kalni. R-kas.

savinin- 
val dinės 

rondą.

gyvento-

savininkas

rei-

Buvimas tėvu dar 
nepadarė vyru

saposVienas newyorkietis 
savininkas tapo pašauktas pas 
valdinės vaikams globoti įstai
gos viršininką pasiaiškinti. 
Jam sakė'.*

— Tamsta samdai berniuką 
pavojingom darbui. Jis . ope
ruoja keltuvą.

-—Kaip tai? — klausė nu
stebęs samdytojas. — Juk jis 
vedęs ir jau augina kūdikį.

Jam buvo išaiškinta, jog 
ne leidimas vesti, bet gimi
mo liūdymas nusako samdy
mo amžių. Samdos metu jau
nas vyras ir tėvas tebebuvęs

t

Velykas w
Kovo 22-ros rytą atsikėlę 

negalėjome tikėti savo akims 
— stogai, kiemai baltuoja. 
Juo nuostabiau buvo atrasti 
storokai apledėjusius .šaligat
vius. Kiemuose jau sudygus 
ankstybiesiems žolynams, o 
kaj kurioms ir pražydus, snie
go ir ledo nelaukėme ir nesi
tikėjome.
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M. MIKALAUSKIENĖ 
RUOŠIAMA PARVEŽT 
Iš UGONINĖS NAMO

ši penktadieni, kovo 
d., Marijona Mikalauskienė 
gal jau bus parvežta namo, 
36 Scholes St., Williams- 
burge. Namie ii bus pri
žiūrima tam reikalui lavin
tos samdvtos moters.

Ligonė dar labai šilima, 
bet yra šiek-tiek geresniam 
stovvj, negu buvo pora sa
vaičių atgal. Namie ji jau
sis geresnėj nuotaikoj.

trio ja greit sutvirtintų.

pripažintas kaltu
A 11

va s ,

Artie 
buvo

Aaron Fold, buvęs-detekty- 
tapo nuteistas už kreivą 
Etiką. Jisai užsigynęs, kad 

jis matėsi su gemblerių 
Kai p tą dieną, kada 
a r e š t u o t, a s g e m b 1 o r i o 
duotojas areštui Irving 
stein. Kiti liudijo, ka< 
matėsi su'Karp tą dieną mies-; 
be, kuomet įstatymiškai Karp 
turėjos būti kalėjime.

Gold-

staiga pranyko 
vartojami “toke- 

atsitiko pasklidus

Y on keršo 
b u so fėrui 
n ai.” Taip 
kalboms, kad forą kels iki 10 
centų, o “tokenus” davę po 
tris už 25c. “Tokenai,” spėja
ma, pasiliks tie patys, tik už 
juos ims jau .po 10 
to, kūi pakels fėrą. 
iš anksto prisipiltą 
bevažinės už 8.3c.

centų po 
Turintysis 
maišą' to-

■ REIKALAVIMAI ’
Reikalingas senyvas žmogus tik 

pabuvimui vasarnamyje, guolis ir 
valgis.. Kreipkitės: Ant. Yakštonis, 
2818 Jackson Ave., Long Island j 
City. N. Y. ’ (56-58) Į

$10,000,- lieka
Anglinis 

centralinis

MŪRINIS APARTMENTINIS 
NAMAS

PARSIDUODA PIGIAI
Cypress Hills srityje, prie pat 

Woodhaven. Du blokai nuo Jamaica 
Avenue Elevated stoties. Lietuvių 
apgyventojo vietoje. Šis stiprus mū
rinis namas turi 8-nius apartmentus 
ir dvi krautuves. Apartmentai mo
dernizuoti ir rendomis atneša $5,370 
per metus. Įnešus 
$2,000 pelno per metus, 
automatiškas (stoker) 
apšildymas. Pirkėjas gali gauti pen
kių kambarių janitoriaus apartmen
ts, jeigu nori, ir pats namą prižiū
rėti. Šviesūs kambariai. Arti moky
klų. Tikrai puikus pirkinys. Savi
ninkai prašo tiktai $28,000. Įnešti 
reikia mažiausiai $10,000. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y. 
I
1 Telefonai:

VI. 9-0842 arba VI. 7-4111

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

• Tol. EVergreen 7-0868 

Valandoj:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Rothenberg iš Queens. Jį jta- lTias< lengvas darbas,- laikoma ir ki-
ria rekomendavime moterų 
anam daktarui. Juos suėmė 
vienos moteriškės (gal detek- 
tyvės) liūdymu, kad ji mokė
jusi daktarui $500 už tokią 
operaciją.

Neseniai miręs turtingas 
Sam A. Lewisohn palikęs mu
ziejams dalį dailės kūrinių, 
tarpe kurių randasi pasaulinio 
masto artistų kūriniai. Kai ką 
iš jo palikimo gaus ir-Brook
lyn!), taipgi Metropolitan ir 
Moderninės Dailės muziejai.

Miestine T ran sp or t a c i j os
Taryba perkelia savo centrą 
iš Manhattan į Brooklyną. 
įsikurs naują jam e pastate 
prie Jay ir Willoughby Sts. 
Centre dirba 3,200 darbinin-

Brooklyniečio gemblerių vir- 
šylos Louis Weber kaucija nu
mažinta nuo $25,000 iki $15,- 
000.

Cirkas pradės savo pavasa
rinę gastrolę Madison Square 
Gardelio baland. 4-tą. Ton bus 
ištisą mėnesį. Paskutinės pro
gramos gegužės 6tą.

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
St.Cor. Howes

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN I/ANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-834?

REPUBLIC BAR & GRILL
kSavininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

‘ Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

'>■

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
.u' "

v

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174 *

6 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Kov.-Mar. 23, 1951
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Namų darbininkė, paprastas viri- 

tų darbininkų, mylinti vaikus, guo
lis atskirame kambaryje irmaudynė 
su paliudijimu. $150. RE. 7-8268.

Namų darbininkė, paprastas viri
mas - tyras, guolis vietoje, 2 mer
gaitės, vėliausias paliudijamas, gera 
alga. SC. 4-4637.

Daug kartų karalienė, 
bet ne vyrui

Gražuolė Rita Daigle, lai
mėjusi kelis kontestus, nega
lėjo laimėti vedybiniame gy
venime. Teisėjas jai leido at- ; 
siskirti nuo vyro ir gauti po 
$50 kas savaitę jų dviem duk
relėms išlaikyti.

Buvusi Miss Stardust, Foto
grafų Karaliene, Miss Rhein- 
gold, Rita sako, jog sunkiau
sia būti savo vyro karaliene.. 
Jis taip buvęs užvydus, jug įįj 
visaip iškoliodavęs, apdaužy
davęs veidą. O kai spaudoje 
pamatydavęs, kad kur vylį’ąs 
užmuša žmoną, visuomet jai 
parodydavęs, su pastaba, jog 
ir jai galį taip atsitikti.

Laiškai ne pašto 
vežime įvedė bėdon

Netoli Rockville Center, L. 
L, sulaikytas brooklynietis 
Salvatore Broccolo, 23 metų. 
Sustabdytas, jis sakęsis esąs 
televizijų pataisų ekspertu, 
bet jo mašinoje rądę du' mai
šus pašto.

Anot policijos, tardomasis 
priąipažinęs, kad jis maišus 
pasigrobęs Brooklyne. Tikėję
sis išsivežęs į'užmiestį laiškus 
ir pundelius atidarinėti ir-šio 
to iš jų pelnyti. \

X

Telefonas
EVergreen 4-8969




