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Jungtinių Tautų* daviniais, 
pasaulyj šiandien gyvena dau
giau negui 2/400,000,000 žmo
nių.

Nuo 1920 metų iki šiol 
žmonių skaičius paaugo puse 
bilijono.

Šių dienų Malthusžti skelbs: 
per daug žmonių, dėl to pa- 

* saulyj vyksta negerovės.
Karo troškėjai .sakys: per 

daug žmonių, todėl reikalin
gas karas jų skaičiui siimažin-

- Padorūs žmonės sako: rei
kia džiaugtis žmonių prieaug
liu, juo daugiau žmonių, tuo 
gražesnis, mielesnis, įdomes
nis gyvenimas; duonos užteks 
visiems; gyvenimas 
gali būti gražiausias,
turtų paskaidymas būtų

visiems 
jei tik 

žmo-

turi
Gar-

Garliaviškis Paršaitis 
daujj^ vardų : Gabrys, De < 
liava, Tautinis, Gintautas.

Paršaitis-Gabrys šiuo metu 
gyvena Šveicarijoje ir jis save 
skelbiasi provizoriniu Lietu-

Taj labai nepatinka Krupa- 
.vičiui ir Lozoraičiui, kuriuodu 
siekiasi to paties.'

O Sandara verkia:.
“Išlaikymas Įyieningumo 

Lietuvos gelbėjimo fronte yra 
savaime ne lengvas uždavi
nys. Iš svetur užpučianti vėjai 
bando apdraskyti to vieningu
mo stogg, ir kartais atrodo, 
jog norima išgriauti pačius 
pamatus...“

Tai reiškia, jog kas nors 
(mes kol kas nežinome) sie
kiasi paveržti iš Grigaičių- ši- 
mučlfį vadovybę “Lietuvos 
gelbėjime.“

Vyksrta 
dėl ajfikų

Pažangioji Amerikos lietu - 
vių visuomenė, tačiau, abe
jiems ponams pasakys: *

A plague on both your hou
ses!..

kova dėl pinigų, 
“Lietuvai laisvinti.’’

Amerikiniame konsulate 
Hong Kong mieste tarnavo 
keturi homoseksualistai, — 
lytiniai iškrypėliai; jie paleis
ti iš tarnybos. _

Kolegijų krepšininkai parsi
duoda už dolerį gembleriams.

Didmiesčiuose siautėja 
gengsteriai; jie stato į miestų 
administracijas savo žmones, 

„’Stato teisėjus; jie papirkdinė- 
ja policiją ir valdininkus.

Amerikoje veikia požemio- 
gengsterių valdžia 

i teismais, su savo “ 
siais” organais, 
tuos, kurie jiems 
arbAtuos, už kurių galvą jie 
gauna užmokėti.

Tp akiregyj, senatorius Wi
lliam Fulbright skelbia: val
džia reikalinga daugiau etikos 
ir moralės.

i Bet senatorius pamiršta 
vieną mažmožį: abi stambio
sios politinės partijos yra per- 

| mirkusios grafte ir nemoralė- 
lįfe •

su savo 
vykdomai- 
žudančiais 
nepatinka,

KINIJOS RADIJAS 
ATMETA 
SIŪLYMĄ

MacARTHURO
KAIP “BLOFA”

Ragina Korėjos liaudininkus ir 
kinus išvyt jankius iš Korėjos

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas at
metė generolo MacArthuro 
pasiūlymą, kad vyriausias 
Korėjos liaudininkų ir ki
nu savanoriu komandierius v
eitų į derybas su aukščiau
siu amerikiniu komandie- 
rium dėl mūšių sustabdy
mo Korėjoje.

Kinijos radijas vadino tą 
pasiūlymą “blofu, kuris te
vertas tik vieno nusijuoki
mo,” ir ragino korėjinius 
liaudininkus ir kinus juo 
smarkiau kovoti, kad apva
lytų visą Korėją nuo amen-

konu ir kitu įsiveržėliu.
4. r u

Gen. MacArthur, kovo 24 
d; kviesdamas Korėjos liau
dininkų ir kitų komandie- 
rių į derybas, sykiu grūmo-

nėms * Tautoms” kariaut 
prieš pačia komunistinę Ki
niją, tai ji, “tuojau taptų 
sutriuškinta.”

Kinijos radijas įtarė A- 
meriką ir Angliją, kad jos 
ruošiasi iš Korėjos' tiesio
giniai užpulti Kinijos Liau
dies Respublika.

Buvęs kongresmanas pelnė 250,000 dolerią, 
parduodant pirktus iš valdžios laivus

Washington.—Buvęs kon- i Casey ir Rosenbaum yra 
gresmanas Joseph E. Casey i išgavę įvairiom bizniam 
idėjo $20,600 į pirkimą pen-j daug paskolų iš valdžios 
kių atliekamų žibalinių lai- ■ Reconstruction Finance 
vų iš valdžios 1947 metais i korporacijos. Vienas biznis 
ir už tai pelnė $250,000, | per Rosenbaumą užfundiio 
kaip patyrė Senato komisi- į $8,540 vertus mink kaili- 
ja, tyrinėjanti skandališkas | nius prezidentinei sekreto- 
paskolas iš valdinės Recon- Į rei M. Young’ienei už jos 
struction Finance korpora-1 vyro patarnavimus dėl to- 
sijos. |

Casev, J. E. Rosenbaum •z 7

ir kiti susidėję pirko iš val
džios tuos laivus už 10 mi- 
lionų doleriu, o paskui par
davė juos N. J. Standard 
Oil kompanijai už 12 milid- 
nu,a800 tūkstančiu doleriu, 

t 7 V v

j kios paskolos gavimo.
Case v, Rosenbaum, i r part

neriai įregistravo minimus 
laivus Panamoj ir tuo bū
du išsisuko .nuo taksu mo
kėjimo Amerikos ’valdžiai.

$7,800,000,000 pervir
siu nedarbo fonde

Washington. — Valdinia
me bedarbių apdraudos 
fonde yra 7 bilionai, 800 mi- 
lionų dolerių perviršių — 
tiek daugiau pinigų nuplau
kė į tą fondą, negu buvo 
išmokėta bedarbiams pen

sijų nuo 1936 metų iki šiol.
Senatvės apdraudos fon

de . susidarė dar didesni 
perviršiai, kuriuos valdžia 
naudoja saviems tikslams.

Čiango agentai nužudė 
350 progresyvių kiny

|Amerikoje yra penki Bro-
• liai Anastasias.
■

važiavę šion 
r Keturi jų,

nS spauda, 
gengsteriais,

i penktasis .esąs kunigas!
Pagalvokit, gerbiamas skai- 

' tytojau: visi penki nelegaliai 
I įvažiavę mūsų kraštan, bet nei
* vienam Imigracijos depart
amentas ligi šiol nieko nedarė! 
t. O tuo pačiu kartu buvo dys įtikinti Ameriką, 
į areštuojami legaliai įvažiavę

Peking, Kinija. — Prane-
Visi penki yra nelegaliai į- šama, kad Čiang Kai-šeko

šalin.
skelbia komerci- 
yra susirišę su 

su/ požemiu, o

agentai sausio mėnesį nu
žudė 350 progresyviu darbi
ninkų ir farifierių Kvangsi 
provincijoj, Kinijoj.

trumpam 
prez idem

>nės, teisingi, darbštūs, at- 
liaudies reikalams

" Užtdfcka ’ priminti 
[Andrulio reikalą.
? Va, kokia moralybe 

vadovaujasi mūsų 
toliai organai!

Vinco

ir eti- 
krašto

Naujas sovietinis 
siūlymas deryboms

roBIMEJTCS
iMSVĖSI VAJUSR

i;

SIĮKELTA $2,247;
DAR REIKIA $7,753

VADINAMA “KAINŲ 
KONTROLE” BUS 
PELNAIS PAREMTA

Šį kartą vėl Worcester™ lietuviai .parėmė dienraštį 
aukomis. M. Sukackienė prisiuntė $31 aukų nuo par 
rengimo ir atskirų' draugų. Worcesteris pasižadėjo 
sukelti aukomis $500.’ Jau turi sukėlęs virš $400. Reiš
kia, savo pažadą vykina gyvenimam

Aukų gavome nuo:
LLD 4-tos Apskrities, Pittsburgh Pa.

per St. Ordą ....•■........................■ ■ $20.00
J. K. Bašinskai, Jacksen Hgts., N. Y.........10.00
Zigmas ir Antanina Dvareckai „

• Worcester, Mass. . ................. 10.00
Pokylio Komisija, Worcester, Mass............. 10.00
“Laisvės” Skaitytoja, Worcester, Mass. .... 10.00 
Povilas, Brooklyn, N. Y. • •.................... .. 5.00
Agnes Bučionis, Middletown, Conn. ......... 5.00
Peter Thomson, Simpson, Pa. ......... 3.00 
Charles Yuknis, Brooklyn, N. Y.............. L . 2.00
Jonas Skeltis, Worcester, Mass. ..••....... . 1.00
Širdingai tariame ačiū visiems ir visoms už aukas! 

Smagu darosi, kad visa eilė miestų jau ruošia dien
raščio Laisvės paramai parengimus. Toki paren
gimai įvyks Shenandoah, Philadelphijoj, Elizabethe, 
Harrisone, Montello, Norwoode, Bostone ir eilėje kitų 
miestų. Jų garsinimai telpa kitoj vietoj.

Prašome ir kitų kolonijų organizacijas ruošti dien
raščio paramai parengimus. I artimesnes kolonijas 
bus- pasiųsta iš Laisvės atstovai. O kai kuriuos pa
rengimus ir skaitlingiau brooklyniečiai ketina aplan
kyti. Laisves Administracija

ANGLIJOS KARO LAIVAI 
GRŪMOJA IRANVI '

Teheran, Iran. — Anglija 
atsiuntė keturis savo 'karo 
laivus į Abadan uostą, arti 
kurio streikuoja iraniečiai

Valdžia nekliudo pieno, mėsos 
ir kitų svarbių valgių kainų

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Michael DiSalle 
nustatė vadinamas “lanks
čias kainas” 60 procentų., 
maisto produktų. Sako, 
valgių krautuvėms, prade
dant nuo balandžio 30 d., 
bus leista tiktai tiek pakel
ti kainas, kiek kompanijos 
bei sandėliai pabrangino 
tuos produktus krautu- 
vėms, taip kad krautuvinin
kai gautų lygų procentą 
pelno, kaip ir pirmiau.

Kainų kontroliuotojo įsa
kymas taipgi leidžia san

dėliams ir kompanijoms

Trumanas užgyrė biliy 
dėl fašistų priėmimo

pakelti kainas tiek, kiek pro
duktai jiem patiem brangiau 
lėšuoja. O jei tūli produk
tai pasirodytų nešą biznie
riams daugiau negu viduti
nius pelnus, tų produktų 
kainos turėtų būti atitinka
mai numuštos.

Šie patvarkymai paliečia 
kenuotus (konservu o t u s ) 
valgius, sviestą, pakais par- ■ 
davinėjamą sūrį, kavą, ar
batą, miltus, . taip pat ke- 
nuotą tnėsą ir žuvį, ir kt.

Bet 
šviežio 
fnėsos, 
šviežių 
ir kitų produktų, kurių kai
nas valdžia “užšaldė” sau
sio 25 d. š. m.

nekliudoma kainos 
pieno, Smetonos, 
duonos, cukraus, 

vaisių ir daržovių

W&shington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
Aižgirtą bilių, leidžiantį 
priimt Amerikon tokius na- 
cių-fašistų partijų narius, 
kurie “ne iš noro, bet iš 
prievartos” buvo įstoję į tas 
partijas, norėdami gauti 
darbą, maisto korteles bei 
kitus gyvenimo reikmenis.

Bilius taip pat' įgalina įsi
leisti Amerikon tokius .bu
vusius Komunistų Partijos 
narius, kurie paskui tapo 
komunistų priešais.

Amerikos talkininkai 
korėjiniame kare

London. — Amerikonams 
Korėjoje kariniai talkauja 
13 kraštų — Anglija, Ka
nada, Australija, Naujoji 
Zelandija, Pietų Afrika, 
Belgija, Francija, Graikija, 
Turkija, L u k s e m b urgas, 
Tolandij.a, Filipinai ir Thai- 
landas. •'

Bet kare dalyvauja dau
giau Amerikos kariuome
nės, negu visų tų talkinin
kų, sudėjus juos krūvon.

monę i Trano valstybės ran
kas. Vienas suimtas Safa- 
vio bičiulis kaltinamas, kad 
tvkojo nušaut premjerą 
Husseina Alą.

Areštuota ir eilė kitu Ira
no patrijotų. Valdžia kal
tina juos kaip komunistus 
bei riaušių kurstytojus.

Anglija ūžprot e s t a v o 
prieš Irano seimo nu
tarimą suvalstybint an
glų žibalo biznį. Protestas 
nurodo, jog esamoji sutar
tis leidžia anglam naudoti 
Irano žibalo versmes iki 
1953 metų; todėl, sako, Tra
nas bent iki to laiko neturi 
teisės suvalstybinti žibalo 
pramonę.

balo kompaniją, pietiniai- 
v'akariniame Irane.

No tik žibaliniai, bet ir 
kitų pramonių streikieriai 
demonstruoja š a u k d a mi: 
“Šalin anglus iš Irano žiba
lo versmių! Trano žibalas 
turi būti mūsų!”. t

Policija • suėmė Nadavą 
Safavį, vadą Fedeyari Isla
mo, religiniai-tautinės ma
hometonų sektos, kuri rei
kalauja tuojau perimt an
glų naudojamą žibalo pra-

Progresyviai laimėjo 
Kalkintos rinkimus

KĖLIAUSIOS ŽINIOSKalkutta, Indija. — Da
bartiniuose
Progresyvis Jungtinis Blo
kas laimėjo 15- vietų Kal- 
kuttos miesto taryboje, o 
Kongreso partija — 14 vie
tų. Kalkutta turi daugiau 
kaip 2 milionus gyventojų.

To miesto taryba iki šiol 
susidarydavo vien iš Kon
greso partijos atstovų; o 
tai valdančioji Indijos par-

rin k i m u o s eParyžius.—Amerikos,' An
glijos ir'Francijos užsieni
nių ministrų pavaduotojai 
dar neatsakė į nauią pasiū
lymą . Andriaus Gromyko, 
Sovietų užsieninio ministro 
pavaduotojo.

• Gromyko pirmiau siūlė 
atskirai, svarstyt klausimą 
dėl Vokietijos nuginklavi
mo ir neleidimo jai atsi- 
ginkluoti.

Anglų-amerikonų ir fran- 
cūzų atstovai reikalavo bū
tinai . sujungti Vokietijos 
nuginklavimą su kitais 
klausimais ir kartu viską 
svarstyti.

Taigi Gromyko dabar pa
darė nuolaidą, sutikdamas, 
kad Vokietijos nuginklavi
mas būtų svarstomus sykiu 
su sovietiniu pasiūlymu su- 
mažint ginkluotas jėgas vi
sų Keturių Didžiųjų ir su 
kitais 'opiaisiais tarptauti
niais klausimais.

Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų pavaduotojai 
stengiasi pagaminti, pro
gramą būsimoms pačių mi
nistrų deryboms.

Korėja, kovo 29.—Ame
rikonų komanda įmato, kad 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai rengiasi ga
lingam 
syvui.

pavasariniam ofen-

Korėjos liaudininkai atmuša 
bei sulaiko amerikonus

York. — -Federalio - 
džiūrė dar ir ket-

Atvyko pas mus 
laikui Francūzijos 
tas Vincent Aiiriol.

Jo vizito tikslas,
nios, yra tokis: M. Auriol Jjan-

jog
Francūzija tvirta, jog ji lai
kysis Atlanto Pakte ir, pir
muoju pašaukimu, stos karau 
prieš Tarybų Sąjuhgą. i , •

Taip galvoją, taip ',mano| Elizabeth, N. J.— Areš- 
prezidentas Auriol. tuotas Alvice M. Cruz; kal-

Bet ne taip galvoja trokš- tinamas, kad nužudė R. F. 
tanti taikos Francūzijos liau
dis. .

skelbia ži-

Bigerį, norėdamas gauti jo
pačią, i

Korėja, kovo 29.— Korė
jos liaudininkai ir jų padė
jėjai kinai įnirtingai gynė
si ir faktinai sustabdė ame
rikonus vakariniame ir vi
duriniame frontuose.

Liepsnoja atkaklūs mū
šiai i šiaurę nuo ?Mūnsano 
ir Uidžongbu, už 7 iki 10 
mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, vakariniame 
fronte.

Korejiniai liaudininkai 
atmušė atakas į šiaurę nuo 
čuričono viduriniame fron
te, tain kad amerikonai lie
kasi toj pačioj vietoj, 4 my-

Čilės konservatai pyksta 
ant Trumano už pasiūlymą 
Bolivijos naudai
Santiago, Čilė.—Čilės kon- 

servatų partija šiurkščiai 
kritikavo prez. Trumano 
pareiškimą, kad Čilė turėtų 
suteikti Bolivijai uostą iš-

pa-lios į pietus, nuo 38-to 
ralelės.

Rytiniame fronte liaudi
ninkai ir kinai sulaikė pie
tinius Korėjos tautininkus, 
amerikoną talkininkus, ųž 
6 myli1..!, į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės, buvusio 
žiaus tarp Pietinės ir 
rinės Korėjos. f

Korėjos liaudininkų 
jas sakė, kad jie ir

Progresyviame Bloke yra 
susidėję komunistai, revo
liuciniai socialistai ir Pir
myn Blokas.

Vakarų Vokietija grąsina 
komunistę • rėmėjam

New 
teismo 
virtadienį ginčijosi, kokį 
sprendimą padaryt inžinie
riui Juliui Rosenbergui, jo 
žmonai Ethelei ir radaru 
ekspertui Mortonui Sobel- 
l’iui. Jie kaltinami už ban
dymą išduot Sovietams ka
rinius Amerikos sekretus.

rube;
Šiau-

radi- 
kinai 

savanoriai, daro jankiams 
didelius nuostolius, ir tarp 
kitko nušovė du amerikonų 
lėktuvus ir nuskandino vie
ną karinį laivą;

plaukimui į-jūrą.
Bolivija neturi jokio tie

sioginio susisiekimo su jū
ra.

Bolivijos prezidentas Ur- 
riolagoitia gyrė Trumano 
pasiūlymą kaip “aukštą su
pratimą apie tarptautinį 
teisingumą.”

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia 
pęrsergėjo fabrikantus ir 
kitus biznierius, kad neduo
tų jokios paramos komunis
tiniams laikraščiams. Ra
gino. ištraukt apmokamus 

.skelbimus iš tų laikraščių.
Vakarinė vokiečių val

džia grūmojo nieko nepirk
ti iš tų biznių, kupė skel
bimais ar kitaip rems ko
munistų ir jų pritarėjų 
spaudą. Taip grasino ir ke
liolikai bendradarbiaujan
čių su komunistais organi
zacijų.

x ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus.

Berlin.'— Amerikonai ir 
anglai protestavo Sovie
tams, kad vienas rytinio 
Berlyno vokietys policinin
kas apšaudė keturis busus, 
kuriais amerikonai grįžo po 
apvažinėjimo tos miesto da
lies. Policininkask sako pra
dėjęs šaudyti tik tada, kai 
vienas busas tiesiai ant jo 
važiavo.

Šūviai nekliudė nė vieno 
žmogaus busuose.

Washington. — Amerikos 
valdžia pagamino pasiūly
mą dėl taikos sutarties su 
Japonija. Pasiūlymo kopi
jos bus pasiųstos visiems 
talkininkams, d a 1 y v a v u- 
siems pereitame kare prieš 
Japoniją.

V



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

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

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

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

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

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

Entered as second class matter at

Canada
Canada
Foreign
Foreign

the Post Office of Jamaica, N. ¥.,
under the Act of March 3, 1879.

Čiang Kai-sekas pasmerktas žlugimui '
Buvęs Jungt. Valstijų valstybės department© pata

rėjas Tolimųjų Rytų reikaluose, Owen Lattimore, aną 
dieną ‘kalbėjosi su korespondentais, ir jo pasikalbėji
mas buvo, transliuotas per Kanados radijo tinklą.

Mr. Lattimore dėstė savo nuomonę apie Formozą, 
Čiang Kai-šeko likimą, Kiniją ir kitus kraštus, esančius i 
Tolimuosiuose Rytuose.

“Aš manau, jog nacionalistų valdžia, esanti Formo- 
zoje, yra praeities dalykas. Nėra jokių numatymų, 
kad ši valdžia galėtų būti sugrąžinta Kinijon,” sakė 
Lattimore.

“Vakarai” privalo išmesti iš galvos tą nuomonę, būk 
Kinija gales būti grąžinta “į demokratijų šeimą,” nu
rodė Lattimore. Ji yra komunistinė ir tokia pasiliks, 
nors komunizmas ten ne tuoj bus įvykdytas. Kinija, 
pasak jo, bus antra didžiulė, galinga pasaulyj socialisti-

< nė šalis. Pirmoji yra Tarybų Sąjunga:
Lattimore pataria Amerikai nesikišti į Tolimųjų Rytų 

valstybių vidujinius reikalus. Amerika kišosi į vidu
jinius Kinijos reikalus (remdama Čiangą), ji pralaimė
jo. Ji pralaimės ir kitur, jei kišis.

Tie kraštai, kurie šaukiasi svetimų valstybių pagal
bos kovai prieš komunistus, “priauklės daugiau komu
nistų negu jų užmuš,” sakė Lattimore.

Mums rodosi, jog šis samprotavimas yra logiškas, yra 
sveikas. Bet abejojame, ar Jo klausys Washingtonas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Iš pražūties i gyvenimą

MELAS GALI
UŽMUŠTI ŽMONES

Kanadiškiame Liaudies 
Balse buvo ' išspausdintas 
žurnalisto Leslie Morris’o 
straipsnis apie tai, kaip 
melaginga propaganda žu
do žmones, žudydama juo- 

ar nepasi-

Dėl MacArthuro Siūlymo
Po to, kai generolas MacArthuras Įiadarė “istorinį pa

siūlymą,” iškilo nemaža nuomonių. MacArthuras, kaip 
žinia, “siūlė” šiaurės' Korėjos ginkluotųjų pajėgų vado
vui susitikti su juo, su MacArthuru, ir “tartis dėl mū- savo cirkuliaciją 
šių sulaikymo.”

Kiekvienam, kuris šį generolą žino, yra aiškų, jog tai, 
buvo ne nuoširdus siūlymas, o tik priedanga. I

MacArthur
leista daužyti Kinijos mastus, pulti Kinijos žmones iš 
oro, naikinti juos ir turtą —
panašiai, kaip buvo sunaikinta Korėja.
pikto ryžto neatsisako ir šiuo metu.

Žinios skelbia, jog tiek Washingtone, tiek Londone, 
tiek Paryžiuje reiškiama didelio nepasitenkinimo Mac
Arthuro politika. Gal būt Washingtonas jam (slapta) 
jau įsakė mažiau plepėti; palikti politinius klausimus 
spręsti kitiems.

$8.(X $4.00 
$9.00 
$4.50 se pasitikėjimą 
~~~~ tikėjimą tuo ar kitu daly

ku, t
Mr. Morris paduoda kai 

kuriuos jau istorinius fak
tus, vertus visuomet atsi
minti. Jis rašo:

Kuomet Jungtinių Valstijų 
militaristai 1942 metais pasa
kė prezidentui Rooseveltui, 

I kad Raudonoji Armija išsilai- 
I kys neilgiau dviejų mėnesių, 
I Rooseveltas pasiuntė Hopkin- 
1 są Maskvon pažiūrėti, ko ga
lima tikėtis iš jos. Hopkinsas 
sugrįžęs pranešė kai b tik prie
šingai, ir tuomet Rooseveltas 
turėjo vesti kovą, kad praves
ti paramos bilių.

Jungtinių Valstijų militaris
tai tikėjo Hitlerio užsienio 
reikalų ministeriui, kuris 1941 Į 
metais rašė savo itališkam fa-; 
Cistiniam dublikatui: “Stalino 
Rusija bus išbraukta iš žemė
lapio per 8 savaites.” Kokie wAmiTrn/x
melagiai ir kvailiai jie buvo! : DeL MINDAUGO

K u o m e t j a p o n a i u ž p u o 1 e K RIK S TO
| ant Perlų prieplaukos ir sura-. 
-do ore tiktai vieną 
laivį, nekurie iš tų 
nu pakeitė tona.
Valstijos nestojo į karą ištisus 
šešius mėnesius po to, kai Ta
rybų Sąjunga buvo Hitlerio 
užpulta. Staiga aut pirmų pus-( 
lapių pasirodė dideli pagyri- , 
mai Tarybų Sąjungai. Tęron-' PclS mus jau prieš tūlą 
to Daily Star žymiai padidino laiką buvo rašyta, jog Min- 

. užšokdamas dangas aplinkybių verčia- 
ant tarybinės draugystės veži-1 mas krikštinosi ir paskui 
mo- > : atsikrikštino, parodydamas

jau seniai reikalauja, kad jam būtų

Kinijos miestus ir kaimus, 
Jis nuo to savo

SUSIRŪPINIMAS 
SVETIMAIS DIEVAIS

Vietoje prižiūrėti parapi
jas ir jų reikalais rūpintis, 
Chicagos kunigų Draugas 
kasdien sielojasi komunistų 
“vargais.” Kovo 22 dienos 
laidoje randame ilgą veda- 

' mąjį “Kas naujo komunis- 
I tų fronte?” Draugas su-

vo plačiais javų ' laukais, 
broliai, seserys, gimimas, 
draugai. Nors įvairaus 
plauko parsidavėliai vJMip 
šmeižė Lietuvą, baugino 
norinčius 
tačiau aš 
Tėvynėn.

Praėjo 
grįžau į Tėvynę. Bet ir per 
tą laiką aš spėjau pamaty
ti, kiek naujo ir gražaus 
padaryta Lietuvoje tarybų 
valdžios metais.

Vilnius. Man teko jame 
būti tik grįžus į Tėvynę. 
Koks puikus miestas — se
noji Lietuvos sostinė! Kaip 
man papasakojo, jis buvo 
smarkiai sugriautas, o da
bar beveik karo žymės ne-

. Su brangiąja Tėvyne Lie- 
, tu va atsiskyriau 1944 m., 
kai mane išvežė darbams į 
Vokietiją. Nuo to laiko man 
prasidėjo nematyto vargo 
ir skurdo dienos, N,e vie
ną kartą vaikščiodavau Vo
kietijos Langenbergo mies
telio gatvėmis alkanas, be 
skatiko kišenėje. Nepasi
keitė mano . gyvenimas ir 
tuomet, kai atėjo amerikie
čiai. Nusibodo man toks 
gyvenimas, negalėjau iš
tverti.

Pasirinkau kitą kelią -— 
Belgijos anglies kasyklas, 
nes kitokios išeities nebuvo. 
Kai vyko .verbavimas į ka
syklas, mums visko žadėjo. 
Pagalvojau, bent duonos

“Civilizacijos . viltis re
miasi narsiosios Raudono
sios armijos vėliavomis.” 

Šiandien tas pats M'acAr- 
thtiras neranda žodžių tai 
armijai prakeikti.

Mr. Morris savo straips
nį baigia:

Ne Tarybų Sąjunga pakei
tė savo taikos politiką. Pasi
keitė tie nešvarūs bosų propa-1 radęs, kad visas koųiunis- 
gandistai, kaip kad Carey is finis sąjūdis esąs atsidūręs 
CIO, loronto Daily Stairnr be- , nesvietiškoje krizėje. Apart 

kitų didelių ir pavojingų 
“ligų,” jį sugriebęs “tito- 

! izmas.” Ypatingai šita li
ga ėdanti Italijos komunis
tus.

Nesigilinsime į tą Draugo 
filosofiją. Mums tik nesu
prantama, kodėl taip ilgai 

| Draugo redaktoriui ėmė 
i pasiskolinti iš Naujienų re
daktoriaus per visus tris
dešimt trejus metus komu
nistams pražūtį pranašau- 

' jančią filosofiją. Gal Gri
gaitis tiek ir telaimėjo, kad 
prie savo supratimo atver
tė Leonardą šimutį. Da
bar jau turime du komu
nizmo graborius, vietoje 
vieno.

Gal bus įdomu pažiūrėti 
į tuos “duomenis,” kuriais 

> redaktorius grin
džia savo nuomonę 
jau beveik atėjusį 
komunizmui galą, 
vyzdį paimkime 
Vienas renegatas 
knygą ir joje jis 
kad Belgijoje 
trumpu laiku nuo 
pasaulio karo iš to krašto 
komunistų partijos pasi
traukė tarpe 75 ir 100 tūks
tančių narių.” Todėl, girdi, 
“dabar komunistų sąjūdis 
Belgijoj yra pasidaręs ly
gus nuliui.”

M'atote, kaip lengva buvo 
ten su tais komunistais ap- 

i sidirbth • Ir viskas būtų, ži
noma, gerai, jeigu ta komu
nistams tragedija būtų išti
kus Belgijoje, o ne -Chica- 
goje Draugo redaktoriaus 
kabinete.

Pagal Draugo informaci
jas, išeina taip, kad nuo an
trojo pasaulinio karo Belgi
jos komunistų partijos na
riai tik ėjo ir ėjo laukan. 
Tai kada jie ton partijon

veik visi Kanados ckidlapiai, I 
kurie gilumoj visuomet suti- I 
ko su reakcionieriais, kurie ' 
sake H. Hopkinsui rugpjūčio 1 
mėnesį, 1945 metais, kad jie' 
“norėjd matyti mūsų armijas 
einant per visą Vokietiją ir 
kovojant Rusiją.”

Nacių leitenantas rašė savo 
užrašuose būdamas rytiniame 
fronte 1943 metais: “Aš 
springsta iš pykčio, . 
aš atsimenu tuos visus 
teigimus praėjusiais 
Mes patikėjome savo 
ganda. Dabar mes 1 
me...” Buvo per vėl 

I visą tiesą pamatyti. Jis buvo 
i užmuštas. Ar tai ne pamoka 
kanadiečiams? Melas gali už 
mušti žmones. /

kuomet 
. kvailus 

metais.
pro pa

kili m pa- 
1 u j am

Naujienose tūlas Sanctus i Draugo 1’ „*__ „ L„J JX-civilinį or- poljcalpUS nemano, Kaci 
dz.entejme- ( R]erįRajų rengimasis minė- 

Jungtinės metu sukakties
nuo Mindaugo krikšto priė
mimo yra geras dalykas, 
kad jis pakels lietuvių vai

Panašiai buvo ir Jungti- pasauliui,. kokie melagiai n 
nėse Valstijose: po japonų n.e5įorę iaį, )}lvo kryžiokai, 
užpuolimo ant Perlų uosto,! plėšę n* deginę Lietuvą ne- 
po to, kai naciai nfirmą kai -!va kad ji pagoniška, 
tą buvo nuo Maskvos at-1 Polįcaipus rašo, 
mušti ir tūkstančiai ju bu
vo užmušta

Istorija rodo, kad Mindau- 
bei nelaisvėn go krikštas buvo traginių ap- 

pa.imta, prasiblaivė visa ko- linkybių padiktuotas. Mindau- 
j gas krikštijosi ne dėl to, kad 

bent kokią 
krikščionių 

tiesoms, ar

mercinė spauda.
Karo metu buvo įrodyta, I]IS Vmtęs 

' v | nors simpatiją 
išpažįstamoms 
bažnyčiai. Mindaugas pirma
sis suvienijo Lietuvą, numalši
nęs visus kunigaikščius, ir ko-

spręsti kitiems. kokie 'melagiai tie žmo-)
Niūjorkiškio repubhkonų dienraščio Herald Tribune1 nės, kurie skelbė T. Sąjun-

- bendradarbis, Walter Lippman, rašydamas apie MacAr- 
thuro “siūlymą,” klausia: Jeigu Korėjos aymija yra vi
siškai sumušta, kaip sako MacArthuras, tai kodėl tokį 
siūlymą padarė MacArthuras, o nė Korėjos vyriausy
bė?

Lippmanas mano, jog Korėjos armija nėra sumušta; 
jis mano, jog šiuo metu Korėjoje tapo pasiekta Jygsvara: 
abiejų pusių armijos tvirtos ir kita kitos nebegali su- 

į* mušti. ' . .
Nelaimė mums tame, kad negauname iš Korėjos fron- 

•f to pilnų žinių.
Tos, kurias gauname, yra labai stropiai cenzūruoja

mos. Gauname tik tai, kas MacArthuro nuomone yra 
leistina mums gautj, mums žinoti.

Dėl to *per pastaruosius keletą mėnesių diena iš die
nos buvo skelbiama tik apie didžiulius mūsų kariuome
nės laimėjimus, o apie šiauriečiu nesvietiškus pralaimė
jimus. Tačiau, net ir cenzūros iškoštose žiniose dažnai 
surandame, jog šiauriečiai pasitraukė iš tos ir tos vietos 
be mūšio; jie pasitraukia į šiaurę, jie pasitraukia už 
38-tos paralelės, nes jie, matyt, nori tuo įrodyti, jog lai
kas taikytis. O kad taikytis, amerikiečiai ir kiti turį 

’ištraukti iš Korėjos savo ginkluotas jėgas.
Matyt, šiauriečiai ir jų talkininkai kinai'dar vis ma

no, jog Jungt. Tautos imsis to, ką jos kadaise žadėjo: 
daryti viską, kad būtų baigiami Korėjoje mūšiąL

Taigi dabar turėtų tarti žodį, tie, kurie taip ilgai kal
bėjo, kad 38-toji paralelė pasiliktų rubežium, skiriančiu 
Korėją į dvi dalis.

Žinoma, tai būtų laikinas rubežius, nes anksčiau ar vė
liau'Korėja turės būti apvienyta.

Korėja yra sugriauta. Miestu beveik ten nebeliko. 
Sunaikinti miesteliai ir kaimai; šimtai tūkstančių (jei 
ne daugiau) žmonių buvo užmušta. Virš 50 tūkstąhčių 
amerikiečių buvo užmušta, sužeista arba dingę be ži
nios. O kas pasiekta?

Dėl to Amerikos žmonės teisingai reikalauja: ištrauk- 
: ti juo greičiau mūsų sūnus iš Korėjos, o Korėją palikti 
♦ patiems korėjiečiams valdyti.

gos “silpnumą” ir nacių Vo
kietijos “nenugalimumą.”

Bet kiek tos rūšies sill)-!yOjo visais Lietuvos grobi- 
nesnių nervų žmonių ^sude-1 i<ais, taip pat ir su germaniš- 
moralizavo, tiesiog sunaiki- [ komis ordomis, 
no!'

Tuojau, pasibaigus karui, 
rašo Mr. Morris:

Vienuolika CIO atstovų nu
vyko į Rusiją spalių ‘ mėnesį, 
1945 metais. Ponas Jim Ca- 
rey, CIO sekretorius, parvežė 
raportą ir -jame jis apibūdino, 
ką delegatai sakė Tarybų Są
jungos darbininkams: “Mes 
matėme kaiąą*, kurią jūs su
mokėjote tam, kad užtikrinti 
laisvę visiems pasaulio žmo
nėms. Mes Amerikoje esame 
nusistatę, kad nei jokia jėga 
viduje ar iš lauko negalėtų 
nustatyti min prieš jus.”

Bet kai Carey sugrįžo A- 
merikon, pamatė, jog čia 
T r u m a n o administracija 
trempia viską, ką Roosevel- 
to ądmiriistracija atliko, jis 
pakeitė savo nuomonę. Pra
ėjus ketveriems metams, 
Carey pasakė, jog busima
jame kare jis, Carey, stovės 
su fašistais prieš koimmis- 

,tns!
1942 metų vasario' 23 d. 

generolas MacArthuras pa
siuntė Maskvon tokio turi; 
nio telegramą:

kurios kry
žius ant nugarų prisikabinu
sios, skelbėsi nešančios “pra
keiktiems lietuviams pago
nims” krikščionišką meilę ir 
tikėjimą... Šie germaniškieji 
“Kristaus meilės skelbėjai” 
ėmė lietuvius į vergiją, žudė 
ir .žagino Lietuvos moteris, 
degino lietuvių sodybas. Visa 
tai mes labai gerai žino,me iš 
istorijos.

Rašytojo nuomone, kleri
kalai, anų laikų kryžiokų 
ainiai, suteiks lietuvių tau
tai tik pažeminimą savo 
šiuo ruošiamu pompastišku 
Mindaugo krikšto minėji
mu. Policarpuso žodžiais: 

“Šitokie minėjimai, šia pro
ga, būtų tik pačių lietuvių 
pripažinimas, kad senųjų ger
manų gruobuoniškurnąs buvo 
teisėtas. Jeigu kas tuo pasi
džiaugs, tai tik anų germaniš
kų ordų ainiai.”

Pasidžiaugs tik hitleri
ninkai, na, ir lietuviškieji 
tautos priešai, kryžiokai.

Padorūs lietuviu tautos 
sūnūs su kryžiokais, žino
ma, nieko bendra neturėjo 
ir nejurės.

grįžti į Tėvynę, 
pasiryžau grįžti

nedaug laiko, kai

pakankamai uždirbsiu., Bet matyti. Eini Gedimino gat- 
visi užsirašiusieji buvo į ve> įr ^T^iesi atstatytais 
žiauriai apvilti. Ne vienas Į daugiaaukščiais namais, 
norėjo grįžti atgal po to, j Poilsi<? aikštelėmis, liepomis 
kai mus nuleido į požemį, į i apsodintomis plačiomis gat- 
pavojingiausias Vateršeino ; Adiela man buvo sve- 
kasyklas, į tikrą pražūtį.;ciuotis svetingame mieste. 
Aš pats vieną kartą, gavęs j Alan ^čia davė gyvenimo 
stiprų akmens smūgį per ’ Pradžiai pašalpą pinigais, 
galva, vos gyvas iš pože-1 parūpino darbą. Nut;
mio išlindau. O kai se- apsigyventi Šiauliuose—sa* 
kantį kartą atsisakiau į tą vo gimtajame mieste, čia 
pačia vieta eiti anglies kas- radau sayo brolį Juozą* ir 
ti,- man užrašė pabauda. Ir pusseserę. Jie manė, kad 
taip mažai uždirbdavom, o ; manęs jau gyvųjų tarpe nė- 
savininkas kiekviena proga ra- Be galo, džiaugsmingas 
stengdavosi iš mūsų pasku-: buvo susitikimas.
............ ' ' j Šiauliuose tokio verdan- 

’ ....... , ‘ < . Ičio gyvenimo, kaip dabar,
Ne kartą kalbedavausi su n;eRuomet* nesu matęs. Čia

gimtajame mieste, čia 
au savo broli Juozą* ir

Jie manė, kad

" tini kaili nulupti . apie 
visam

Už pa- bendro vargo draugais, lie-' VyRSįa . stambūs statybos 
Belgiją, tuviais Stasiu Ruzgiu, V a-. darbai. Statomas vienas

; parašęs 
teigiąs, 

“palyginti 
antrojo

ciu Slavinskd, Justinu Bai-i- didžiausių Lietuvoje fa- 
tasium, ^Kostu Pargahaus- — dviračių fabrikas, 

- , aktnms, j aUga Inauji namai. Dabar
Šiauliai tapo srities centru.

Jaučiuosi nepaprastai lai- 
įmingąs sugrįžęs į/Tėvynę. 
Dirbu savo pamėgtoje spe
cialybėje — šoferiu. Uždir- 

įbu pakankamai, galiu ra
miai ir pasiturinčiai gyven
ti. ‘-’Patirtieji svetur valdai 
dabar man atrodot kaip 
baisus sapnas. \

Kazys Savickas

ku apie Tėvynę.
nuvargęs nuo sunkaus dar
bo, ilgai negalėdavau už
migti. Prieš mane Jškilda-;mįngas aUgrįžęs į. Tėvynę, 
vo brangioji Tėvyne su sa- l namėp’toie sdp-

buvo suėję? Juk žinome,! 
kad Belgija‘buvo nusiaubtai 
hitlerininkų, kad' karo metu į 
ne tik 100, bet ir 75 tūks
tančių narių ta partija ne
galėjo turėti ir neturėjo 
hitlerįnio teroro sąlygose.* 
Tai kada nors jie buvo suė
ję partijon. Todėl, galima 
spėti, kad nuo antrojo pa
saulinio karo Belgijos ko
munistų partijon suėjo tie 
nariai, o ne išėjo iš jos.

.Nereikia nė aiškinti, jog 
Draugo džiaugsmas “ko
munistiniu nuliu” apgaudi
nėja jį patį.

Žinios iš Lietuvos

Kaip tai suderinti? -
Charles E. Wilson, Offięe of Defense Mobilization gal

va, paskelbė, jog mūsų kraštas šiuo metu,yra tiek tvirtai 
ginkluotas, taip gerai pasiruošęs, kad priešas, kuris ma
no Ameriką pulti, turės gerai pagalvoti pirmiau, begu 
jis tai padarys.

Tame pačiame Washingtone tą pačią dieną kalbėjo 
kitas žynąus valdžios pareigūnas, generolas MarshallaS, 
krašto apsigynimo sekretorius. Marshallas netiesiogi
niai paneigė tai, ką sakė Wilsonas. Marshallas skundė
si, jog mes dar vis nesame gerai apsiginklavę; visuome
nė ginklavimuisi neturi entuziazmo, o pavojus kraštui 
didelis;

Kaip dabar tų dviejų žymūnų kalbas suderinti?
Kas galėtų išaiškinti, lyodėl juodu taip toli viens nuo 

kito savo nuomonėse buvo atitrūkę?

OB

Vaizdas Italijos sostinėje Romoje. Senas, apleistas 
namas sugriuvo ir užgriuvo daug benamių žmonių, ku
rie skiepe gyveno. Apatiniame paveiksle parodomas 
vienas verkiantis vyras, kurio dar jauna žmona taip 
buvo užgriūta ir užmušta.

Naktinės sanatofijos įmonių 
darbininkams

VALAKŲMP1AI, vas. 8 — 
Valakumpių kurorte, netoli 
Vilniaus, atidaroma naktinė 
sanatorija Eidukevičiaus var
do odos-avalynes kombinato 
darbininkams, šioj Sanatorijoj 
galės ilsėtis poilsio reikalingi 
darbininkai, nesantieji tuo 
metu atostogose. Darbo die
nai pasibaigus, jie vyks maši
nomis į sanatoriją, o iš ryto 
—atgal į įmonę. Sanatorijoje 

, besiilsintieji gaus gerą maistą, 
i bus prižiūrimi gydytojų, jiems 
bus rengiami vakarai, koncer
tai. f

Ai— o--- • J
KAUNAS, vas. 8 d. — Ištfl 

sus-metus veiks naujoji “lų^a-
• ro” kombinato naktinė sana

torija, kuri, šiomis dienomis a- 
tidaryta Lampėdžių kurorte. 
Gražiai Įrengtas poilsio kam
barys. Jame yra radijo apara- 

' tas, įvairūs instrumentai, • bilh 
! jardas, šachmatai. BibliotekO- 
! je-skaitykloje gausu knygų, 
I laikraščių.*ir žurnalų.

• 300 spaudos platintojų

VILIJAMPOLĖ, vas. 8 
Rajone iškilo nemažas būryš 
tarybinės spaudos platintojų. .

Propaguoja ir platina spau-. 
dą intelgentija. štai Karmėla
vos septynmetės mokylos di\ 
rektorius Matiukonis surinko 
174 prenumeratas. Pasižymė
jo šiame'darbe ir tos mokyk* 
los mokinė Stankaitytė, sūria- .; 
kusi 164 laikraščių ir žurnalų,, 
prenumeratas, ir pirmaujan
čio rajone Karmėlavos ryšiir \ 
skyriaus laiškininkė Damkejį^H 
ėienė — 79 prenumeratas.^*^ iį 

šiuo metu rajone yrjį d-au- . 
giau kaip 300 aktyvių spau*. 
dos platintojų.

d.
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Aliumino indai ir vėžio liga Garankščiuotos vėnes ir jų gydymas Kaip veikia- dirbtinė plazma '
I -- - 1 - -

Amerikietis dr. L. M. 
Parrott, kalbėdamas per 
radiją ir rašydamas spau
doje, sutinka su tų vado
vaujančių gydytojų ir fizi
kų nuomone, kurie teigia, 
kad nuodais pagadintas 
maistas paruošia dirvą vė
žio‘ligai. Taip tvirtina ir 
vienas didžiausių Anglijos 
daktarų - chirurgų, Sir Ar
buthnot Lane.

O J. Ellis Barker, dary
damas peržvalgą dviejų įžy
miausių knygų apie vėžio 
ligos priežastis ir jos gydy
mą, sako: Vėžys yra spar
čiausiai plintanti civilizaci
jos liga; ir jeigu žmogaus 
kūnas J)ūna per 20 metų ar 
dal!tgiali chroniškai apnuo
dyta^, tai nelaimingasis 
gating vėžio .ligą.

Barker kalba anie tuos 
nuodingus chemikalus, ku
rie yra dedami į maistą, 
kad apsaugotų jį nuo suge
dimo.

Vienas Londono Times 
rašvtojas nurodė, kaip 
maistas per 50 pastarųjų 
metu buvo, pakeistas nuo
dingais priemaišais. Tas 
rašytojas, pagaliaus, paste
bi, jog verdamieji aliumino 
sudynai yra vienas aršiau
sių nuodytojų.

Jau 45 metai kai aliumi
no indai plačiau naudojami 
valgiams gaminti. Anais

Tieka ir pasakos apie žmones 
su gyvuliškomis uodegomis

Neseniai Anglų Gydyto
jų Žurnalas pranešė apie 
gimusį su uodega kūdikį. 
Uodega užaugo iki trijų co
lių ilgio, ir vaikas ją kraipė 
ir raitė. Sulaukus kūdikiui 
11 mėnesių amžiaus, moti
na nunešė jį ligoninėn, kur 
ir tapo nupjauta uodega.

Yra šimtai patikrintų at
sitikimų, kad' žmonės turė- 
jo uodegas.______________

Atpratinimas nuo 
migdančiųjų vaistų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Įstaiga 
darė tyrimus, kaip sveikai 
atprafcnti žmones, kurie 
pripratę prie migdančiųjų 
vaistu (sleeping pills, bar
bitals) naudojimo.

Pranešama, jog naujoji 
cortisone gyduolė geriau 
padeda * atprasti * nuo tų 
migdalų, negu bet kas ki
tas.

Žmonės taip įpranta į 
migdančius vaistus, kad be 
jų visai negali užmigti. Jei
gu Jigoninėse tokiems ne
duodama migdalų, o kito; 
mis gyduolėmis mėgina 
juos atpratinti, tai žmonės 
kartais gauna nuomaro li
gą, o kai kuriems ir protas 
susimaišo.

Migdantieji vaistai svai
gina panašiai kaip alkoho
lis, ir nuolatiniai jų nau
dotojai yra tokioje padėty
je, kaip neišsipagyriojantis 
alkoholikas, sako J. Valsti
jų Sveikatos Įstaiga. Ne
ganą to. Migdantieji vais
tu gali įįaip žmogų paverg- 
fi, kaio pavojingieji narko
tiniai svaigalai opiumas ar 
morfiną.

paikais mirimai nuo vėžio 
ligos buvo 20-toje vietoje, o 
dabar atėjo į antrą vietą. 
Gal būt, vėžys- savo mirtin
gumu užima jau ir pirmą 
vieta, sako dr. Parrott.

Aliumihum elementas 
cheminiai yra panašus j 
šviną, o švinas, patekęs kū- 
nan, yra nuodingas. Pa
vyzdžiui, patrink švariu 
pirštu į aliumino indą; pa
matysi, kaip pirštas pa
taps paišinas. Patrynus i 
pirštu į šviną, bus panaši 
pasekmė.

Kai kurie medicinos žino
vai yra pasakę, jog aliumi-' 
nas taip žalingai atsiliepia 
gyvajam organizmui, kaip 
ir švinas.

Yra įrodyta, kad jeigu 
verdi ar palieki maistą aliu
mino sudyne, tam tikras 
procentas to metalo ištirps
ta ir sueina į maistą, o ta
tai' vra pavojinga.

Persitikrinimui paimk 
vieną puoduką aliumininį, o 
kitą enameliuotą. Abudu 
puodukai turi būti švarūs. 
Užvirink juose vandeni, ir 
tegul pastovi kokią valan
dą. Tada pilk iš jų vande
ni į du atskirus švarius sti
klus; pakelk abudu stiklus 
prieš lango šviesą, o pama
tysi skirtumą tarp vandens 
viename ir antrame stikle.

K. Depsas
z (Bus daugiau.)

Bet pasakose šnekama 
net apie uodeguotas tautas. 
Viena pasaka teigia, kad 
valčių suoleliuose Indiioj 
buvo išgręžiamos skylės, 
idant žmonės sėdėdami ga
lėtu nuleist uodegas pro tas’ 
skyles.

Vienas misionierius Kali 
saloj, netoli Australijos, 
pranešė, jog uodeguoti 
žmonės žudydavo gimusius 
beuodegius kūdikius. Sako, 
uodegas turintieji bijojo, 
kad beuodegiai nesijuoktų 
iš jų; todėl palaikė tik uo
deguotus kūdikius.

Buvo pasakojama, kad 
Niam Niams tautelės vyrai 
ir moterys vidurinėje Afri
koje turėjo uodegas nuo 2 
iki 10 colių ilgio.

Tos pasakos yra abejoti
nos. Galėjo pasitaikyti ke
letas žmonių su uodegomis, 
bet pasaka tūkstančius 
kartų padaugino uodegų 
skaičių.

Vienas holandas keliauto
jas 17-me šimtmetyje pra
nešė matęs Formozos salo
je žmogų su 12 colių uode
ga, apžėlusia rudais plau
kais, kaip karvės.

Kadaise keliolikos metų 
berniukas su uodega įsto
jo' į karinę Amerikos West 
Point Akademiją. Bet uo
dega kenkė jodmėjimui ir 
taip prasitrynę, jog skau
duliai atsirado. Tuomet uo
dega buvo per operaciją 
nupjauta.

Žmonių uodegos būna la
biau panašios į kiaulės, ne
gu į beždžionės, nors bež
džionė yra ir artimesnis 
žmogui “sutvėrimas,” negu 
kiaulė. N. M.

Daugelis amerikiečių turi 
garankščiuotas, išsipūtu
sias vėnes (varicose veins) 
ant blauzdų ir šlaunyse. 
Vėnės yra tos krajagyslės, 
kuriomis kraujas iš įvairių 
kūno dalių plaukia į širdį.' 

♦

Garankščiuotos vėnes ne
malonus dalykas, o kartais 
gali būti ir pavojingas. Jos 
dalinai trukdo kraujo apy
taką, ir dažnai iš jų atsi
randą skauduliai, įkyrūs 
ekzymos šašai, ir ištinsta 
kojos.

Bet su tinkama priežiū
ra galima išvengti daugu
mos nesmagumų ir atgy
venti savo laiką, nepaisant 
vėnių garankščių.

Susigarankščiuoja pavir
šinės vėnės. To priežastis 
gali būti per plona oda, ku
ri nesulaiko jų nuo išsipū
timo. Kita priežastis būna 
nusilpimas kojų nervų, ku
rie tad nepajėgia šių krau
jagyslių tvarkoj palaikyti. 
Gali būti ir bendras kraujo 
apytakos silpnumas. O kai 
kurie gydytojai dar spėja, 
kad tūlos bakterijos- gadina 
kojų vėnes.

Patarimai
Turint garankščiuotas 

kraujagysles, reikia vengti 
ilgo stovėjimo. Patartina 
dažnai pasilsėti, laikant ko
jas aukščiau; tada kraujas 
iš išsipūtusių vėnių subėga 
atgal į bendrą i a krau jo 
apytaką. Tuo būdu vėnes 
atsiliuosuoja, pasilsi, ir iš
vengiama kraujo apsistoji
mo jose. Jeigu taip neda
roma, tai vėnės gali per 
daug išsitempti ir išsipūsti.

Turintiems tokias vėnes 
daktarai pataria tai)) pasi
taisyti lovą, kad miegant 
kojos būtų pakeltos 10 iki 
12 coliu, c
Bandažai ir kojines

Ant garankščiuotų kojų- 
blauzdų yra nešiojama tam

įžymus rusų mokslininkas N. D. Zelinskis
Vasario 6 d. šiemet su

kako 90 metų nuo tos die
nos, kai gimė vienas įžy
miųjų rusų chemijos moks
lininkų — Nikolajus Dmi
tri jevičius Zelinskis.

Daugiau kaip 65 metus 
N. D. Zelinskis įtemptai ir 
pasiaukojančiai dirba, vys
tydamas cheminę savo tė
vynės pramonę. Jo vardas 
žinomas ne tiktai moksli
ninkų tarpe, bet ir plačio
sioms darbo žmonių 
sems. Jis yra parašęs 550 
veikalų, kurie sudarė moks
linį pagrindą naujoms pra
monės šakoms sukurti.

Minint 90-metinę Zelins- 
kio sukaktį, Sovietų vyriau
sybė apdovanojo Zelinskį 
Lenino ordinu.

Zeliriskio tyrimai pasižy
mi tuo, kad' jis mokslinę 
naujovę suderina su prakti
ne nauda savo šaliai.

N. D. Zelinskis gimė 1861 
metų vasario 6 d. Tiraspo- 
lio mieste. Jis hiokėsi Ode
sos gimnazijoje ir 1884 me
tais baigė Odesos Universi
tetą. . Toliau gavo mokslų 
daktarb. laipsnį ir tapo che
mijos profesoriumi Mask
vos Universitete. 1 

tikri tamprūs bandažai ar 
kojinės (pančiakos) su gu
minėmis gijomis jose. Toki 
bandažai bei kojinės, vidu
tiniai verždami koją, sulai
ko, nuo per daug kraujo su
plaukime į vėnes ir nelei
džia jam apsistoti ir tūnoti 
jose. Tuo būdu bandažai- 
kojinės nukreipia kraują į 
gilesnes, sveikas vėnes, ku
rios tactei ir varo jį į širdį.

•Geriausia naudoti naujo
sios rūšies bandažus. Jie 
yra panašios kaip kūnas 
spalvos ir turi'savyje gumi
nių, siūlais apvyniotų gijų. 
Senesnieji bandažai gami
nami tik iš tamprių bovel- 
ninių siūlų, be jokios gu
mos. Todėl sunkiau juos 
dailiai apvynioji apie blauz
dą ir jie prasčiau laikosi, 
negu naujieji bandažai. 
Bet reikia vengti, kad vie
ni ar kiti bandažai nebūtų 
per daug užveržti.

Kojinės (pančiakos) daug 
brangiau lėšuoja, negu ban
dažai ,ir jos kartais blogai 
pritaikomos. Paprastai jos 
tiktai blauzda tinkamai 
suveržia, bet per mažai 
duoda spaudimo kitoms ga
rankščiuotoms kraujagys
lėms, esamoms tuoj virš 
riešų (ankles). Kojinės pri
valo būti taip pritaikytos, 
kad darytų lygų spaudimą 
kojai ir virš riešų kauliu
kų, o ne vien tik blauzdai.
Kojinių pritaikymas

Geriausias laikas koji-’ 
nėms pritaikyti yra po ilgo 
gulimojo poilsio, kuomet 
vėnės būna įvalias atslūgu- 
sios.

Dr. Theodore R. Van Del- 
len, Northwestern Univer
siteto medicinos profeso
rius ,sako:

—Žmogus turėtų išgulėti 
su aukštyn pakeltomis ko
jomis bent 12 valandų pir
ma, negu kojinės jam pri
renkamos.—

Vadinasi, reikėtų iš anks
to užsisakyti žmogij iš par

Kai vokiečių kariuomenė- 
Pirmajame pasauli n i a m e 
kare pradėjo plačiai varto
ti nuodingąsias dujas, Ze
linskis per trumpą laiką iš
rado dujokaukę (priešduji
nę maską), kuri išgelbėjo 
gyvybę daugeliui tūkstan
čių rusų kareivių. . • 

Sekusiais pilietinio' karo 
metais vidurinė Rusija bu
vo atkirsta nuo svarbiųjų 
žibalo (naftos) versmių, ir 

ma?4 sovietiniams lėktuvams la
bai trūko gazolino. Tada 
Zelinskis išrado būdą* gazo
linui gaminti iš augalinių 
aliejų. Jaunosios Sovietų 
Respublikos lėktuvai skrai
dė dirbtiniu gazolinu, pada
rytu pagal Zelinskio nuro-
dymus.

Zelinskis padarė- ir eilę 
išradimų, kuriais pagerin
tas gazolinas, gaminamas 
iš naftos-žibalo. ' •

Carinė Rusijos valdžia 
nedavė progos Zelinskiui 
plačiau išvystyti mokslinę 
veiklą ir varžė progresyves 
mintis. Todėl jis protes
tuodamas 1911 metais pasi
traukė iš Maskvos Univer
siteto ir sugrįžo į jį tiktąi 
po , sovietinės revoliucijos

davinėjančio tokias kojines 
biznio, kad ateitų pamie- 
ruot visas garankščiuotas 
kojų dalis pirm atsikeliant 
po tokio poilsio.

Bandažai privalo būti ap
vyniojami bei kojinės ap
maunamos tuojau, kai tik 
žmogus atsikelia iš ryto. 
Bandažus vyniojau t ar ko
jines maunant, reikia kojas 
aukštyn pakelti, kad krau
jas iš išsipūtusių paviršinių 
vėnių suplauktų'į gilesnes 
vėnes.

Kojinės ar bandažai tu
ri būti visuomet nešiojami, 
apart to laiko, kada žmo
gus miega ar šiaip atsigulęs 
ilsisi.
Kaip bandažus, taip ir ko

jines reikia dažnai išplauti. 
Nes jei jie būna nešvarūs, 
tai atsiranda niežtėjimas, ir 
galima gauti net parazitinę 
“ringworm” ligą.
Operacijos

Geriausia būtų išimti.ga
rankščiuotas vėnes per ope
raciją, nes jos blogai atlie
ka savo pareigas ir apsun
kina sveikąsias vėnes.

Darant operaciją, yra 
perpjaunama nesveikoji vė- 
nė kirkšnyje arba tuoj že
miau kelio, žiūrint, kur rei-. 
kia. Likusieji vėnės galai 
yra užrišami, kad apsaugo
jus nuo kraujoplūdžio.

Dauguma paprastų dak
tarų leidžia tiktai tam ti
krus chemikalus į nesvei
kąsias vėnes, kad jas užda
rytų. Toks gydymas pats sa
vaime retai kada būna pa
sekmingas. Jis tik tokiuose 
atsitikimuose gali neblogai 
patarnauti, kur garankš
čiuotos vėnės tebėra mažai 
išsipūtusios ir žemiau kelių. 
Kituose atvejuose patarti
na operacija.

Geriausių pasekmių daž
nai gaunama, kuomet prie- 
dan prie operacijos dar 
įleidžiama ir tinkamų che
mikalų į tam tikras sugedu
sias vėnes. . N. M.

laimėjimo.
Tada Sovietų vyriausybė 

sudarė visas sąlygas moks
linei Zelinskio kūrybai kles
tėti. 191^16 metais buvo 
jam suteiktas nusipelniusio 
mokslo veikėjo vardas.

Zelinskis padarė svarbių; 
tyrimų taip pat baltyminių 
junginių (proteinų) chemi
jai išvystyti.

Zelinskis jautriai atsilie
pia į visuomeninio - politi
nio gyvenimo įvykius So
vietų Sąjungoje ir už jos 
sienų.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Zelinskis ’pasižymėjo 
kaip veiklus kovotojas už 
taiką.
« 1950 metų liepos mėnesį 
jis rašė: (

“Rašau šias eilutes todėl, 
kad negaliu tylėti šiuo 
įtemptu laiku, kai kiekvie
na diena atneša mums nau
jus karo pavojaus didėjimo 
įrodymus . Aš noriu pri
jungti savo balsą prie šim
tų milionų balsų mūsų pla
netos dorų žmonių, supra
tusių, kad tik norėti taikos 
yra per maža, kad reikia 
veikliai ir aistringai kovo
ti už taiką. Man greitai 
sukaks 90 metų; aš pasky-

Kuomet kraujo plazmos 
pritrūksta sužeistiem ame
rikonam Korėjoje, tai jiems 
įleidžiama dirbtinės plaz
mos, vadinamos PVP.

Dirbtinė plazma yra ga
minama iš tam tikrų prote
inų (baltymų) ir acetyleno 
dujų. Jinai buvo vokiečių 
išrasta Antrajame pasauli
niame kare, bet ameriki
niai mokslininkai paskui 
dikčiai pagerino išradimą.

Kraujo plazmos įleidimas 
apsaugo nuo mirties, kuo
met pas ligonį būna likę ne 
mažiau kaip 30 procentų 
savų raudonųjų kraujo ru
tuliukų. Bet dirbtinė PVP 
plazma gali išgelbėt gyvy
bę^ kada pas žmogų telikę 
ir tiktai 15 procentų raudo
nųjų kraujo rutuliukų.

PVP yra gaminama kaip 
balti milteliai, kurie pra7 
skiedžiami vandeniu ir al
koholiu, kuomet reikia var
toti.
, čielas kraujas geriausiai 
tarnauja sužeistiems bei 
kitiems ligoniams. Bet čie
las kraujas tegali būti svei
kai išlaikytas tiktai trejetą 
savaičių. Kraujo plazma 
taipgi palaipsniui genda..

Bet dirbtinės plazmos 
milteliai gali būti gerai iš
laikyti per ilgus laikotar
pius.’ Dirbtinė plazma yra 
taip sterilizuojama (nuo

Histaminiai vaistai 
negydo slogu

New Yorko Medicinos 
Akademija perspėja prieš 
antihistaminių vaistų nau
dojimą nuo “šalčių,” slogų. 
Viešame pareiškime Aka
demija sako, tie vaistai 
(kaip kad inhiston, anahist 
ir kiti) neturi jokios vertės 
tikroms slogoms gydyti. 
Histaminai taip pat gali 
būti pavojingi sveikatai.

Nuo tų vaistų dažnai 
žmonės įgyja svaigulį bei 
apsnūdimą, kas ypač pavo
jinga automobilių vairuoto
jams, lakūnams ir dirban
tiems mašinomis darbinin
kams?

Antihistaminai gali laiki
nai nusilpnint proto ir ner
vų veikimą, sako N. Y. Me
dicinos Akademija.

Antihistaminai juo pa
vojingesni kūdikiams.

Pranešama, kad nuo tų 
vaistų jau mirė bent 8 kū
dikiai.

riau mokslui du trečdalius 
amžiaus, ir tai duoda man 
teisę reikalauti iš mano ko
legų darbe — sovietinių ir 
užsieninių — įsiklausyti į 
balsą seno mokslininko, ge
rai žinančio taikos ir karo 
kainą. Mes, f mokslininkai, 
negalime likti nuošalyje ir 
abejingai stebėti, kaip dvi
dešimto amžiaus barbarai 
ruošiasi sukelti naują pa
saulinį gaisrią.”

Sovietų vyriausybė aukš
tai įvertino Zelinskio nuo
pelnus liaudžiai, ir už tai jo 
krūtinę puošia Socialistinio 
Darbo Didvyrio aukso me
dalis, trys Lenino ordinai, 
du Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinai ir trys Stali
ninių premijų medaliai.

' S. N. 

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Kovo.-Mar. 30, 1951

bakterijų ir virusų apva
loma), kad ji mažiau gręsia 
apkrėtimu, negu natūralė 
kraujo plazma.

Philadelphįjos General 
Hospital jau daugiau kaip 
18 mėnesių naudoja dirbti
nę PVP plazmą kraujo 
spaudimui pakelti, kuomet 
jis perdaug nupuolęs, ir tū
liems kitiems gydymams.

General Aniline korpora
cija praneša, kad PVP bu
vo panaudota 75-kiems kū
dikiams gydyti nuo pavo
jingo vidurių sugedimo/ ir 
40 jų buvo greitai išgydy
ta. O natūralė kraujo plaz
ma nė vieno tų kūdikių ne
pagydė.

Taip pat atrasta, kad jei
gu dirbtinė plazma PVP su
jungiama su tam tikru pro
centu iodo (iodine), tai sėk
mingai naikina žalingas 
bakterijas ne tik kūno pa
viršiuj, bet ir viduriuose.

S. M.

$150,000,000 elektrinei jėgai 
Vakarinėje Vokietijoje
Frankfurt, Vokietija. — 

Jungtinės Valstijos pasky
rė 150 milionų dolerių elek
trinei jėgai išvystyti vaka
rinėje Vokietijoje. Pinigai 
duodami iš Marshallo fon
do, kuris vadinamas'Eko
nominės Kooperacijos Ad
ministracija.

Dirbtiniai kailiai iš 
nylono ir bovelnos

Lakūnai ir kiti kariškiai 
naudoja avių ir vilkų kai
lius Alaskoj, Korėjoj ir ki
tuose šaltuose kraštuose. 
Bet jau pritrūksta vilkų ir 
avių kailių. Todėl bandoma 
išrasti kitas medžiagas, ku
rios lygiai gerai šildytų.

Gaminama dirbtiniai “kai
liai” iš nylono ir bovelnos 
mišinių. Nylono ir bovel
nos plušai taip išpurenami, 
naudojant tam tikrus che
mikalus, kad pasidaro dirb
tinės vilnos. Sakoma, jos pa
laiko šilumą panašiai, kaip 
ir natūralės avių vilnos bei 
vilkų plaukai.

Lakūnams pagaminti dra
bužiai iš dirbtinių kailių 
buvo išbandyti pereitą žie
mą Wright - Patterson ka
rinių lėktuvų stovykloje, 
Daytono, Ohio, apylinkėje.

Visokį vabalai ir kirmė
lės sunaikina daugybę 
ąžuolų, eglių ir kitų me
džių Jungtinėse Valstijose. 
Tie parazitai padaro miš
kams tiek nuostolių, kaip 
ir miškų gaisrai, tai yi^i, 50 
milionų dolerių žalos per 
metus, kaip skaitliuoja Ly
le F. Watts, valdinės Miš
kų Įstaigos viršininkas.

Kovai prieš žalinguosius 
miškų vabalus ir kirminus 
yra naudojami' tam tikri 
cheminiai milteliai. Juos 
barsto lėktuvai. Neseniai 
buvo tais chemikalais api
barstyta 1 milionas, 740 
tūkstančių akrų miškų O- 
regono ir Colorado valsti
jose.

Miškų saugojimo lėšas 
apmoka valstijos, šalies val
džia ir privačiai savininkai.
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SKAITYK IR MOKYKIS
Riešapelėkės žuvys. Iš tos 

pačios bendros šakos kartu su 
dvejopai kvėpuojančiomis žu
vimis ir sausumos stuburinių 
gyvulių protėviais buvo kilu
sios ir senovinės riešapelėkės 
žuvys. . (.

Kažkada labai seniai rieša
pelėkės žuvys buvo labai pa
plitusios žejnėje ir jų būta 
daug rūšių. Dabar jų žinomos 
tik dvi rūšys atogrąžų Afriko
je. Daugiapelėkės plaukiamo- : 
ji pūslė sudaryta iš dviejų 
greta gulinčių dalių. Jos atei- Manoma, kad ne'tik'chor- 
veria bendru plyšiu j stemplę (»jjniu })(;t h, 
pilvo pusėje. Stuburas gerokai 
sukaulėjęs. Poriniai pelekai 
sudaryti labai savotiškai ir į 
labai panašūs į penkiapirštes ( 
galūnes: jų padedama žuvis1 
juda dugnu.

KaulingųjŲ žuvų poklasis. 
Prie kaulingųjų žuvų priklau
so kuone visos (daugiau kaip 
11,000 rūšių) šiandieninės žu
vys. Jos turi labai išsivysčiu- I 
sius kaulinius 
žiaunų dangtelius, daugumas 
turi plaukiamąsias pūsles.

Kaulingųjų žuvų žvynai j nu 
yra kauliniai, pusiau skaidrūs ( rėjo 
skrituliukai, įtvirtinti 
raukšlėje. Laisvasis 
kraštas būna arba lygus 
smulkiai dantytas. 

Prie kaulingųjų 
klauso paprasčiausios mūsų I 
upių žuvys (ešerys, • sterkas, ( diniai gyvūnai turėjo kremzli- 
pūgžlys, lydeka, šapalas, pal-1 nius griaučius. Tie iš jų, kurie 
ša, karšis, kuoja, aukšle, šliu-ibuvo aukštesnio sandaro, bu- 
žys ir kt.) ir tokios svarbios vo artimi dabartiniams ryk- 
pramoninės žuvys, kaip antai, liams, kurie yra palyginti ma- 
menkė, lašišos.

nių chordinių palikuonys. Bet 
vis dėlto, juos tiriant, galima 
susidaryti šiokį tokį vaizdą, 
kokie galėjo būti seniausieji 
žuvų ir kitų chordinių gyvūnų 
protėviai. Prisiminkime jau 
žinomą mums iešmutį Jbekau- 
šių potipio).

Stuburinių gyvulių protė
viai. Iešmu tis nėra betarpis 
stuburinių gyvulių protėvis. 
Bet, jį tirdami, mes galime 
įgyti supratimą ir apie protė
vius, kurių mes nežinome.

• dygiaodžių pro- 
tėviai buvę paprasto sandaro 
laisvai plaukiojantieji jūrų 
gyvūnai. Jie turėję kampu iš
lenktą virškinamąjį taką ir 
buvę apdengti plona plėvele. 
Plaukeliais, kuriais buvęs ap
augęs kūnas, jie pamažu ju- 
dėję vandenyje. Tuos spėja
muosius protėvius labai pri
mena dygiaodžių vikšrai.

Vėlesnieji chordinių prote- 
griaučius, turi viai jau buvo šiek tiek sudė

tingesnio sandaro. . Manoma, 
kad jie turėję chordą ir žiau- 

plyšius, bet, matyti, netu- 
širdies, galvos kiaušo, 

odos (galvos smegenų ir jutimo or- 
žvyno ganų. Iš jų kilę gyvūnai turė- 

, arba ję žandų pradmenis. O jau iš 
'šių gyvūnų yra kilę žuvų pro- 

žuvų pri- tėviai.
paprasčiausios mūsų j Žuvų kilmė. Pirminiai žan-

do deguonies atsargą vande- | 
nyje. Todėl žuvims būtinai 
reikalingi vandeniniai auga
lai. Vandenyje, kur visiškai 
nėra augalų (ypač stovinčia
me), niekad nebūna daug žu
vų. Joms ten nepakaktų nei 
maisto, nei deguonies.

Bet kurio vandens ploto 
gyvūnai ir augalai glaudžiai 
tarp savęs susiję. Visi jie šio
kiu ar kitokiu būdu gyvenat 
vienas iš kito. Ir jeigu tik iš 
to derinio (mokslas vadina jį 
“biocenoze”) keli nariai (t.y. 
gyvūnų arba augalų rūšys) 
pasitraukia, tai gyvenimas 
tame vandens plote kinta, 
bendras “biocenozės” vaiz
das įgauna kitokį pobūdį.

Lawrence, Mass
Didelė nelaimė patiko jau

ną darbininką John A. Marsh, 
tik 34 metų 
randasi IL 
malūnas ant 
Marsh dirbo, 
dus į girnas,
įkrito. Nebegalėjo išsigelbėti, > 
tapo sutrintas.

John Marsh buvo antrojo 
pasaulinio kayo veteranas. Pa

kari 
savai-

amžiaus. Čionai 
K. Webster Co. 
West St. čionai 
Bepildamas grū- 
darbininkas pats

liko nuliūdime moterį, 
jau laukia kūdikio už 
fees kjLos.

Kalta kompanija už 
žiūrėjimą. Prie tokių

neap- 
darbų 

turėtų būti gera apsauga, kad 
tokia nelaimė negalėtų 
tikti. Bet kompanijai
voje darbininko likimas, 
tik rūpinasi daugiau 
pasidaryti.

atsi- 
ne gal-

pelno

Kai Senato kriminalyscią tyrinėjimo komitetas pa
šaukė buvusį New Yorko miesto majorą ir dabartinį 

Jungtiniu Valstybių ambasadorių Meksikoje William 
O’Dwyer liudyti, žmogus tikrai turėjo prakaituoti. Čia 
jis parodomas laike apklausinėjimo.

Scottville, Mich.
Mirimai ir ligos

Senųjų lietuvių eilės grei
tai retėja. Mes čia apsigyve
nome veik visi po pirmojo 
pasaulinio karo. Nusipirkome 
ūkius su sulūžusiais budinkais 
ir nugyventomis žemėmis. 
Sunkiai dirbome patys ir ver- 
tėme vaikus dirbti, kol atga
vome žemę, kol išvalėme žo
les, kol atstatėme budinkus.

Pradėjom rengtis pasilsėti, 
bet, va, sveikata išsisėmė ir 
pradėjom negaluoti. Vienam 
tas pradeda skaudėti, kitam 
kitas, ir žiūrėk jau nėra gy
vųjų tarpe. Per pastaruosius 
porą mėnesių net penkis pa
laidojome.

Sausio mėnesį mirė senukas 
Lingevičia. Kovo mėnesį mirė 
Daunorienė. Su Daunoru 
kalbėjausi prieš porą savaičių 
prieš mirsiant žmonai. Mote
ris sirgo nuo seniai. Jie buvo 
pardavę ūkį ir pasistatę gra
žų namuką Cųsteryje. Dauno
ras sakė: Manėm, kad dabar 
pagyvensim ir pasidžiaųgsim 
gyvenimu, bet, va, turime skir
tis. Moteries sveikatą 
suėsti vėžys.

Ona Miliauskienė 
rauskienė mirė viena

kiu širdingą užuojautą.
Tai taip mes seniai ir trau

kiamės iš kelio jaunajai kar
tai.

Dabar apie ligonius. Drau
gai Lapenai, abu su moAfria, 
išvažiavo į Minnesota valstiją 
Mells Brothers ligoninėAL La- 
pėnui padarė operaciją r ant 
kojos, o Lapėnienė gydosi pe
tį, kuris vis skaudėjo ir tebe- 
skauda.-

Mes laukiame draugų Lapė- 
nų greičiau pasveikstant' Ir 
grįžtant veiklon į LLD .218 
kuopą.

Draugė Piatkovienė dar vis 
serga, bet eina geryn: jau pa
vaikščioja.

F. Žukas.

baigia

CHICAGO* ŽINIOS
žai tepakitėję tų senovinių 
ryklinių žuvų palikuonys.

Ryki i nes žuvys davė pra-
Kai kurios jų rūšys yraidžią ne tiktai šių laiku ryk-

— o—
vairuoto.] ai

Daugumas silkių gyvena jū-j 
roję.
keliaujančios. Paprastoji silkė lliams. Iš jų yra kilusi ii 
veisiasi visose Europos šiaurės roji šaka — 

t.y. Baltijos, kaulinių griaučių
ir Atlanto Tai buvo labai paprasto san- 
rytų daly-

pasitaiko | žuvys.
— strime-i ,7. . . . .Viena pirminių kaulingųjų 

žuvų šaka išlaikė vidiniu^ i 
kremzlmius griaučius ir išvir-! 
šines kaulines plokšteles. ĮTos 
šakos atstovai mūsų laikais 
yra stūrinės žuvys. Antros pir
minių kaulingųjų žuvų šakos 
vidiniai griaučiai palengva su- 
kaulejo. Iš tos šakos ir kilo 
dabartinių kaulingųjų žuvų 
protėviai, o taip pat ir kitų 
stuburinių gyvūnų protėviai. 
Nuo tos žuvų grupės atsisky
rė nedidelės šakos — dvejo
pai kvėpuojančios ir riešape- 
lėkės žuvys, kurių pakitę at
stovai išliko ir iki mūsų laikų.

Tuo būdu, tarp dabartinių 
žemesniųjų chordinių gyvūnų 
nėra nė vieno, kurį gal etų mė 
laikyti panašiu į pirmykščius 
chordinių protėvius, žymiau
sieji šių laikų chordiniai turi 
jau naujų požymių, palyginti 
su jų tolimaisiais protėviais. 
Ir iešmutis, ir dygiaodžiai tė
ra tų pirminių, seniai išnyku
sių, protėvių tik šoninės šakos. (

mt- 
žuvys, turinčios 

pradmenis.

daro pirminės 'kaulingosios

vakarų jūrose, 
Šiaurės, Baltojoje 
vandenyno šiaurės 
j e. Baltijos jūroje 
smulki silkės rūšis
lė. Juodojoje, Azovo ir Kas
pijos jūrose pasitaiko pamp
lys, Astrachanės silkė, Ker- 
čės silkės ir juodnugarė silke. 
Ochotsko ir Beringo jūrose 
veisiasi rytų silkė. Neršti sil
kės susirenka milžiniškais bū
riais. Dėl to silkė yra viena iš 
pelningiausių pramoninių žu- 
Vų’Menkė sveria iki 16 kg. Pa
prastoji menkė pasitaiko Ark
ties vandenyne, Baltijos, Bal
tojoje, šiaurės jūrose. Ramio
jo vandenyno šiaurinėje daly
je veisiasi rytinė menkė. Men
kių sugaunama labai daug, ir 
šiaurės gyventojų mitybai jų* 
reikšmė yra ne mažesnė kaip 
silkių.

Lašišų yra daug rūšių. Pa- 
prastDii lašiša (vašylas) vei
sias/ Baltijos, Baltojoje ir 
Šiaurės jūrose, Arkties vande
nyne ir į jį įtekančiose upėse. 
Kaspijos jūros vakarų pakraš
čiuose veisiasi Kaspijos lašiša, 
didžiausia iš visų Europos la-. 
šišų (sveria iki 30—35 kg). 58. Vandens gyventoju 
Sibiro upėse pasitaiko Sibiro tarpusavio ryšys. ' 
šlakys, sveriąs.iki 16 kg. Rytų 
Sibirui yra būdingos vadina
mosios rytų lašišos. Jos gyve
na Ramiojo vandenyno šiauri
nėje dalyje ir iš ten atplaukia 
į upes neršti. Prie lašišinių 
žuvų priklauso ir upėtakis, 
gyvenąs mūsų šiaurės vakarų 
srauniuose’upeliuose.

žymią verslinę reikšmę turi 
ir daugelis mūsų upinių žuvų. 
Kai kurių iš jų kasmet sugau
nama labai didelis kiekis, 
kaip antai: sterkų, karšių, 
karpių.
57. Žuvų kilmė.

žuvys yra paprasčiausiai su
daryti stuburiniai gyvūnai. 
Jos kaip tik yra toji šaka, iš 
kurios yra kilę aukštesniojo 
sandaro stuburiniai gyvūnai. 
Todėl suprantama, kad žuvų 
kilmės klausimas yra ir stubu
rinių gyvūnų kilmės 
mas.

Senovinių chordinių 
nų liekanų neišliko: 
nieji chordiniai gyvūnai netu'- 
ri nei kaulinių vidaus griau
čių, nei išorinių šarvų. Mūsų 
laikais mažai bėra išlikusių 
žemesniųjų chordinių gyvūnų, guonį. Deguonį Jie išleidžią į 
Jie yra labai pakitėję senovi- vandeni.” Taigi," augalai” papil-

nutarė 
nori at-

Bušų
streikuoti. Kompanija

i dešimt darbininkų tik 
inkėje Lawrence ir Lo- 
. Taipgi nori įvesti pare- 

ėjimą — vietoje
pusė valandos, padaryti 
valanda. Darbininkas tu- 
padaryti astuonias valau-

tintą busų 
kas "
kas

d as
kia, kad jis išdirbęs vieną va- 

| landą turės eiti ir būti namie 
' valandą. Paskui turi eiti iš- 
j dirbti valandą ir vėl valandai 
eiti namo ir1 taip toliau. Dar 
tokių patvarkymo nėra buvę.

—o---
Aldermanas Turr 

v a 11 d c n s i šb a n d y m ą. 
te ir kai kuriuos 
pasižiūrėti, koks dabar 
duo. Dabar vanduo 
resnis, negu būdavo, 
taip smarve 
kad rūpinasi darbininkų 
kata.

c turėjo 
Basi k vie- 

gy vemtoj us 
van-

yra ge
nes ne

atsiduoda. Gerai, 
svei-

poli- 
visus

Rochester, N. Y.
Progresyviai lietuviai parė

mė Lietuvių Literatūros tlrap- 
gijos Knygų ir Apšvįetos fon
dą. Paaukavo po $1: Viktori
ja Bulįenė, A. Bekešius, G. 
Mockevičius, Joc Severinas ir 
S. Gendrėnas.

Po 50c. Geo Švedas, J. To- 
toris, Ch. Šimaitis, J. Vaitas, 
R. Barauskas ir A. Milčius. 
Po 25c. aukavo J. Klimas ir 
B. Duoba. Visiems aukavu
siems tariame širdingai .ačiū!

Jau visos narės LLp 1-YO 
kuopos susimokėjo duokles už 
1951 metus. Moterų kuofoa ir 
Apšvietos ' Klubas darbuojąsi 
liaudies gerovei. L.B;

ir Ba- 
diena 

ir abi kartu palaidojome. Už 
trejetus dienų mirė Juozas 
Kavaliauskas. Kavaliauskas 
buvo laisvų pažiūrų. Palaido
jom be bažnytinių apeigų. 
Koplyčioje pasakė keliolika 
žodžių V. Martinaitis lietu
viškai. W. Pilipas kalbėjo 

j angliškai. Kapinėse vėl Mar- 
Į tinaitis pasakė atsisveikinimo 
kalbą.

Visų mirusių šeimoms reiš-

Paryžius. — Valdžia yra 
nusitarusi pakeiti visierps 
darbininkams, dirbantiems 
valdžios darbuose, 13 pro
centų algas. Bet klausimas: 
iš kur gauti pinigai?

| Smetoninė “kultūra”
“Vilnies” bazare, kaip ir 

visuose pažangiečių parengi
muose, buvo pardavinėjamos 
knygos. Jų buvo prikrautas 
pilnas stalas, įvairiausio turi
nio ir visokiausių kainų. Daug 
žmonių jų pasipirko ir parsi
nešė namo.

Į bazarą buvo ’atėję ir ke
letas dipukų, jaunų vyrų, iš
auklėtų Smetoninių laikų Lie
tuvoje. Į bazarą jie buvo pri
imti kaip visi svečiai. Tačiau 
^Tetruko nei pusvalandis iki 
dipukai pasirodė, kad yra 
kiaules, o ne iš Lietuvos kilę 
jaunuoliai.

Vienas iš jų pasipirko kele
tą knygų ir sudraskęs jas nu
metė. Pasipirko' dar kelias ir 
vėl sudrąskęs visų akyvaizdo- 
je numetė. Pasipirko dar kar
tą ir vėl sudrąskęs • numetė. 
Apstoję žmonės ir matydami 
“kultūringąjį” dipuką tėmijo, 
kiek jo “kultūra” yra aukšta. 
Dipukas nežinia kol būtų pir- 

,kęs knygas ir jas draskęs, bet 
pristigo pinigų. Matydamas, 
.kad nebegali jis visų knygų 
išpirkti ir sunaikinti, apsigrį-' 
žo ir nuėjo.

Įsivaizduokite, 
mento atsikvietė 
valdžia, ir kokios 
žmonėmis užteršė 
nę šalį.

Daugelis iš stebėtojų buvo 
bepradedą pasipiktinti dipu
ko elgesiu ir jį net nekurie 
pradėjo drauisti. Tačiau , rim
tesni bazare žmonės žiūrėjo 
į vertą pasigailėjimo proto 
invalidą, kuriam smegenis su
gadino lietuviškojo fašizmo 
teoretikai, arba kitaip pasa
kius dipukų vadai, kurie, pasi
slėpę tarp Amerikos lietuvių, 
suklaidintus savo pasekėjus, 
kursto prieš pažąngiuosius 
pikietu.oti, šturmu’oti ir net 
draskytų knygas.

Ir pradedi, žmogus gal
voti, ieškoti išvados, kas kal
tas už tokį dipukų akiplėšiš
kumą, niekšiškumą ir tt. Da
irosi nesmagu, kad tie, kurie 
persistato didžiausi Lietuvos 
mylėtojai, taip bėgailestingai 
jaunus žmones sukląidino ir 
pavertė proto invalidais.

Vargšai ti< 
suklaidintieji, 
su iškabomis
pažangiečių parengimus, ku
rie ieško provokacinių prisi
kabinimų prie . pažangiečių. 
Tačiau tie, kurie juos šūkiai-: Jonikas nors ir dar jaunas, bet 
dino su laiku bus atrasti ir tu-

rėš atsakyti už tokį jaunų 
žmonių proto išžaginimą. 

• t
Bazarietis.

Puikiai pavyko mitingas

Lietuvių Audi- 
lietuvių mitin-

pasiųstų į
15 d. nuo 
organiza-

prisirinko
Svetaine
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Laisvės Paramai Didieji
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Kovo 23 d. 
torijoje, įvyk c 
gas už taiką. Surengė jį Lietu
vių Komitetas pasitikimui de
legatų, buvusių 
Washingtona kovo 
Chacagos lietuvių 
ei jų.

žmonių į mitingą 
gana gražus būrys, 
buvo veik apypilnė. Prasidėjo 
lygiai aštuoniose valandose. 
Mitingo pirmininkas J. Ma
žeika papasakojęs trumpai is
toriją kovų Amerikoje, pa
kvietė išduoti raportą delega
tę Alice Jonikienę.

Ji kalbėjo gana konkrečiai 
ir labai gerai prisiruošusi. Pa
pasakojo, kaip žmonių senti
mentas yra didelis už taiką, 
ką patyrė delegatai važiuoda
mi traukinyj ir apklausinėda- 
mi pasažierius. Plačiai papa
sakojo įspūdžius, 
Wash., kur buvę virš 
delegatų iš 36 Amer. 
ir kaip jie lankėsi pas 
rius ir kongresmenus.

Paskui buvo pakviestas de
legatas Benndelman. Jis išaiš
kino, kad žmonių sentimentas 
ifž taiką nešulaikomas ir re
akcionierių mėginimas jj su
laikyti yra bergždžias daly
kas. Nes visas svietas Amcri-. 
koje žino, kad šuoliais kainų i 
kilimas ir gyvenimo lygio kri
timas paeina iš ruošimos ka
rui ir vykstančių žudynių Ko
rėjoje. Jis kalbėjo angliškai.

Buvo atsišaukta pas susi
rinkusius aukų padengimui 
mitingo ' išlaidų; žmonės mie
lai sumetė per kelias minutes
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Prašome jau dabar įsitėmyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemini 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sękmad., Birželio-June 3-čią
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klausi-
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vandenį.” Taigi," augalaU papiL

valstijų 
senato-

buvo 
Choro 
Wash-

gyvū- 
žemes-

<♦>

< )

atida-
Parkas 

gražina-

kokio ele-
Amerikos 

“kultūros” 
demokrati-

savybių savininkams gerą pre- 
zentą. Vietoje 54 dolerių tak
sų’, jie turės mokėti po 60 do
leriu, ‘ S. Penkauskas.

jaunuoliai ir 
kurie vaikšto 
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audinyčių streikas pa- 
bet daug darbininkų 
nedirba. Laiškus gau- 
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Išsigando ir Lawrence 

cijos viršininkas. Įsake 
“bukins” uždaryti. Bet atrodo,

kad gal tik bus »viešas pasi- 
garsinimas...

—o—
Tapo palaidotas Mykolas 

Vaitkūnaš. Mirė sulaukęs 62 
metų amžiaus. Palaidotas 'lais
vai, nes buvo laisvų socialisti
nių pažiūrų žmogus. Buvo 

paliko nuliūdime 
pusbrolius. Didelė 

jo broliams ir gi- 
Mykolui

Bus
SLAVŲ PARKE 

(Čia jau anksčiau buvo)

pažiūrų 
nevedęs, 
brolius ir 
užuojauta 
minoms, o 
ilsėtis.

Įvairiuose vandenyse 
je, ežere, tvenkinyje) gyveiną 
įvairių žuvų. Toje pačioje li
pė j e kitokios 
aukštupyje,
žem,iupyje. Priežastys įvairios: 
dugno pobūdis (smėlys, molis, 
dumblas, akmenys), sraunu
mas, vandens švarumas ir 
temperatūra, vandens gylis ir 
jo ploto didumas. Visa tai 
sudaro sąlygas tiems ar ki
tiems smulkiems vandeni
niams augalams ir gyvūnams 
augti. . ‘ w

Plėšriųjų žuvų mūsų upėse' 
palyginti nedaug (lydeka, 
ešerys, sterkas, šamas). Dau
gumas mūsų žuvų^minta smul
kiais vandeniniais gyvūnais 
(vėžiukais, vabzdžių vikšrais 
ir kt.) arba vandeniniais au
galais. Smulkiausieji gyvūnai 
glaudžiai susiję su vandeni
niais augalais. Vadinasi, nuo 
vandeninių augalų gausumo 
priklauso ir žuvų gausumas.

žuvis kvėpuoja vandenyje 
ištirpusiu/ deguonim' Augalai 
vandenyje 'ištirpusį anglies 
dvideginį skaido į anglį ir de-

Jau rengiamės prie 
rymo Maple parko, 
dažomas, taiso,mas, 
mas. Viskas daroma, kad vie
ta būtų švari ir paranki žmo
nėms.

Draugai1 Milvydai 
parko p r i ž i ū retoj a i. 
pasitenkinę jų 
Vietą užlaikė švariai. Nesar- 
mata žmonėms į parką užeiti.

— o—

Nors 
sibaigė, 
dar vis 
na iš kompanijos,
šauks, “kai reikės, 
klausimas. Mat, yra tokių de-, 
partmentų, į kuriuos sudėjo 
naujas mašinas. Prie jų vie
nas darbininkas atidirba už 
keturius. Jeigu visiems duos 
darbo po kaleinai, tai darbi
ninkas gaus išdirbti tik vieną 
savaitę per du mėnesiui! Tai 
ir bus galima tokioje brange- 
•nybėje pragyventi? / — o—

Methuen valdžia duos "nuo-

Paskutiniu kalbėtoju 
delegatas nuo LMK 
jaunasis Jonikas. Jis 
ingtone buvo Illinois delegatų
pirmininkas, lankantis pas Ill
inois sentorius ir kongresme
nus. Gana vaizdžiai papasa
kojo, kaip juos kongresmenai 
priėmė, ir kaip kongresmenai 
nuo jų pasislėpė. Be to, jis pa
pasakojo, kaip vyksta kova 
Springfielde prieš Broyles bi- 
lių, nes jam ir ten teko būti 
pastarosiomis dienomis. Daug 
jis kalbėjo ir apie niekšišku
mą Brdyles biliaus. Jaunasis

turi gana gerą retoriką ir rei
kia t.ikėtis iš jo gero kalbė
tojo.

Šiuojn mitingas baigėsi apie 
dešimtą valandą vakaro.

Buvęs.

Brooklyniečiai rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS .<
Įvyks

Sekmad.į Liepos-July Lmą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivelinkite pasiūlyti tikietus.

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS ■
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
< Bus ,

BEATER PARKE -

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo . 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš- ’ 
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at-r 
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus švente^

4 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penk., Kovo.-Mar. 30, 195J
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

•* *, x (Tąsa)
7 Dalis Lenkų bajorų ir palydovų grįžo 
į Krokuvą, o kiti lydėjo savo karalių ir 
karalienę į Vilnių. Vilniuje reikėjo 
jiems perduoti Vytautui plačią Lietuvos 
kunigaikštystę, pasodinti jį į Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių sostą ir nustatyti 
santykius su Skirgaila, Švitrigaila ir ki
tais broliais.

Abu viešpačiai jojo greta ir kalbėjosi, 
nors kalba jiems nesirišo.

Karalienė su kunigaikštiene važiavo 
kiekviena savo vežime su bajorėmis.
J Kunigaikštis Vytautas buvo nelinks

mas, nekalbus, nors iš veido ir atrocĮė ra
mus. Jie mažiau kreipė dėmesio į aplin
kumą, o vis merkėsi, žiūrėjo į tolį ir vis 
galvojo.
't Karalius Jogaila buvo judrus, kalbus 
ii*. rūpinosi savimi. Karališkai jis laikėsi 
tiky kol įjojo į girią. Girioje jis vėl pasi
juto gamtos žmogus. Nusiėmė blizgan
čius šarvus, atidavė savo bajorui bran
gųjį rnantiją, galvos papuošalą; užsidėjo 
rrfnikšjtą kiaunių kailiukų kepurę, susi
veržė baltą rudinėlę dirželiu ir paėmė į 
rankas lanką. Jodamas giria jis užmir
šo ii* Vytautą, ir savo brangiąją karalie
nę, ir kunigaikštienę; nieko nebeklausi- 
nėjo ir savo bajorų, o tik dairėsi žvalgėsi 
į girią ir žvėries iššokstant laukė. Šmgs- 
terėjęs tarp krūmų barsi ūkas, zuikis ar 

‘kiaunė šėmoji karalių sukrėsdavo, ir jis 
griebdavosi lanko. Jodamas tankumy
nais žinojo jis, kur kokiuose baltmiškiuo- 
se laikosi briedžiai, stirnos, kur gyvena 
taurai, meškos, kur rudenį būriuojasi 
šernai... Jo dėmesį atkreipdavo karts 
nuo karto perskrisdami kelią kėkštai, 
kurtiniai, pilkosios jerubės. Negalėda
vo iškęsti nesustojęs ir nepasiklausęs, 
kaip girios* gilumoje dejuoja apuokai, 
pešasi sakalai... Ir nepraleisdavo pro
gos pamedžioti kokį' nors didesnį ar 
mažesnį žvėrį.

Baigiant joti į Slanimą, iš girios iš
šoko Yidelis brigclįs., ir, atsistojęs vidury 
kelio, ėmė uostyti artėjančią iškylą. Ka
ralius/neiškentė: įsakė šauliams paleisti 
skalikus ir pūsti trimitus. Prasidėjo 
briedžio medžioklė. Į girią sujojo visi ba
jorai ir kunigaikštis Vytautas, bet jis 
laikėsi savo palydovų tarpe ir žvėries ne- 
sivijo. Briedis paspruko, bet gera kara
liaus Jogailos nuotaika nesugedo. Jis bu
vo linksmas ir patenkintas, kad pabaigė 
su Vytautu ginčą, kad nusikratė dauge
liu. įkyrių rūpesčių ir kad dabar tai jau 
nebetrukdys jam medžioti nei karalienė, 
nei ponai magnatai. Jis neskubėjo iš 
miško prie vieškely jo laukiančios išky
los, o delsė, dairėsi, klausėsi girios pa
slapčių ir tyliai tyliai švilpavo sau pa
nosėj lietuvišką dainelę.

Staiga, išgirdo palydovai, visai neto
liese tankumyne balsiai ir skardžiai 
lakštingala pragydo.

.Vytauto bajorai nustebo ir persižvel- 
gė:. nustebo, nes buvo vėlyvas ruduo, kai 
ne tik lakštingalos, bet ir šiaip paukšty
tės nebekliauga; kiti pamanė, kad tai iš" 
jų tyčiojasi ■ miško monas. Iš pradžių 
nesuprato, kas per prajovas, ir Luni- 
gaiWtis Vytautas, bet kai lakštingala 
nustojo suokusi, balsiai sukliko ‘ juoktis 
karaliaus ir karalienės palydovai ir pa
lydovės.- Tuoj išlindo iš miško šypso
damasis ir pats karalius. Didikai ir di
dikės sutiko jį pagyromis, visi šypsojosi, 
yfei norėjo jam pasakyti ką nors lipš- 
nąus, malonaus, ir visiems pasidarė links

ma ir gera. Net ir karaliaus šekliai ir 
šauliai — ir tie drąsiai šypsojos ir 
džiaugės savo viešpaties gera nuotaika.

Karalius dar porą kartų supliauškė 
liežuviu, susuokė lakštingala ir.linksmas 
ir visu kuo patenkintas išjojo į vieškelį.

Tokiomis geros nuotaikos valandomis 
karalius būdavo labai geras, labai dos
nus ir atlaidus. Tokiortiis valandomis jis 

' apdovanodavo savo tarnus dvarais, ti
tulais, nubraukdavo skolas, atleisdavo 
kaltes ir nusižengimus. Bet šį kartą, 
kunigaikščio Vytauto akivaizdoje, nie
kas nieko neišdrįso jį prašyti.

Iškyla traukę, toliau. Bajoraš Griežė, 
tarnavo kunigaikštienei, bet dabar dau
giau jojo greta savo žmonos vežimo ir 
vienodu uolumu rūpinėsi abiem. Lydoje, 
kur iškyla buvo kiek sustojusi, jo, žmo
na parodė jam, kur ji kalėjusi, papasa
kojo, kaip ji jo laukusi, kiek iškentėjusi. 
Ir jis neatsiliko jai skolingas ir išrodė 
jo taranų ir armotų sugriautas pilies 
sienas. Tačiau visi tie jų liūdnų išgy
venimų atsiminimai dabar suteikė jiems 
daugiau džiaugsmo, daugiau malonumo, 
atsiminimų, negu kančios.

Jau nuo Lydos karalienė-Jadvyga su
sirūpino lietuvių krikštu. Pirmyn nu- 

K siuntė bajorus ieškoti kaimuose dar ne
pakrikštytų. Tokius būrius storosios 
suvarydavo arčiau prie kelio, sustaty
davo prie tyraus tekančio vandenėlio ir 
laukdavo atvažiuojant karalienės. Ka
ralienė visus apeidavo ir visus savo ran
ka apdalydavo po baltą trinytį.

Kadangi nebuvo lietuviškai mokančių 
kunigų, tai pamokslą prieš krikštą pa
sakydavo karalius Jogaila .arba kuni
gaikštis Vytautas. Abu, kaip mokėdami, 
supažindindavo žmones su krikščionių 
tikėjimu, aiškindavo krikšto sakramen
tą. Paskiau atskirdavo vyrus nuo mo
terų, suvarydavo į vandenį, ir kunigai 
krikštydavo kiekvieną būrį atskirai. 
Kiekvienam būriui duodavo vieną,% vy
rišką ar moterišką, bendrą vardą.

Kai nepakrikštytų rasdavosi maža, 
tai vietos bajorai ar storosios, norėda
mi įtikti valdovams, liepdavo krikštytis 
visiems.

Už Lydos, arčiau prie* Vilniaus, kraš
tas* darėsi tuštesnis ir nykesnis; visur 
tebebuvo griuvėsiai, -degėsiai ir žymės 
neseniai čia siautusių ir grobusių kry
žiuočių. Visa sritis buvo taip nusiaubta, 
o žmonės išblaškyti, kad reta kur or-' 
ganizuotai pasitikdavo juos bajorai ar 
vietos storosios. Pakelėse užjodavo tik 
sudegintų kaimų ,sodybų. Prie degėsių 
susirinkę žmonių būriai laukdavo pra
važiuojant viešpačių ir sulaukę klaup
davo ant žemės ir maldaudavo pagal
bos gyvuliais, javais, ūkio padargais... 
Prašydavo išpirkti iš kryžiuočių nelais
vės jų tėvus, sūnus, brolius... Kad įsi
gytų valdovų ’ malonės, tokie pavargė
liai krikštijosi visi, nepaisydami,, ar jie 
buvo senos tikybos, ar jau krikščionys.

Nebelinksmas pasidarė ir. karalius Jo
gaila; dar giliau susimąstė kunigaikštis1 
Vytautas, ir šiurpus šalies vaizdas pri
slėgė visų nuotaiką.

Gan toli nuo Vilniaus labai iškilmin
gai pasitiko abu viešpačiu Jogailos vie
tininkas Lietuvoje, Jonas Olesnickis, su t 
keliais'šimtais lenkų ir lietuvių raitelių. 
Pačiame Vilniuje jau laukė jų gausiai 
suplaukę Lietuvos, Gudų ir Žemaičių ba
jorai ir žmonių minios.

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
1950 m. gaisro nuostoliai

Gaisrų departmentas pra
nešė, kad Montreal© 'mieste 
per' visus 1950 metus buvo 
3,873 gaisrai. Tačiau gaisri
ninkų iššaukimas siekė 10,580 
skaičių, iš kurių 2,955 iššauki
mai biuvd apgaulingi.

'Gesinant gaisrus 47 gaisri
ninkai buvo aptroškinti, 204 
sužeisti ir 19 apsideginusių. 
Bendrai, gaisro nelaimėje per 
metus mieste žuvo 16 žmonių 
ir piniginių nuostolių, apskai
čiuota, padaryta už $5,678,- 
795.

—o—

Miestas neprisiima 
potvinių .kaltės

Šeši metai atgal.St, Lawren
ce upes vandeniui 'pakilus, 
Maisonneuve ruožte 39 gyven
tojų rūsys (cellars) buvo už
lietos ir padaryta daug nuos
tolių. Padavus į teismą, Supe
rior Court pripažino, kad 
miestas apmokėtų $67,000 nu
ke ntė jusi ems.

Miestas mano, kad tai buvo 
ne miesto kaltė, jei vanduo 
per daug pakilo ir * vanden
traukiai nepajėgė vandens 
nutraukti. Todėl padavė ape
liaciją ir dabar Apeliacijų 
Teismo penkiems teisėjams 
lieka šis “galvosūkis” išspręs
ti. Kada bus sprendimas, "ne
pranešta.

—o—>
Rastas pasmaugtas kūdikis

Pereitą pirmadieni, ties 15- 
ta avenue ir Belanger st., Ro
semount, kietam popieriniam 
bakse rastas naujagimio kū
dikio lavonas. Kūdikio, burny
tėj • rasta prikimšta popierų,

Automobilius įvažiavo 
įmušdamas sieną

Ne visuomet yra taip baisu, 
kaip kartais gali atrodyti, štai 
automobilio vairuotojas L. 
.Maher pereitą sekmadienį 
važiuodamas Rachel gatve 
įsuko į Montgomery gatvę ir 
praradęs kontrolę smogė į 
Ace Painters Ine. namo sieną 
ir per sieną įvažiavo tiesiai į 

[raštinę.
Tame laikotarpyj nieko ne

buvo raštinėje'. Vairuotojas 
Maher išėjo laukan visiškai 
sveikas. Jokių kitokių nuosto
lių nepadaryta ir raštinėje, 
išskiriant, kad sugriovė vieną 
sieną ir paleido vagystės 
aliarmą. 

—o—
Prie vaikų — tėvo teisė

Tėvas turi didžiausią teisę 
pasilaikyti savo vaikus prie 
savęs, negu kas kitas — net ir 
motina — jei jis to nori, pe
reitą ketvirtadienį taip pa
tvarkė Superior Court teisėjas 
Roger Brossard.

Klausimas iškilo, kuomet 
Carleton Currie, kuris persi- 
skyręs su žmona (o žmona 
dabar gyvena su jo broliu) ir 
žmonai pasilaikius du kūdi
kiu, jis pareikalavo per teis
mą, kad. vaikai būtų jam grą
žinti. Teismas pripažino jam 
tą teisę ir įsakė motinai, kad 
vaikus pristatytų teisme kovo 
28 d. ir paduotų paaiškinan
čius įrodymus, kodėl buvo 
juos' pasilaikius.

—o—
Bal. 2 d. Verduno tarybos 
rinkimai

Verduno miesto tarybos rin-
nuo ko, aišku, jis turėjo už-[kiniai, kurie įvyko balau. 2 d., 
dusti.

šių’ būti Verduno majoru. ' .
Distrikte 3-čiam į alčterma- 

nus kandidatuoja pažangus 
kandidatas Len Starkey ir jei 
jis būtų išrinktas, būtų dide
lis laimėjimas darbininkams.

\ —o—«
Vytauto klube

Kovo 18 d., DLK Vytauto 
Neprig? Klubo šėrininkų susi
rinkimas darė galutiną spren
dimą (slaptų šėrų balsavimu) 
reikalu skyrimo aukų dėl nau
jai susiorganizavusios Aušros 
Vartų parapijos. Balotuose 
šerininkai savo balsais turėjo 
atsakyti į klausimus, .pirmoj 
eilėj, skirti aukų ar ne; o ta
da, jei kurie balsavo už sky
rimą aukų, kartu atsakyti ir 
kokią sUmą aukoti — $500 
ar $250. Rezuiltatai: apie 150 
balsų pasisakė ūž skyrimą au
kų ir virš 300 balsų — prieš. 
Kitais žodžiais, didele balsų 
dauguma nutarė neskirti nau
jai parapijai aukų.

žinoma, šis klubo tarimas 
nereiškia anti-religinio senti
mento. ši parapija, mat, gimė, 

I kuomet naujai atvykusieji lie- 
I tuviai kunigai ir “parapijo- 
nys” (dypukai) per nesutiki
mą su vietiniu šv. Kazimiero 
parapijos kleb. Bobinu ir ne
pajėgdami jo išvyti, atskilo ir 
susiorganizavo savo naują 
Aušros Vartų parapiją. Todėl 
tokios milžiniškos klubo šėri
ninkų balsų daugutnos pasisa
kymas prieš skyrimą aukų, 
nieko kito nereiškia, kaip tik 
pasisakymą, kad klubiečiai 
stovi su sena savo Šv. Kazi
miero parapija.

—o—
Užtat, šiame pat susirinki

me, kuomet jiems (dypu- 
kams) su pirmininko D. Nor- 
keliūno pagalba pavyko “iš-

f
* f

Išvažiavo svečiuosna

Velykų švenčių proga, Jo
nas -ir Helena Adomoniai, 
taipgi brolis Vickie, su maši
na išvažiavo į JAV pasisve-: 
čiuoti. Važiuodami manę Su
stoti Hartforde, Conn., o pas
kui New Yorke ir New Jersey 
pas seserį. Pasisvečiavę sa- 
vaitgalyj, grįš namo.

—o—
Susilaukė dukrelės

Tony ir Mary Bernot perei
tą savaitę susilaukė dukrelės. 
Naujagimė ir motina jaučiasi 
gerai. Tėvai abu linksmi.

—o---
Mirė

Kovo 18 d. mirė Elzbieta 
Mališauskienė, sulaukusi 68 
m. amžiaus. Palaidota kovo 
21 d. iš šv. ’ Kazimiejo bažny
čios. s

—o—
Bilevičiūtė susižeidė

Pereitą savaitę, eidama gat
ve parkrito Milda Bilevičiūtė 
ir sunkiai susižeidė koją. Gy
dosi namuose. J.

Bridgewater, Mass.
• Praėjo jau trys motai nuo 

mirties mano mylimo gyveni; 
mo draugo, Jono Kalvelio’. 
Jis mirė kovo 31 (March), 
1948 metais.

Šiemet sueina trys metai, 
kai užgeso jo gyvybė. Paliko 
mane dideliam nuliūdime, pa
liko visas savo gimines, ir tas 
organizacijas, kuriose, jis vei
kė, kuomet gyvenom Chicago, 
111., iMontello ir Bridgewater, 
Mass. Visur priklausė prie, 
d a r b i n i n k i š k ų o r ga n i z a c i j ų, 
apsiimdavo į komitetus, ki-

rf Benld, III.
Mirę lietuviai

t > > N e p a p* r a s tose*
k-y b ė s e darbo metu kovo 
12 dieną staiga mirė senas 
šię.;miesto gyventojas anglia
kasys Jonas Dičmanas.
Uf Aplinkybės buvo sekamos, 

dieną Jonas, kaip ir kiti 
darbininkai, nusileido giliai 
po žeme kasti anglį. Darbo

pažeisti plaučiai. Pilnos svei
katos nesitikėjo atgauti, bet 
dirbo, nes reikėjo gyventi. 
Taigi, kada tą dieną reikėjo 
taip sunkiai šimtus pėdų tre- 

aplin- pais lipti, jo širdis neišlaikę

Hįetu sugedo keltuvas ir 
binfokai buvo priversti 

jps trepais keliolika

ir puškelyje sukritęs vietoje 
mirė.

Velionis buvo 59 metų ir iš 
Lietuvos paėjo nuo Jurbarko, 
Pašvenčių kaimo. Likę liūdin
ti jo žmona Bessie >(Petrai- 
čiūtė), sūnus' Jonas ir duktė 
Josephine^ Butta — abudu su

dar- šeimom gyvena Chicagoje. 
lipti ’ Chicagoje taipgi gyvena ve
šim- lionio fyrolis Albertas, o kitas

jrsun.
metai atgal

įjft kasykloje Jonas buvo
sužeistas darbe: jam biu-
įlaužyti keli šonkauliai ir

sun-

brolis Jurgis gyvena Gillespie.
Koronerio tyrinėjime pripa

žinta, jog susidėjusios sunkios 
aplinkybės — lipimas kelis 
šimtus pėdų šlapiais trepais—

buvo tiesioginė mirties prie
žastis. Velionio' palaikai palai
doti kovo 15 dieną Gillespie 
kapinėse. Jb . artimiesiems 
reiškiu giliausią užuojautą.

•- —o—
/

Kita Mirtis
Pabaigoje praeitų metų čia 

mirė 'Ona Bartulienė. Kaip ve
lionis Dičmanas, taip ir Bar-, 
tuli'enė abudu buvo* nariais 
LDS 63 kuopos ir per ilgus 
metus “Vilnies” skaitytoj ai.,

Retėja mūsų eilės dėlei be-; 
gailestingos, bet neišvengia
mos mirties. Dėlto taip labai 
svarbu gauti naujų narių į 
progresyves organizacijas — 
LDS ir LLD — kaip ir progre- 
syviams laikraščiąms naujų 
skaitytojų. Wm. Mitchell.

--- o—- 
Išleidus kanala rastas lavonas

Išleidus iš Lachine kanalo 
vandenį, paruošimui vasaros 
laivų plaukiojimui, prie Wi
llington tunelio atrastas lavo
nas, kuris atrodo apie 30-40 
m. amžiaus. Iš karto buvo pa
leista gandąi, kad jo kojos 
buvo surištos, bet vėliau buvo 
tas atšaukta ir manoma, kad 
gal jo paties nelaime, jis ka
nale žuvęs ir kūnas veikiau
siai išbuvęs po vandeniu nuo 
rudens.

—o—•

ATŽYMEJIMASLAISVES
40 METO
SUKAKTIES

pabaigos 
alderma- 
riuo savi- 
2 — nu O' 
kandida-

pešti” iš klubo $25 vadina
mam tautos fondui — tarybi- 
ninkams — aukų, tai irgi ne
reiškia, kad klubas užgiria jų 
politiką ir skiria aukas. Įvyko 
taip, kad šis klausimas buvo 
paliktas pabaigoje susirinki
mo, kada veik visi žmonės bu
vo jau išėję - o, be to, papras- į
tai bet kokių aukų skyrimas, i _ 
buvo ir yra, balsuojama slap- į 
tu šėrininkų balsavimu, čia gi ;

I visu įkaitimu. Del 8 
nų (4 seat No. 1 — 
ninku ir 4 seat No? 
nuomininkų) vietų, 
tuoja 23 kandidatai, ir trys
kandidatai į majorus.

Į majoro vietą kandidatuo
ja, senas, 12 metų išbuvęs 
.majoru Edward Wilson, Dr.
A. D. Archambault, bų^ęs M<aio<xvimu. ,

miesto sveikatos department© ^UVo pravesta paprastu rankų i 
direktorius; ir Gerard let-. pakėlimo balsavimu/. Apie po- 
rault, kontraktorius. Manoma, ra desėtkų pakeltų rankų nu- 
kad majoru vėl bus išrinktas paaukoti $25. Todėl vl- 
Wilson, kuris, ištikrųjų, yra 
įrodęs kaipo vienas iš geriau-y

tiems pagelbėdavo darbuotis. 
Jis daug dirbo dėl Laisvės ir 
Vilnies, buvo geras dėl manęs 
ir dėl tų organizacijų, kurio
se darbavosi. Todėl negaliu 
praleisti jo neatsiminus per 
tą spaudą, kurią jis taip my
lėjo ir dėl jos darbavosi.

Kastancija Kalvelienė.

sai nebūtų stebėtina, jei se- 
i kančiam šėrininkų susirinki- 
i me, ponai viršininkai gali bū- 

'' ti priversti leisti šėrininkams 
(iš naujo persvarstyti skyrimą 

. aukų politinėms sriovėms. >

Tnom reikalu pramogos įvyksta 
sekamose vietose:

Shenandoah, Pa
Balandžio-Apr ii 14-tą

Įvyks
ŠAUNUS BALIUS

Taipgi šiame susirinkime 
buvo įnešta, jau seniai klabe
namas, kitas gana opus, klau
simas — naujos konstitucijos 

i projektas. Kadangi projektas 
. paruoštas tik ponų viršininkų 
be šėrininkų atsiklausimo ir 
kooperacijos, todėl šerininkai, 
įmatydami daug skylių nau
jam konstitucijos projekte, 
kuiris sukamas tarnauti ne šė- 
i’ininkams, bet prieš šėrinin- 
kus, nutarė nuodugnesniam 
apsvarstymui atidėti sekan
čiam šėrininkų susirinkimui.

D’.A.
o

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 34-ta kuopa •.

WEST END HALL
Pradžia 7:30 vai. vak.

■ J.

Montello, Mass
Balandžio-April 21-mą

Įvyks
BANKETAS

Rengia Lietuvių Literatūros1 
Draugijos 6-ta kuopa • s

LIET. TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE

Vine ir kampas Main St.

Pradžia 7-tą vai. vakare
Įžanga 75c.

(BUYAUSKAS)

Komediją, 103 
vai. po pietų. 
Komedija bus 
Chorą, Hart-

Gerb. lietuviaai esate 
kaip vietiniai, lAaip ir iš 

atsilankyti ir pamatyti 
suredaguotą lošimą,

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Balandžio 1 d., 1951 m„ LDS 49 
kp. rengia Muzikalę 
Green St., kaip 2:30 
Viršminėta Muzikalę 
sulošta per Laisvės 
ford, Conn, 
kviečiami, 
apylinkės,
naujos mados 
—Muzikalę Komediją. — Komisija.

(12-63)

Matthew A 
BUYUS

‘ LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN

5 psl.—Laisvė (Liberty*, Lith. Daily) -Penk., Kov.-Mar. 30, 1951

LAIDQTUV1U 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki* 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksimę 
modernišką patąmavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M-t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



Agronomas J. Jankauskas

Pir-

Jankauskasmetu

praeito karto, kad 
reikalai gerai vyk- 
patikrinti, patarti,

privalės atiduoti 
vėliau gegužės 15-

New

b

Amerikos turtuole savo vyrui: ‘‘Aš negaliu pakęsti 
tokio susikimšimo. Tie žmonės turi būti iškraustyti iš 
šios apylinkės, {sakyk valdžiai, kad taip padarytų.”

įvairias 
čiuoži-

mą t
O dabar agronomas Jonas 

Jankauskas tapo išrinktas Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
nariu.

ŽEMAITKIEMIS, vas. 8 d. 
—Sporto kolektyvas Žemait
kiemio MTS rengia 
varžybas: slidinėjimo,
mo, šachmatų ir kitų sporto 
saku, i-

s a
y

Help Wanted Agcy Tel. Plaza’7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Pakritikavo valdiniu ką, 
jis panaikino įstaigą

Rojus iizara kalbės 
IDS 1 kp. susirinkime

Del kriaučių klubiečių 
susirinkimo aprašymo

Moteriškė nbelnam namų 
veikli, patyrusi, guolis vietoj^ at
skiras kambarys ir maudynė, priva
lūs namai, gera alga. MUXE-7750 
ar šaukite GReat Neck 2-42KO;

balandžio 3 d Pastaba

KUPIŠKIS, Lietuva. — Ku
piškio rajono kolūkiečiai ge
rai pažįsta rajono agronomą 
Joną Jankauską. Jis dažnas 
kolūkiečių svečias. Kokia be
būtų diena, koks bebūtų oras 
— agronomas vysta į kolū
kius. Netgi sekmadienio rytą, 
kada dauguma žmonių dar il
sisi, Jankauskas, žiūrėk, jau 
kolūkio laukuose arba varto 
kolūkių įskaitos’ knygas, kal
basi kur nors brigadoje, fer
moje. Ir* visada jis kolūkie
čiams suranda tinkamą žodį, 
gerą patarimą. Jei Jankaus
kas atvyko į kolūkį, tai taip 
ir žinok, visuomet ką nors 
naujo, .. vertingo papasakos, 
patars, parodys. .

štai šiomis dienomis
mūno” kolūkyje vyko kolū
kiečių susirinkimas. Jame bu
vo pasirengimas sėjai. Reikė
jo tik užsiminti apie tai rajo
no žemės ūkio skyriuje, ir 
Jankauskas jau čia.

Agronomas žino padėtį kol
ūkyje. Bet jis dar kartą perž
velgia visus duomenis, čia pat 
susirinkime išaiškina nariams 
kolūkio galimybes plėsti pasė
lių plotus, kelti derlingumą. 
Pereitais metais kolūkis išau
gino grūdinių kultūrų derlių 
po 17 centnerių iš hektaro. 
Dalis pasėlių butvo sėti veisli
ne sėkla. Todėl šiemet pa
kaks veislinės sėklos visam 
pasėlių plotui. Agronomas 
mato, jog šiemet yra geresnės 
sąlygos . kovoti už derlių. Iš
aiškina tai ir kolūkiečiams. 
Kolūkio nariai pasižada f pa
siekti derlių po 20 centnerių 
iš hektaro. Jie žino, jog kiek
vienu atveju, jei tik bus rei
kalas, jiems ateis į talką jų 
padėjėjas — agronomas Jan
kauskas. Daug ir kitų klausi
mų išaiškino agronomas Jan
kauskas “Pirmūno” kolūkio 
narių pasitarime.

Trumpa žiemos diena bai
gėsi. Agronomas išvyko. Ta
čiau jis negali neužsukti j pa
keliui esantį “Laisvės” kolūkį. 
Jis žino iš 
čia ne visi 
sta. Reikia 
padėti.

Vasaros 
ėjo valstybinio inspektoriaus 
traktorių darbui kontroliuoti 
pareigas. Jo gero darbo dėka 
žymia] pakilo traktorinių dar
bų kokybė. Dabar jis vado
vauja rajone vykstančiam ma
siniam kolūkiečių apmoky
mui. Kiekviename jo/darbo 
žingsnyje pasireiškia pagalba 
kolūkiečiams. Jis deda visas 
jėgas socialistinio žemės ūkio 
spartesniam išvystymui. Ir tai 
suprantama. Jankauskas gimė 
ir augo neturtingo valstiečio 
šeimoje. Jo laukė buožių ber
no dalia. Tik Tarybų vąldžia 
atvėrė jam kelią į mokslu. Jis 
įgijo agronomo specialybę. 
Jankauskas yra apdovanotas 
medaliu “Už darbo šaunu-1

Literatūra rinkimų kam
panijai

VILNIUS, vas. 8 d.— Lietu
vos Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
rinkimams į Aukščiausiąją Ta
rybą išleido naujas knygas ir 
brošiūras. Tarpe išėjusių leidi
nių yra: Stalino pranešimas a- 
pie TSRS Konstitucijos pro
jektą, L. Krasausko knyga 
“Rinkimų nuostatai klausi
mais ir atsakymais”, kurios išd
ėjo lietuvių, rusų ir lenkų kal
bomis, rinkinys “Didžiosios 
komunizmo statybos.” B. Ma- 
tiuškino “TSRS nacijų lygia
teisiškumas ir draugystė” ir 
kitos. "

Iš viso sausio mėnesį išleis
ta 20 naujų knygų bendru 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
egzempliorių tiražui.

dijos ir Charlotte’s Carr, 
met buvusios labdarybės 
šininke. Tarybai galėjo pasi
skųsti to departmento tarnau

tojai ir valdininkai.
; nuosprendžius

Miestinės labdarybės komi- 
sijonierius Hilliard panaikino 
to departmento apeliacinę ta
rybą po to, kai toji taryba pa- j 
kritikavo viršininką už atsta
tymą iš pareigų ilgamečio tai-į 
nautojo. imąsis muotikis

Taryba pakritikavo virši- i nuosprpndžio 
ninką, kad jo atsinešimas į j čia tarybą panaikino. 
United Public Workers nege
ras ir pasiūlė, kad neva 
“nesugabumo” 
unijistas būtų . 
darbą su pilniu atmokesčiu ai-! saugesne už kito, 
gos už sugaišuotą laiką. ! Kas tie “prasikaltusieji

Tuo “nesugabiu” ir reika- j tarybos nariai. ' 
lautų sugrąžint] d-arban buvo 
Max Gaber, 13 metų ištarna
vęs tose pareigose, jau 
tuosius mčtus tarnaująs 
to paties Hilliard’o. Jis veikė 
Brownsvilles Welfare Center 
viršininko padėjėju. Ir buvo 
civil service pirmininkui uni
jos (UPW) 1-me lokalu.

Panaikinamoji taryba bu
vo įkurta 1935 metais, inicia
tyva velionius majoro LaGuar-

vn

Tarybos 
visuomet vyk- 
šis buvo pir
kai tarybos 

nevykdė ir pa-.

Nuostabų, kaip gu(-’t Pas 
dėl mus gimdomi 'carai ir carukai 

atstatydintas I ir kaip niekeno galva (kolkas 
sugrąžintas į I politiniai ir klasiniai) nėra

Ro j u s M i z ara, LDS 
dentas, kalbės 1-mos 
su s i r i n k i m e b al an d ž i o

Visi LDS pirmos kuopos na
riai įsitėmykite gerai, jog Ro
jus Mizara kalbės mūsų susi
rinkime balandžio (April) 3i 
d., 7:30 vai. vakare, L. A. Pi-, 
liečiu Klube, 280 Union A ve
lnio, Brooklyne. Vėlesnėmis 
dienomis jis lankėsi vidurinė
se valstijose Lietuvių Darbi-1 
pinkų Susivienijimo kuopose 
ir patyrė daug ko naujo.

Pageidautina, kad visi pir
mos kuopos naria, atvyktų į 
šį susirinkimą išgirsti Mizaros

prezi- 
kuopos

prie

Osmond K. Fraenkel, visa- 
šališkai paskilbęs civilinių 
laisvi,] advokatas; Miss Ollie turinčios kalbos. 
Randolph iš Community Ser
vice Society; kunigas Dono
van iš Catholic Charities.

Del dvasiškio Donovan vir
šininkas aiškinosi, kad kuni
gas pats atsistatydinęs ir kad 
jo vieton jis neskiriąs kito, 
tiktai dėl to, kad taryba esan
ti nebereikalinga. T-as.

Kuop. Sekretorius.

Susižeidė Anastazija 
Paukštienė

— O—
ŠILUVA, vžts. 8 d.— Gau

sus yra repertuaras Šiluvos 
kultūros namų ir vidurinės 
mokyklos (Tytuvėnų rajonas) 
dramos mėgėjų 'kolektyvų. 
Statomos pjesės žemaitės “Pe
tras Kurmelis”, Klionovo — 
“Mokinė”, Chlivickio ir Gus
taičio—“Obelys žydės”, Ge- 
raskinos — “Brandos atesta
tas”, Dovydaičio— “Voratin
kliai plyšta” ir eilės kitų.

—o—-
KAUNAS, vas. 8 d. — Dar

bo apsaugos ir higienos sąly
gas įmonėse studijuoja Kauno 
medicinos fakulteto studentai. 
Aplankytos “Sanito” chemijos, 
-farmacijos,. “Kovos” t__ __
ir kitos miesto įmonės.

Kriau čitj Žinios

“Paukštienė ■ jau dvi savai
tės ligoninėje. N e ž i n i a, 
kada išeis. Ranka pavojingai 
sužalota. Bet ir išėjus, per ke
lis mėnesius vargiai begalės 
ką daryti, nes tai yra dešinė

Brolis J. S. aprašydamas 
kriaučių klubiečių susirinki
mą (kovo 14-tos laidoje) 
bendrai paminėjo J. Glavec
ku, P. Montvilą, F. Vaitukai
tį ii’ J. Hermaną kaipo kalbė
jusius prieš davimą kriaučiam 
klubiečiam pašalpą. Tas ne- 

I dasakymas palieka klaidingą 
supratimą, būk visi vienodai 
kalbėję. Tačiau jų kalbose 

j buvo skirtumų:
J. Glaveckas nurodinėjo, 

kad pašalpa nebus gerai, gal 
būt geriau pamokėti unijos 

: duokles kriaučiam už metus.
/ P. Montvilas sakė, kad rei

kia duoti, tai matos iš susirin
kimo, bet reikia pasilikti ir 
kitiems reikalams. Bet kada 
susirinkimas nutarė duoti pa
šalpą, tai P. Montvilas įnešė, 
kad paaukauti BALFui, Ta
čiau susirinkimas į tai nekrei
pė domės, tik suūžė. O pirmi
ninkas, nebeturėdamas ką 
veikti; uždarė susirinkimą ir 
padėkavojo už ramų užsilai
kymą. J. Kairys.

Motinai pagalbininkė; guolis vie
toje. 2 kūdikiai, lankanti mokyklą;* 
Lengvas darbas. Linksmi namai. 
(Žydiška šeimyna). Gera alga. Tol. 
FI. 7-4269. ‘

Aido Choras

Labaj svarbi Aido Choro 
paihoka Įvyks ŠĮ penktadienį, 
kovo 30-tą, 8 vai. vakaro. Vi
siem privalu dalyvauti, nes 
tiktai trys pamokos beliko iki 
Festivalio, balandžio 15-tos.

Kerštautojas numetė 
kaimynų kūdikį 
laiptais žemyn

21

Uždraus miškinių 
paukščių plunksnas

domės į Keleivyje 
melagystes jūsų 

Jankauskas (Jen- 
savaitė Keleivyje 

savo išmis-

Kriaučiai ir kriaučkos, ne
kreipkite 
rašančius’ 
antrašu, 
kins) kas
veda melagingus 
lūs prieš Brooklyno kriaučius 
ir prieš uniją, lietuvių 54-tą 
skyrių. Kovo 21 d., laidoje ra
šo, būk komunistai griauną 
uniją ir esą užsispyrę išeikvo
ti jos iždą.

Unija yra visų darbininkų 
motina ir niekas iš pačių dar- 

tabako bininkų nežada jos griauti. 
Tik toki gaivalai, kurie nebe
turi unijoj delegato vietos ar 
kokfb kito aukšto darbelio, 
nori unijai kenkti savo 
singais, kurstyto j iškaiš 
tais.

Brooklyno kriaučiai 
Neprigulmingą Klubą. Bet ne 
visi kriaučiai jame priklauso.

kokft) kito
netei- 

raš-

turi
Nuo balandžio 15-tos

York o valstijoje turės sustab
dyti prekybą miškinių paukš-’Tas klubas buvo suorganizuo- 
čių plunksnomis. Ir jei kuris 
prekybininkas turės dar neiš- 
parduotų, 
valdžiai ne 
tos.

prausmėprausmė pardavinėti tas 
plunksnas tapo įstatymu 1941 
metais. Bet prekybininkams 
paliko net dešimtį metų išpar? 
duotj pirm to turėtas prekes. 
O kartu su tomis, žinoma, ga
lėjo pasitaikyti ir naujutėlių.

■ I

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

metu pasiekė

m.,
savo

Lyceum

kriaučiai
> susirin-

lauja.)
Socialistams ir' jų 

riams tarsi kaulas
kto-

Keturi asmenys, ( buvusieji 
gavę trafiko tikietus, bet skir
tu laiku nesikreipę už juos at
siteisti, tapo nubausti pasimo- 
kė’ti virš $200, vienas iki $262. 
Viso iš 14-kos trafiko prasi
kaltėlių tą dieną surinko

ran ka...”
.šitaip rašo Vincas Paukštys 

iš Miami, Florida. Paukštienė 
'sunkiai susižeidė ranką skal- 

kriaučių ir kriaučkų gaus pa-|b<arna mašina.
šalpos. O nepriklausantieji | v. Vincas ir Anastazų]a Pauks- 
minėtamei klube 
nieko negaus.

Tai bent nervai ir akys 
žmonių, kurie drįsta kabi 
į organizacijos sutaupąs, patys 

'nieko bendro neturėdami su 
ta organizacija. Jie mano, 
kad 'riksmu ant komunistų jie 
taip sumaišys kriaučius, kad 
jie atsisakys nuo pašalpos. 
Mat, dabar Amerikoje tokia 
mada: jeigu tau asmuo nepa
tiko, sakyk, kad jis komunis
tas, ir baigta. Taip pravar
džiuoja bosai dirbtuvėse tuos 
darbininkus, kurie pasiprieši
na išnaudojimui.

Nepaisant visokių plepalų 
Keleivyje, priklausantieji Ne- 
pj’igulmingame Klube ir turin
tieji to klubo nario knygeles 
kriaučiai ir kriaučkos artimo
je ateityje gaus pašai 
Kaip greit komitetas viską 
tvarkys, taip greit bus ir 
mokama pašai pa.

O kur klubiečiai gautą

gauti 
apart 

kalbėjo,

tas 1911 .metais kaipo savi
šalpos klubas ir buvo mokama 
duoklių po 10 centų į mėnesį. 
Taipgi buvo rengiamos pra
mogos, prakalbos, piknikai su 
įeigomis. Tokiu būdu tas klu
bas per daugelį 
.$47,000 turto.

į<ovo 8 d., š. 
klubiečiai turėjo 
k ima Labor
kur vienbalsiai nutarė 
pašalpos. Vienbalsiai, 
Vaitukaičio, kuris 
kad turtą rėikią palikti savo
vaikams ir pats vienas balsa
vo prieš 279 balsus.

Tame susirinkime kalbėjo ir 
Glaveckas, Hermanas, Mont
vilas. Jų kalbos maždaug susi
vedė į tai, kad būtų gerai su
šelpti. kriaučius, bet būtų ge
riau, kad paaukotume 
ui ar tarybai. Tačiau 
savo prieš, reiškia, jie 
su didžiuma balsų.

Dėl ko Keleivyje taip daug 
rašoma apie Brooklyno Kriau
čių Neprigulmingą Klubą? 
Reikia į tai atsakyti, kad visi 
kriaučiai ir ne kriaučiai žino
tų, kas kame" dedasi.

Jąnkauskas ir tūli kiti so-

socialistai i cia1’ KalP zmia» Vra 11«a" 
I mečiai brooklyniečiai; nese- 

tu hiiai juodu Įsikūrė saulėtoje 
Florid oje.

Linkime
tienei greitai ir sėkmingai 
sveikti! '

gerbiamai Paukš-
pa-

Atvyko ginti savo 
išradimą

Iš Anglijos atvykęs Harry 
Ferguson, išradėjas, fed ova
liame teisme New Yorke už- 

i ožkinio bylą. 
Fordo firmos 

už išnaudojimą

civilinio

su

kas, ne Jenkinso ir kitų tokių.

Areštavo dar tris 
krepšinio žaidėjus

Dar du praėjusiais metais 
iškilusieji į žvaigždes krepši
nio žaidėjai ir vienas pava
duotojas tapo areštuoti pra
ėjusį antradienį. Juos kaltina, 
kacį. jie “pardavę” priešiškai 
komandai City College dvi 
žaismes 1949 .metais ir vieną 
1950 metais.-

Sakoma, kad jie už tą šule- 
rystę gavę $8,000 (bendroje 
sumoje). Tą sumą jiems su
mokėję gembleriąi.

Areštuotais yra Irwin Dam- 
brot, Norman Mager, Herbert 
Cohen.

žaismės įvyko Madison 
cialistai,. kurie visai nepriklau- 1 Square Gardene,- kurio nebe- 
so tame klube, nori pasigrob-' Išnuomoja progresyvių mitin
ti tų pinigų, tai ir rėkia, kaip | tingams. Didžioji salė taupo- 
už liežuvio kariami. Rėkia,' ma tiktai “garbingesnie- 

siems.”

BALF- 
nebal- 
sutiko *

liežuvio kariami. Rėkia 
komunistai čia esą kalti.

didžiausiu kaltininku 
Antanas .Bimba dėl to, 
dienraštyje Laisvėje ra- 

jog kriaučiams reika-

būk 
Kad 
esąs 
kad
šoma, 
linga pašalpa ir kad kriaučių 
sutaupomis neturi pasinaudoti 
niekas kitas, tikrai patys 
kriaučiai. (Nesuprantu, kam 
jie puola Bimbą? Juk jis nie
ko bendro prie kriaučių ir jų 
klubo neturi ir nieko iš kriau
čių ir kriaučių klubo nereika-

William Staff ei, jaunas 
darbininkas, pavojingai apsi
degino palietęs elektrinės jė
gos laidą gelžkelio kieme, 
New Yorke.

Ties Georgė Washington 
tiltui atrado kūną nežinomo 
vyriškio,' apie 60 metų. Spėja, 
kad jis pats nušokęs nuo til
to.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Viktor Markopolsky, 
metų, ukrainietis, prieš porą 
metų atvykęs kaipo dipukas, į 
atsidūrė už grotų. Priežastis, j 
anot kaimynų, buvusi tpki'ft:

Markopolsky parėjęs/naw, 
171 Ave. A, New Yorke, susi- 
barė su kaimynais. Kaiiįiynai 
jam išmėtinėję už lermWimą, 
o namo prižiūrėtoja Mrs. 
Anna Merdak, turėjo jam gy
ventojų skundus pasakyti. 
Įtūžęs ant jos, jis puolęs ją 
mušti, bet ji įbėgusi į savo 
butą ir užsisklendusi duris. 
Vyrukas duris atmušęs, pačiu
pęs Mardakienės kūdikį su 
visu vežimėliu ir paleidęs že
myn laiptais nuo 2-ro aukšto. 
Minkštai pagalvėmis isklota- 

j me vežimėlyje kūdikis išlikęs 
nesužalotas.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Markopolsky areštuotas. 
Tikriausia, jis praras ir butą. 
Kasgi rizikuotų begyventi vie
name name su tokiu žvėriuku.

Buvęs policijos detektyvas 
Aaron Feld nuteistas 2 ir pu
sę (metų kalėti ir $5,000 pini
ginės pabaudos. Jį Valtino, 
kad jis kreivai prisiekęs^

$341,600,000 
jo patento.

Fergusonas sako, kad jis iš
vystyti tą išradimą dirbo 20 
metų, o Fordas pavogė ir iš 
jo jau pasidarė ’ $40,000,000 
pelno. Jo išradimas liečia far- 
mbrns traktorius.

Pieno firmos skelbia 
sezoninę nuolaidą

pienoShcffield ir Borden 
firmos paskelbė, jog nuo atei
nančio sekmadienio vartoto
jams duos mažytę nuolaidukę, 
po pusę cento kvortai. Į na
mus pristatomo kaina bus po 
23 ir pusę centų “approved” 
rūšis, ir po 24 ir pusę “homo
genized.” Panašią nuolaidą 
duios ir krautuvėms.

Rockefeller Center, alėjoje 
pasodino 1,000 baltųjų lelijų. 
Vėliau jas pakeis sezoninėmis 
kitomis gėlėmis. Keičia kelio
lika kartų per sezoną.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas dirbti už 

baro, vyras ar moteris, Rinkanti tam 
darbui. Nuolatinis darbas, gera al
ga. Kreipkitės: Happy Days Restau
rant, 426 S. 5th St., Brooklyn, N.Y.

(Gl-63) '

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9-*-12 ryte; 1—8 vakare 

v

Penktadieniais uždaryta

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME 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. 2-8SU

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969
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