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Išgarsėjusius pažanga ir 
•kultūra Brooklyno lietuvius 
ištiko didžiausia nelaimė. Ir 
be galo sunku jos bus atsikra
tyti.

,O ta jų nelaimė — tai atsi
kraustymas Pranciškonų zo- 
kono su vienuoliais ir davat
komis. Atsikraustė iš Bostono 
su visu “Darbininku.”

* Kodėl jie nepasiliko Bosto
ne, koks paibelis čia juos at
viliojo ?

Ir tą dabar sužinome. Iš 
Bostono Pranciškonai tapo iš
mesti, arba išvyti. Tiek jie 
ten visiems dasiėdė, jog nebe
liko vietos.

Net ir Bostono vyskupas 
prieš juos sukilo ir nedavė 
tjidimo Bostone steigti vie- 

uo$ną ir leisti laikrašti.

,lei manim netikite, pasi
skaitykite patį Pranciškonų 
zokono organą:

“... buvo dėta didelių pas
tangų įsikurti Bostone vienuo
lyną, kur gyvendami, T. T. 
Pranciškonai galėtų leisti, su
jungę su kitais laikraščiais, 
‘Darbininką,’ įvairius žurnalus 
ir apskritai dirbti katalikų 
spaudos darbą. Deja, ne dėl 
T. T. Pranciškonų kaltės ne
pasisekė jiems gauti leidimą 
Bostone įsikurti.” (“Darbinin
kas”, bal. 16 d.)

Pranciškonai džiaugiasi, 
kad ant jų susimylėjo arba 
jų pasigailėjo senas lietuvių 
priešas Brooklyno vyskupas 
Molloy. Davė jiems leidimą 
čia įsikurti. Tuomi jis užtrau
kė Brooklyno tą didžiąją 
nelaimę.

tX Pranciškonai yra įky- j 
rus sutvėrimai. Jie amžini fa
natikai. šviesos ir tiesos jie bi
jo, kaip tas jų velnias kry
žiaus. Be galo lakamnūs ant 
pinigų ir turtų.

“Visi mes norėtumėme ži
noti, kada karas Korėjoje pa
sibaigs.'Man būtų džiugu, jei
gu aš galėčiau jums pasakyti: 
mano darbas man būtų leng
vesnis, jeigu aš žinočiau.”

Taip kalbėjo Amerikos 
ginkluotų jėgų pirmininkas 

. generolas Omar N. Bradley 
praėjusį antradienį.

Nė jis nežino, kada karas 
pasibaigs. Karui galo nesima
to. Prezidentas Trumanas sa
ko, kąd ir jis karui galo neži
no.

Bet jie, žinoma, žino, tik 
nenori pasakyti. Jie galėtų šį 
karą. užbaigti šiandien pat. 
Bef nenori užbaigti. Tai aiš- 

1 ku.?Juk karą pradėjo prezi
dentas, patariamas Bradley.

Tai kam dabar nuduoti to
kiais nekaltais avinėliais?

Spauda plačiai komentuoja 
pranešimą iš Maskvos. Prane
šimas sako, kad penkių metų 
industrinis planas buvo sėk
mingai užbaigtas pabaigoje 
1950 metų, tik per ketverius 
metus. Planuojamas naujas 
penkmečio planas.

.Laimėjimas didelis ir svar
būs. Visuomet reikia žinoti, 
kad tie laimėjimai labai gyvai 

, paliečia ir mūsų senąją tėvy
nę Lietuvą, šalis prisikėlė iš 
karo griuvėsių ir žygiuoja 

į pirmyn be jokių paskolų iš 
\ užsienio. Niekam nereikia sa

kyti nei ačiū, nei išgraušk!

Amerikinis Natūralinės Is-’ 
torijos muziejus išleis dviejų 
tomų didelę knygą apie evo- 

. litįciją. Sako: knygoje bus su
dėta'studijos ir suradimai pas
kutinių penkiasdešimt metų.

Šitoje knygoje, sako Dr. 
Gregory, dar kartą bus storai 
parodyta, kad žmogus nėra 
jokio dievo vieną gražią die-

AMERIKONAI UŽĖMĖ
HVAČON TVENKINĮ

’ z

Korėjos liaudininkai kai kur 
privertė jankius pasitraukti

Korėja, bal. 19. — Jungti
nių Valstijų armija ryti
niame fronte užėmė didžiu
lį Hvačon tvenkinį be pasi
priešinimo iš šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir kinų 
pusės. To tvenkinio van
dens jėga darydavo elektrą 
Seoului, Pietinės Korėjos 
sostinei.

Tuo pačiu žygiu ameri
konai paėmė Hvačon mies
tą, 4 mylios į vakarus nuo 
tvenkinio, visai nerasdami 
jame korėjinių liaudininkų 
kariuomenės.

Vakariniame fronte ame
rikonai su tankais buvo pa

siekę Čorvon ir č i g i o n g 
priemiesčius, 17 ir 18 my
lių j šiaurę nuo 38-tos pa
ralelės. Bet Korėjos liaudi
ninkai paleido tokią smar
kią patrankų ir kulkosvai
džių u gi! j, kad privertė 
a m e r i k o n us atgal 'pasi
traukti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai įnir
tingai kovoja, už 3 iki 9 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės; sako, liaudininkų 
lėktuvai nuskandino viena 
karinį amerikonų laivą-de- 
strojerį ir sunkiai sužalojo 
kita, u w

JUBILIEJINIS .
LMSVSS VAJUS

SUKELTA $3,734;
DAR REIKIA $6,266

ŠEŠI VAKARU EUROPOS KRAŠTAI
SUDARO PLIENO - ANGLIES PRUSTĄ
Jungtinės Valstijos tatai sveikina 
kaip atspirtį, prieš Sovietus

Mirė senatorius 
Vandenberg .

Truman darys karinę 
Pacifiko sutartį

Grand Rapids, Mich.—Po 
ilgos ligos numirė republi- 
konas senatorius Arthur H. 
Vandenberg, 67 metų am
žiaus.

Vandenberg buvo artimas 
prez. Trumano patarėjas ir 
uoliai rėmė užsieninę jo po
litika, v

Prancūzai neranda tariamu 
kiny įsiveržėlių

• Saigon, Indo - Kiną. — 
Aukštoji francūzų koman
da, pagaliaus, užginčijo pa- 
skalus, būk Kinijos komu
nistų kariuomenė įsiveržė į 
Indo-Kiną ir padeda Viet
namo liaudininkams ka
riauti prieš francūzus.

(Amerikiniai korespon
dentai per ištisus mėnesius 
skleidė tokius gandus.)

Peron galutinai užgrobė 
dienraštį La Prensą

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas - diktato
rius pasirašė savo kongre
so nutarimą, užgrobiant 
dienraštį La Prensą ir vi
są jo turtą į valdžios ran
kas.

La Prensą pasmaugta už 
tai, kad kritikuodavo fa
šistinę Perono politiką. Tai 
buvo didžiausias argenti
niečių dienraštis, gyvavęs 
per 82 metus.

GRAIKIJA GAVO 
DAR DU AMERIKOS 
KARO LAIVUS .

Washington. — Jungtinės 
Valstijos padovanojo Grai
kijai dar du karinius lai
vus - naikintuvus, Eberle 
ir Ludlow.

ną sutvertas, bet per nesuskai
tomus amžius įšsivystęs iš že
mesnės gyvybės.

Popiežius turės darbo tą 
knygą prakeikti. Mūsų ne
kviesti kaimynai Pranciškonai 
turėtų griežtai užprotestuoti 
prieš Natūralinės Istorijos mu
ziejų. Ši knyga pakenks jų 
bizniui.

Wash i ng ton.—P r ez. T ru - 
manas pareiškė, jog pasira
šant taiką su ’J a p o n i j a , 
Jungtinės Valstijos darys ir 
karinio bend radarhiavimo 
sutarti su Pacifiko Vande
nyno kraštais — Australi
ja, Naująja Zelandija ir Fi
lipinais.

Amerika ir po taikos su
tarties pasirašymo su Ja
ponija laikys savo kariuo
menę Japonijoj ir aplinki
nėse japonų salose. Tru- 
manas sakė, J a p o n i j o s 
valdžia su tuomi Nutinka.”

Amerikiniai nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Oficialiai 
pranešama, kad amerikonai 
Korėjoje iki balandžio 13 d. 
nukentėjo 60,775 nuosto
lius, skaičiuojant užmuštus, 
sužeistus ir be žinios dingu
sius, būtent:

Užmušta 9,195, sužeista 
40,681 ir be žinios dingo 
10,89)9.

1,068 vėliau mirė nuo 
žaizdų. Taigi viso žuvo 
bent 10,363 amerikonai.

Kinija kaltina vienuoles 
už kūdikių marinimą

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos liaudies 
valdžia uždarė katalikų vie
nuolių misiją Koidžu mies
te; kaltina vienuoles, kad 
jos per paskutinius 10 -metų 
numarino. 2,500 paimtų sa
vo prieglaudon kūdikių.

Panašiai buvo kaltinamos 
ir kitos dvi misijos, Kanto
ne ir Nankinge.

Formozos studentai nuplėšė • 
Anglijos vėliavą •

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

Taipei, Formoza.— Būrys 
čionaitinių kinų studentų 
užpuolė Anglijos konsulatą 
ir nuplėšė jo vėliavą.

Anglija dėl to užprotes
tavo ir pareikalavo pąva- 
ryt vietinį kinų policijos 
vadą.

Pastaruoju laiku sekamai gavome aukų į dienraščio 
40 metu Jubiliejini Fondą:

Anna Quater, New York, N. Y. • •...............$15.00
Juozas ir Stefanė Cedronai, Brooklyn, N. Y. 13.00 
W. Paulauskas, Elizabeth, N.J.........................10.00
J. Vinikaitis, S. Ozone Park, N. Y.......... .  • • 10.00
Fairlawnietis ............................................ • 10.00
A. Bagdonas, Pittsfield, Mass...................... 6.50
Jonas Wizbar, Elizabeth, N. J.................... 5.00
Ch. ir Angelina stasis, Perkasie, Pa............ 5.00
Frank ir Paulina Walant, Philadelphia, Pa. 5.00 
LLI) 72 kp., Great Neck, N. Y......................... 5.00
F. ir A. Marsanai, Great Neck N. Y............ 5.00
M. česnavičienė, Jamaica, N. Y......... .... 3.00
W. Bogush, Bloomfield, Conn. .. • •............. 3.00
Elizabethietis ........................................ .... 3.00
Laisvės Rėmėja, Elizabeth, N. J............ ..•• 2.00

Sekami greatneckiečiai aukojo:
A. Lideikienė ...........................  • • 1.00
F. Lideikis ....................................  1.00
P. Bechis • •......................................................... 1.00
O. Lukauskienė ... ......................................  1.00
Ch. F. Lauzades ........................   1.00
F. Klaston .............• •.................................. •. 1.00
Julia Lauzades .................................................. 1.00
J. Kupčinskas ......................................••.... 1.00
P. Kulkus ......................................................... 1.00
T. Vezdžiūnienė .......................................1.00
V. Pilvinienė ..................................................... 50
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Prašome aukoti į Laisvės Jubiliejinį Fondą, 
kad laiku ir pilnai jį sukėlus.

Ateinanti šeštadieni Laisvės paramai įvyksta pa
rengimai Norwoode, Montelloj ir So. Bostone. Tų 
miestų ir apylinkių Laisvės skaitytojus ir rėmėjus 
prašome dalyvauti. Ten bus ir iš Laisvės įstaigos 
svečių, su kuriais galėsite pasitarti ir paremti savo 
dienraštį. Laisvės Administracija

PRAVDA SAKO, AMERIKOS
POLITIKA TA PATI

M'askva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad:

Prez. Trumanas, pavary
damas McArthurą iš ko
mandos, nepakeitė karinės 
savo politikos.

Pašalinant MacArthurą, 
Trumanas tik mėgina su
versti ant jo kaltę už pra
lošimus Korėjoje ir už kri
zę užsieninėje Amerikos po
litikoje.

Pravda vadina “veidmai
niškais” Trumano pareiški-
mus, kad jis nori taikos ir 
yra priešingas karo praplės 
timui.

*Sovietinis žurnalas Nau
jasis laikas sako: Gen 
MacArthuras pavarytas už 
tai, kad jis garsiai pasakė, 
ką Trumanas ir Achesonas 
dar bando užtylėti, — kad 
jie aiškiai veda į karo pra
plėtimą Tolimuosiuose Ry
tuose.

Vėliausios Žinios

Paryžius. — šešių vaka
rinė Europos kraštų užsie
niniai ministrai trečiadienį 
pasirašė sutartį, įsteigiant 
tarptautinį jų anglies ir 
plieno trustą. Tie kraštai 
yra Franci ja, vakarinė Vo
kietija, Italija, Belgija, Ho- 
landija ir Luksemburgas. 
Apvienijamos trustan pra
monės yra vertos keturių 
bilionų dolerių.

Jungtinės Valstijos uoliai 
ragino visas vakarų Euro
pos šalis sujungti savo plie
no ir anglies pramones 
bendram frontui prieš ko
munizmą, bet Anglija ne
prisidėjo.

Naujos Sovietu 
žibalo versmės

Maskva .— Sovietų Są
junga po Antrojo pasauli
nio karo surado daug nau
jų žibalo (naftos) versmių 

• j rytus nuo Uralo kalnyno, 
Vidurinėje Azijoje ir Sibi
re. Dabar ten pagamina
ma 44 procentai viso sovie
tinio žibalo, o pirm karo 
buvo iš tų sričių gaunama 
tik 12 procentų žibalo.

Sovietai taip pat surado 
naujas geležies kasyklas Si
bire ir plačiai išvystė plie
no pramonę į rytus nuo 
Uralu. - ‘ c.

Ispanijoje plečiasi 
sėdėjimo streikai

Madrid. — Kilo darbinin
kų sėdėjimo streikai audy
klose M a n r e s o s srityje, 
Barcelonos provincijoj, Is
panijoj. Valdžia įsakė už
daryti visas tenaitines au
dyklas. Nes bijo, kad sė
dėjimo streikai plačiau ne- 
paplistų.

Tokiais streikais ' darbi
ninkai protest uoja prieš 
baisiai pakilusią maisto ir 
kitų reikmenų brangenybę 
ir reikalauja pakelti algą.

Korėja. — Frontan atsi
lankęs, vyriausias ameriko
nų komandierius gen. Ridg
way pasakojo, kad“tuojau- 
tinis karo pavojus gręsia 
Jungtinėms Valstijoms.”

San Francisco.—Suruoštą 
gen. MacArthuro garbei 
paradą stebėjo pusė miliono 
žmonių.

San Francisco.—150 žmo
nių pikietavo St. Francis 
Hotelį, kur staptelėjo gen. 
MacArthuras. Pikietuoto- 
jai nešė iškabas su obal- 
siais:

“Ištraukt Amerikos ka
riuomenę iš Korėjos. Tuo- 
jaus taikytis. Priimt Kini
ją į Jungtines Tautas. Ne- 
ątginkluot vokiečių. Taika 
yra pigiau, negu atominės 
bombos.”

Washington. — Atlėkusį 
gen. MacArthurą pasitiko 
generolai Marshall, Omar 
Bradley ir kiti ginkluotų 
jėgų vadai.

Prez. Trumanas nedaly
vavo sutiktuvėse.

MacArthur kalbėjo ben
drojoj Senato ir Atstovų 
Rūmo sesijoj,

Jam sveikinti buvo su
ruoštas šaunus karinis pa
radas. > )

Bremerhaven, Vokietija.- 
Amerikonai rekrutuoja vo
kiečius jūreivius nedide
liems kariniams laivams, 
sako, atsargai prieš rusus 
Baltijoj. 75 procentai re
krutuotų — tai buvusieji 
nacių laivyno jūreiviai ir 
oficieriai.

FRANKO PAVARO 
AMERIKINI 1 
REPORTERĮ

Madrid, Ispanija.—Fran
ko fašistų valdžia atėmė 
leidimą . iš New Yorko 
Times korespondento Šamo 
P. Brewerio, uždraudė jam 
žinias pranešinėti.

Brewer užklausė valdinį 
Ispanijos spaudos direkto
rių :— Kodėl atimamas lei
dimas — ar mano praneši
mai buvo neteisingi?

Direktorius atsakė:— Čia 
visai nėra klausimo, ar 
pranešimai teisingi ar ne.

Washington. — Valdinis 
kainų kontroliuotojas Mike 
DiSalle sakė, kainos dar 
šiek tiek/ pakils.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.

Athenai. — Graikijos mo
narcho - fašistai teisiu 40 
unijų vadų. •

(Dabar Amerikos valsty
bės departmentas pasveiki
no kuriamąjį tarptautinį 
trustą kaip “laisvojo pasau
lio” atspirtį prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Trusto sutartis buvo su
galvota Roberto Schumano, 
Francijos užsienio reikalų 
ministro, todėl ir vadinama 
Schumano planu.

Sutartis dabar pavedama 
šešių viršminėtų šalių sei
mams tvirtinti per arti
miausią pusmetį.

Ministrai, užgirdanti tokį 
trustą penkioms dešimtims 
metų, pasakojo, kad jau bū
siąs negalimas karas tarp 
susitarusių kraštų.

Trustan įeinantieji kraš
tai pasižada p a n a i k i n ti 
aukštus muitus už plieno ir 
anglies įgabenimus iš vie
no krašto į kitą, nustatyti 
lygias visiem jiem tų pro
duktų kainas ir subendrinti 
savo tarptautinę rinką.

Trusto bizniui tvarkyti 
būtų sudaryta bendra val
dyba iš visų tų kraštų at
stovu, v

Politikieriai abejoja 
apie pragarinę bombą

Washington. — Demokra
tas senatorius Sp. L. Hol
land sakė Senatui:

Mokslininkai tvirtina, 
kad pragarinė - hydrogeni- 
nė bomba nepadarytų prie
šui gana didelių nuostolių, 
o labai brangiai lėšuotų. Jei
gu už tas pačias lėšas būtų 
gaminamos paprastos ato
minės bombos, tai jos ga
lėtų padaryti priešui dau
giau žalos.

Prof. Robertas Bacher ir 
eilė kitų atominių moksli
ninkų liudijo, kad hydroge- 
ninė bomba būtų per didelis 
pinigų eikvojimas, viršijan
tis to ginklo svarbą.

Japonų valdžia planuoja 
MacArthurui paminklą

Tokio. — Japonijos val
džia svarsto planą pasta- 

s tyti generolui MacArthurui 
paminklą prie amerikinės 
ambasados sostinėje Tokio.

Kitas planas yra paskelb
ti MacArthurą nuolatiniu 
Japonijos valstybės svečiu. 
Tuomet jis galėtų visą am
žių dovanai gyventi Japo
nijoje, be jokiu sau išlai
dų. _____ ___

Į KUR TIE JANKIŲ 
NUŠAUTI LĖKTUVAI?

Korėja. — Amerikonai 
neužtiko dar nė vieno nu
kritusio rakietinio Korėjos 
liaudininkų rusiško lėktu
vo, nors sako, daug jų nu
šovė.

Amerikiniai koresponden
tai aiškina, kad pašautieji 
korėjinių liaudininkų lėk
tuvai vis paspėję perlėkti į 
Mandžūrijos pusę ir ten 
nukristi.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Mano atsiminimai iš Nashvės 
lietuvių gyvenimo l

FAŠISTINIAI 
CHULIGANAI 
PRIEŠ TAIKĄ '

Š, m. balandžio 7 ir 8 dd. 
Toronte įvyko visos Kana
dos taikos šalininku kon
gresas taikai ginti.

Jis buvo puolamas fašis
tinių chuliganų, kurių tar-

$519,396.74 (virš pusę milio- 
no).

Per tą laiką pašalpomis 
LDS išmokėjo savo nariams 
$525,512.63.

. Iš Nepaprastos Pagelbos 
Fondo suteikė sunkioj padė
ty esantiems nariams pagelbą 
$8,000.

Viso per tą laiką LDS išmo
kėjo nariams ir jų pašalpga- 
viams $1,052,909.37, tai yra, 
virš miliono dolerių.

Reiškia, LDS nariai
pašalpgaviai gavo stambią pa- 

“Stockholms varną. i
skelbia, kad sovie-:

“Naujienos” žinias skelbia 
tik iš “patikėtinų šaltinių.” 
Praeito karo pradžioje, kol 
Amerika dar nebuvo fašistų 
užpulta, “Naujienų” “patikė
tini šaltiniai” buvo:

“Laiškas iš Lisabono”; 
Franz von Antzevich ir 
Donald Day.
Dabar vėl paskelbė labai 

svarbią žinią, žinoma, iš “pa
tikėtinų šaltinių.” Balandžio 
U-tos laidoje ant pirmo pus
lapio (ir pakartota editoriale) 
“Naujienos” praneša:

'Dienraštis
Tidningen” skelbia, kad sovie-: Visas LDS turtas su sausio 

garnizonas mieste Szom- Į 1 d. 1951 metais, siekė $954,- 
bathely, rytų Vengrijoje, pra- j 588.56. 
ėjusio mėnesio pabaigoje bu
vo sukilęs... šitą žinią mini-1 
mam dienraščiui suteikė pati
kėtini šaltiniai iŠ Budapešto.

Vėl ‘patikėtini šaltiniai.’ Tik' Gerbiamoji Redakcija:
! nesuprantama, kodėl “sovie- Pasibaigė kilnusis teatras 

i” sukilo Vengri-iįr dabar lauk žmogus, kol 
joje, o ne kur nors Argentine-1 Vęj j3US prOga gėrėtis, 

; Brazilijoje ar Brooklyne ?; tjn į toli nuo
Juk Grigaičio patikėtiniem į gyvenančiam; ,

Man net akys apraibo, 
kai pamačiau žodį “Pabai
ga” po “Kryžkelėmis.”

Veliuoniškė net Vytautą 
to,

Rašo Buvęs Našvietis

O u Z v
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. utelių užkrėsti didvyriai.
Z. J. Liaudies Balse 

rašo, jog’“prieš trejis me
tus, pirmajame tokiame su- ’ 
važiavime, dalyvavo apie | 
800 delegatų, gi šiame-tre- 
čiajame—apie 3,000.” 

Tai parodo, kaip žmonės 
rūpinasi, sielojasi taikos iš
laikymo reikalu; tai paro
do, kaip jie darbuojasi tai
kai išlaikyti.

Rašydamas apie padaužų tų garnizonas 
išstojimą prieš taikos šąli- 
ninku kongresą Z. J. paste- K 
bi:

Ką laimėjo tie fašistiniai 
padaužos?

Nieko. Absoliučiai nieko! 
Jie tik parodė Kanados visuo
menei, kas tie per gaivalai, 
kurie trokšta pasaulinės sker
dynės. Jie tik sukėlė didelę 
neapykantą prieš save. Baisiai 
skaudžiai pažemino dipukų 
vardą.

Neužmirškime, tas jų išsto- GAL PAAIŠKINS? 
jimas prieš taiką, jų chuliga
nizmas parodytas gatvėje, be- i 
vo padarytas ne prieš kokią | skaitome:

Nemalonu skaityti 
visuome-1 aukščiausiojo 

i vado kivirčus su 
džia. Išrėdytų, kad Washing 
ton’as geriau karo dalykus 
pažįsta Korėjoj, negu genero
las MacArthuras. Čia ir visa 
nelaimė, kad valdžia nepasiti- 

! ki savo generolu. Tokie kivir
čai mūsų komunistams be galo ' 

I patinka ir jie, iš' džiaugsmo,: 
' trina delnus. Ir kuo tas užsi- 
į baigs — tai gal netolimoj 
; ateity sužinosime.

Kad pasaulio valdovai būtų 
daugiau kreipę dėmesio į 
Kristaus mokslo ir dorovės 
paskelbtus pagrindus, tikrai 
kitokią šiandien giesmę mes 
giedotume. Bet pasakė kvai
lys širdyje savo — nėra Die
vo... ir pasauilis už tai turi at
kentėti, o jei kada susipras, 
tai jau bus daug pralaimėta.

Nežinome, ką kunigų 
laikraštis tuomi norėjo pa
sakyti! “Kvailys širdyje 
pasakė,” kad nėra Dievo, 
tai Trumanas atstatė Mac- 
Arthurą, o jis atstatė d ė 1 
to, kad neužtenkamai krei
pia dėmesio “į K r is t a u s 
mokslo ir dorovės paskelb
tus pagrindus...”

Na, kunigai ir “šviečia” 
savo pasekėjus!

RUOŠIASI PRIE PENKTOJO
PENKMEČIO PLANO

Niujorko Timeso korespondentas Maskvoje šiomis 
dienomis pranešė savo laikraščiui, jog Tarybų Sąjunga 
neužilgo paskelbs penktąjį penkmečio planą. Tai gal būt 
bus' padaryta šių metų birželio mėnesio aukščiausiojo 
sovieto (parlamento) sesijoje.

Ketvirtasis penkerių metų planas buvo paskelbtas 
1946 metais; jis buvo baigtas devyniais mėnesiais anks
čiau, negu buvo numatyta.

Suėmus bendrai, baigus 4-tąjį penkmečio planą, Ta
rybų Sąjungos pramoninė gamyba paaugo apie 73 pro
centais. Žinoma, ne visose šakose toks paaugintas buvo 
lygiai pasiektas.

Plieno pramonė,, pavyzdžiui, paaugo 45 procentais, o 
buvo numatyta, jog paaugs tik 35 procentais, palyginti 
su 1940 metų plieno gamyba.

Panašiai yra ir šu kitomis pramonės šakomis: vie
nos pakilo daug aukščiau, kitos—žemiau.

Privalome nepamiršti to: 4-tasis (pokarinis) penkme
čio planas buvo vykdomas tuojau po *to, kai baigėsi ka
ras. Milžiniški šalies plotai buvo nuniokoti; ištisi mies
tai—sugriauti: fabrikai, anglies kasyklos Donbase su
naikintos. Važiuotės sistema suparalyžiuota.

Viskas tas reikėjo atstatyti ir drauge žiūrėti, kad ga-
myka augtų, ka ti ji plėstųsi. . i srupę politinių oponentų, bet į

Kiekvienas ne aklas žmogus pripažins, jog 4-tasis I J”Vls<! anaf oa
penkmečio planas atliko savotiškus stebuklus: daugeliai Kaipo tokg. jis tik paaks , 
miestų tapo atstatyta (pav., Leningiadas) taip, l<«a.d tjns taikos judėjimą. Eilė baž-i 
šiandien juose nebėra jokių žymių, kad jie prieš keletą I nytinill atstovų, kunigų, kurie
metų buvo baisiai apgriauti. ■ eina su taikos judėjimu, be

Važiuotės sistema atsteigta; milžiniški kanalai, van-J galo pasipiktino tuo fašistų iš-
(Įens keliai baigti ar baigiami. stojimu. Jau nekalbant apie

Darbininkų skaičius pramonėje pasiekė 39,000,000.
Greta viso to, pradėti nauji kanalai kasti, naujos, di

džiulės elektros stotys steigti; didžiuliai plotai dykumų 
paversta į dirbamą, našią žemę. ,

Tolydžio išaugo nauji miestai su gigantiškais fabri
kais; atidaryti nauji aliejaus šaltiniai, naujos anglies, 
geležies rūdos ir kitokių mineralų kasyklos.

Mokslininkai per tą laiką, kaip žinia, mokslo srityj 
atliko didžiulius darbus: atomo energija pajungta ir 
jau naudojama žmonių gerbūviui kelti.

Sakoma, jog ir kosminių spindulių pajungimo proce
sai pasiekė aukštą lygį.

.žodžiu, pasiekta to, ko išlaukinis pasaulis niekad ne
sitikėjo, kad bus pasiekta.

Atsiminkime, karo metu pas mus skelbta, jog Tary
bų Sąjunga yra karo tiek nuniokota, jog jai ims keletas 
desėtkų metų, kol atsigriebs, atsikurs,—atstatys, kas bu
vo sunaikinta.

Dabar matome!

Timeso korespondentas žymi:
“Tarybinė pramonė begyj pastarųjų penkerių metų 

padėjo tvirtą pagrindą didžiajai pramonės plėtotei per 
sekamą penkerių metų planą, 
šiemet...

Aišku!
1946 metais Stalinas nustatė

Tarybų Sąjunga privalo siektis
jis sakė, jog su 1960 metais ši šalis privalo pasigaminti: 

Pliencn—60,000,000 tonų per metus ./ 
Spižo—50)000,000 tonų per metus 
Aliejaus—60,000,000 tonų per metus 
Anglies—600,000,000 tonų per metus.

“Tik tuomet mūsų kraštas galės būti' saugus nuo bent 
kokio netikėto įvykio,” sakė jis.

Šviesoje to, kas buvo praeityje, netenka abejoti, jog 
tie skaičiai bus pasiekti, jei tik Tarybų Sąjunga nebus 
kuto užpulta.

Kaip praeityj, taip ir šiandien, taip ir ateityj, Tarybų 
Sąjungos žmonės trokšta tik vieno: kad būtų taika, kad 
būtų leista jiems ramiai ■ kurti, keliant vis aukštyn ir 
aukštyn visų savo piliečių gyvenimo lygį.

kuris bus paskelbtas

gaires, pagal kurias 
pramonėje. Tuomet

l|£ KALIFORNIJOS SEIMELYJ
i® -

Kalifornijos seimeliu įnešta rezoliucija, reikalaujanti 
taikos Korėjoje.* \

Rezoliucijos autorium yra Kalifornijos seimelio (As
sembly) narys, demokratas iš Los Angeles miesto, 
Lester McMillan.

Jo rezoliucija reikalauja, kad Jungtinių Valstijų Kon
gresas tuojau pasisakytų už karo baigimą Korėjoje, už 

k tarimąsi dėl taikos.
Lester McMillan reikalauja, kad jo rezoliucija būtų 

" priimta Kalifornijos seimelyj, taipgi, kad jos kopijos 
būtų pasiųstos krašto prezidentui, vice-prežidenttii, kon- 
gresmanams ir senatoriams.

Taigi vis daugiau ir daugiau balsų visur kyla už 
taiką!

H.

tę ir tampa priimtas. Vfifci 
laisvi nariai, sužinoję, 
ir kunigą priėmė į draugi
ją, piktinosi. Nariai žino, 
kad kunigui nereikalinga 
pašalpa $6 į savaitę, bet 
jam reikalinga vest savo
tiška politika. Sekančiame' • 
mitinge nariai atmetė jo 
aplikaciją. Kunigui neišde- 

I gė jo norai.
Dvejos lietuvių kapinės
Kada čia šitas kunigiukas

(Pabaiga.)
Mūsų “artistai” važiavo 

ir’ kitur vaidinti—Manches
ter, N. H., su veikalu. Mū
sų salė tarnavo ne tik 
mums patiems, bet ir ki
tiems rendavojome. Čia su
sitvėrė Nash vės Lietuvių 
Kooperatyvas — valgomų
jų daiktų krautuvė, kuri iri 

ir jų dabar dar gerai gyvuoja. Į
Tautininkų čia kaip ir ne 

buvo; Po karo, kai po visą 
Ameriką organizavosi viso-1 jau sustiprėjo ir Įsitaisė 
kios lietuviškos kompani- sau parapija, tai reikia ir, 
jos, tai Nashvej jie neturė-1 kapinių. Žinoma, lietu- 

I ’^1 D J I •* * P° pasekmių, nes bu- viams reikia kapinių irtam L31SK3S Ke(13KCJI31 V(? pi'0gresyvių persergėti, i niekas nesipriešina. Kuhi- 
Čia’buvo vienas, kuris ūžė-* gas pavartoja čia savo gu
rne vadovybę, Silvestras Za- drumą: kuris parapijonas 
vackas_(So. Bostone užlai- numiršta be išpažinties, ne
ko saliuną). Jeigu jis su-ira čia vietos.
rengė kada viešas prakal-' Taigi laisvi žmonės ir čia 

i bas pasipinigavimui, tai i subruzdo, kad reikia tikrų 
jos buvo be pasekmių. Ba lietuvių kapinių, kuriose 

i daugelis susirinkdavo pro
gresyvių ir persergėdavo 
žmones.

Tas pats buvo ir po baž
nyčia. Kai tik mes sužino
me, kad atvažiuos koks agi- 

j tatorius, tai ir nueiname 
i ten. O kurie mūs nepa- 
, klausė, tų pinigai pražuvo.

Mūsų organizacijos išau
go į stiprias.

' įvyko LSS
..Brooklyne, 
i kuopos ten buvo delegatas 

01 i. ’ D 1 • i J. Senkus. Buvo jam įsa-.OKaitytOUl Balsai Ikvta, kad laikytųsi už ko-1 nosį.
, . muuistus. Taip ir perėjo Dabar laisvos kapinės yra

Stinga išminties ir akinių i visi i Komunistų Partiją be Hr žmogus gali mirt kad ir 
Vienybėje 9 d. kovo koks I j°kio triukšmo. v. . | ,• 

tai navvduoli-s nenrotingai Bet 1920 metų pradžioje 1L

Sausio' 2 d. lasius išpažintie

į šaltiniam” nesudarytų didelio 
skirtumo kur sukilo, bile tik 
sukilo.

“Patikėtini šal t i n i a i ”
Naujienoms yra ant kamno f 
Hdsted ir 18-tosios gatvių, “patai
r i Ir Lv /% /■'J «> Ir n z-4 r\r i i» r i r\ Ir i i 'tik beda, kad net ir tie, 
rie ten “žinias” kepa, 

į vo “šaltiniais” netiki.

stojimu. Jau nekalbant 
' kitus visuomeninius veikėjus. I

Na ir apgailėtinas tų fašis- i 
tinių padaužų kvailumas!

Sulaikyti judėjimą už taiką 
— tai beprotiškas užsimoji-Į 
mas!

i

Tikrai beprotiškas!
Šia pačia proga tenka 

priminti ir tai: fašistiniai 
chuliganai Į armiją stoti— 
Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose — bijosi, Kariau
ti “prieš komunizmą” nei
na, bet tuo pačiu kartu jie 
rėkaloja, triukšmauja, lo
dami ant tų, kurie kovoja 
už taiką.

Tų niekšų tikslas yra 
tokis: tegu amerikiečiai, te
gu kanadiečiai eina karan, 
tegu jie “nugali komuniz
mą,’* o mes tada ponavosi- 
me, panašiai, kaip Smetona 
darė!

Kokios sugedę tos fašisti
nio brttdo užėstos būtybės!

PRIEŠ TRUMANĄ
Romos Katalikų Susivie

nijimo organas Garsas ra
šo:

“Generolas MacArthur vėl 
sukėlė audrą. Jis aiškiai pasa
kė, kad politikieriai sulaiko 
nuo pergalės Korėjoj...”

Kas sulaiko? Ką sulai
ko?

Reikia suprasti, jog Gar
sas pirštu rodo į .Trumaną, 
—jis sulaiko pergalę Korė
joj, “sulaikydamas” MacAr- 

i thurą.
' Kokia žioplystė. MącAr- 

thuras kariavo per devynis 
mėnesius ir ką gi pasiekė? 
Pasiekė tai, kad apie 60,000 
amerikiečių karių neteko 
mūsų kraštas, Ir MacAr- 
thuras dar norėjo karą 
plėsti.

Akyva tai, kad klerikalai, 
ilgai garbinę Trumaną, da
bar jau pradeda garbinti 
MačArthurą, o Trumaną— 
smerkti,

JŲ “ŽINIŲ” ŠALTINIAI
Dienraštis Vilnis rašo:

miesto

kad

LRKSA organe

ku-
sa-

ipkaltino, gal tik dėl 
iga;

į būtų buvę parašyta, 
Vytautas kryžiuočius sukū- 

ilė, tai būtų buvę geriau...
“Kryžkelės,”— tai šventa 

• lietuviams apysaka.

Korė joj i 
mūsąi vai- .

GRIGAIČIO POZICIJA
Naujienos stoja už Mac- 

Ąrthuro politiką karo klau- i 
simu: karas Azijoje turįs 
būti plečiamas, Kinija tu
rinti būti puolama; kai bol
ševizmas “bus sumuštas A- 
zijoje,” tai ir Europa “bus 
saugi”...

Naujienos tai užgiria:
“šita strategija, atrodo, 

yra sveikesnė, negu Washing- 
tono planas stabdyti tiktai 
lokalinius komunistų agreso
rių žygius...”

Taip rašo ir Hearstas, 
taip rašo visi imperialisti
niai organai.

' Plėsti karą, plėsti karą!
Bet pats Grigaitis neža

dą jin eiti; tegu kiti 
ir kariauja!

eina

LDS TURTAS
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas Tiesa 
rašo:

Per 20 metų, nuo pradžios

Far me v ka

1919 m., kai 
suvažiavimas 

tai ir mūsų

kapinių 
būtu visiems galima pasi-( laidoti. & L

Kunigas nori pastoti ke
lią, sakydamas, kad čia j^u • 
yra lietuvių kapinės.

Kada komisija su advo
katu pasiteiravo valstijos 
raštinėje, pasirodė, kad čia 
visai lietuvių kapinių nėra; 
yra tik Šv. Kazimiero ka
pinės.

Advokatas pataria pasi
pirkti sklypą žemės ir ten 
bus inkorporuotos lietuvių 
kapinės. Kunigas nuleido

; be išpažinties, jeigu kas rto-
, Dabar ir kunigas laido

ja į savo kapines ir neatli- 
s, bile tik

tai pavyduoli-s neprotingai 
j kimba dėl įvykusių techniš
kų klaidų ir šaukias į vi
suomenę neaukoti ir ne- 

: skaityti Laisvės.
Nejaugi Tysliava neskai-i- .

; to Vienybės ir to savo ben-1 su?
dradarbio kapryzų nematė, I Nasjives
kad kovo 23 d. teisinas dėl, JzPU0le. nmsų rengtas, pra- nimug- nepaliečiu dabar- 
įvykstančių tokių pat kimi- ^a.s_11 sue.me. SLJS11 in <u’ ’ - --
dų Vienybėje?!

Nematė ir to, 
bendradarbis “nemoka” 
savo pavardės teisingai pa 
sirašyti. Rašos — Dargin-1 - -
čius, Dirginčius ir Dirigen- V _ • . .
C1US. r-J . L-t r \_z J vv v,. a 11*
pasielgė — pasilegė, galima tuos kambarius.
—gailma., ii* tt. Tai ve ko- ■ Kas mes sugiįzome is 
kie nori mokyti kitus. : Deer Islando, tai.leikejo vėl

Dėl fašistuojančio ir pri-j įkalbėti silpnesniems, kač 
vatiško savo laikraščio iš- nch]jotų. Aleną, kaitą bu- 
laikymo (ypač čia lietuviš- v0™e surengę viesas pil
koje kalboje) tas redakto-i knlkas^ Vėl ateina policija, 
rius dirba labai sunkiai, o j1’ areštuoja kalbėtoją n 
prieš kitus priima niekšiš- pirmininką. . _

j ką agitaciją. Mat, abiem ^^t mes dar vis nalaike- 
į stinga išminties ir akinių, 
j Ir nejaugi abudu neišmano, 
I jog ir koliojasi tik neišsi
vystęs iš piemeniškos kul
tūros asmuo. Kaip tai: i

' “šunlapis,”
“šunberniai,”

Sutvarkykite išgverėlį pa
vyduolį, bežeminantį visus 
tautiečius.

Ponas J. Brolis

pakyla didelė audra ir iš
blaško mus. !____  _
Palmerio gončai padaro di- užsimoka.
dėlę ablavą visoje Ameriko- i 
je, norėdami sugaudyti vi-' 

Taigi ir,

bet vist^fek 
galvą įkiša i uzboną... ‘

Baigdamas savo prisimi-

i sius žmones, kurie buvo at- 
jog tas paklausyti ir ko nors 

nei' Pasimokyti. Išrinko 35 vy- 
i rus ir kelias moteris ir -iš- 
i vežė i Briedžiu salą. Kurie 
; paliko neareštuoti, tie jau 

Slebizavoja žodžius: ne^inz° tokie drąsūs eiti į

tinio veikimo, ba aš negy
venu ten ir daug ko neži
nau. Tai palieku vietiniams 
draugams padaryti. Jeigu 
ką aš praleidau, tai galite 
pridėti prie mano prisimi
nimų.

Kurie atvykstate į Nash
ua, tai nepamirškite užeiti 
į Lietuvių Klubą pamatyti 
dzūkų. Jo adresas: 34 High 
St., Nashua, N. H.

1951 m., kovo 1 d.

“lapipalaikis,” 
ir tt.

ANEKDOTAI

Bet mes dar vis palaikė
me tuos kambarius ir juose 
turėjome susirinkimus. Kai 
kurie silpnesni nariai pasi
traukė.

Apie klerikalus
Dar verta prisiminti apie, 

klerikalus. Kol buvo gy
vas kun. Tyla, tai ir para
pija buvo pakrikus. Bet kai 
senis susirgo, tai vyskupas 
atsiuntė jauną kunigiuką. 
Šitas pasirodė gudresnis už 
senį Tylą. Jis pradėjo išti
kimus katalikus kalbinti, 
kad reikia parapiją atgai
vinti. Tas jam ir pasisekė.

Šita mūrinė bažnyčia ir 
sale bažnyčioms medinis na
mas, gal su virš dešimt ‘ 
kambarių, buvo vyskupo; 
pamirštas ar dovanotas lie-1 
tuviams.

Šv.. Kazimiero draugijai 
buvo didelė, turėjo kelis; 
šimtus nariu, ir čia niekas1 
neklausė, kokių tu esi pa-

Jis—visa armija
Tūlas išdidus tėvas pasa

kojo savo penkerių metų 
sūneliui apie savuosius at- 
sižymėjimus ir drąsuoliš- 
kus žygius Pirmajame Pa
sauliniame Kare. Baigda
mas jisai pabrėžė:

“Ką aš tau, sūnau, da
bar pasakojau, tai yra. Pa
saulinio Karo istorija.”

Vaikas, regimai, buvo nu
stebintas tokiais didvyris-1 žvalgų,”bile" lietuvis.' Nau-' 
kais savo tėvo darbais, ta- jam kunigui parūpo ir čia, 
ciau, minutą pamąstęs, j įlysti. Vieną kartą, kai mi-. 
jausmingai pratarė: . i tinge mažiau buvo laisvų i

“Bet, tėveli, kam gi visa narių, tai kunigo šalininkai
LDS įsteigimo iki sausio 1 d., kita, armija tada buvo rei- perstato kunigą į draugys-

mūsų Susivienijimas kalinga?”
Surinko žemaitis

1951 m 
išmokėjo viso pomirtinėmis

Tai Joseph E. Casey, 
demokratas, buvęs kong- 
resmanas iš Mass, valsti
jos. Jis griežtai atsisakė 
suteikti senatoriaus Ful
bright vadovaujamai ko
misijai, informacijas, kaip 
tai galėjo būti, kad jo su
organizuota kompanija iš 
$100,000 investment^ pa
sidarė net $2,800,000 pel
no. Mat, ta kompanija 
vertėsi valdžios viršdaik- 
čius pirkdama ir pardavi-'y' 
nedarna. Vienas iš Casey 
partnerių yra buvęs lai* 
vyno admirolas Williartt 
E. Halsey.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith* Daily)—Pe'nk., Bal.-Apr. 20, 1991
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^NURODOMA, KAIP ATREMT 
TUŠČIUS RŪPESČIUS

KODĖL HUTTERITAI TAIP
SVEIKI PROTINIAI?

Psichiatrai (protlipriu gy
dytojai) sako, rūpesčiuose 
taip pat reikia naudoti tam 
tikrą planą.

Dauguma žmonių “velia
si” bergždžiuose begali
niuose rūpesčiuose apie pi
niginius nepriteklius, ne
sveikatą, skolas, darbą ir 
visokius asmeninius nesma
gumus; toj pačioj vietoj su
kasi rūpesčiuose, kaip už
burtame rate, ir rimtai ne
pagalvoja, kaip galima bū
tų palengvinti dvasinius sa
vo vargus.

Protligių gydytojai ir 
psichologijos mokslininkai 
(tuoA įvairių patarimų. 
Čia nurodysime tiktai vie
ną^

Įsivaizduok, kad ne pats, 
o tavo draugas ar pažįsta
mas įpuolęs į rūpestį. Ko
kį patarimą jam duotum 
išėjimui iš to keblumo? Ra
miai apgalvok visokias ga
limybes. Pasitark ir su ki-

Pernykščiai atradimai 
kovai prieš veži

Pernai buvo padaryta 
nauju atradimų vėžiui gy
dyti, kaip praneša Ameri
kiečiu Draugija Kovai 
priež Vėžio Ligą.

Buvo išbandyta krebiozen 
ir ’t&li kiti chemikalai, ku
rie eilele atsitikimų suma
žino Miežio skaudulius ir pa- 
liuošavo ligonius nuo kan
čių per tam tikrą laiką.

Patikrinta, kad moterų 
lytiniu liaukų syvai (estro
genai) dažnai palengvina 
prostatinės vyrų liaukos 
vėžį, o vyrų lytiniu liaukų 
syvai (testosteronai) pade
da gydvti moterų krūtų ir 
gimtuvės vėžį.

ACTH ir koDisnr šiek 
tiek patarnauja, gydant 
leukemija, kuri vadinama 
kraujo vėžiu.

Tikros gyduolės nuo vė
žio dar nėra, bet 1950 me
tais padaryti atradimai pa
lengvino vėžio kankiniams 
gyvenimą per ištisus mėne
sius.

Medicinos mokslininkai 
toliau darbuojasi, tikėda
miesi kada nors surast gy- 
dutSe nuo vėžio giltinės.

j^Tuo tarpu X-spinduliai 
ir operacijos tebelaikoma 
svarbiausiais ginklais prieš 
vėžio skaudulius.

f KAMBARIŲ VALYMAS 
BE NUOVARGIO

Gydytojai atranda, kad 
amerikietės šeimininkės per
daug nusivargina, urmu da- 

I rydamos pavasarinį visų 
kambarių valymą vienu 

J pradėjimu. Pataria planin
gai tą darbą padalinti per 

* tam tikrą skaičių dienų bei 
f savaičių ir palaipsniui jį at- 
I likti.

; Valgant sriubą bei ge
riant vandenį prie sauso 
maisto, geriau apsaugoma 
dantų sveikata, kaip kad 
atrado Wisconsino Univer
siteto mokslininkai.

Koręja. — šiaurinės Ko
rėjos Radijas sakė, MacAr
thur pavarytas todėl, kad 
jam nesisekė korėjinis ka
ras.

-■ >• -. 

tais žmonėmis, ką jie pa
tartų įsivaizduojamam ta
vo draugui daryti.

Visa tai dar sykį kitą ap- 
mąstyk, ieškodamas išei
ties. Pagaliaus, pasigamink 
planą savo galvoje arba 
ant popierio. Tada ir lai
kykis plano. Juk žinosi, kad 
tai geriausias planas, kokį 
tik galėjai surasti.

Reikės kantrybės, bet vis 
tiek palengvės rūpesčio 
našta. Bus įmatomas ke
lias palaipsniui iš keblumo 
išbristi ir klausimą tinka
miausiai išspręsti. Ne vi
suomet pavyks taip, kaip 
norėtum, bet vis tiek išeis 
geriau, negu aklai krem
tantis bergždžio rūpesčio 
sūkuriuose. N. M.

Washington. — Valdinė 
Saugumo Įstaiga pranešė, 
jog 1949 metais mirė 1,446,- 
000 amerikiečių. Širdies li
gos ir vėžys numarino pusę 
viso to skaičiaus.

Plinta raumenų 
nykimo liga

Jungtinėse Valstijose 
plinta distrofija, tai yra, 
raumenų nykimo liga.

New Yorke pereitą savai
te ivyko suvažiavimas gy
dytojų, atsidavusių kovai 
prieš ta liga. Suvažiavimui 
buvo pranešta, jog dabar 
visoje šalyje bent 100,000 
asmenų serga distrofija, ir 
pusė tų ligonių yra maža
mečiai vaikai. Dažnai žmo
nės ir miršta nuo raumenų 
sunykimo ligos.

Suvažiavę medicinos 
mokslininkai pripažino, jog 
dar nežinoma tos ligos prie
žastis ir nesurasta jokios 
o-vdnolės prieš ja. Kai ku
rie, tačiau, įžiūrėjo, kad gal 
dėl netinkamo maisto nyks
ta raumenys.

Kinijoje mažiau
kriminaliniu nedorybių Žemas kraujo spaudimas—dažnai geras ženklas

Amerikinis Northwestern 
Universitetas surado, jog 
Kinijoje labai retai pasitai
ko' kriminaliniai lytiški už
puolimai ir žmogžudiški 
apiplėšimai. Sako, Jungti
nėse Valstijose daug dau
giau padaroma tokių kri
minalinių nedorybių.

Raportas universitetui 
taipgi pažymi, kad Kinijoje 
labai mažai įvyksta nužu
dymų ar sužalojimų per už- 
sikarščiavimą bei perpyki- 
mą.

Moterų dovana geriausiam 
atmatų suvalytojui

Baltimore, Md. — Pilieti
nė Moterų Sąjunga šiame 
mieste keturis kartus. per 
metus surengia šeimininkių 
balsavimus, sprend ž i a n t 
kurie atmatų rinkėjai (gar- 
bidžmanai) yra geriausi. 
Laimėjusiems balsav i m u s 
duoda vertingas dovanas.

Daugiausia Amerikoje 
naudojamų automobilių yra 
juodos spalvos; paskui se
ka paeiliui kitos auto, spal
vos —• žalia, pilka ir mėly
na.

Daugiau faktų apie aliumino indų nuodus
III jasi centriniai nervai. A-'de, įgauna juodai žalia

Dr. S. R. Love iš St. Pe
tersburg, Floridoj, rašo:

—Aš turiu gana patyri
mų, kad vėžio liga turi ry
šio su aliumini!.

Gaminant maistą aliumi
no induose, susidaro hy
droxide ir kiti cheminiai 
junginiai, kuriuose būna 
diktoka doza nuodų. Ar
šiausia gi — tai virti mėsą 
tokiuose induose; tai savi- 
žudystė.—

Dr. Wm. H. Burt savo 
knygoje “Physiological Ma
teria Medica” sako:

—Aliuminas eina kiaurai 
per nugaros didįjį centrinį 
nervų taką (nugarkaulio 
smegenis), o ypač paliečia 
storąją ••žarną ir mėšlažar- 
nę (išeinamąją); sausina 
maisto paskirstymą, ir ta
tai sudaro vidurių užkietė
jimą. Aliuminas taip pat 
iššaukia žmogui dvasios nu
puolimą ir nervų suirimą.—

Dr. C. T. iš Toledo, Ohio, 
rašo:

—Aliumino inde virtas val
gis yra netikęs’, ypač žmogui 
paliestam vėžio ligos. Taip 
gamintas maistas yra blo
gas ir sveikam asmeniui. 
Tokį maistą valgydamas, 
žnfogus turi pradėt jausti 
savyje erzinančius nesma
gumus įvairiose kūno daly
se. Net ir sveikiausias žmo
gus negalės išsilaikyt svei
kas, jeigu nenustos naudo
jęs aliumino indų.—

Dabar pažiūrėkime, ką 
kiti mokslo vyrai kalba apie 
savo patyrimus kai dėl aliu
mino.

Arthur R. Cushny, buvęs 
Edinburgo Univer s i t e t o 
medicinos profesorius, rašo 
savo knygoje “New Phar
macology and Therapeu
tics”:

—Aliuminas daro žymią 
visuotiną veikmę, kai pa
tenka į žmogaus kraują ir 
susikuopia jame. Tada 
žmogus pasidarai kaip ap
svaigęs ... nupuola kūno
pajėgumas ir paralyžiuo-

Kai kurie žmonės be rei
kalo dejuoja, kad turi že
mą kraujo spaudimą, rašo 
dr. Edwin P. Jordan ame
rikinėje spaudoje. Iš tikrų
jų gi žemas kraujo spau
dimas paprastai nėra pavo
jingas ir lemia net ilgesnį 
gyvenimą tiem žmonėm.

Tiktai inkstinėje Addi- 
son’s ligoje ir retai pasitai
kančiose kitose ligose per 
žemai nupuola kraujo spau
dimas. Bet tai labai retas 
atsitikimas.

Kaip stipriai širdis pum
puoja kraują ir kiek tam
prios yra arterijos — tai 
du dalykai, nuo kurių daž
niausiai priklauso aukštas, 
žemas ar vidutinis kraujo 
spaudimas, —r Arterijos yra 
kraujagyslės, kuriomis šir
dis varo kraują į įvairias 
kūno dalis.

Daugumoje -atsitikimų 
kraujo spaudimas būna že
mesnis negu vidutinis todėl, 
kad žmogaUs arterijos yra 
labai tamprios (elestingos), 
ir tai geras dalykas.' Jis 
reiškia, kad arterijos nėra 
sukietėjusios ir kad, žmo
gui senyn einant, jos tik lė
tai kietės, o nuo arterijų 

liuminas gula į inkstus, vi
durius ir į smegenis, žalo
damas juos.—

Dr. C. T. Betts, Ohio vals
tijoj, pats pusėtinai sirgo— 
turėjo skilvio uždegimą ir 
vidurių skaudulius (ulcers). 
Kiti gydytojai pasakė, kad 
jam tiktai trys mėnesiai te
lieka gyventi.

Tačiau dr. Betts vis tiek 
nusprendė važiuoti Colora- 
don, kaip paskutinėn kelio
nėn. Jam apsistojus Mani- 
tau Springs’e, buvo nupirk
tas aliumino puodukas at
sigėrimui naudoti, čia dr. 
Betts pradėjo pastebėti 
keistus dalykus apie aliu- 
miną. Kai tik pamaišo sė
dę ir supila į tą aliuminį in
dą, tai sode pajuosta, pasi
daro be jokios putos, ne- 
šnypščia ir yra “flat,” lyg 
sruta. Tatai paskatino 
daktarą Betts giliai susi
mąstyti, kame čia dalykas. 
Jis pakartojo bandymą su 
sode. Pasekmės buvo tos 
pačios — joki burbulai ne- 
sidaro ir gana.

Dr. Betts padarė išvadą: 
Jeigu aliumino metalas pa
laipsniui tirpsta į maistą iš 
indų, kuriuos jis namie nau
dojo valgiams gaminti, ta-‘ 
tai gali būti priežastis bai
sių nesmagumų ir tos ligos, 
kuria jis pats serga.

Tad dr. Betts greitai grį
žo namo ir pašalino visus 
aliuminius sudynus nuo ma
žiausio iki didžiausio. Ir 
per šešias savaites po to dr. 
Betts tiek'sustiprėjo,' kad 
vėl atsidarė raštinę medici
nai praktikuoti. Jis- ir po 
šiai dienai sveikas ir links
mas.

Štai dar keletas pastabų.
Verdant arbatą aliumino 

inde, ji pasidaro drumzlina 
vieton giedrios. Kepti aliu
mino skauradoj švieži kiau
šiniai dvokia metalu.

Virti aliumino puode 
obuoliai arba rhubarb, pa
stovėjus kokį laiką tame in-

tamprumo ir liauųumo žy
miai priklauso amžiaus il
gumas. Mirtini širdies prie
puoliai ištinka dažniausiai 
kitus žmones, kurių arteri
jos sukietėjusios.

Žmonės su žemu kraujo 
spaudimu paprastai skun
džiasi, kad jiems trūksta 
energijos bei patraukimo 
dirbti rankinį ar protinį 
darbą. Bet toki skundai 
gali būti tik įsivaizdavimai, 
sako dr. Jordan.

Jeigu energija nupuolus 
ir dėl kraujo per žemo spau
dimo, tatai beveik negalima 
pataisyti.

Nėra jokio gero, saugaus 
būdo, kuriuo galima būtų 
sveikai kraujo spaudimą 
pakelti; todėl geriau, jo ir 
nekliudyti. Jeigu sykiu bū
na mažakraujystė (anemi
ja) ar kokia kita liga, tai 
tenka pačią ligą gydyti, o 
ne kraujo spaudimą tiesio
giai didinti.

Bendrai pasakius, nėra 
reikalo per daug rūpintis 
žemu kraujo spaudimu 
Žmogus, ,/turintis žemą 
kraujo spaudimą, gali tik 
džiaugtis didžiojoj daugu
moj atsitikimų. O jeigu 

spalvą. Duoninė tešla pa
juosta ir stovi prilipus prie 
indo kraštukų. Verdant 
daržoves aliumino sudvne, 
iki sausai išverda, susidaro 
žila šarma viršuj..

Verdant kopūstus aliumi- 
niame inde, indas pajuosta. 
Nuo pomidorų ' (tomeičių) 
virimo indas palieka bliz
gančiai švarus.

Išvirus vyšnias aliuminia- 
me su dyne ir palikus per
nakvoti jame, sudynas tam
pa duobutėmis išmargintas. 
Virta aliuminiame inde ka
va, pastovėjus keletą va
landų, atsiduoda aitrumų .

Jei aliumino šaukštu su
plaksite kiaušinio baltymą 
aliuminėje lėkštėje, matysi
te, kaip spalva persimainys 
į žaliumą. •

Atrodo, kad visos tos ži
nios turėtų atidaryti skaity
tojams akis. Tai vis moks
liniai įrodyti faktai, kaip 
virimas aliumino induose 
darko maistą.

Tie plačių minčių profe
sionalai nepavydėjo mums 
suteikti, ką jie ištyrė, per 
daugelį metų diena iš die
nos studijuodami ir tėmy- 
dami, iki surado ir atiden
gė tuos pavojingus nuodus, 
kuriais aliuminum metalas 
apkrečia maistą bei gėrimą.

Tie mokslo vyrai ne iš ki
tų pasakojimų rinko žinias. 
Jie patys darė tyrimus ir 
gavo patyrimų iš savo paci- 
jentų-lankytojų. Tad jiems 
nebuvo ko bijotis paskleisi 
savo pasiektą žinojimą į 
visuomenę, kaipo patikrin-
tus faktus dėl žmonių svei
katos.

Savo raštą aš užbaigsiu 
londoniškio gydytojo žo
džiais:

—Jeigu tu jauti skausmus 
viduriuose, tai gali nepaisy
ti mano rašymo apie aliu
minių sudynų naudojimą... 
tu turi teisę laikytis savo 
įsitikinimų ir mirti nuo vė
žio ligos, kaip ir kiti mirš
ta.— K. Depsas

pasitaiko išimčių iš šios tai
syklės, tai išimtys labai, la
bai retos, kaip tvirtina dr. 
Jordan. M. M.

“ŠIAUDINIAI” BALSAI 
Už EISENHOWERI

Dr. Gallupo Viešosios 
Nuomonės Įstaiga šią sa
vaitę padarė bandomuosius 
balsavimus, ką pili e č i a i 
remtų kaip' kandidatą į 
prezidentus 1952 metų rin
kimams.

Gen. Eisenhower gavo 43 
procentus tų “šiaudinių” 
balsų; Trumanas — 18 pro
centų; Barkley ir velionio 
prezidento sūnus F. D. Roo- 
seveltas — po 9 proc.; se
natorius Kefauver ir James 
Farley—po 3, keli kiti po 2 
procentus.

GYDUOLĖS Iš PELĖSIŲ 
/ -

Amerikoj yra naudojama 
jau 140 gyduolių, pagamin
tų iš pelėsių, kaip kad pe
nicillin, streptomycin, Chlo
romycetin, aureomycin, ba
citracin, terramycin, tyro- 
thrycin ir eilė kitų.

Didžioji dauguma jų ga
minama iš žemės pelėsių.

Kelių Amerikos universi
tetu profesoriai tyrinėja, 
kodėl religinės hutteritų 
sektos žmonės yra taip 
sveiki protiniai.

Šiaurvakarinėse Jungti
nėse Valstijose .ir Kanado
je yra 8,500 hutteritų; jie 
gyvena 91-noje savo koloni
joje.

Hutteritai iš Rusijos at
vyko Amerikon 1870 me
tais. Rusijon jie buvo pa
bėgę nuo persekiojimų iš 
vakarinės Europos. Bet ir 
carinė Rusijos valdžia juos 
persekiojo.

Jų religijos tėvas buvo 
Jokūbas Hutteris.

Hutteritai laiko privačią 
nuosavybę nuodėme (grie- 
ku); todėl visa jų kolonijos 
nuosavybė naudojama kaip 
bendras turtas; jie prieši
nasi jėgos naudojimui gin
čuose ir atmeta bet kokias 
priesaikas.

Harvardo, Wayne ii* Dal- 
housie Universitetų moksli

“Sausasis ledas” 
gydo veido spuogus

“Sausasis ledas” (carbon 
dioxide “sniegas”) gydo 
įkyriuosius veido spuogus, 
angliškai vadinamus “ac
ne,” kuriais daugiausia 
serga jaunuoliai ir jaunuo
lės.

D r. William L. Dobęs, 
naudodamas sausąjį ledą, 
panaikino ir sulaikė tokius 
spuogus 80 atsitikimų iš 
šimto. Jis raportavo Pie
tinei Daktarų Sąjungai 
apie tą savo atradimą.

Sausasis ledas pirma pa
mirkomas į skystą sieros 
mišinį su acetonu; paskui 
tuo ledu trinama veidas.

Naujas būdas greit 
vėžio liga surasti

Medicinos prof e s o r i u s 
George Papanicolau ir dr. 
Genevieve Bader surado 
naują būdą, kaip susekti 
tik ką prasidedančią vėžio 
ligą didžiojoj žarnoj ir 
mėšlažarnėj . O iki šiol vė
žys tose žarnose galima bu
vo tik tada patirti, kuomet 
jis jau gana pavojingai iš
sivystęs.

Naujasis ankstyvojo vė
žio suradimo būdas atrodo 
gana paprastas. Vėžio su
gadintos žarnų ląstelės 
(celės) išeina laukan su , iš
matomis arba tyčia išplau
nant žarnas.

Nudažius išmatas arba 
išplovas tam tikrais dažais 
ir tiriant per mikrpskopą, 
galima pažinti vėžio ląste
les ir daryti reikalingą ope
raciją.

Tokiu būdu ankstyvasis 
žarnų vėžys buvo greitai 
atrastas pas 19 iš kiekvie
nų 20 ligonių, o pūs likusį 
viena kiek vėliau. N. M.
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ninkai savo raporte sako:
—Į privatų turtą, papuo

šalus ir asmeninę galybę 
hutteritai žiūri kaip į nusi
dėjimus. Jie taip pat apsi
eina be Lalėjimų, be baus
mių ar grūmojimų. Prot- 
ligė — tai retas atsitikimas 
tarp hutteritų, ir per 80 
metų nuo jų atvykimo A- 
merikon tiktai vienas nusi
žudė, vienas teismiškai per 
siskyrė su žmona ir dvi po
ros per tarpusavinį susita
rimą išsiskyrė.

Nebuvo nė vieno atsiti
kimo, kad tėvai pamestų 
savo vaiką; nebuvo nė vie
no tyčia užkurto gaisro nei 
bandymo kitą žmogų už
mušti.

Hutteritai gimdo daug 
kūdikių ir gana ilgai gyve
na. Jie veda tik savo ti
kybos žmonas. Bet jų reli
gija nesiskleidžia ir per 75 
pastaruosius metus mažai 
kas teatsivertė į hutteri- 
tus.—

Pogimdinis motery 
kraujas kaip gyduolė

Plazma ištraukta iš tik 
ką pagimdžiusių moterų 
kraujo gydo pavojingą odos 
liga, vadinamą “pemfigus 
vulgaris.” Tatai pranešė 
patyręs dr. Louis W. Gra- 
nirer, viršininkas Queens 
General Hospitalio, Jamai- 
coj, N. Y., kalbėdamas 
Rheumatizmo Gydytojų Są
jungos suvažiavime Cornell 
Universitete.

Pemfigus vulgaris sudaro 
votis ir skaudulius ne tik 
odoje, bet burnoje ir vidu
jiniuose kūno oi’ganuose. 
Šios ligos priežastis dar ne
žinoma.

Dr. Granirer taip pat 
naudojo pogimdinio moterų 
kraujo plazmą gydymui re
umatinio artrito — skau
daus, paralyžiuojančio są
narių uždegimo.

Pasirodė, jog motinų 
kraujo plazma gydo pana
šiai kaip ACTH ir kartais 
dar geriau.

ACTH yra gaminamas iš 
gyvulių posmegeninių (pi- 
tuitarinių) liaukų.

LOTYNŲ AMERIKOS 
IR INDIJOS GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

Naujausi valdiniai suraši
nėjimai lotyniškose Pieti
nės i j* Vidurinės Amerikos 
respublikose rodo, kad jos 
turi viso* apie 152,800,000 
gyventojų, tai jau daugiau 
kaip Jungtinėse Valstijose.

Jungtinėse Valstijose 
1950 metais buvo surašyta 
150,697,360 gyventojų.

• New Delhi, Indija.—Są
rašinė j ant gyventojus vasa
rio mėnesį šiemet, Indijoj 
buvo suskaičiuota 356,8190,- 
000 žmonių — 183,390,000 
vyrų ir 173,500,000 moterų, 
apart Kašmiro valstijos ir 
Assamo, kurių gyventojų 
skaičius dar nežinomas.

Iš žemės einantis natū
ralus gesas dvigubai’ karš
čiau dega, negu dirbtinis, iš 
anglies gaminamas gesas.
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PIRMOJI OPERACIJA
(Tąsa)

Grindys po kojomis drebėjo nuo ne
sibaigiančių sprogimų mieste. Jei ran
ka dabar slysteltų nors vieną milime
trą. .. Smulkūs prakaito lašeliai išpylė 
gydytojo poakius. Jis beveik nustojo 
kvėpavęs.

Jo ranka, griežtu kietu judesiu myg
dama skalpelį ,skyrė sau keliį tarp kru
vinų, stiklo skeveldrų sužalotų audinių.

Staiga operacinės durys triukšmingai 
atsidarė, ir į vidų įpuolė Jurgis. Ne
galėdamas ištarti žodžio, jis tik metė į 
priekį rankas ir žiojo burną, kol išleme
no:

—At... at... tėjo pa... pa... degti! 
Vo... kie... čiai...

Gydytojas, lyg negalėdamas iš karto 
suvokti jo žodžių prasmės, sunkiai atsi
rėmė stalo.

—Nė! Negali būti!—atsikvošėjęs su- 
✓ riko jis, išleisdamas iš rankos skalpelį.

Pro išdaužytą langą į. operacinę jau 
įlėkę lojamu rėksmu duodamos vokiškos 
komandos žodžiai.

—Vajėzau—suspiegė sesuo Matilda.
—Daktare! Gelbėk!—Jurgis stvėrė jį 

už rankovės ir ėmė tempti iš operacinės.
Jau eidamas paskui Jurgį, jis dar atsi

suko atgal ir, parodęs į gulinčią ant sta
lo nebaigtą operuoti mergaitę, pratarė:

—Dėkit tvarsčius ir neškit... atsar- 
fgiaį...

i Vokiečių kareiviai, sunkiai apsikrovę 
granatomis ir bonkomis su padegamu 
skysčiu, rūkstančiais deglais rankose, jau 
stovėjo ligoninės palangėse. Jų vyres
nysis aštriu, trūkčiojamu balsu skubiai 
davinėjo komandą.

Gydytojas, žėrinčiu baltu chalatu, iki 
alkūnių atraitotom rankovėm, tartum 
pasiruošęs grumtis, pribėgo prie jo.

—Čia ligoninė! Krankenhaus...—su
šuko jis.

Bet pamatęs juodai aprūkusį padegėjo 
veidą ir sutikęs žybtelėjusį iš po giliai 
užsmaukto šalmo jo klaikų, laukinį 
žvilgsnį, jis staiga suprato, kad jokie 
prašymai, jokie argumentai čia nepa
dės ...

Pusiau žodžio jis nutilo ir galvotrūk
čiais šoko.į ligoninės vidų.

—Gelbėkitės! — sušuko jis siaubingai, 
bėgdamas koridorium.

Kartu su rėžiamais vokiškais šūks
niais pro langus ėmė kristi ir spro
ginėti granatos. Nuo lubų ir sienų lėkė 
didžiuliai tinko atoplyšiai. Pro duris į 
koridorių veržėsi dūmai. Siaubo pagau
ti ligoniai, susitvenkę tarpduriuose, pa- 

, klaikusiai rėkdami, griuvo laukan iš pa
latų. Svirduliuodami, grabinėdamiesi 
sienų, šlitinėjo jie dūmų ir dulkių pri
pildytu koridorium, pargriuvę ropojo, 
kabinėjosi silpstančiom rankom už pra
bėgančiųjų kojų... z

Ugnis jau kyščiojo pro duris pirmuo

Great Neck, N. Y
Susirinkimas ir vaišės

Balandžio 5 d. įvyko L. D. 
S. 24 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Narių į susirinkimą 
atsilankė vidutiniškai, bet dau

giau buvo draugių moterų, ne
gu vyrų; atrodo, kad moterys 
už vyrus stipresnės ir veikles
nės. Pavyzdžiui, ir kuopos ko- 

* mitete turime tris veiklias

įsigykite
JONO KASKAIČIO

sius savo liepsnų geluonius.
Iš naujagimių palatos išbėgo senoji 

Katrė. Jos plaukai ir drabužiai jau 
gruzdėjo. Susigriebusi į glėbį, ji nusi
nešė klykiančius vaikus.

Moterys vienmarškinės ir basos, 
kniubdamos ir kabinėdamosios viena 
kitos, baisiu balsu šaukdamos, puolė iš 
gimdyvių palatų. Kai kurios čia pat be
jėgiai susmuko ir vaitodamos tiesė ran
kas į tas, kurios svirduliavo joms pro 
šalį. Viena, užsigaubusi jau pradėjusia 
rūkti antklode, blaškėsi ten ir atgal ir 
klykdama ieškojo ką tik pagimdyto sa
vo kūdikio. \

Kažkuris iš vyrų palatos, prasistūmęs 
pro kitus, parkrito, skeveldros pakirs
tas, kniūpsčias ant tako, ir iš jo suplai- 
šytos galvos tryško kraujas.

IŠ chirurgijos skyriaus griuvo į kori
dorių šlubi, sustėrę, apraišioti ir suban- 
dažuoti, krauju permirkusiais tvarsčiais 
iš atsivėrusių žaizdų.

Ilgasis ligonis .Vaitoška, sunkiai lai
kydamasis ant kojų, paknopstomis tem
pė už pažastų Marcinkų, atmetusį kaba- 
ruojančią galvą. Staiga didžiulė tinko 
atplaiša trenkė jam į krūtinę. Vaitoška 
išmetė savo naštą, pakėlė rankas ir gau
dydamas orą griuvo atopakalias, nu
trenkdamas nuo kojų kitus.

Toje minioje, tame sriaute ir klyksme, 
tose dulkėse ir dūmuose jaunasis gydy
tojas, Jurgis ir sesuo Matilda kėlė nuo 
žemės pargriuvusius ir sužeistus, tempė 
iš rūkstančių palatų tuos, kurie blaškė
si ten be sąmonės ir, trokšdami nuo dū
mų ,nešė juos lauk ir vėl grįžo atgal.

Ugnis, tolydžio vis labiau išbujodama, 
jau ėmė šėlti. Ji gobė patalus ir staliu
kus, kibo į drabužius ir į plaukus pasku
tiniųjų ligonių, kurie blaškėsi čia dū
muose, ir vijosi paskui juos, jiems šo
kant pro langus.

Pakilęs nuo traukos vėjas kaukė kiau- 
rapūčiu, trankė liepsnojančius langų rė
mus ir duris ir, pagavęs degančius lakš
tus su širdies diagramomis,.nešiojo juos 
ir suko sūkuriu.

Užsidengęs nuo dūmų ranka, gydyto
jas dar kartą įbėgo į chirurgijos skyrių.

—Kas. rėkia?’ Kas čia rėkia?.. t
Pro vis tirštėjančius dūmus jis pama

tė mažąjį Juliuką, šliaužiantį ropomis ir 
velkantį paskui save sugipsuotą koją.

Gydytojas pakėlė ant rankų aikčio- 
jantį vaiką ir išbėgo su juo iš ugnies 
apimtos ligoninės.

Pro praviras durų ir langų žiotis griu
vo gauruoti dūmai, o viršum stogo jau 
stiepėsi liepsnos stulpas, iš kurio mu
šančiu fontanu į visas puses byrėjo ki
birkštys. Buvo girdėti, kaip spragsėda
ma traška-ugnis. Visą kiemą užliejo 
raudona virpanti' šviesa. Ant žemės 
blaškėsi ir šokinėjo medžių šešėliai.

(Daugiau bus)

Labai daug yra pasitarnavus 
draugystėms, lankydama susi
rinkimus ir dirbdama už gas- 
padinę visokiuose parengi
muose ir t. t. šios vaišės taipgi

prot. rūpestingai buvo parengtos, 
kad atžymėti jos dukters Na- 
omės vestuves — vestuves, 
kurios įvyko kovo 31 d. su 
Walteriu Brusoku. Laike vai
šiną buvo gražių kalbų ir lin
kėjimų pasakyta dėlei drau
gės Vezdžiūnienės.

Buvo suamyta prisidėti prie 
padengimo lėšų dėlei šių vai
šių. Draugė Vezdžiūninė suti
ko, kad parinkti aukų' dėlei 
jubiliejinio Laisvės vajaus. 
Likos surinkta $10.50. Auka
vo sekamai: Po $1, P. Bečis, 
Ch. Lauzades, A. Lideikienė, 
O. Lukauskienė, F. Lideikis, 
F. Klaston, Julia Lauzades, J. 
Kupčinskas, P. Kulkus, T. 
Vezdžiūnienė, ir V. Palvinienė 
aukojo 50 centų.

Vėliau gauta aukų: Po $5 
aukojo F. A. Marsonai ir LLD 
72 kuopa. Tad viso pasidarė 
$20.56.

1’. B.

Iš vieno lietuvio profesionalo 
laiško apie atsiminimus ir 
mūsų gyvenimo tikslus x
Gerbiamieji draugai:

Rašau jums iš Bostono, iš 
Technologijos knygyno, ku
rio pastatai driekiasi pa
krančių Charles upės ir kur 
25 metai atgal aš daug lai
ko praleisdavau.

Į šį Naujosios Anglijos 
kamputį, kuris yra židiniu 

visos Amerikos kultūros, 
mane visuomet lyg magne
tas traukia. Čia aš pralei- 
džiau vargingiausias ir ge
riausias dienas savo gyve
nimo. Čia, šioje Apylinkėje, 
1913 metais aš dirbau 55 
valandas savaitėje už 3 do
lerius medvilninėje dirbtu
vėje. Čia po pirmojo pa
saulinio karo pradėjau ei
ti mokslą, iš čia žiūrėjau į 
ateitį, kuri tais laikais man 
atrodė skaidri.

Jei šen ir ten plačiajam 
gyvenimo horizonte ir niūk
sojo juodas debesėlis, tai 
tuomet atrodė menkniekis, 
kadangi tais laikais aš sa
vyje jaučiau milžino jėgas. 
Čia aš turėjau daug moky
klos draugų, kurie šiandien 
išsklidę po visą Ameriką— 
net ir pasaulį. Iš šešių šim
tų mano 1926-tais m. baigu
sių mokslą, nekurie pasiekė 
aukštas vietas industrijoje, 
kiti, kaip ir aš, gyvena vi
dutiniškai, nuo daugumos 
visai nieko negirdėti. An
gliškam skyriuj sėdėjome 
sykiu vienam suole su 
James R. Killian, kuris yra 
šiandien Technologijos pre
zidentu!

• Kurie iš mūsų atsiekėme 
savo jaunystėje užsibrėžtus 
tikslus ir kurie esame dau
giau gyvenimu patenkinti, 
šiandien sunku pasakyti. 
Tas priklauso nuų pločio 
užbrėžtojo tikslo.

Mano, kaip ir kiekvieno,

ne tik žmogaus, bet ir bile 
gyvūno, tikslas, kuris yra 
viršiausiu gamtos įstatu, 
tai palaikyti gyvastį paken
čiamose sąlygose. Tą savo 
profesijoje pasiekiau — ne 
tik sau, bet ir šeimai.

Antras gyvenimo tikslas, 
kuris iš socialinio atžvilgio 
yra daug svarbesnis, tai 
padėti tiems vargdieniams, 
tiems milijonams, tarpe ku
rių aš esu gimęs ir augęs. 
Bet toje srityje nesijaučiu 
daug atlikęs. Tie jaunystės 
dienose matyti juodi debe
sėliai socialinio gyvenimo 
horizonte šiandien pasiekė 
audros proporciją.

Į tą karo audrų sūkurį 
mes esame visi įvelti. Ne
rimastis ir širdgėla sielą 
slegia, kuomet jaunuoliai 
turi mesti knygas ir grieb
tis kardo. Taikos, taikos ir 
dar kartą taikos pasauliui! 
Tuomet kiekviena pragari
nė bomba virstų į milijonus 
duonos kepalų, kiekvienas 
numuštas orlaivis — į vi
dutinį kaimelį moderniškų 
namukų, kiekvienas nu
skandintas laivas — į mies
tą su knygynais, sporto 
aikštėmis ir švariomis gat
vėmis. Tuomet būtų lai
mingas gyvenimas.

Šis taikos troškimas nėra 
mano vieno asmeniniu troš
kimu. Kiekvienas širdies 
plastėjimas nesuskaitomuo
se milijonuose, krūtinių to 
-maldauja.' Šiandien tik vien 
tas ir priduoda žmogui no
rą gyventi ir darbuotis dėl 
taikos.

Gana, draugai, mano tų 
skystų filosofijų. Jomis, 
draugai, kurie pašventėte 
visą gyvenimą tik tam tiks
lui, aš nieko naujo nepasa
kau. A. P. G.

(gomurinis plyšys).
Varliagyvių plaučiai 

sandaru dar labai primena žu
vų plaukiamąją pūslę, ypač 
dvejopai kvėpuojančiųjų ir 
riešapelėkių žuvų. Ir žuvų 
plaukiamoji pūslė, ir varlia
gyvių plaučiai yra virškinamo
jo tako priešakinės dalies iš
augos.

Varlės kūno temperatūra. 
Varlės kūnas šilumos mažai 
tepagamina. Jos kraujas teka 
kraujagyslėmis taip pat lė
tai, kaip ir žuvų; lėtai vyks
ta ir visi gyvybiniai procesai. 
Todėl kūno temperatūra ma
ža tesiskiria nuo oro tempe
ratūros ir kinta drauge su ja. 
Varlės ir visi varliagyviai, o 
taip pat ir žuvys, yra kinta
mos kūno temperatūros gyvū
nai. Juo šiltesnis vasaros oras, 
tuo aukštesnė varlės kūno 
temperatūra, tuo varlė gyves
nė; ir atvirkščiai: juo oro 
temperatūra arčiau prie nulio, 
tuo varlės darosi lėtesnės, ap
snūdusios. Rudenį, atšalus, 
varlės sulenda kur nors j 
dumblą, po samanomis ar po

savo

ir
le-

jos kūno temperatūra nenu
krito žemiau kaip.— 10°, tai 
varlė, palengva šildoma, gali 
atsigauti.

Varlių naudingumas ( 
žalingumas. TSRS gyvena
lios rūšys varlių. Labiausiai 
paplitusi aprašytoji papigto
ji pievinė varlė. TSRS viduri
nėje ir pietinėje dalyje daž-t 
nai pasitaiko ir žalioji varlė! 
o pietuose gyvena medžių 
varlė. Pastaroji ant pirštų turi 
siurbtukus, kuriais ji gali lai
kytis statmename paviršiuje 
ir kopti į medžius.

Visos varlės — ėdrūs gro
buonys. Vabzdžiai ir jų vikš
rai, kirmėlės, sraigės — svar-. 
blausias varlių maistas. Nai- 
kindamos daugybę kenkėjų, 
varlės yra labai naudingos že
mės ūkiui. Bet jos nesitenkina 
šiuo grobiu; jos suėda tvenki
niuose daug žuvų ikrų ir išsi- 
perėjusių žuvyčių ir tuo labai 
kenkia žuvų ūkiui.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 

nukritusiais lapais ir ten su- stambesnių s p a u s d in ių:
konstitucijų, mokesčių kny
gelių* ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir7 
ma pasita 
spaustuve.

SKAITYK IR MOKYKIS

drauges, kurios užima svarbias 
vietas ir per daug rųetų pui
kiai tvarko organizacijos rei
kalus. A. Lideikienė — finan. 
raštininkė, J. Laužaitienė '— 
iždininkė, A. B'ečienė —
raštininkė. Kuopos pirmininku 
yra J. Kupčinskas.

Po susirinkimo turėjome 
puikias vaišes, kurias buvo su
rengus T. Vezdžiūnienė. '

Draugė Vezdžiūnienė yra 
širdinga ir darbšti moteriškė.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti' 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas pe\kaįtyti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaskaičio (Dr. 
KaŠkiauČiaūs) biografija, jo mokslas ir kūryba.

DU KARO LAIVAI PAR
DUOTI ARGENTINAI

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.. 
'Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A ICUf 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A 1 □ V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Philadelphia. — Argenti
na plukdosi iš čia du šar
vuotlaivius, kuriuos Jungt. 
Valstijos jai pardavė.

«

Danville, Va. — Policija 
areštavo 20 moterų CIO au
dėjų. streiko piketuotoju™

Virškinamieji organai. Virš
kinamieji organai taip pat la
bai panašūs į virškinamuosius 
žuvies organus. Jie sudaryti 
iš stemplės, skilvio, plonosios 
žarnos ir storosios žarnos, ku
ri jena į kloaką. Daug vietos 
viduriuose užima kepenos su 
tulžies pūsle. Gerai išsivys
čiusi varlės kasa, kuri savo 
sultis kartu su tulžies pūslės 
sultimis leidžia į plonąją žar
ną. Tarp žarnos . kilpų yra 
blužnis. Kįaip jau, žinome, tai 
yra kraujotakos sistemos or
ganas.

Šalinamieji organai. Pilvo 
gilumoje, į šonus nuo stubu
ro, glūdi du pailgi inkstai. Iš 
kiekvieno inksto išeina plo
nas vamzdelis — šlapimtakis, 
kuris taip pat įeina į kloaką. 
Šlapimai, kurie teka šlapim
takiais, iš pradžių susirenka 
pievinėje šlapimo pūslėje.

Veisimosi organai. Varlės 
patino viduriuose, netoli nuo 
inkstų, iš kiekvienos pusės 
yra po vieną į pupą panašią 
sėklinę. Sėklinių pagamintas 
skystis plonais sėkliniais 
vamzdeliais patenka į tą pa
čią kloaką.

Patelė sėklinių vietoje turi 
kiaušdėtis, pilnas kiaušinėlių. 
Kiaušinėliai, panašūs į žuVų 
ikrus, pavasarį ilgais vamz- 
deliais-kiauštakiais patenka į 
kloaką, kuria patelė išneršia 
juos į vandenį.

Kraujotakos ir kvėpavimo 
organai. Varlės kraujotakos ir 
kvėpavimo organų sandaras 
griežtai skiriasi nuo žuvų tų 
pačių organų sandaro. Varlės 
širdis turi ne vieną, bet du 
prieširdžius — dešinįjį ir kai
rįjį. Tuo būdu varlės, kaip ir 
visų varliagyvių, širdis yra ne 
dviejų Skyrių, kaip žuvų, bet 
trijų. J kairįjį prieširdį iš 
plaučių ir odos kraujagyslė
mis..įteka deguonies prisotin
tas -arterinis kraujas; Į dešinį

jį prieširdį įteka kraujas, 
apėjęs visą kūną, atidavęs de
guonį ir prisotintas anglies 
dvideginio — veninis kraujas. 
Iš abiejų prieširdžiu kraujas 
patenka į skilvelį ir Čia iš da
lies susimaišo. Arterinis krau
jas įvairiomis arterijomis te
ka į. galvą, maišytasis krau
jas į liemenį, į vidurius ir į 
galūnes, o veninis kraujas —
į plaučius ir odą. Visos arteri
jos pagaliau išsišakoja į plo
niausias plauko storumo krau
jagysles — kapiliarus. Plau
čių ir odos kapiliaruose krau
jas atiduoda atmosferai ang
lies dvideginį ir gauna iš jos 
deguonies; visų kitų kūno da
lių kapiliaruose kraujas ati
duoda deguonį ir prisotina
mas anglies dvideginio. Plau
čių ir odos kapiliaruose krau
jas virsta arteriniu, o kitų or
ganų kapiliaruose — veniniu. 
Ir tie, ir anie kapiliarai pa
laipsniui susilieja į stambias 
kraujagysles — venas. Venos, 
kurios eina iš plaučių ir odos, 
įteka, kaip jau žinome, į kai
rįjį prieširdį, o kitos venos, 
surinkusios kraują iš visų ki
tų kūno organų, įteka į deši
nįjį prieširdį. Taigi, matome, 
kad varlės kūne teka dvi sro
vės, yra du kraujotakos ratai: 
vienas — odos ir plaučių, ar
ba mažasis kraujotakos 
ratas, o kitas — didysis krau
jotakos ratas. Vadinasi, varlė 
(ir visi stuburiniai gyvūnai, 
kurie kvėpuoja atmosferiniu 
oru) turi ne vieną kraujotakos 
taką, kaip žuvys, bet du. Iš 
abiejų širdies šonų varlė turi 
porą plaučių. Plaučiai tai dvi 
pūslelės išakijusiomis sienelė
mis. Plaučių sienelėse šako
jasi daugybė mažojo kraujo
takos rato kapiliarų, čia, kaip 
ir odėje, veninis kraujas virs
ta arterinių. Anga į varlės 
plaučius yra liežuvio užpaka
lyje, ji yra plyšio pavidalo

stingsta iki pavasario. Įdomu, 
kad per didelius šalčius var
lė taip sustingsta, jog visi jos 
gyvybiniai procesai lyg visiš
kai sustoja. Ir vis dėlto, jeigu
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SLAVŲ PARKE

(Čia jau anksčiau buvo)

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

>
< > 
<♦>

<>
o

>
<) 
<l> 

o

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks , .

Sekmad., Liepos-July 1-mą

Prašome jau dabar įsitėmyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 

' dalyvauti šiuose piknikuose.
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Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- * 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus. i

e
DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS

Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklync būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.
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HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn.



TORONTO, CANADA
Negarhfingas dipukų 
pasiro/Bymas

kaip išgelbėti taiką, kaip iš
gelbėti žmoniškumą, fašisti
niai dipukai, jų tarpe ir lietu
viai, rengėsi užpulti šiuos tai
kos prietelius. Ir jie tą 
rė. Kada atėjo laikas 
nėms rinktis į Massey 

’Jie sugužėjo prie salės
leido žmonių į salę. Jie atėjo

ATMINČIAI

Lawrence, Mass.

Kasiyjyko čia praėjusį sek- 
3iew// turi būti žinoma po 

Kanadą, žmonės, kurie 
5 tą įvykį, negalės užmirš
tai. Ypač negalėsime mes 

seni Kanados lietuviai, už
miršti to įvykio. Tiesiog buvo i su pia^atajS) gerai organizuo- 
galima apsirgti iš gėdos ii pa- į Koks jų buvo riksmas, koks 
sipiktinimo. šlykštus elgesys.

Kaip žinia, čia įvyko Nacio- 
nalis Asemblis Taikai Ginti, j 
Jį sušaukė Kanados Taikos! 
Kongresas, šis judėjimas yra 
vadovaujamas prote stonų 
dvasiškių, nors nemažai! 
paramos jis turi ir tarp kitų 
įsitikinimų žmonių. Jį remia 
ir katalikai. Tą paliudija fa k- 1 
tas, kad iš Kvebeko provinci
jos buvo 500 francūzų, kurie į 
yra karšti katalikai.

pada- 
žmo- 
Hall, 

ir ne-'

Policija, žinoma, turėjo 
į juos pavaryti. Ir kaip šlykštu 
buvo žiūrėti, kada jie buvo 
policijos varomi nuo salės ne
lyginant kaip žvygaujančių 
kiaulių banda. Dar šlykščiau 
buvo klausytis lietuvių, jų tar- 

j pe ir moterų,- riksmų : “Eiki
me į salę, eikime. Sukeikime 
triukšmą!”

Suvažiavime visą laiką 
guravo dvasiškiai. Pirmoj 
sijoj kalbėjo net keturi kimi 
gai. Jį karštai sveikino karš 
tas krikščionis ir konservatas į 
iš ^Londono, Anglijos, Dr. 
Wdodard. Sekmadienį, užbai- 
gįrJht atvažiavimą, taipgi kal
bėjo du kunigai. Neteko pas
tebėtu nei vieno komunistų ly-' 
deri o.

SC

Stanislovo Paulausko
Sukanka metai nuo jo mirties.

Jis atsiskyrė su mumis 22 d. balandžio, 1950 m.

Stanislovas Paulauskas

i

4

nuo ba-

laimėjo
Woolen

vervaizeris iš Bostono, pareiš
kė, kad apdraudos mokestis 
per maža. Veikiausia pakels. 
Mat, valdžia išmokino kelti 
taksus ant visko.

—o—
Net keli kontraktoriai gavo 

užsakymus dėl pristatymo 
gatvėms taisyti medžiagos. 
Bet visi tie kontraktoriai yra 
iš kitų miestų. Kodėl nedavė 
užsakymų vietiniams kontrak- 
toriams Vietiniai gal no
ri aukštesnės kainos. Ar gal 
nuo svetimų valdovai gauna 
didesnius sendvičius. Jeigu už
sakymai būtų savo mieste, tai 
čia daugiau darbų būtų.

S. Penkauskas.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Pamokinimai Apie Sveikatą
Rengia LLD 68 kp. Moterų Klubas

Lawrence Gas and Electric 
kompanijos vice-pirmininkas 
r manedžeris William E. Ca
sey praneša, kad tie, kurie 
iori turėti natūralinį gezą, 
tiri išpildyti aplikacijas. Ap- 
ikacijos priimamos 
andžio 13' dienos., 

—o— 
CIO darbininkai 

oalsavimus American
Co. Kennebec Mill, Fairfield, 
Me. Pirmiau jie turėjo Ameri
kos Darbo Federacijos uniją. 
Viso galėjo balsuoti 214 dar
bininkų. Už CIO uniją paduo
ta 162 balsai, o už Federaci- 
os uniją tik 8. O kad nebūtų ' 
jokios unijos, balsavo 3 darbi- į 
linkai. Gerai, kad darbininkai :
autsibalsavo už uniją. 

—o—
Visokių piktadarių priviso, j 

Atsirado ir tokių, kurie išsim-. 
clinėja rakandus iš automobi
lių. John Finno pasiskundė • 
policijai, kad’ jis rado prie J 
savo stubos automobilio lan
dus išmuštus ir iš .jo išimta'vi
sokių $20 vertės daiktų. Taip; 
pat automobilius tapo apiplėš
tas John Lyons, su kuriuo kar
tu dirbame. Taip pat 'Basil 
A rosi rado savo mašinos lan
gus išmuštus ir apiplėštą.

—°—
Penkių metų mergaitė sude

gė iki mirties. Tai Roberta 
Jean, anūke ministerio Arsen 
A. Goergizian. Mergaite žai
dė darže ir jai užsidegė dra
panėlės. Niekas nepribuvo 
greitai į pagalbą. Mergaitė tu
rėjo kankintis.

Motinos turėtų neprileisti 
prie ugnies tokių mažų vaiku. 
Pavojus didelis.

—o—
Lawrence Gaisrų Agentūrų 

Susivienijimas turėjo susirin
kimą Chamber of Commerce 
salėje. Buvo -svarstyta, kaip 
pakelti nuo gaisro apdraudą. 
Din n P. Marsh, valstijos sup-

Kalbės
Nors policija juos atstūmė 

nuo salės, bet nekurię prasis
kverbė j salę. Ir vos pirminin
kas prakalbėjo, tuojau pradė

jo rėkauti. Bet tvarkdariai 
įjuos negarbingai išmetė lauk. 
! Ir kada jie, kaip utelės iš 
plaukų, buvo išrinkti, tada už
viešpatavo ramumas ir tradi- 

i cine kanądiška tvarka.

Dipukai savo neatsiekė. Mi
tingas įvyko labai gražiai. 
Trys tūkstančiai gražiai užpil
dė salę, nors policija, bijoda
ma, kad dipukai neįsiskverb
tų, neleido į salę ir ne dipukų. 
Daugelis grįžo, įskaitant • ir 
nemažą skaičių delegatų.

Ir koks žmonių pasipiktini
mas buvo! Pats Dr. Endicott

Suka, suką, dulkių ratą, 
Beria žmogui į akis.
Gaudžia stulpas, verkia vielos, 
Kas ką sako — tesakys.
Dūksta, dūksta kol pailsta, 
O tada — ir vėl ramus, 
Vėlei glosto mūsų žemę, 
Vėlei sveikina namus . .■,

(Stasio Jasilionio žodžiai)

Dr. J. Stanislovaitis
Iš Waterbury, Conn.

☆

įvyks Sekmadienį

Balandžio 22 April

Pradžia 2:30 v. po pietų
Delegatams buvo laikomos 

dvejos pamaldos. Katalikams 
buvo katalikų pamaldos kata-į 
likų 
tiems 
Hali, protestonų kunigo vado
vybėj. Kas dalyvavo tose pa
maldose, galėjo įsitikinti, kad 
milžiniška didžiuma delegatų buvo priverstas pareikšti, kad 
buvo tikinti žmonės. Nei vie 
nas iš kalbėtojų 
kad jie yra krikšionys.

Šis suvažiavimas įvyko to
dėl, kad vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda įsitikin
ti jog valstybių ir bažnyčių va
dovybė mina po kojų religi
nius principus, laužo Jungti
nių T^utų čarteri ir greitu 
žingsniu slenka linkui karo, 
kuris amrriautu viską, kas 
gražu

Bef štai, tuo metu, kada pa
bundanti krikščionys svarstė,

lažnyčioj. Visiems ki- 
pamaldos buvo Massey

Dėlto ilsėkis ramiai, 
Esi neužmirštas mūs atmintyj.

NUO

LIETUVIŲ
227 Lawrence

Dr. Stanislovaitis

SVETAINĖJE
St., Hartford, Conn.

tokį gražų taikos šalininkų 
nesigynė, darbą norėjo sutrukdyti hitle

rinis bradas.

čarteri
linkui 

nugriautų viską, 
kultūringa ir dora.

Dipukų vardas baisiai viso
je Kanadoje smunka, bet šis 

jų pasirodymas tikrai parodė 
Juos visoje žemumoje. Tiesiog 
širdis skaudėjo, žiūrint į lietu
vius tokioje negarbingoje ro
lėje. Dr. Kaškelio vaiskas tik
rai “kultūringai” pasirodė. 
Kaip skaudu, kad randasi to
kių, kurie duodasi į tokią gė
dą pastatyti.

Viską Matęs

ATŽYMEJIMASLAISVES
JO METU
SUKAKTIES

MONTELLO, MASS.

Philadelphia, Pa
Balandžio - April 21-mą

Įvyks ;

Banketas

Gerbiamieji! Sveikata mums yra už viską brangesnė. 
Todėl prakalbos apie sveikatą yra labai svarbu. Dr. J. 
Stanislovaitis labai paprastoje kalboje, visiems supran
tamai išaiškina sunkias sveikatos reikalu problemas. 
Išgirskite jo kalbą, pasimokinkite. Po prakalbos galėsi
te jam duoti klausimus apie tuos savo sveikatos reika
lus, kurie jums rūpi.

ĮŽANGA NEMOKAMAI. RENGĖJAI.

VAGIŲ VAKARAS
Rengia 

MOTERŲ KLIUBAS IR LYROS CHORAS 
įvyks

Šeštadienį, Balandžio 21 April
R. U. B. A. Hali, 414 Green St.

PRADŽIA 8-TĄ VAL. VAKARE 
ĮŽANGA 50c. c »

Bus šokiia, skanūs užkandžiai ir gėrimai.
? visus i ši gražu parengimą.

RENGĖJAI.

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6-ta kuopa 

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE
Vine ir kampas Main Street - .

PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE 
įžanga 75c

SO. BOSTON, MASS.

Balandžio - April. 21-mą
Įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:30 VAI,. VAKARE

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Bilietas tik 75c. /

WORCESTER, MASS.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Teh Poplar 4110

Balandžio - April 29-tą
Įvyks

Banketas ir Koncertas
OLYMPIA PARK 

(Shrewsbury, Mass.)
PRADŽIA l-MĄ VAL. PO PIETŲ

5 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Bal.-Apr. 20,

Worcester Mass.

ATŽYMEJIMAS LAISVES GYVAVIMO 
40 METŲ SUKAKTIES

Rengia L. D. L. D. 11 ir 155 kuopos

Sekmadienį Balandžio-April 29, 1951
PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. PRAŠOME NESIVĖLINTI

OLYMPIA PARKE
(Shrewsbury, Mass.)

IGNAS KUBILICNAS ČEPONYTENORMA

Bus Šauni Programa, Gera Vakariene
PROGRAMOJE DALYVAUJA ŠIE ASMENYS IR GRUPĖS

Norma Čeponyte, sopranas, Norwoodo Vyrų Ansamblis
iš Worcester, Mass. vad. St. Pau ros

Ona Mineikyte, sopranas, Woncesterio Aido Choro Grupe
iš Montello, Mass. šoks liaudies šokius

Ignas Kubiliūnas, baritonas, iš So. Boston, Mass.

Gerbiamieji! Nepraleiskite šios gražios progos, kviečiame papietauti, pasišokti 
ir išgirsti gražią programą kartu su mumis ir tuom pat' kartu paremsite finansi- 
niaai Laisvę, Jubilėjaus proga, — prisidėsite prie skleidimo apšvietos. — Rengėjai.



ŽINIOS IS LIETUVOS
Lietuvos TSR Valstybinio 

liaudies dainų ir šokių 
ansamblio dešimtmečio 

minėjimas
Vilnius. — Valstybinės fil

harmonijos salėje, Įvyko iškil
mingas Lietuvos TSR Valstybi
nio liaudies dainų ir šokių an
samblio dešimtmečio minėji
mas.

Pranešimą apie dešimties 
metų ansamblio kūrybinio dar-' 
bo. kelią padarė Lietuvos TSR Į 
nusipelnęs meno veikėjas, Sta
lininės premijos laureatas, Lie
tuvos TSR Valstybinio liaudies 
dainiį ir šokių ansamblio meno 
vadovas J. švedas.

Ansamblio dešimtmečio ju
biliejaus proga ansambliečių 
kolektyvą pasveikino Meno rei-1 
kalų valdybos prie LTSR Mi
nistrų Tarybos, LTSR Tarybi- 
nių rašytojų sąjungos, Balta
rusijos TSR Valstybinio choro, 
Lietuvos TSR Valstybinės kon
servatorijos, Vilniaus Valstybi
nio universiteto, Vilniaus Dai
lės instituto, Kauno žemės ūkio 
akademijos, Kauno Me
di cinos instituto, Tary
binės Armijos lietuviškojo 
junginio, Kultūros-švietimo Įs
taigų komiteto, muzikos moky
klų ir kitų meno ir mokslo Įs
taigų atstovai. Buvo Įteiktos 
dovanos ir sveikinimų tekstai. 
Meninės saviveiklos apžiūros Į

Kaunas, vasario 23 d.—Dau
giau kaip mėnesį trukusioje 
įmonių darbininkų ir studenti
jos meninės saviveiklos apžiū
roje dalyvavo 70 kolektyvų.

Gražiai pasirodė “Zefiro” 
tabako fabriko vaidintojai. Ve
terinarijos akademijos, medici
nos darbuotojų ir žemės ūkio 
akademijos chorai, profsąjun
gų klubo kanklių ansamblis ir 
kt. kolektyvai.

TELŠIAI, vas. 23 d. — Me-' 
ninės saviveiklos apžiūroje 
“Masčio” fabriko kolektyvasi 
atliko lietuvių liaudies dainas, 
tarybinių kompozitorių kūri
nius, TSRS tautų šokius, pa
grojo kanklėmis.

Įdomus buvo Anulėnų tary
binio ūkio darbininkų muziki
nio ansamblio pasirodymas. 
Apžiūroje dalyvavo apie 300 
žmonių., 50 geriausiųjų atlikė
jų paskirti į respublikinę me
ninės saviveiklos apžiūrą.

Nauji eksponatai

Organizacijos pasiruošusios 
iškilmingam paradui

Balandžio 18-tos vakarą 
New Yorke įvyko paskutinė 
konferencija pasiruošti Gegu
žės Pirmosios paradui. Fakti- 
nai, tai buvo konferencija ne 
tiek pasiruošimuii, kiek pasi
sakyti, kad jau pasiruošta.

Susirinkimui pirmininkavęs 
kailiasiuvių unijos vadas Leon 
Straus pasakė trumpą įvadinę 
kalbą, pakviesdamas Gegužės 
Pirmos komiteto pirmininką

gegužinei. Jos panašios viena 
kitai, tad čia plačiau1 minėsiu 
tiktai vieną tipišką — kailia
siuvių unijos.

Kailiasiuvių Unijos Jungti
nė Taryba ir visi 14 lokalų 
užgyrė gegužinės paradą. Vi
si turėjo specialius susirinki
mus pasiruošti gegužinei. Jie 
turės 10 milžiniškų floatų ir 
kelis benus. Išleido ir pasklei
dė 15,000 savų lapelių ir dar

Vyrai, vyrai! Kur 
mūšy vyrai?

Stebėjau mūsų chorus Ope
retiniame Festivalyje praėjusį 
sekmadienį (15-tą), Liberty 
Auditorijoje. Visų problema 
ta pati. Mėrginų-moterų gra
žus būrys, taip, kaip ir turi 
būti. Ir šauniai jos dainuoja.

Nenorėčiau, kad šį pasaky
mą kas suprastų, būk vyrai 
neatliko savo prievolės. Tie, 
kurie dainavo, dainavo gra
žiai. Visa bėda tame, kad jų

Brooklyniečiai jau • 
sukėlę $110,000 
taikos laikraščiui

Brooklyniečiai sukėlę 110 
tūkstančių dolerių angliškam 
darbininkų dienraščiui Daily 
Worker. Workeris yra laiko
mas stipriausiu agitatorių už 
taiką.

Vyriausia tuomi rūpinasi 
komunistai. Tačiau supranta- į 
ma, kad su jais darbavosi, jų j 
kampaniją aukomis rėmė 
tūkstančiai ne komunistų. K i-

John Lund filmoje “The Mating Season.” Rodoma 
New Yorko Paramount Teatre. Su juomi vaidina Thel
ma Ritter, Gene Tierney, Miriam 'Hopkins. Vienam

Vilnius, vas. 23 d. — Lietu
vos TSR Istorinis-revoliucinis 
muziejus papildytas 3,600 nau
jų eksponatų, vaizduojančių ge
riausiųjų Lietuvos sūnų ir duk
rų revoliucinę kovą prieš bur
žuazinę fašistinę reakciją," pa
rodančių partizaninį judėjimą 
Didžiojo Tėvynės karo metu. 
Dabar muziejaus stenduose yra

Louis Weinstock pranešti tą, 
kas komiteto jau nuveikta. 
Vyriausiais jau nudirbtais 
darbais yra:

Išleista brošiūra ir jau pa
skleista dešimtimis tūkstančių 
kopijų.

Padaryti guzikučiai, šau
kiantieji į taiką, ir jau pa
skleisti, tik 10,000 šiuo tarpu 
besirado raštinėje.

Išleisti lapeliai ir jau pa
skleisti dešimtimis tūkstančių 
(tų taipgi dar turi raštinėje).

Paimta šapa, kuri dieną ir 
naktį gamina įspūdingus floa- 
tus, plakatus, transparently.

Muzikantų sekcija jau už
registravusi desėtkus benų ir 
orkestrų groti parade.

Pagaminti artistiški parado 
skelbimo plakatai, kurie iška
binti po visą miestą skelbimų 
lentose (billboards).

Gauti leidimai maršuoti ir 
Union Square susirinkti. 
Union aikštėje miestas pasta
tys stebėtojams pastolį, o 
patsai komitetas savo lėšomis 
pastatydins dar du. Ten bus 
pakviesti unijų, kitų dalyvau
jančių organizacijų ir tauti
nių grupių atstovai.

Paskiau organizacijos ra
portavo apie savo paruošas

išleis 25,000. Ir .masiniai mar
šuos.

Komiteto darbui jie Įteikė 
$500.

įspūdingą būrį parade turės 
mokytojai, nežiūrint persekio
jimų. Taip pat maršuos ir kiti 
profesionalai, nepaisydami 
bauginimų raudonbaubizmu.

Panašius raportus pateikė 
drabužių industrijos darbinin
kų ir daugybės kitų organiza
cijų atstovai. Jie sakė, jog jie 
nepaisys unijoje esančių re
akcininkų lermavimo prieš ge
gužinę, maršuos, kaip visuo
met, nes:

“Be veiksmų neišsaugosimo 
taikos ir laisvių, o be taikos ir 
laisvių negali būti gerovės ir 
gyvenimo.”
Maršuos tuo pat keliu

Eisena ir šiemet bus vykdo
ma tais pat keliais, kaip ir 
kas metai—nuo 39th St. ant 
8th Avė. iki 17th St., ant 17th 
į Union Square.

Tautinės grupės, tarpe ku
rių būsime ir lietuviai, priva
lo būti pasiruošę maršuoti 
4 :30, tad turėsime skubėti tie
siai iš darbų. Vietą, kur lietu
viai susirinks, pranešime už 
dienos kitos.

Maršavimas Įvyks antradie- 
'nį, gegužės 1-mą. L. R.

Apie tą nepaprastą pokilį 
šį šeštadienį

apie 20 tūkstančių eksponatų.
Praėjusiais metais muziejų 

aplankė apie 15 tūkstančių 
žmonių.

MB
Literatų būrelio veikla

ŠEDUVA, vas. 23 d. —Vi
durinėje mokykloje aktyviai 
veikia literatų būrelis, kuriam 
vadovauja lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojas D.- Kaz
lauskas ir būrelio pirmininkas 
St. Sadauskas. Būrelio veiklo
je dalyvauja apie 20 mokslei
vių.

Šiais mokslo metais jau su
šaukta 10 susirinkimų. Moks
leiviai Briedis, Poška, Devė- 
naitė ir kiti skaito poezijos 
•bei prozos kūrinėlius, kuriuo
se keliamos aktualios tarybi
nio gyvenimo temos. Būrelyje 
nagrinėjami referatai litera
tūrinėmis temomis. Neseniai 
būrelio narė Kondrataitė skai
tė- referatą “P. Tičinos jubilie
jus,” Sadauskas — referatą 
“Taikos balsas tarybinėje li
teratūroje” ir kt. Būrelis lei
džia sieninį laikraštį, šiemet 
jau išėjo šeši numeriai.

A. Leita.

Buvusi aktorė Hope Hamp
ton Brulatour apsiskundė poli
cijai, kad iš jos buto išvogta i 
$330,000 vertės brangumynų 
jai nesant ndmie. Išnešę su vi
sa saugiąja Šėpele.

Rengdami pramogas, žmo
nės paprastai rašo: “Parem
kite tą, paremkite aną.” Mū
sų vyrai kuklūs, jokio parėmi
mo neprašo. Jie sako ir užtik
rina, kad jų suruoštoji puota 
bus tokia, jog puotausiu) ir 
dainuosim:

“Gersim, broleliai, uliavo- 
sim,

Rytoj šventė, išmiegosim...”
Ištikro, bus proga pauliavo- 

ti ir padainuoti, nes pobūvis 
įvyks šeštadienio vakarą. Se
kamą rytą nereikės skubėti į 
darbą.

Tačiau noriu priminti, jog 
ir vyrų ruošiamai pramogai 
reikia paramos, nors jos ir 
neprašo. Dalykas tame: jeigu 
publika jų darbą įvertins savo 
skaitlingumu pobūvyje, jie 
nesibijos įeiti į bankietų ko
misijas, juos rengti patys. Mes 
turėsime daugiau gražių pra
mogų (ir— čia kalbam, pia ir 
paliekam — gal mums, mote
rims, mažiaui bereikės ateities 
bankietuose dirbti).

Vyrų rengiamasis surprizo 
bankietas (vakarienė su visais 
trimingais ir pridėčkais) įvyks 
jam šio šeštadienio vakarą, 21- 
mą, 8 vai., Liberty Auditorijo
je, Atlantic Avė. ir UOth St., 
Richmond Tiuli. Kaina $3. 
Kviečia visus — vyrus ir mo
teris. Ne vyras.

Darbininkų laikraštis 
išleis specialę 
Gegužinės laidą

mažai. Pavojingai mažai. Vie
niša gretute, ne būriu atsistoję. 
Tokiai padėčiai esant, reikia 
nepaprastai gerų balsų ir šim
taprocentinio susimokymo. O 
labai mažai žmonių gimsta su 
tomis abiemis ypatybėmis vie
name.

Stebi ir galvoji: kas būtų 
atsitikę, jei porą šių choristų 
būtų kas kelyje užtrukdęs? 
Nebebūtų mišraus choro. (Lai
mė, kad dar liktųsi motorų 
choras.)

Visai kita, kada būrys vyrų 
atsistoja, nesilieka jų krašte 
ant estrados tuštumos. Tuo
met visi jaučiasi drąsesniais, 
nes žino, kad “vienas pradės, 
kits padės.” Choro daina ai
dės visame pilnume nežiūrint, 
kad vienas ar keli prilįstų, tū
las užsimirštų ar kad kuris bū
tų dar pasitikimai neišmokęs 
savo dalies.

Ginei jausi savyje, dėl ko mo
terys daugiam pasilaiko cho
re. Gal daugiam laiko turi ?

Perleidus akimis mūsų ai- 
diečių gražų būrį, nuspren
džiau. jog ne laikas, bot pa
mylėjimas dainos ii’ kultūrin
gumas veda i chorą. Aidietės, 
veik išimtinai, dirbančios fab
rikuose, raštinėse ar tobolan- 
kančios mokyklą. Dirbančio
sios šapose turi dar atlikti na
mų ruošą, pagaminti valgį.

! Studentės taip pat turi nami- 
į nes pamokas vakarais, kaip ir 
(Vaikinai. O merginų ir moto
rų apranga, šukuosena reika
lauja daugiau priežiūros ir 
laiko už vyrų aprangą.

Nusprendžiau : nėra pasitei
sinimo vyrams ir berniukams 
dėl nebuvimo choruose. Mūsų 
vaikinai, vyrai privalo stoti i 
chorus; jau buvusieji juose — 
sugrįžti. Ar gali būti kas gra
žesnio už vieno vakaro per sa
vaitę ir retkartinio sekmadie
nio pašventimą liaudies me
nui ir kartu save auklėti me
no srityje?

Vyrai, vyrai! Jūsų laukia 
chorai ir dainą mylinčioji vi
suomenė. D. P.

Angliškas dienraštis Daily 
Worker išleis specialę Gegu
žės Pirmosios laidą.. Jai renka 
pasiskelbimus, sveikinimus. Ir 
bendrai bus padidinta ir paį
vairinta raštais, nors ir pa
prastuose leidiniuose raštų 
netrūksta, bizniškų skelbimų 
jame mažai.

Išeis balandžio 29-tą, sek
madienį. New, Yorke gauna
mas ant standų. S-as.

Grasina pavasariui
Pradžioje šios savaitės Now 

Yorką užklupo šaltas oras. 
Pirmadienį šilimos buvo 41 
laipsnis, antradienį 36.3. Ta
čiau yra buvę šalčiau: 1875 ir 
1928 metais buvo po 28 laips
nius. 0 1896 metais tomis die
nomis buvo po 85 ir 83 laips
nius.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Kruvinasis Ispanijos diktatorius Francisco Franco apžiūri savo armijos parodą. Pa
roda tapo suruošta atžymėjimui 12 metų sukakties nuo Franco diktatūros įsteigimo.

taip jie nebūtų pajėgę tokią
sumą sukelti.

Tačiau kvota dar nebaigta. 
Jie buvo paskelbę, kad jie su-

tarp trijų gražuolių — sunku pasirinkti.

UN viršininkai
kels 167 tūkstančius ir tiki
masi, kad jie tą savo pažadą 
išpildys, gal dar ir su kaupu. 
Laivakroviai ir duonkepiai sa
vo kvotas jau išpildė. Lietu
viškasis Williamsburgas tebė
ra ketvirtuoju.. • G. L

Gengsteris palaidotas 
su visomis apeigomis 
ir šventenybėmis

Paskilbęs visoje' šalyje 
gepgsterio Al Capone Įpėdi
nis Charlie Fischetti tapo iš 
Floridos parvežtas palaidoti 
Brooklyne. Jis mirė Floridoje, 
sakoma, širdies liga, po, to, 
kai Kefauver komitetas ji pa
minėto kaipo vieną vyriausių 
kriminalinio sindikato lyderiu 
visoje šakyje.

Fischetti gavo švento Kry
žiaus Kapinėse vieną gražiau-} 
šiųjų kampelių. Ji ten atlydė
jo iš Our Lady of Peace baž-. 
nvčios, kur kunigas. Peter Lu- 
ciani atlaikė iškilmingas gedu
lo mišias už jo vėlę. Ji lydėjo 
trimis dešimtimis limuzinų. 
Septyniuose vožė gėles. Ap
skaičiuojama, kad gėlės kai
navusios $25,000. Vien tiktai 
jo karstui užklodas iš orchidų 
ir kitų brangių gėlių kainavęs 
$2,500. Palaidotas -pilkame 
metaliniame karste, kainavu
siame $900.

Minioje atvykusių bažny
čion šermenų žiūrėti ir paly-

’dovų nesimatė stambiųjų Į 
gengsterizmo lyderių. Dalyva
vo daugiausia moterys. Ta
čiau būrys detektyvų sukinę-' 
josi tarp jų, ištempę ausi, gal 
išgirs kai ką, iš ko galėtų su-! 
sidaryti savo darbui naujos 
medžiagos.

šeimą lydėjo šeši pasamdy
ti agentai ir visai procesijai 
saugoti buvo atsiųsta 15 poli- 
cistų. L S.

pasitiks taikos 
delegaciją

I
Pasiruošusios nuvykti i 

i Jungtines Tautas reikalauti 
'taikos organizacijų delegaci- 
; jos gavo pranešimus, kad su 
! jomis J. T. viršininkai susi- 
■ tiks, priims jų parodymus.

American Peace Crusade, 
kuri vadovauja vienai iš 5 ar 

i daugiau didžiųjų delegacijų 
žygyje į UN balandžio 19-tą, 

Į skelbia, jog tą pat dieną lan
kysis i UN ir daug mažų dele
gacijų. Visų tikslas tas pats—- 

i reikalauti taikos.

| Nacių nukariavimo 
Šeštoji sukaktis

Amerikiečiai slavai ruošiasi Į 
iškilmingai minėti užbaigimo 
karo prieš nacius šešerių me
tų sukaktį. Newyorkicčių ma
sinis mitingas tam tikslui ren
giamas gegužės 9-tą. 8 vai., 
Yugoslav Hall, 405 W. 41st 
St., New Yorke.

Kalbėtojais turės Howard 
Fast ir Stanley Nowak. Taip
gi girdės tą dieną iš Washing- 
tono sv.grįžusios delegacijos 
raportą. Delegacija siunčia
ma protestuoti prieš atginkla- 

, vimą Vokietijos nacių. 
——————--------------- 1
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Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas. ?

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED—FEMAI1E
Namai moteriškei, kuri ^fageflhės 

prie namų ruošos ir padraugaus su 
senyva moteriške. 4 suaugę, gera 
mokestis kambarys ir atski^ vir
tuvė. Kreipkitės: 8536 Ttfth St., 
Woodhaven N. Y. Tek MI. 2-4565.

(78-79)

Namų darbininkė, lengvas valgių 
gaminimas, pagelbėti prižiūrėti vie
nų vaiką; guolis vietoje. Tel. STill- 
\vell 4-5142. (78-79)

Pranešimas
MINERSVILLE, PA.

LLD 14 Kuopa šaukia susirinki
mą, kuris įvyks sekmadienį, balan
džio (April) 22 d., 2-rą vai. po pie
tų, pas d. Semberienę. Visus narius 
kviečiame dalyvauti šiame susirin
kime. — Valdyba.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PARSIDUODA NAMAS
Canarsie. 1208 E. 94 th St.* 1 šei

mai, 3 miegamieji kambari|K, arti 
subway ir arti krautuvių, su' Vene
tian Blinds, Bendix ir Refrigerator; 
tuojau galima užimti. Nightingale 
9-4218. (78J79)

Aido Choras
Nepaprastai svarbios pamo

kos įvyks šio penktadienio 
vakarą, balandžio 20-tą, 8 
vai., Music Room. Visi nariai 
prašomi atvykti.

Choro Prez.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką 1
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos*

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 /

REPUBLIC BAR & GRRI.
Savininkas \

IGNAS SUTKUS 4d
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 7
Brooklyn, N. Y. 4

Telefonas: Evergreen 4-8174

6 psl.—Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Penk., Bal.-Apr. 20, 1951




