
aip perkūnas trenkė! 
^Nevainikuotas caras 
' atstatytas.
“Vilnius” Malajuose. 
Festivalis sekmadienį. 
Dėl taikos su Japonija.

Rašo R. MIZARA

“Žinia, jog prezidentas 
Trumanas paleido iš vietos 
generolą MacArthurą^ - pasta
rojo oficialinėn būstinėn tren
kė, kaip perkūnas,” praneša 
Associated Press iš Tokio.

Generolas MacArthuras 
buvo, kaip koks nevainikuo
tas caras; jis jautėsi nepalie
čiamu; jis buvo įsivaizdavęs, 
jog visi prieš jį turį lenktis ir 
klausyti tai, ką jis pasako, 
o dažnai jis blogai pasakė ir 
darė.

Tik čiang Kai-šekienei šis 
generolas matė reikalo nusi
lenkti ir rankon pakštelti.

Niekas tikrai nežino, kas 
bus dabar, kai MacArthuras 
tapo atstatytas iš. vietos.
į Vienas, tačiau, žinoma: 
prezidentas Trumanas šį žygį 
padarė verčiamas žmonių rei
kalavimų; jis tai darė, beje, 
ir akstinamas Anglijos, Fran- 
cūzijos ir kitų kraštų.

Neš- MacArthuras ryžosi 
privirti tiek košės, kurios ne
būtų niekas galėjęs išvalgyti.

Anglija, Francūzija, Belgi-
ja, Indija ir kitos valstybės 
prezidento žygį pilnai užgi
na.

Jie 
karo su Ki- 
Tolimaisiais

Nepatiks šis Trumano mos
tas' lietuviškiems klerikalams 
ir socialistams.

Jie pūtė ton pačion dūdon, 
kaip ir MacArthuras; jie rė
kė už pradėjimą 
nija ir su visais 
Rytais.

— Plėsti karą, plėsti karą!
— Šūkalojo marijonų Drau- 
gas^r menševikų Naujienos.

Gi Amerikos žmonės sako: 
^reikia^ baigti karas Korėjoje; 
kreikia gyventi taikoje su kitais 

kraštais, nes visas padorusis
pasaulis nori taikos, o ne ka
ro.

Dabar, kai • MacArthuras 
jau nebevadovas, galgi ir bus 
galima pradėti rimčiau disku- 
suoti apie baigimą karo Ko
rėjoje.

Amerikos žmonėms tai bū- 
. tų mieliausia žinia.

Šiomis dienomis j Malajų 
pussalį atplaukė pasiimti gu
rno tarybinis laivas VILNIUS.

Kur tik šis laivas plaukia, 
visur jis pasauliui' primena 
garbingąją mūsų tautos sosti
nę, vis-didėjančia ir.gražėjan- 
čią!..

Australijos valdžia buvo 
nutarusi pavaryti požemin to 
krašto komunistų partiją.

lWt aukščiausias šalies teis
mas pasakė: nevalia! Partija 
tiW gyvuoti legaliai.x 4

Panamos valdžia padarė 
panašiai, kaip Australijos, bet 
ir to krašto aukščiausias teis
mas panamiečių komunistų 
pariją legalizavo.-

Jungtinių Valstijų žmonės 
I nekantriai laukia, ką mūsų 

•krašto aukščiausias teismas 
nuspręs vienuolikos komunis- 

, tų vadovų byloje.
.. Sprendimas, tenka manyti, 

bus padarytas neužilgo.

šių metų balandžio 14 d. 
vakare Kultūriniame Centre, 
Richmond 'Hill, N. Y., prasi
dės LMS ’ III-čiosios apskrities 
konferencija.

; Ji- tęsis ir sekmadienį.
O po konferencijos Liberty 

Auditorijoje įvyks liaudies 
meno festivalis: chorų, solis
tų dainos, muzika, šokiai.

v

Festivalin prašomi dalyvau- 
tik pidžiojo Niujorko 

žmonės, o ir apylinkių.
*

JohrmFoster Dulles paga
mino projektą taikai įvykdyti 
nu Japonija.
Į Anglijos vyriausybė sako: j<< ir kunkuliuoja.
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i V '. • ••

/

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt, Balandžio-April 13, 1951No. 73

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Metai 41-mfeji. Dienraščio 33-tiejL

KORĖJOS LIAUDININKAI
APSTABDO AMERIKONUS
VIDURINIAME FRONTE
Amerikonai sako laimėję dideli 
rakietinių lėktuvų mūšį

JUBSMEJINIS 
LBISWS VAJUS

MacARTHUR GRĘSĖ 
UŽKURT PASAULINĮ 
KARA, SAKO TRUMANAS
Pavaręs MacArthurą., Trumanas 
siūlo sąlygas taikai Korėjoje

Korėja, bal. 12.— Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai visu įnir
timu gynėsi nuo ameriko
nų, turkų ir anglų viduri
niai - vakariniame fronte 
Yongong ir Yončon srityje, 
truputį į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės. Jie atmušė dau
gumą atakų ir sulaikė ame
rikonus Imdže ir kai kur ki
tur.

Amerikine cenzūra už
gniaužė žinias apie mūšius 
į pietus nuo Hvačon tven

Valdžia pastatė šunim 
ligoninę už $65,000

Washington. — Atominės 
Jėgos Komisija valdžios pi
nigais pastatė už $65,000 li
goninę šunims ir katėms 
Los Alamos’e, New Mexico 
valstijoje. Ligoninė sam
do ir tų gyvulių gydytojus, 
mokėdama algas valdiniais 
pinigais.

Kongreso lėšų komitetas 
kritikuoja tokį šalies iždo 
eikvojimą.

7,500,000,000 dolerių 
atominiams ginklams

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pra
šo Kongresą paskirti jai 
dar 1 bilioną, 210 milionų 
doleTių.

Jei Kongresas patenkins 
prašymą, tai atominiams 
ginklams bus paskirta viso 
jau 7 bilionai, 500 milionų 
dolerių per 12 mėnesių nuo 
1950 iki 1951 metu liepos 
1 d.

DiSalle užtriną kainų 
pažabojimo reikalą

New York.—Kainų kon
troliuotojas Mike DiSalle 
pasakojo biznierių bankie- 
te, kad “kainų kontrolė ne
sulaikys infliacijos — rei
kia kitokio finansinio ir pi
niginio veikimo.” '

Tai atsikalbinėjimas nuo 
kainų kilimo pažabojimo.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vėjas.

projektas negeras; taikos 
konferencijoje turi dalyvauti 
ir Kinijos Liaudies .Respubli
ka; Kinijai turi būti grąžinta 
Formoza.

O Kanados užsienių reikalų 
ministras, Lester B. Pearson, 
pareiškia:

Kanada atsisakys būti 
Jungtinių Valstijų j osma
nu”; tenka laukti Kanados 
vyriausybės pasipriešinimų 
Washingtono politikai.

■ Taigi politinis •gyvenimas 
nestovi ^vietoje: jis burbuliuo- 

kinio.
Dideli būriai rakietinių 

Amerikos lėktuvu ir Korė
jos liaudininkų rusiškų ra- 
kietinių lėktuvų kirtosi 
Šiaurinėje Korėjoje, arti 
Mandžūrijos rubežiaus.

Amerikonai ’praneša nu
šovę 2, o gal 4 liaudininkų 
lėktuvus ir sužaloję 13. Sa
ko, visi amerikiniai lėktu
vai saugiai sugrįžo. Tai 
buvęs didžiausias iki šiol 
rakietinių lėktuvu mūšis 
pasaulyje.

Syrijos lakūnai nušovę 
Izraelio lėktuvą

Kairo, Egiptas. — Syrija 
pranešė, kad jos lakūnai 
nušovė viena iš dvieju Izra
elio lėktuvų, skridusiu bom
barduoti Damaską, Syrijos 
sostinę.
' Atvykęs Egiptan, Syrijos 
komandicrius. .pulk. Ądib 
šišakly sakė koresponden
tams, arabiški kraštai užti
krino Syrijai paramą prieš 
Izraelį.

Tel Aviv, Izrael.—Izrae
liečiai praneša, kad jų lėk
tuvas išvijo du Syrijos lėk
tuvus, skraidžiusius per 
šiaurinį Izraelio ruožtą. 
Nieko nesako apie nuosto
lius oro kovoj.

Jungtinių Tautu komisija 
stengiasi pastoti kelią nau
jam karui tarp Izraelio ir 
arabišku kraštu. L- 4-

Hollywood© aktorius ir 
rašytojas neduoda atsakymu 
‘ragangaudžiii komitetui’

Washington.— Hollywoo- 
do judamųjų paveikslų ak
torius Will Geer ir judžių 
rašytojas Robęrt Lees susi
laikė nuo atsakymų į klau
simus, kuriuos statė Kon- 
gresmanų N e a m e r i kinės 
Veiklos Komitetas:

—Ar priklausėte. Komu
nistų Partijai? Ar remėte 
komunistinį judėjimą? Ko
kius Hollywoodo aktorius 
bei rašytojus pažįstate kaip 
komunistus?

Jiedu pareiškė, jog turi 
konstitucinę teisę neatsaki
nėti ir neliudyti patys prieš 
save. Geer pavadino komi
tetą raganų gaudytojais.

Diena pirmiau vienas ju
džių aktorius, Sterling Hay
den, prisipažino ir apgailes
tavo, kad keletą mėnesių 
1946 metais priklausė Ko
munistų Partijai. 

---- g------
Manila.— Užtikrinta, kad 

Jungtinės Valstijos duos' 
Filipinų valdžiai 15 . milionų 
dolerių paramos iš Mar- 
shallo fondo, kuris kitaip 
vadinamas Ekonominio 
Bend radarbiavimo Admi
nistracija.

SUKELTA $3,194;
DAR REIKIA $6,1106

Garsinimų į busimąjį Laisvės Jubiliejinį Numerį ga
lima gauti.’ Ignas Chulada jau antru kartu prisiuntė 
gerą skelbimų pluoštą. Bus daugiau ,pasigarsinimų, 
sveikinimų Jubiliejiniame Numeryje, tad bus jis įdo
mesnis. Bus daugiau naudos ir biznieriams, kurie gar- 
sinsis. To numerio bus spausdinama daugiau, tai yra— 
platinimui.

Pastaruoju laiku sekamai gavome aukų:
Ignas Chulada, Methuen, Mass, (už garsin.) $23.75
Brocktono Moterų Apšvietos Klubas

per P. Mickevičienę ...... ................  15.00
Leonas iš Connecticut valstijos .................... 5.00
Alex Miknevičius, Brockton, Mass

(minint savo gimtadienį) • •.................. 5.00
Geo. Warrison, Brooklyn, N. Y. ... ........... 5.00
Peter Beržinis, Brockton, Mass......................... 3.00
Frank Kazeliūnas, Bridgewater, Mass...........3.00
P .Mickevičienė, Brockton, Mass............ ... 3.00
J. Stoškus, Brockton, Mass. .<..••...................3.00
F. ir G. Pelekauskai, Montreal, Canada .... 2.00

Kai]) matome, šį kartą dienraštį nuoširdžiai parėmė 
broektoniečiai. Tai dar ne viskas. Balandžio 21 d., 
šeštadienį, vakare, jie rengia bankietą' atžymėjimui 
Laisvės 40 metų jubiliejaus.

Visiems ii' visoms tariame širdingai ačiū už aukas!
Laisvės Administracija

Amerika nesutinka priimt
Kiniją j derybas dėl 
sutarties su Japonija

Washington. — Amerika 
priešinsis Anglijos pasiūly
mams priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į derybas 
dėl taikos sutarties su Ja
ponija ir sugrąžinti Kinijai 
Formozos salą.

Korespondentai u žklausė 
valstybės departmento at
stovą M. J. McDermottą 
apie tuos anglų pasiūlymus. 
Jis atsakė, kad Amerikos 
valdžia nepakeitė savo poli
tikos tais klausimais; vadi
nasi, ji atmeta Kinijos da
lyvavimą taikos ' sutarties 
derybose su Japonija ir 
pripažįsta čiang Kai-šekui 
Formoza.

Sugrįžęs iš Japonijos, de
mokratas kongresmanas 
Wm. J. B. Dorn pranešė,

Sen.Tobey ‘pagavoj užrekordavo 
prieštaraujančius Trumano 
pareiškimus per telefoną
\ / ,

Washington. — Repūbli- 
konas senatorius Charles 
W. Tobey prisipažino, kad 
jis užrekordavo fonografi- 
nėse plokštelėse du prez. 
Trumano pasikalbę j i m u s 
per telefoną su juo.

Prezidentas pyksta; sako, 
Tobey “skandališkai,” ne
leistinai pasielgė.

Prisitaisęs rekordavimą, 
sen. Tobey užklausė prezi
dentą apie politikierius, ku
rie ’už atlyginimą (kyšius) 
išgauna bizniams paskolas 
iš valdžios Reconstruction 
Finance Korporacijos, Prez. 
Trumanas atsakė “žinąs, 
jog daugelis Kongreso na
rių gavo apmokėjimą už 
patarnavimą bizniams,” iš
gaunant valdines paskolas/ 

kad generolas MacArthu
ras sakė jam: atlaikyti For
moza nuo Kinijos komunis
tų yra. gal net svarbiau, ne
gu apginti Francija. ir va
karų Europą nuo Sovietų.

Palermo, Sicilija. — Dar
bo unijos paskelbė 15 minu
čių streiką Palermo mieste, 
protestuojant, kad Ameri
kos marinai iš karinių lai
vų išlipo krantan ir marša- 
vo, darydami pratimus. Ta
tai jiems leido Italijos val
džia . !

Komunistiniai italų laik
raščiai smerkia jankių ma
rinų atvykimą kaip “įsiver
žimą į Italijos žemę”-; sako, 
“2,500 girtų marinų” muš- 
travosi.

Antrą kartą sen. Tobey 
kalbėjosi apie tai su prezi
dentu, per telefoną mėnesiu 
vėliau. Tada Trumanas jau 
sakė “neturįs jokių paro
dymų,” kad kongresmanai 
bei senatoriai padėjo biz
niams gauti valdinių pasko
lų už tam tikrus atlygini
mus.

Tai šie prezidento prieš
taravimai užr ekorduoti 
plokštelėse.

Agru, Indija. — Indijos 
ministrų pirmininkas Neh
ru pareiškė, jog jis nesu
tinka su turiniu rezoliuci
jos dėl Kashmiro klausimo 
išsprendimo. Rezoliuciją pa
siūlė anglai - amerikiečiai 
ir ji.dabar yra Jungtinėse 
Tautose.

Washington.—Prez. Tru
manas vėlai trečiadienio 
vakare per radiją pareiškė, 
kad generolo MacArthuro 
pasimojimai gręsė sukelt 
trečią pasaulinį karą, todėl 
prezidentas su “giliu asrhe- 
ninių apgailestavimu” pa
šalino MacArthurą iš ko
mandos Tolimuosiuose Ry-- 
tuose.

MacArthuras* reikalavo 
bombarduot Kinijos lėktu
vų aikštes Mandžūrijoje ir 
siūlė, kad Čiang Kai-šeko 
kinų taurininkų armija iš 
Formozos salos užpultų Ki
nijos Liaudies Respubliką. 
O toki žygiai “labai gręstų 
užkurti trečią pasaulinį ka
rą,” sakė Trumanas.

“Aš gi esu įsitikinęs, — 
tęsė prezidentas,—kad mes 
turime stengtis apriboti 
karą, kad jis neprasiplėstų 
už Korėjos sienų; , nestaty
ti šią šalį ir laisvąjį pasau
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republikonai kelia ermyderj 
del MacArthuro prašalinimo

• }
Washington. •— Dauguma 

republikonų senatorių ir 
kongresmanų karštai trukš- 
mauja prieš prez. Trumaną, 
kad jis pavarė gen. Mac
Arthurą. ’ '

Republikonų vadai kon
gresmanas Joseph Martin 
ir senatorius Kenneth 
Wherry nasiūlė rezoliuci
jas, kviečiant MacArthurą 
kalbėt jungtinėje sesijoje 
Kongreso Atstovų Rūmo ir 
Senato, dėstyt, kaip turėtų

Kongresmanai atmetė biliy, 
reikalaujanti atidėt 
gabiųjų studentų draftą

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas atmetė val
džios pasiūlymą atidėti 
draftavimą studentų, kurie 
mokinasi geriau negu vidu
tiniai ir kurie* išlaikys tam 
tikrus gabumų kvotimus.

Kongresmanai kartu pri
ėmė pataisymą prie versti-- 
no rekrutavimų biliaųs, kad 
studentai galės imti tokius 
kvotimus, bet vietinės dvaf- 
to komisijos naudos kvoti
mus tiktai kaip žinias, ka
da' spręs, ar studentui ati
dėti karinę tarnybą, ar ne. 
Taigi net geriausiai išlai
kyti kvotimai patys savai
me neatidės studento re- 
krutavimą.

Blankas kvotimų aplika
cijoms studentai gali' tiktai 
asmeniškai gauti iš vietinių 
drafto komisijų.I

San Gabriel, Calif.— Ne
žinias kas ant stulpo pako
rė Trumano pavidalą.

London. — Anglijos sei
mas entuziastiškai sveikino 
žinią apie MacArthuro pa
šalinimą.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond HUI 19, N. Y. 

Tel. Virginia 9-1827-1828.

lį į pavojų be reikalo, ir 
pastoti kelią trečiam pa
sauliniam karui.”

• * i • r *

Taikos pasiūlymas
Trumanas siūlė taikoš 

derybas Korėjos k a r u i 
baigti, pareikšdamas:

“Mes visuomet esame pa
siruošę tartis dėl taikos 
atsteigimo toje srityje. Bet 
mes nedarysime užgerini- 
mo. Mes norime tiktai ti
kros taikos, kuri galėtų bū
ti ' pasiekta sekamais pa
grindais :

1. Mūšiai turi . būti su
stabdyti.

2. Reikia padaryt užti
krinančius žingsnius, kad 
mūšiai vėl neišsiveržtu.

3. Turi būti padaryta ga
las užpuolimui-.”

Prezidentas sakė, kad ir 
iki šiol amerikonai kovoja 
prieš “užpuolusius” Pietinę 
Kūrėją komunistus.

būti vedamas karas prieš 
kinus ir šiaurinius korėjie
čius. ’ . . •

Slaptai susirinkę republi
konų vadai taipgi svarstė 
siūlymą Kongresui apakl- 
tint ir pašalint prez. Tru
maną ir jo valstybės sekre
torių Deaną Achesoną.

Daugelis republikonų rė
kavo, kad prezidentas, pa
varydamas MacAr t h u r ą, 
“užgerina komunistus” Azi
joje.

Daug tautų džiaugiasi 
kad MacA. pavarytas

. Paryžius.—Francijos val
džia pareiškė džiaugsmą, 
kad prez. Trumanas pašali
no MacArthurą iš Tolimųjų' 
Rytų komandos.

London. — Ne tik darbie- 
čiai Anglijos valdininkai, 
bet ir konservatų vadas 
Winston Churchill, buvęs 
premjera^, užgyrė padary
mą. MaArthuro.

United Nations, N. Y. — 
Didžioji dauguma Jungti
nių Tautų atstovų lengviau 
atsikvėpė, kad prez. Tru
manas pašalino MacArthu
rą.

Formoza. — ^Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai nusi
minę, kad Trumanas atėmė 
komandą iš jų prieteliaus 
MacArthuro.

Tokio.' — Japonijos val
džia apgailestauja MacAr
thuro kaip savo patrono.

Bonn, Vokietija. — Ge
nerolas Eisenhower sakė, 
MacArthur neturętų grįžt 
Amerikon, nes jo grįžimas 
palaikytų žalingus šalies 
vienybei kivirčus.
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KUNDIKAMS
Kanadiškiame Liaudies 

! Balse skaitome:
I Praėjusiame Liaudies Balso

i numeryje tilpo korespondenci-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

vo tik tokie zokonai; pava
pi jonai, tarei jonai ir gru
bi joną i ! Dacol!

—O marijonai?
—Krajuje nebuvo nei 

irijonų; tik Amerikoje jfje ’ 
j atsirado. O kas gi tie pran- 
’ ciškonai ? «

—Tie, ką šiušų neturi;

nesutinka 
liberalais, 
nesutinka

basi vaikščioja.
—Basi ?!

reikia'
I ja iš SucWurToj’'kurioj iškelia-

“TĖVYNĖS SARGAS”
Viename klerikalų 

raštyje skaitome:
“Tėvynės Sargas,“ kultūros, ■ 

visuomenės, politikos ir socia- 
pirmą 

kartą pasirodęs 1896 m. Ma
žojoj Lietuvoj. antru kartu 
1917 m. Vilniuje, trečiu kartu 
1Q47 m. Vokietijoje, toliau 
bus leidžiamas Chicagoje. Jį

Paleidus MacArthurą—likviduoti jo politiką; 
baigti karą!

x .Generolas MacArthuras, prezidento Trumano įsąky-
• mu, tapo atleistas iš visokių pareigų, o jo vieton paskir-
; tas leitenantas generolas Matthew B. Ridgway.

MacArthuras buvo atleistas,' reikalaujant Amerikos 
žmonėms, reikalaujant šaltojo karo sąjungininkėms, An- 

' glijai, Fęancūzijai ir kitoms šalims.
MacArthuro buvimas Japonijoje, jo bičiuliavimasis su.linių mokslų žm 

Čiang Kai-šeku ir kitais liaudies priešais Tolimuosiuose 
Rytuose, jo vadovybė karui Korėjoje buvo pražūtingą 
pasauliui ir Amerikai.

MacArthuro politika buo žalinga politika, iš kurios
* puses nežiūrėsi. /
" MacArthuro atleidimas iš visų pareigų, taigi, yra 
. sveikintinas.

Likvidavus MacArthuro vadovybę Japonijoje ir Ko
rėjoje, dabar reikia eiti prie baigimo karo Korėjoje.

las policijai žinoti, kas perka 
Liaudies Balsą? / O jeigu iri 
žinotų, tai kokia nauda iš tol 
būtų? Laikraštis legalus, jo 
skaitymas nėra joks nusižen
gimas.

Liaudies Balsas 
su k onser vatais, 
Bet ir konservatai
su liberalais, liberalai su kon- 
servatais, socialistai su vie-1 
nais ir kitais. Mes propaguo
jame idėjas, paremiame \j u de

lnas biaurus skundikų darbas. jjmus, kurie mum? atrodo ge-
Reikia pasakyti, kad tokių pjausi. Mes 
skundikų yra ne vien Sudbu- 
ryje. Mums yra žinoma, kad 
skundikai dirba Hamiltone,

I Winnipege,' Toronte ir kitose 
I vietose. Jie matomai įsivaiz- 
Į duo.ja, kad ir čia, kaip kad 
i buvo Lietuvoje, užteks įskųsti 
■žmogų, kad jis skaito pažan- 
I gią spaudą ar priklauso lais
voj’ organizacijoj, ir jį jau 
uždarys. Labai negražus ir

tą atlieka vos koją įkelę žmo
nės prieš senus Kanados pilie-

vas: Du. O. Labanauskaitė, j 
red. L. šimutis, I)r. Vi. Vilia- 

Į m as, 
„ „ , . _ Iv.
Generolas Ridgway andai teisingai pasakė: karas Ko- i fli< 

rėjoje galįs tęstis ir tęstis.
Militariniais veiksmais šis karas nebus užbaigtas; jį’ 

tegali užbaigti tik politiniai veiksmai.
< Tai aišku kiekvienam, kuris nori suprasti.

Amerika Kopėjoje pražudė daug žmonių gyvybių, daug 
turto, o nieko teigiamo per tuos veik dešimtu mėnesių 
nepasiekė.

MacArthuras norėjo dar karą išplėsti; jis siekėsi 
dar daugiau žmonių ir turto paaukoti karo dievaičiui.

Bet .jie tepa savo vardą vi
sai bereikalingai. Buvo tokių 

Kan. 1 atsiradę ir anksčiau. Sykį jie 
atsiuntė visą būrį policijos su 

Į vežimais i Lietuvių Literatū- 
. ros Draugijos Toronto kuopos 
susirinkimą. Tuomet komunis-

Rcošiamas 
įdomus sąsiuvinis.

1896'metais Prūsuose lev
itas Pėvynės sargas buvo parįjja buvo uždaryta, tad 
j aitriai nusiteikęs už cariz-

[ Lietuvoje. rl 
tuomet puolė tuos

• kovojo prieš carizmą, 
Lietuvos laisvę.

\usijoje ir
laikraštis

kurie 1 zacijos 
už

tai komunistu
Policija, suradu- 

oi’gani- 
išė.jo

susirinkimas.
si, kad tai literatūros 

susirinkimas,
pasipiktinusi s k u n d ė,jais.
Skundėjai neteko vardo ne 
tik tarp lietuviu, bet ir pačioj

remiame refor
mas, mes remiame judėjimą 
už taiką. O kas tame bloga? 
Daug tų reformų jau įgyven
dinta ir vykdoma pačios val
džios. O1 kas bloga, kad mes 
stojame už taiką?

Pas mus, Amerikoje, sme-1 
toniškieji dipukai ir jų tai- j 
kininkai taipgi daro viską 
pažangiajai spaudai ir or
ganizacijoms pakenkti. 
Anot Liaudies Balso: “Lais
vas žodis yra didžiausia 
jiems kliūtis. Jie negali 
apgaudinėti žmones ir už
nerti jiems fašistinį apina- 
srį. Jie už tai ir nori su
laikyti žmones nuo skaity
mo laisvos spaudos.”

O vistik ateis laikas, kai 
tų visokių niekadėjų klas
tingi skundai ir provokaci
jos bus atidengta.

Prastai jie tuomet jausis!

Laikas jau, labai laikas rimtai pradėti derybas dėl ka- dienų “tėvyn 
1 ro baigimo Korėjoje, dėl ištraukimo iš ten visų svetimų L '

pręsti savo vi- i šauti, taip pat pulsarmijų, del palikimo Korėjos žmonėms s 
dujinius reikalus patiems.

galima drąsiai prana- 
' ; tuos, 

| kurie kovojo prieš carizmą,

naginėm apsiauna.
Aš Blynui klumočinau, 

kad man pranciškonų.zoko- 
nas nepatinka. Kodėl jie 
turėtų vaikščioti basi arba 
su naginėmis;-šiušų užten
ka. Bet jis man:

—Tai tau ir "marijonai 
nepatinka?

—Marijonai man geriau 
patinka, be' jie turi genero
lus. Atsimenu, jų vienas 
vyskupas, rodosi, Bučius, ir 
barzdą nešioja, lyg tikras 
vyras i ' • •'

—Tik bloga,'kad tie jų ge
nerolai į vainą meina—bijo
si vainos, kaip velnias šven- 
tyto vandens; jie tik kitus 
ragina j vainą eiti ir muš
tis.

—Dėl to, kad jie, yrk 
smart!—atsako B lynas.į/ A •

—Tai kokia čia bus jų ta 
nauja gazieta? .

—Man zokristijonas sžrfcė 
šitaip: Darbininkas, žinios 
ir Amerika susiženys į trąi- 
cę šventą ir ji be sopulių , 
pagimdys vieną, gerą.ir la
bai šventablyvą gazietą, 
kuria leis pranciškonai.

—tie... basi?
—Jes!

laik-

Aną dieną mes klausėmės per radiją vieno komenta
toriaus kalbos-komentatoriaus, kuris turi artimus sai- • • I • * •
tus su Washington© vyriausybe. '

Jis kalbėjo' dar tuomet, kai nežinojo, 'ar MacArthuras 
bus atstatytas iš vietos-

Jis jį kritikavo. , ' , •

i bet jie nebedrįs carizmo gar-!
I binti, nes jo nebeliko ir jis

ir kels i padanges lietuvių

APIE AUSTRALIJĄ
Tūlas dipukas kanadiš-1 

kiame Kardelio laikraštyje I 
rašo a’pie Australiją:

Didumu Australija prilygs
ta vakarų, vidurio ir rytų Eu
ropai drauge paėmus. Opti-

Kiitikavo ne už tai; kad MacArthuras nori pradėti
karą prieš Kinijos Liaudies Respubliką. Ne!

Kpmentaforius jį kritikavo už tai, kad MacArthuras 
nori ne laiku karą pradėti, — karą, kuris galįs įvelti 

■, Ameriką į neišeinamąjį labirintą.
Štai, kain tasai komentatorius samprotauja: Jeiguimištai sako, kad šis žemynas 

šiandien Amerika pradėtų karą, kaip nori MacArthu- galėtų išlaikyti loo milionu 
ras, su Kinijos Liaudięs Respublika, tai, ilgainiui, į tą gyventojų. Bet mokslininkai, 
kar^ gali įsikišti ir Tarybų Sąjunga, kuri turi padariusi I apskaičiavę rąaitinimosi ir ki- 

• specialiuos sutartis su Kinijos Respublika. T. Sąjunga | tasi l<ra,sto sąlygas,^prieina iš
gali kariauti prieš Ameriką Azijoje, bet ji gali nepradėti i

‘ karo Europoje. Jei tai]) būtų, tai Anglija, Francūzija ir|™
kitos Atląpto Pakto šalys atsisakytų skelbti Tarybų Są
jungai karą; neleistų jos amerikiniams lėktuvams tu-
r.eti pas save bazių, iš kurių jie, lėktuvai, .galėtų vai-

Įp‘'sinti'atomo bombomis Tarybų Sąjungą. Tos europinės
šalys ,anot komentatoriaus, netiesiogiai padėtų Tarybų
Sąjungai, o Amerikai vienai reikėtų prieš Kiniją ir Ta- 

f/rybų Sąjungą kariauti.
; • Neturint arti europinės Tarybų Sąjungos bazių lėk

tuvams, Amerika negalėtų naikinti atomo bombomis T. 
Sąjungos miestų ir pramonių.

Mes turį palaukti, kol Amerika pasigamins bombo
nešį “52,” kuris galės vienu skridimu apskristi visą že- 

» mes kamuolį. Tik tada Amerika galės pati viena, be 
f europinių sąjungininkių, kariauti ij; griauti Tarybų Są- 

jungos miestus!
Tašą j komentątprius, kaip mątppie, IVĮapArĮhurą kri

tikavo ne ųž tai, kad jjs nori karo prieš Kinijos Liaudies 
Jtespublįką, bet už taį, kad jįs peranksti to karo nęri!

Matyt, tokia nuomonė vyrauja ir Washingtono valdi
niuose rateliuose; matyt, dėl to Truipąnąs MacArthurą

E ir atstatė.
. Iš to viską išvada išplaukia tokia: AiapArthuras atsta-
tyĮąg, bot imperįaĮį^tįnč politiką Washingtone• pasilieka.

- ' Jeigu MacArthuras atstatytas, o karas Korėjoje tebe- 
sį£ęs, tai naudos nebus niekam: nei Amerikai, nei pa
sauliui. ' ■ ■ ,

* lį|vądų, kad Australija gali iš- 
l maitinti tik 2.0 milionu žmo
nių. šiuo tarpu Australija be
turi tik 8 milionus gyventoju.

Pasirodo, 
taip ir ant 
Jungtinėse Valstijose, Ar
gentinoje, Brazilijoje, taip 
ir Kanadoje: smetoniškieji 
niekšai, lietuviškieji kry
žiokai, visur skundžia, vi
sur bando liežuviu ir kitaip 
“pasidarbuoti,” kad pakenk- 

i tų progresyviam žmonių 
! judėjimui, progres y v i n e i 
I spaudai.

Toliau:
Skundikai pyksta, kad Liau

dies Balsas plačiai skaitomas. 
Jie nori sukelti nuomonę, kad 
pavojinga skaityti 
policija žinanti net 
rie perka pavienius 
liorius. Tai aiškiai 
dipukams, kurie perka pavie
niais egzemplioriais. Jie nori 
atbauginti dipukus nuo Liau
dies Balso. Ir koks gi reika-

“kaip danguje, 
žemės,” kaip

tuos, ku- 
egzemp- 
taikoma

LENKAI NORĮ 
LOZORAIČIO

Vienas lietuviškas 
rastis cituoja detroiriškį
“Dziennik Polski,” kuriame 
rašoma, jog tūli lenkai pa
bėgėliai siūlą Stasį Lozorai
tį kandidatu prezidento vie
tai būsimajai fašistinei Len
kijai, kurią lenkai pabėgė
liai mano kada nors ir vėl 
valdyti.

Kaip žinia, Smetona pali
ko Lozoraitį savo įpėdiniu 
—pagal “Kybartų ♦ aktą.” 
Dabar Lozoraitis Romoje.

Na, ir kažin kodėl tie len
kai fašistai tokie naivūs,— 
kodėl jie nesiskiria sau 
kandidatu prezidento vietai 
tokių žypiūnų, kaip Pakš
tas, JUrgėla?!

Tai būtų prezidentai!
Naujienos pataria lenkams 

fašistams atsisakyti “uni
jos” su Lietuvos fašistais: 
jos, beje, pataria jiems pa
miršti ir -Vilnių, kurį Nau
jienos jau seniai pamiršo.

Aš turiu Bruklyne du ge
rus frentus: Čalį Puslapį ir 
Saimoną Blyną.

Puslapis yra smart vyras, 
ale labai menkas, ba daug 
mislina.

O Saimonas Blynas—jau 
senas ir nezdarovas, ale dar 
gali vaikščioti.

Čalis Puslapis daug žino 
iš 'knygų ir gazietų, o Sai
monas Blynas daug žino iš 
Bruklyno bobų, ba jis su 
jomis dažnai kalbasi. O bo
bos daugiau žino už visus!

Kaip man reikia mokslo 
gauti, tai’einu pas Čalį Pus
lapį, o ‘kaip reikia naujienų 
gauti—ieškau Saimono Bly
no.

Aną dieną aš stovėjau ant 
Junion avenės, netoli mo- 
nopolio, ir nežinojau, ką su 
savim daryti. a Žiūriu, atei
na Saimonas Blynas.

—Aląu! .
—Alau!
—Kaip einas?
—Kaip treinas!—atšauna 

jis.—Laukiu čekio.
Saimonas Blyną# gyvena 

ant relyf, tai laukia čekio, 
kaip kapitalistas vainos.

—Ar girdėjai?— klausia 
, jis manęs.

—Kad tu nieko nepasa-“ —■ 
kei, tai ką aš girdėsiu. šventably
.—Turėsime naują gazie- j vikus.keikia smarkiau;Kaip 

tą—pranciškoną.
—Sapnuoji?
—Anistigad, nesapnuoju! 

Pranciškonų zokonas nori 
uždėti n'aują gazietą Bruk
lyne, ba šita, Amerika, jau 
su farmazonais eina.

Nusistebėjau!
— Kas tas pranciškonų 

zokonas; aš jo krajuje nie
kur negirdėjau. Atsimenu, 
krajuje buvo jazavitai.. ir 
marijavitai, bet lietuviai 
prieš juos buntą sukėlė ir 
išvijo. Mūsų parapijoje bu-

1 MacArthūro politika Japonijoje ip bendrai Tolimuo
siuose Rytuose buvo pragaištinga politika.

Japonijoje jis palaikė karo kriminalistą monarchą Hi
rohito; Japonijoje jis liaupsino kitus karo kriminalistus, 

j. - atsakomingus už Perlų Uostą ir karą prieš Ameriką. 
%: Japonijoje jis tvirtino kapitalistų klasę ir žiauriai puo-

- Jė darbininkų judėjimą.
Jis bičiuliavosi su Čiang Kai-šeko klika, taip neapken

čiama Kinijos liaudies, kinų tautos.
Jis bičiuliavosi su visokiais Tolimųjų Rytų liaudies 

•priešais, — priešais tautų, kovojančių dėl tautinio išsi- 
> laisvinimo, dėl savystovaus, demokratinio gyvenimo.

Su MacArthuru ranka rankon ėjo (įr tebeis) Amerikos 
" reakcininkai.

Kadzjuo greičiau šis “incidentas” būtų užbaigtas, tai

.Generolas MacArthur ir gen. Ridgway pribuvo j fron
tą prie pat 38-tošios paraleles ir tėrhijo, kai Amerikos 
armija veržėsi i Šiaurinės Korėjos teritoriją.

° ‘ ‘ v .mūsų krašto vyriausybe dabar tuojau turėtų griežtai 
pakeisti savo politika Tolimuosiuose Rytuose; ji turėtų 
visų pirmiausiai baigti karą Korėjoje. Ji turėtų pripa
žinti Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę; ji turėtų 
stoti už tai, kad naujoji Kinija būtų įsileista į Jungtines 
Tautas.

Likvidavus MacArthuro I vądovybę Tolimuosiuose Ry
tuose, tenka likviduoti visa, jo politiką, pragaištinga visų- 
pirmiausiai pačiam mūsų kraštui! • ,

Vieno kunigo sūnaus laiškas 
iš Korėjos

Neseniai Chicagoje įvyko 
labai svarbi įr įdomi CIO 
United Packinghouse 
Workers unijos distrikto 
konvencija. K o n vencijoje 
buvo smarkiai kalbėta apie 
taiką ir už taiką. Konven
cija vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad “pasaulio proble
mas visos didžiosios valsty
bės rištų pagalba konferen
cijų ir susitarimo.”

Šios unijos konvencijoje 
buvo pasakyta labai jaus
mingų, nuoširdžių prakal
bų. Buvo nurodyta, kad ko
voti už taiką nėra ir negali 
būti priešinga nei CIO, nei 
Amerikai. Taikos reikalas 
yra visų reikalas. Už tai
ką reikia kovoti visiems.

Charles Proctor, Swift lo- 
kalo. skundų komiteto pir
mininkas, pareiškė: “Tūli 
žmonės primeta man ban
dymą nuginkluoti Ameriką. 
Broliai ir' seserys, aš stoju 
už nuginklavimą viso pa
saulių !”

Bet gal įspūdingiausią 
prakalbą pasakė protestan
tiškas kunigas W. J. Har-

ris. Jis sakė, kad jis ne
seniai gavo laišką iš Korė
jos nuo savo sūnaus. Harris 
sako: “Šis vaikas visą sa
vo gyvenimą nėra nieko už
gavęs . Bet dabar jis rašo, ; 
kad jis jau užmušė, daug 
žmonių ir turės dar dau
giau užmušti, — ųebent kasj 
nors jį užmuš pirma!”

Taip jaunus žmones pa
keičia karas. Štai kunigo 
vaikas, kuris visą laiką bu
vo mokinamas vadovautis 
Penktuoju Prisakymu “Ne
užmušk.” Namie būdamas 
pas tėvą jis tam tvirtai ti
kėjo. I^abar jis rašo, kad 
jis savo ranka jau yra nu
dėjęs daug žmonių ir dar 
daugiau turės nudėti, jeigu 
kas nors pirma jo neužmuš!

Tik galima įsivaizduoti, 
kaip jaučiasi šio jaunuolio 
tėvas kun. Harris . Jis sa
ko, kad kiek dar jame yra 
spėkų ir energijos, jis viską 
paaukos kovai už baigimą 
<ąro Kerėjoje, už atstęigi- 
mą ir išlaikymą pasaulinės 
taikos. , ĄmeriĮ$ppas

zietos?
—Nežinau, gal Pranciš

konas.
—Pranciškonas Basas, ar 

taip? . |
—Aš taip mislinu!
—Tai ką Bostono davat

kos skaitys, kaip iš ten Dar- 
! bininkas bus išmuvytas?
1 — Keleivį. Jis dabar Ura 
šventablyva gkziefca; bovše- 
---- ,-------- —- ------7 T —p 
Darbininko pralotas. \ , I 

—0 iš kur pranciškdnai 
gaus pinigų gazietai leisti?

—Aptaksuos davatkas ir 
kunigus.

—O jei šie neduos?
—Tada—gudbai!
—Ar pranciškonai nešio

ja kelnes? '
—Nežinau,—atsakė Bly

nas. — DaT jų pei vieno ne
mačiau. Gal nenešioja. O 
gal vaikščioja su andaro- 
kais.

Dar būčiau kalbėjęsis su 
Saimonu Blynu, bet jis nu
siskubino ieškoti savo re
lyf čekio.’

Nepadyvinu, žmogus su
vargęs.

Susitarėme mudu kitą sy
kį daugiau pasišnekėti.

O dabar gudbai! .
' Džimis šmotas?* •

fesliua miesto 
lietuviams

Greitu laiku spausdinsi
me Laisvėje Nashua mies
to lietuvių istoriją, kurią 
parašė ilgai gyvenęs tame 
mieste lietuvis darbininkas.

Prašome Laisvės skaity- r 
tojų pasakyti kitiems lie
tuviams, kad jie įsigytų 
tuos Laisvės numerius, ku- ‘ 
r juose tilps tas įdomus rąs
tas. Redakcija

Syngman Rhee prašo atiduot 
jam Šiaurinę Korėją

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų . 
prezidentas Syngman Rhee, 
minėdamas savo 76 metų į 
amžiaus sukaktį, ragino 
amerikonus užimt , visą i 
Šiaurinę Korėją ir ihduotįl 
jam/. . \ /

2 psl.-Laisvė (Liberty, & Į951 '



HKIEfiSWMNew Yorko Times apie Sovietų 
plotą ir jų gamtos turtus

Įžymusis 
lietu vos mokslininkas

Vanagai, kurie išsižiojimu 
ginasi nuo vasaros karščių

New Yorko Times žur
naliniame savo skyriuje, be 
kitko, išspausdino tokių ži
nių apie Sovietų Sąjungą:

Plotas. — Sovietų Są
junga turi 8 milionus, 500 
tūkstančių ketvirtainių my
lių plotą; tai didžiausias 
pasaulyje nuolatinis vienos 
vyriausybės valdomas plo
tas. Sovietų šalis yra 7,000 
mylių ilgio nuo Kaliningra
do iki rytinio Sibiro galo, 
arti Alaskos, ir turi 3,000 
mylių pločio nuo šiaurės iki 
Afganistano sienos. Sovie
tų žemė yra beveik trigu
bai didesnė už pačias Jung- 
|tin^ Valstijas, neskaitant 
amerikinių teritorijų.

ipamtiniai turtai.— Sovie-

Keisti dalykai
Philadelphia, Pa. — Poli

cija pagyrė jauną vyruką, 
kad jis padėjo pagauti du 
piktadarius, kurie išplėšė iš 
fabriko pasiuntinio neša
mas darbininkams algas. 
Greit po to policininkai su
ėmė tą vyruką už 90 centų 
išplėšimą iš žmogaus gat
vėje.

krautuves

Honolulu. — Buvo suim
tas žmogus už degtinės 
krautuvės apiplėšimą ir ne
tyčia pasisamdė pavojingą 
advokatą. Tas advokatas į 
buvo apiplėštos 
savininkas.

Muncie, Indiana. — Vie
nas šio miestelio pilietis per 
laišką laikraštyje kaltino 
policiją, kad nesuvaldo pik
tadarių. Netrukus po laiš- į 
ko išspausdinimo tas pilie
tis buvo areštuotas kaip 
“seifų” sprogdintojas, plė
šiant pinigus iš jų.

Petersburg, Virginia. •— 
Vienas žmogus nupirko 2,- 
180 akmeninių paminklų 
nuo apleistų kapinių ir pa
sistatė iš jų namus.

Chicago. — Vienas vyras 
pasidarė knygoms šėpą iš 
1,493 medinių špūliukių, 
kurios buvo išmetamos iš 
drabužių siuvyklų į atmatų

^/Chicago. — Miesto poli
cija sutirpino atimtus per 
eilę metų iš gengsterių gin
klus ir iš tos medžiagos nu
liejo medalius, kurie duoda- 

, mi pasižymėjusiems gengs
terių medžiotojams.

Bdddenden, Anglija.—Vie
nas kalvis pasidarė sau 
dantis iš aliumino atmatų.

Live Oak, Californija. — 
Areštuotas už namų pade- 
giojimą, žmogus tarėsi nesi- 
gailįs, kad sučiuptas, nes jis 
serga reumatizmu ir žino, 
jog kalėjime bus tinkamai 
gydomas.

Los Angeles, Cal.— Kuo
met viena moteris per teis
mą persiskyrė nuo savo vy
ro, tai jis apsivedė jos mo

Washington. — Laivyno 
departmentas suspendavo 

ue-r w ' - šproginių žinovą dr. Ste-
užgrobė gemblerišką “slot”. pheną Brunauerį kaip “nu- 

I mašiną ir atidavė Wiscon- žiūrimą pavojų” šalies ap- 
| sino Universitetui. Alge-J gynimui.

tų Sąjunga yra gausinga 
svarbiausiais g a m t iniais 
turtais. Iškasamais savo

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentas 

mineralais jinai prilygsta Ju_°.zas Matulis Yra pasižy-
Jungtinėms Valstijoms. 
Stokuoja tik keleto svarbių 
medžiagų, kaip kad gamti- tiktai nepaprastasis savo ga- 

molybdenas! bumais ir pasiryžimu pasie-nė guma, eina, 
ir uraniumas. Sovietų miš
kai užima daugiau kaip 1 
bilioną, 500 milionų akerių 
plotą, kas sudaro penktada
lį viso pasaulio miškų. Po
žemiuose yra anglies še
šiem tūkstančiam metų. 
Skaičiuojama, kad žemėje 
yra tiek daug žibalo (naf
tos), jog išvysčius jo vers
mes Sovietų Sąjunga galė
tų užimti vadovaujančią 
vietą pasaulinėje žibalo ga
myboje.

bros profesorius naudoja 
tą mašiną pavyzdžiavimui 
atsitiktinumų pagal algebri- 
n e s “permutations and 
combinations” taisykles.

Dar’gyveno po smegeninės 
liaukos išpjovimo

San Francisco. — Cali-

fornijos Universiteto medi
cinos profesoriai išėmė po- 
smegeninę (pituitarinę) 
liauką vienam žmogui, tu
rinčiam vėžio ligą smege
nyse, pašalinant vėžio 
skauduli. Ir žmogus dar 11 
savaičių gyveno be tos 

; svarbiausios liaukos, kuri 
yra visu kitų kūno liaukų 
komandierius.

Pirmiau 'ligoniai tuojau 
mirdavo, kai tik būdavo iš
imta posmegeninė liauka.

Suklampintas visuotinas 
jaunuolių muštravimas

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas nutarė tik
tai komisiją paskirti, kuri 
svarstytų valdžios siūlymą 
ivesti verstiną visuotina ka
lini lavinimą jaunuoliams 
taikos laiku, pradedant nuo 
18 metų amžiaus. Komisi
ja turės duoti savo rapor
tą per 6 mėnesių laikotarpį. 
Bet kongresmanai spręs, ar 
priimti ar atmesti tą rapor-

Tokiu būdu lieka neribo
tam laikui suklampintas 
valdžios reikalavimas dėl 
visuotino jaunuolių muš- 
travimo priedan prie tuo- 
jautinio karinio drafto.

Užginčija paskalus apie 
Sovietų armijų Mandžūrijoj

Maskva. — Sovietų radi
jas užginčijo kaip melus ir 
šmeižtus amerikinės spau
dos paskalus, kad “Sovietų 
armija telkiasi Mandžūri
joj”

Tie išmislai, sako Mask
vos, radijas, yra paremti pa
sakojimu Šamo Rayburno, 
Amerikos Kongreso Atsto
vų Rūmo pirmininko, kad 
“Mandžūrijoj buriasi ne 
vien kinų kariuomenė.” 

mėjęs mokslininkas. Kilęs 
iš varguomenės, Matulis

kė aukščiausią mokslo 
laipsnį, be jokios pašalinės 
pagalbos, kaip rašo akade
mikai K. B lėliukas ir A. Pu
renąs :

—Juozas Matulis gimė 
1899 metais, vargingo vals
tiečio šeimoje. Nuo pat 
vaikystės dienų jam teko 
tarnauti turtin g e s n i e m s 
ūkininkams.

Kai berniukui sukako 13 
metų, tėvai dėl sunkios me
džiaginės padėties pasiuntė žiūrėjo į progresyvųjį 
jį i Liepoją mokytis amato.

Prasidėjus Pirmajam pa
sauliniam karui, Matulis 
sugrįžo į tėviškę ir vėl nu
ėjo bernauti stambiems ūki
ninkams.

Pasibaigus tam karui ir 
įsiviešpatavus buržuazijai 
Lietuvoje, J. Matulis-dirbo 
kaip juodadarbis ant gele-
žinkelio.

Nepaisant sunkios me
džiaginės būklės, jis uoliai 
mokėsi be pašalinės para
mos, darbininkaudamas, ir 
išlaikė egzaminus iš ketu
rių gimnazijos klasių.

Dideli jo gabumai įgali
no jaunuolį 1921 metais 
įstoti į vidurinę technikos 
mokyklą Kaune. Bet .me
džiaginis nepriteklius pri
vertė Matulį pereiti į suau
gusiu gimnaziją, kurią jis 
atliekamu nuo darbo laiku 
baigė 1924 metais.

Baigęs gimnazija, Matu
lis įstojo į Kauno Universi
tetą ir 1929' metais baigė 
matematikos-gamtos moks
lu fakulteto fizikos-chemi
jos skyrių. (O tai vienas 
pačių sunkiausių mokslo 
skyrių.)

Matulio gabumai pasi
reiškė dar universitete ir 
patraukė profesorių dėme
sį. Todėl jam buvo pasiū
lyta pasilikti universitete 
moksliniam darbui dirbti 
jau už algą. Dvejus metus 
jis dirbo fiziologinės (kūno)

ACTH — gyduolė kūdikiams nuo ekzymos niežų

1,000

Esą gyvybiy ant 
miliony planely

Visatoje yra apie/ 
milionų tokių žvaigždžių - 
saulių, aplink kurias lekia 
planetos, panašiai kaip ir 
apie mūsų saulę, sako dr. 
Gerard P. Kuiper, astrono
mas Chicagos Universiteto 
observatorijos.

Kalbant apie visas pa
saulio žvaigždes - saules, 
kiekviena iš pūkštančio ar 
šimto jų, turbūt, turi pla
netas, kaip teigia Kuiper. •

“Galimas daiktas, jog ant 
kai kurių tolimųjų planetų 
taip pat yra gyvių bei au
galų, — sako Kuiper. —"Ir 
būtų keista, jei visi bilio- 
nai tų planetų būtų be jo
kios gyvybės.”

Jis kalba apie žvaigždžių 
planetas, esančias milionais 
ir bilionais mylių toliau, 
negu tolimiausia mūsiškės 
saulės planeta—Plutonas.

chemijos srityje ir pasižy- nariu-korespondentu. 
mėlo kaip puikus laborato
riniu tyrimų vadovas.

1934 metais Matulis buvo 
paskirtas vyresniuoju fizi
kos - chemijos dėstytoju 
universitete. Jis parašė 
mokslinį veikalą “Koloidi-j 
niai cheminiai fotoanizotro- 
pijos pagrindai.” Žinovai 
aukštai įvertino šį veikalą.

Už kitą mokslinį darbą 
“Organinių dažų fotodio- 
chromizmo tyrinėjimai ko- 
lo diumo 
niuose” 
teiktas 
daktaro

Bet fašistine Smetonos 
valdžia, kuri su įtarimu

ir želatino sluoks- 
buvo Matuliui su- 
chemijos mokslų 

laipsnis.

mokslininka, atsisakė pa
tvirtinti Matuli profeso
rium, nors jo žinojimas ir 
gabumai teikė jam neginči
jamą į tai teisę.

J. Matulio kūrybinis ta
lentas ir organizatoriniai 
gabumai pilnutinai pasi
reiškė tik Tarybų valdžios 
metais. 1940 metų pabai
goje Matulis buvo patvir
tintas fizines chemijos pro
fesoriumi; 1941 metų ba
landžio mėn. 4 d. jis buvo 
išrinktas Tarybų Lietuvos 
Mokslų Akademijos tikruo
ju nariu chemijos mokslų 
skyriuje.

Išvadavus Tarybų Lietu
vą iš fašistinės okupacijos, 
vyriausybės nutarimu Ma
tuliui buvo pavesta atnau
jinti Lietuvos Mokslų Aka
demijos veiklą.

Jis vadovavo organizaci
niam komitetui ir su visa 
būdinga jam energija ėmėsi 
darbo Mokslų Akademijos 
įstaigoms atkurti ir moksli
ninkų eilėms sudaryti. 11946 
metų vasario mėnesį Moks-7 
lų Akademijos visuotinio 
susirinkimo ' sesijoje Matu
lis buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezi
dentu.

1946 metų gruodžio mė
nesio 4 diena moksliniai'
Matulfo nuopelnai buvo vėl vo kandidatu į .Lietuvos 
aukštai įvertinti — jis tapo Į Aukščiausiosios Tar y b o s 
išrinktas visos Tarybų Są-1 deputatus Jurbarko kaimiš- 
jungos Mokslų Akademijos I kojoje apygardoje.

Durham, No. Carolina.— 
Naujasis vaistas ACTH su
teikia 'greitą pagalbą ma
žiems kūdikiams, sergan
tiems kankinančiais ekzy
mos niežais.

Duke Universiteto medi
cinos mokslininkai surado, 
jog ACTH atliuosuoja ek
zymą net tokiems kūdi
kiams, kurie “beveik mirti
nai užsikasytų.” . .

AGTH yra gaminamas iš 
gyvulių posmęgeninių (pi
tuitary) liaukų .
' Kai kurie kūdikiai ir ge
ma su niežtinčiais šašais. 
Panaudojus ACTHą, niežu
lys pranyksta. Bet jei ta 
gyduolė sustabdoma, tai 
vargas po kiek laiko v ė 1

Jeigu, tačiau, ACTH be 
pertraukęs kasdien naudo
jamas, tai blogai atsiliepia 
kūdikių sveikatai. Todėl 
ACTH vartojamas tiktai 
tinkamais protarpiais.

Duke Universiteto dakta-' 
rai mato, viltį šiame vąis-

Matulio vadovaujama Lie
tuvos Mokslų Akademija ir 
jos įstaigos vystosi ir sti
prėja. Šiuo metu akademi
joje veikia 13 mokslinio ty
rimo institutų ir eilė moks
lo įstaigų.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos mokslinio tyrimo 
darbas yra glaudžiai susi
jęs su liaudies ūkio išvysty
mu, su kolūkine statyba 
Lietuvoje, prisideda prie 
nenukrypstamo lietu
vių tautos kultūros augimo.

Juozas Matulis yra vienas 
žymiausių Lietuvos moksli
ninkų. Jis yra parašęs daug 
mokslinių veikalų, kurių 
tarpe ypatingą reikšmę tu
ri fizinės ir koloidinės che
mijos kursai. Jo parašytų 
mokslo veikalų apimtis su
daro daugiau kaip 3,000 
puslapių.

Greta mokslinio tyrimo kuniftai, _ vyskupai ir
darbo, Juozas Matulis dir
ba didelį visuomeninį dar
bą. Jis yra Tarybų Lietu
vos Politinių ir Mokslinių 
Žinių skleidimo draugijos 
valdybos pirmininkas, Ta
rybų Sąjungos ir Tarybinės 
Lietuvos Aukščiausiųjų Ta
rybų narys, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo narys.

Juozas Matulis taip pat 
yra vienas populiariausių, 
mėgiamiausių - supranta
miausių prelegentų.

1950 metais Matulis bu
vo priimtas į Komu n i s t ų

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė aukštai įvertino Matu
lio nuopelnus, apdovanoda
ma jį Lenino ordinu, dviem 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinais ir medaliu “Už 
šaunų darbą Didžiajame 
Tėvynės kare 1941—1945 
metais.”

' O Jurbarko rajono “Tie
sos” žemės ūkio bendrijos 
nariai dabar vieningai (iš
kėlė įžymųjį tarybinį moks- 
lininką-patriotą Matulį sa?

Vaiky akių saugojimas 
nuo televizijos 

I

Televizios programos, jei
gu rodomos tamsiuose kam-1 
bariuose, tai ypač gadina 
akis jaunamečiams kūdi
kiams, kaip surado moksli
nė Underwriters Laborato
rija New Yorke. Apie tai | 
buvo, raportuota Didžiojo l atsitinka. 
New Yorko Saugumo Ta
rybos susirinkime pereitą 
savaitę.

Patariama neleisti jau
nesniems kaip 5 metų kū
dikiams ilgai stebėti televi
ziją, nes tatai gali sužaloti 
dar augančias jų akis.

Kitas patarimas —- laiky
ti už televizijos imtuvo už
žiebtą mažiukę lemputę. 
Tadą akys netaip pavargs, 
stebint TV programą.

te prieš kūdikinę ekzymą, 
kur iki šiol jokios vilties 
nebuvo.
1 ACTH lygiai tarnauja ir 
.suaugusiems..

^-Kaip jums patiktų svi- 
linančioj vasaros dienoj iš
sižiojus laikyti burną ir 
taip vėdintis? — klausia 
Science Service, mokslinių 
žinių įstaiga.

Bet taip spirginančiuose 
vasaros karščiuose vėdinasi 
naktiniai Texas valstijos 
vanagai.

Tokio vanago,pataitė per 
ištisą karštąją dieną tupi 
ant savo kiaušinių, saugo
dama juos. Nes daugiau 
kaip 100 laipsnių karštis 
dykumose numarintų ge
malus perimuose kiauši
niuose. Kada pataitei pri
reikia būtinai nulėkti nuo 
lizdo, tuo tarpu patinas at-

Juokas
Visi žmonės yra juokingi, 

“barabanščikai,” kada jie 
tam tyčia apsirengia savo 
rolei vaidinti.

—George Bernard Shaw.

■ Sendamas (kartojamas) 
juokelis, deja, neina geryn, 
kaip kad degtinė.

—Robert Lynd.

Aš nežinau nė vieno to
kio, kuris būtų besijuokda
mas praradęs “išganymą.” 

—Heywood Broun.

Vienas geriausių dalykų 
gyvenime yra, kuomet žmo
gus moka sykiu juoktis, kai 
kiti iš jo juokiasi.

—Lincoln Steffens.

Kuomet atsisveikini žmo
nes, visuomet palik juos be
sijuokiančius.

—George M. Cohan.

Kaip paukštis oru, taip 
juokas lengvai lekia.

—Charles St. Calverley.

Mums net kvailys patin
ka, jeigu jis iššaukia juo
ką, c*

—G. K. Chestėrton.

NAMINeS vaikų 
NELAIMĖS

Per neląimingus nami
nius atsitikimus (accidents) 
žūva daugiau vaikų nuo 1 
iki 14 metų amžiaus, negu 
visos ligos jų numarina, , 
kaip patyrė Didžiojo New 
Yorko Saugumo Taryba.
CHURCHILLAS LANKY- 
SIS PAS TRUMANĄ

Washington.—Buvęs An
glijos premjeras Winston 
Churchillas lankysis pas 
prez. Trumaną geguž. 8 d.

Churchillas atvyks Ame
rikon pagal Pennsylvanijos 

kingas, jeigu tatai kitam'Universiteto pakvietimą

Per didelį, iškilmingą 
rimtumą aš laikau liga.

—Voltaire.

Kokia puiki gyduolė yra 
juokas! Ko trūksta, tai 
kad daktaras lotyniškai pa
rašytų receptą, kad būtų 
uždėta didelė kaina ir pri
lipintas nurodymas — kra
tykite pilvą, kuomet šią gy
duolę naudosite.

—Donald A. Laird.

Kiekvienas dalykas juo-

—Will Rogers.

Kaip degąnčių erškėčių 
spragėjimas po puodu, taip 
yra kvailio juokas.

—Saliamonas.

Tai bergždžiai praleista 
diena, jei žmogus nė sykio 
nenusijuokė. j

—Chamfort.

Rūkymas truputį padidi
na kraujo’ spaudimą, bet 
geras juokas taipgi pakelia 
kraujo spaudimą,

—Knight Dunlap. 
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situpia ant kiaušinių, sau
godamas busimąją kartą.

Naktiniai vanagai netu
ri prakaitinių liaukų savo 
odoje, kaip kad žmogus tu
ri. Jie todėl daugiausia vė
dinasi per atvirą burną, ku
rioje yra tam tikri prakai
tavimo - yėdinimosi orga
nai.

Didelėje vanago burnoje 
vra tiek plėvės, kaip šešta
dalis visos jo kūno odos. 
Taigi vasariniame karštyje 
jo burna išgarina daug 
vandens, vėdinant kūną. 
Bet naktinis vanagas kan
trus ir nelekia vandens ieš
koti, iki saulė nusileidžia.

MOKYTOJAI NESMA
GIAI PASIMOKINO

Stockholm, Švedija. — 
Septyni inžinieriai atvyko į 
vieną didnamį aiškint me
chanikų susirinkimui, kaip 
saugiai statyt ir įrengt ele- 
veiterius-keltuvus. t

Suėjo inžinieriai į elevei- 
terį aukštyn keltis, bet ele- 
veiteris sugedo, ir jie kelias ’ 
valandas liko užstrigę ele- 
veiteryje, kol darbininkai 
juos iškrapštė. /*

Ant eleveiterio durelių ir 
viduj būvp aiškus užrašas: 
—Šį eleveiterį galima nau
dot ne daugiau kaip šešiem 
žmonėm sykiu.

Inžinieriai nepastebėjo to 
užrašo.

ŽMOGAUS ĮKANDIMAS 
PAVOJINGAS

Nuo žmogaus įkandimo 
žmogui gana dažnai išsi- . 
vysto tokios ligos, kaip 
kaulų smegenų uždegimas, 
pirštų gangrena ir eilė įvai
rių pavojingų apsikrėtimų. 
žmogaus įkąstas kartais ir 
miršta. Po įkandimo rei
kia tuojau išplauti žaizdą ir 
eiti pas gydytoją.

kalbėti iškilmėje dėl baigu
sių universitetą studentų.

PATARLĖS /
Geriausio sugedimas yra 

blogiausias.
—Thomas Aquinas.

Melas yra visų nedory
bių rankena.

■ Oliver Wendel Holmes.

Teisingas žmogus pirma 
rūpinasi ir vargsta, o pas
kui pasilinksmina. Netei
singas pirma linksminasi, 
užtat paskui vargsta.

—Benjamin Franklin.
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PIRMOJI OPERACIJA SKAITYK IR MOKYKIS

Pabalių miesto ligoninės tvarka ga
lutinai suiro. Jau dvi dienas ligoniai 
nebegavo pietų. Slaugė, senoji daugia
kalbė Katrė, visiems, neišskiriant’ nė 
dietiriinkų, atnešė ant padėklo rupios 
duonos, užteptos aitriai saldžiu marme
ladu, nuo kurio pykino širdį ir ėdė rė
muo.

Ligoninės direktorius, daktaras Gra
žulis, jau antra diena nebelankė ligonių. 
Kartkartėmis jie išgirsdavo pro duris 
taip gerai jiems pažįstamą, į palatų ty
lą įsirėžiantį jo balsą, kai jis, kitų gy
dytojų lydimas, praeidavo koridorium.

—Ateina, ateina, — nuskriedavo ta
da palatose nerimo ir vilties šnabždesys. 
Tačiau palatų durys neprasiverdavo, o 
balsai ir žingsniai nuaidėdavo toliau ir 
nuščiūdavo ilgo koridoriaus gale.

Ligoniai, kuriems jau prieš dvi dienas 
buvo paskirta operacija, tebegulėjo pa
latose, perrišimams niekas nebebuvo 
kviečiamas, vaistų taip pat nū vienam, 
nebebuvo išrašoma.

Tik vyresnioji sesuo Matilda tris kar
tus per dieną tebeateidavo vis tuo pačiu 
mėtų, nešina pilna sauja termometrų.

Vos spėjus jai įkišti pro duris balta 
skepetaite aprištą galvą, visi, net ir silp
niausieji, ligoniai, tuojau atsisėsdavo pa
taluose ir apberdavo ją klausimais:

—*Sesele, kodėl gi nė vienas daktaras 
mūsų nelanko ?

—Sako, vokiečiai apskrities valdybą ir 
mokyklą jau užminavo?

—O kaip bus su ligonine?
—Sesele ,o man kada operacija?
Sesuo Matilda padilbomis, suspaudusi 

lūpas, pažiūrėdavo į ligonius. Pasilen
kusi lovos kojūgalyje ir žymėdama tem
peratūros kreivąją, ji pasakydavo neti
kru,* neįsitikinusiu balsu:

—Būkite ramūs. Ateis laikas ir jumis 
pasirūpins. O tavo operacija, Vaitoška, 
nėra jau toks skubus reikalas. Galima 
dar ir palaukti.

Po valandėlės ji pridurdavo tyliai, nu
sukusi kažkur į šalį akis:

—Daktaras Gražulis ruošia ligonines 
evakuacijos planą..*. Nurimkit. v 
; Ir ligoniai matydavo, kaip jos išvar
gusį, nuo nemiegotų naktų gelstelėjusį 
veidą užliedavo tada tamsus įraudis.

Išėjusi iš palatos ir pasišaukusi į pro
cedūrų kambarį slaugę, ji prapliupdavo 
nesulaikomu pykčiu:

—Aš tave gyvą sukaposiu, jei skleisi 
palatose gandus ir kelsi paniką. Geriau 
darbo žiūrėtum! Tik švaistais! šepetį 
pasigriebus ir liežuviu mali! O palatose 
dulkės, nešvara!

Sutikusi koridoriuje be tikslo slankio
jantį sargą Jurgį, užsipuldavo ir jį:

-—Tai vis plepalus gaudai! Po palatas 
ųešioji! Ligonius baimini!

Tas tįk nerangiai pasimuistydavo ir, 
nįeko neatsakęs, išslampindavo iš kori
doriaus.

Pradžioje girdimas tik ramią naktį, 
vėliau nenuslopinamas ir dienos triukš
mo, dabar jau visiškai netoliese dun
dėjo nepaliaujamas griausmas.

Kampe stovinčios vaistų spintos sti
klinės durelės nenustodamos virpėjo, 
tarši požeminio drebėjimo krečiamos. 
Neramiai pakilę nuo pagalvių, ligoniai 
klausėsi to kas kartą vis garsesnio dun
dėjimo, baugiai teiraudamiesi vieni ki
tų kkas bus su jais?

^Palatų • langai ištisas dienas 'stovėjo 
‘praviri, ir pro plačiašakes liepas pra
siskverbusi rami rugpiūčio saulė liejosi 
į vidų. Kartais pūstelėjęs vėjas sal
džiai padvelkdavo žirniukais ir nastur
tomis į karbolio ir jodoformo kvapo pri
sotintą orą. Tačiau nė vienas ligonis ne
bematė dabar tos vasaros, čia pat už 
ligoninės sienų- tviskančios ir tyvuliuo
jančios sveikatos spinduliais.

Chirurgijos skyriuje gulintis ligonis 
Vaitoška, ilgas ir siaurapetis, susisupęs 
i nublukusį .palaidinį ir dėl to atrodantis 
dar ilgesnis, laikydamasis abiem rankom 
už šono, nušlepseno prie lango.

. Staiga visiškai netoliese aiktelėjo sun
kus sprogimas ir, tirštu gaudesiu viską 
drebindamas, pamažu ištirpo vėl užstos 
jusjoje tyloje. Vaistinėlės durys .atsida
rė, o jos viduje sustatytos bonkutės dar 
ilgai tirtėjo plonu virpančiu žvangesiu. 
Po valandėlės padrioksėjo antras ir tre- 
cįias Sprogimas. Oras susiūbavo. Ligo
niai pašoko lovose ir ištempę kaklus bai
mingai sukluso.

L ’ ■J'į, Buvo girdėti, kaip prie sienos sunkiai' 
ir karštligiškai alsavo jau trečią dieną 
neatgaunantis sąmonės ligonis Marcin- - 
kūs.

—Prie stoties trenkė, — pratarė Vai-

toška ir bailiai kyštelėjo pro langą gal
vą.—Visi tik lekia... Oi, oi kad juodi 
dūmai pakilo. Padegė!

Staiga jis ryžtingai nusisuko nuo lan
go.

—Nėr ko laukti ,ner ko! Tegu ją ga
lai ir tą operaciją. Nebelauksiu. Jie 
visi išdums, matysit, o mes čia gyvi su- 
pleškėsim. Aš jums saldau.—Jis, o drau
ge su juo ir visi kiti, apžvelgė medines, 
plonai nutinkuotas palatos sienas, ku
rios šią akimirką visiems pasirodė to
kios nepatikimos, nesaugios, keliančios 
nerimą.

—Sakė gi sesuo Matilda, kad jau ruo
šiamas evakuacijos planas, — atsiliepė 
kažkas.

—Planas! Ar be laikas dabar tam jų 
planui? ! Tuojau pat pareikalausiu, tegu 
grąžina drabužius—ir išeinu! Jau ge- 
riaus kur nors griovy, tik ne čia...

—O kaipgi aš, kaip aš?..—verksmingai 
pralemeno baltas, kaip pagalvė, berniu
kas, visų vadinamas Juliuku. Jis gulėjo 
kampinėje lovoje sugipsuota ir aukštai 
iškelta koja.—Aš negaliu pats, kaipgi aš 
pats...

Jis kėlė galvą ir maldaujančiomis, pil
nomis baimės akimis žiūrėjo į Vaitošką.

J jį niekas neatkreipė dėmesio, nes, be 
Vaitoškos, nė vienas čia negalėjo pats 
pajudėti ,tie gi, kurie dar galėjo, prieš 
dieną jau buvo išsirašę iš ligoninės ir iš
vykę namo.

Visų ligonių akys pavydžiai nusekė 
ilgą sukumpusį Vaitošką, šlepsintį du
rų link.

Staiga jis visas susirietė, griebėsi už 
šono ir suvaitojo. Valandėlę stovėjo jis 
taip, keistai susikūprinęs, tartum susty- 
ręs, paskui atgręžė iš skausmo papilkė- 
jusį veidą ir sumykė, sukandęs dantis:

— Neg-galiu, ne... nenu-eisiul...— 
Sunkiai, vos pavilkdamas kojas, jis at
slinko prie savo lovos ir įvirto’į ją, kaip 
blukys.

Juodi dūmai, išsiveržę dviejose mies
to vietose .tirštais, suodinais kamuoliais 
kilo, i viršų.

Jaunasis gydytojas stažistas Jakutis 
aiškiai matė pro laboratorijos langą, iš 
antrojo ligoninės aukšto, kaip liepsna, 
vis labiau įsigaudama, čia‘dūmų gaubia
ma, čia iš jų išsivadavusi, siautėjo ge
ležinkelio stoties rajone. Dūmų kamuo
liai, tarsi didžiulės juodrusvės meškos, 

■stojosi piestu, maurojo .ir kūprino visu 
dangaus skliautu nesibaigiančia gauruo
ta kaimene.

“Gražulis vis dar delsia, vis delsia... 
ir ko jis delsia?” galvojo jaunasis gydy
tojas, sekdamas' akimis grėsmingai plin
tantį gaisrą.

Šįryt Jakutis užtiko Gražulį ligoninės 
vaistinėje kalbantis su tuberkuliozės 
skyriaus vedėju daktaru Stankum:

—Vežkitės juos į kaimą ,kad jau taip 
bijot. Bus jums ramiau. ’ Ir maniškė 
nervinasi. Nors, sakau, jokio pavojaus 
nėra. Vokiečiai, matyt, vpl “maišą” 
ruošia. Kaip visada. Manevruoja. Be 
to, — čia Gražulis perėjo į slaptingą 
šnabždesį, — šiomis dienomis laukiamas 
didelis jėgų pastiprinimas.

—Vokiečiai pradėjo minuoti didesnius 
pastatus, abu tiltus,—įsiterpė tada Ja
kutis.

Nė vienas raumuo nesujudėjo daktaro 
Gražulio veide. Iš lėto pervedė jis savo 
sunkų, švininį žvilgsnį nuo gydytojo
Stankaus į Jakutį:

—Plepalai! Tai prasimano tie, kurie 
laukia bolševikų. — Ir /jo žvilgsnis vėl 

’ taip pat iš lėto grįžo atgal prie gydytojo

60. Žuvivaisa.

žuvų mėsa labai maistinga 
ir skani. Kuo daugiau ir kuo 
geriau išnaudoti mūsų šalies 
turtą-žuvį. yra labai svarbus 
uždavinys. Bet ir čia žmogus 
turi įsikišti į gamtos “reika
lus.” To įsikišimo tikslas yra- 
apsirūpinti skania žuvimi. Jis 
vyksta dviem kryptimis: vie
na — mes stengiamės įveisti 
kuo daugiau1 vertingų žuvų 
rūšių savo vandenyse, o ant
ra — kuo labiau tuos vande
nis išnaudoti, t.y. nepalikti jų 
mažai apgyventų.

Dirbtinis ikrą apvaisinimas. 
Kaip žinome, žuvų apvaisini
mas paprastai būna išviršinis. 
Patelė išneršia į vandenį ik
rus, o patinėlis aplaistė juos 
savo sėkliniu skysčiu. Apvai
sintų ikrų nuošimtis išeina la
bai mažas. Taip antai, lašiši- 
nių žuvų apvaisinama iš visų 
tik 10% ikrų. Savaime aišku, 
jeigu daugiau būtų apvaisina
ma ikrų, tai daugiau būtų ir 
žuvų.

Dar XVIII a. viduryje Vo
kietijoje buvo patirta, kad ik
rus galima apvaisinti dirbti
niu būdu. Iš pasirengusių 
neršti žuvų išimami ikrai ir 
pieniai (atsargiai išspaudžia
mi arba išimami žuvį perskro
dė). Ir ikrai, ir pieniai su
leidžiami į vandenį ir čia su
maišomi. Tačiau vėlesnieji 
bandymai parodė, kad apvai
sinimas vandenyje nenaudin
gas. Čia apvaisinama ne dau
giau kaip 50% ikrų. XIX a. 
viduryje rusas žuvininkas 
Vraskis atrado sauso apvaisi
nimo būdą. Ikrai tiesiog, be 
vandens, sumaišomi su sėkli
niu skysčiu, šis būdas Juoda 
ligi 90% ir net daugiau apvai
sintų ikrų. Dirbtinai apvai
sindami ikruis, galųne daug 
kartų padidinti žuvų prieaug
li-

Apvaisinti ikrai laikomi 
tam tikruose tvenkinėliuose, 
čia jie turi geriausias sąlygas 
vystytis. Išsiperėjusios žuvy
tės suleidžiamos į tvenkinius, 
šituo būdu galime ne tik pa
didinti vertingų žuvų skaičių 
bet kuriuose, vandenyse, bet 
ir naujai įveisti bet kurios rū
šies žuvų tuose vandenyse, 
kur jų anksčiau nebuvo. Atsi
daro platūs keliai žuvų akli
matizacijai. ... . <

Į tvenkinį galima suleisti iš- 
siperėjusias žuvytes, bet ga
lima čia perkelti ir apvaisin-, 
tus ikrus. Ir ikrai, ir žuvytės 
yra labai lepūs ir didesnių kė-. 
lionių nepakelia. Labai gerų 
rezultatų davė ikrų ir žuvy
čių gabenimas lėktuvais. Taip 
antai, 1930 m. lėktuvais per
kelta iš Kaspijos į Aral^‘jūrą 
daugiau kaip milijonas žuvy
čių — Kaspijos silkių. i

Tvenkinių ūkis. Ne kiekvie
ną žuvį verta veišti' tvenki-i 
niuose. Reikia, kad žuvis 'greit 
augtų, kad ji .projvktingai; 
sunaudotų suėstą maistą. Rei
kia, kad žuvis galėtų gyventi 
ir veistis stovinčiąme vande
nyje ir, pagaliau, kad žuvis 
Tvenkiniuose upėtakis nąner- 
——.—C-----------------

būtų labai visli. Karpis kaip 
tik atitinka visus šiuos reika
lavimus.

Karpis gyvena stovinčiame 
vandenyje. Minta jis daugiau
sia gyvuliniu maistu: vabz
džių vikšrais, smulkiais vėže- 
liais ir kt. Jis labai greit užau
ga. Didelis karpis prineršia 
iki 2,000,000 ikrų. Karpio 
“derlingumas” matyti kad ir 
iš šių davinių: 1 ha tvenkinio 
duoda vidutiniškai 200 kg. 
žuvies, o kartais net ligi 600 
kg. Naudingiausias yra ne 
laukinis, bet kultūrinis karpis.

Į tvenkinį suleidžiami nu- 
šertinai smulkūs karpiai, sve- 
rią, sakysime, po keliasdešimt 
gramų. Tvenkinyje, kuriame 
gausu maisto, jie greitai au
ga, tunka ir rudenį jų svoris 
turi padidėti ne mažiau kaip 
tris kartus. Gerai sutvarkyta
me tvenkinių ūkyje būna ke
letas įvairių tvenkinių: vieni 
iš jų — neršti, kiti — ką tik 
išsiperėjusioms žuvytėms, tre
ti — vienametėms žuvytėms, , 
ketvirti — penimoms žuvims. 
Visi tvenkiniai turi būti nulei
džiami. Be natūralaus maisto, 
penimieji karpiai maitinami 
lubinais, žirniais, sėlenomis.

Tekančio vandens tvenki
niuose veisiamas ir upėtakis, 
šia—nerštui jam reikia sraunių 
upelių. Dirbtinai apvaisinant 
ikrus, legvai galima auginti 
upėtakius tvenkiniuose.

Pas mus yra daugybė tven
kinių. Jie arba tušti, arba juo
se gyvena niekam tikusios žu
vys, pavyzdžiui, smulkūs ka
rosai. Įveisę visuose tokiuosfe 
tvenkiniuose karpių, gautume 
dešimtis ir šimtus tūkstančių 
tonų skanios žuvies. #

Lawrence, Mass.
Brolįs užmušę seserį už 

$1,000. Nuėjęs pas seserį bu- 
tan pradėjo ginčytis dėl pini
gų. Mušė’ seserį iki mirties. 
Po užmušimo parėjo namo į 
“rooming house?’ Bet kas nors 
paskambino policijos stoti n ir 
nusikaltėlis tapo suimtas. Už
mušėjas prisipažino, kad jis 
seserį užmušė, bet teisinosi, 
sakydamas, kad jinai jį norė
jusi užmušti kirviu. Tai dide
lė tragedija ir vis už tuos pi
nigus.

—o—
Pasimirė Petras Jaskalavi- 

čius, gyvenęs po num. 57 
Adams Ave., Methuen, Mass. 
Tai buvo gerai žinomas ūki
ninkas. Paliko vieną sūnų ir 
duktęrį su motina dideliam 
nuliūdime. Sūnus yra armijo
je, tarnauja Vokietijoje.

Petrui Jaskalavičiui ramiai 
ilsėtis, o likusiai šeimai giliau
sia užuojauta.

—o—
Haverhill policija areštavo 

“bookie operatorių” Plocido 
,(pavarę! ė neįskaitoma.-Red.), 
italų kilmės. Jis gyveno po 
num. 25 Walnut St., Lawren
ce. Mūsų policija nesupran
tanti, kaip jis gyvendamas 
Lawrence ' galėjo Jąryti biznį

Stankaus.
—Tik, daktare, palikęs šeimą, pats ; 

rytoj pasistenk sugrįžti. Gydytoją' Jac- 
kūnienę aš taip pat vienai dienai išlei
dau. Baisi panikierė. Kaip matot, lieku 
vienas, neskaitant va...— jis pakreipė 
žvilgsnį Jakučio pusėn.

—O jūs, pone direktoriau, pats kaip 
nusistatėt? — nuolankiai sušnibždėjo 
Stankus.

Gražulis valandėlę patylėjo, paskui 
pratarė garsiai, kirčiuodamas kiekvieną 
žodį: -

—Aš netikiu skleidžiamiem^ gandams! 
Ir pasitikiu vokiečių armija.

—Žinoma, žinoma, mes visi...»negali 
•būti jokių abejonių,—tuojau jam pritarė 
Stankus,—bet jeigu—sakysim..'.

—Aš esu patriotas, daktare, be to, ma
no ‘pareiga...

—Savaime suprąntama... Ačiū, pone 
direktoriau, kad suraminot. Vadinasi— 
išvežu šeimą ir kaip galima grjeičjąu— 
grįžtu... a \ ‘

(Daugiau busy • •

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO r * /

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
\ Knyga, kurioje tęlpa

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausią eilėraščių

1 »
Kiekvienas .kultūringas žrųęgus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo’knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdolni Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba. 
.... . •. . * t

.Knygą iš virš 300 puslapių, kaina $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tųom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

.i'i"’ y "’■’T'i".'"n m.rki. i  

kitam mieste. Tai turėtų poli
cija pasiklausti pati savęs. , 

—o—
Smarkiai sužeistas 6 metų 

berniukas Rober Messina. Su
žeistas ant Merrimack St., 
Methuen. Busas tuo laiku gat
ve važiavo ir berniukas bėg
damas į busą atsimušė. Bušo 
vairuotojas sako, kad jis ne
kaltas. Vaikas nugabentas li
goninėn. Kaip ten nebūtų, bet 
tėvai turėtų neleisti mažus 
vaikus bėgioti pavojingose 
vietose.

Lawrence,
Tėmiju korespondencijas iš 

visų kolonijų, bet dar nė iš 
vienos .nemačiau parašyta apie 
keturių apskričių pikniką, 
kuris įvyks greitoje ateityje. 
Kodėl tokia tyla? Tik man 
smagu, kad Gintarų žemes 
Radijo vedėja Zaivienė prisi
mena apie mūsų pikniką.

Visiems reikėtų susirūpinti 
šiuo dideliu ir svarbiu net ke
turių apskričių išvažiavimu.

—o—
Trys jaunuoliai važiuodami 

per No. Andover įvažiavo į 
stulpą ir tapo sunkiai sužeis
ti. Nugabenti ligoninėn. Jau
nuolių pavardės: J. W. Ales- 
ka, Ch. Riley ir James Cam- 
pagonez.

—o—
Andoverio Pieno Kontrolės 

Board ir valstijos viršininkai 
turės susirinkimą. Bus kalba
ma, kaip nustatyti pirmos ir 
antros rūšies pieno kainą, 
taipgi ir sviesto kainą, tarpe 
Lawrence ir Lowell. Dalykas 
tame, kad pieno gamintojai 
nevienodą kainą ima už pie
ną.

Prasijėjč lekcijos dėl pilie
tinių popierių gavimo. Tęsis 
per šešias savaites. Pamokos 
įvyksta rytais tarpe 9 ir 11, 
po pietų tarpe 2 ir 4, ir vaka
rais tarpe 7 ir 9 vai. Klarie 
norite gauti pilietinius popie
rius, turite eiti pasimooti. 
Daug lengviau gausite, peš 
bus aiškinama, kaip atsakyti 
į klausimus. O tas reikalinga.

S. Penkauskas.

Kinijos radijas sveikina 
Filipinų partizanus

Peking. — Kinijos radi
jas sveikino -Filipinų parti- , 
zanus - Hukbalahapus už 
kovą per 'pastaruosius 9 
metus. Karo laiku jie ko
vojo prieš japonus, o po ka
ro kovoja prieš reakcinę 
Filipinų valdžią.

Dabartinė jų kova, sako 
tas radijas, “kenkia Ame
rikos imperialistams, no
rintiems paversti Filipinus 
karine savo stovykla užpuo
limams prieš Azijos liaudį.”

Roma. — Lenkijos arki
vyskupas Stefan Vyšynski 
atvyko pas popiežių pasi
tarti “labai opiais” kl&ysiA 
mais. • **■
Syrijos komandierius .
tariasi su Egiptu

Kairo, Egiptas. — Atvy
ko Syrijos armijos koman
dierius pulkininkas Adib 
šišekly. Tariasi su Egipto 
valdininkais apie karinę at
spirtį prieš Izraelį.

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

d>

d)

<!>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

O

< >

<>
< >•

o

O
< > 

♦ I

o
<t> 
<»

o

< >

O
< >■ 
< >

<
< 
o

<
<
< >

6
4>

>

>

<> 
J> 

o

><
M> 
o

< >
>

p

>
>

< >

<

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
Prašome jau dabar įsitemyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiau^ 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti basais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sękmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July J-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

■ :: MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
• yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 

sivėhnkite pasiūlyti tikietus.
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DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEATER PAftKB I

Aukščiau Ląisvės piknikai Brooklyn^ būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai .kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manpme, kad patogiau bus iš kitur at- ' 
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.
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CHICAGOS ŽINIOS
slepia 
Rose- 

Chicagos 
Rosejando 

vakarą

kita lietuvių spauda 
nuo jų. Aišku, ne tik 
lando, bet ir visos 
lietuviai parems 
Liet, Moterų Klubo
skaitlingu atsilankymu:

Durys atsidarys 3 vai., pro- 
dar Sąrama prasidės punktualiai 

geram stovyje, į
taisosi. Dabar jis
Zion Hotel, 
visai netoli

Kviečiame visus nuošir
džiai dalyvauti. Komitetas

W au

atlankyti

, —o 
LKM Choro darbymetč ir

! rėmėjų talkos reikalu

LKM Choras dabartiniu lai- 
iku turi tikrą darbymetę, 
i mokindamiesi 3-jų veiksmų 
I komišką
Sapnas.'

f Wvaukeganietis J. Paulaus
kas nian sakė, kad mūsų vi
suomenininkas ir švietėjas Dr. 
Andrius L. Graičiūnas jau ap
leido Lake County ligoninę.

Dr. Graičiūno sveikata
Į nėra pilnai
I bet povaliai 

apsigyvenęs 
Illinois. Tai 
kegano.

Norintieji
parašyti užuojautos laiškutį

i gerbiamam visuomenininkui, 
kreipkitės sekamu adresu :

Dr. A. L. Graičiūnas, 
Zion Hotel, 
Zion, IR. 

—o—
Gražus vakaras bal. 15-tą

Roselando Lietuvių Moterų 
Klubas balandžio 15-tą ren
gia smagų ir puikų vakarą,
Lietuvių Kultūros Svetainėje. jman’ais ir iš kitur.
10413 S. Michigan avė.

turtingas 
Ex-M ai
ni ė gėjai 

dramą

dinamą operetę — Valco Sap
nas, balandžio 29-tą.

Kvieslys.

Kas mire
—o---

tėvus
Michi- 
Gimus

DETROITO ŽINIOS
Detroitiečiai atsisveikino su 
Antanu Demskiu

Worcester, Mass Hartford, Conn

Della Ambert, pagal 
Abromaitė, iš Lawton, 
gan, mirė kovo 31 d. 
Lietuvoje, Šiaulių apskr., Šiau
lėnų par., Stamokų • kaime. 
Kūnas pašarvotas J. E. Eudei- 
kio šermeninėje, 4330 S. Cali
fornia avė. Laidotuvės balan
džio 5 d., 8:30 vai. ryte, į 
šv. Kazimiero kapines.

—o—
Jonas Dominas, 1618 

48th Ct., Cicero, III.,
balandžio .2 d. Gimęs Lietu
voje, Panevėžio apskr. 'Kū
nas pašarvotas A. Petkaus 
šermeninėj, 1410 S. 40th avė. 
Laidotuvės balandžio 5 d., 
10 vai. ryte-, į Tautiškas kapi
nes.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių

Kovo 29 d. Woodmere ka
pinėse palaidotas Antanas 
Demskis, buvęs labai populia
riu tarpe Detroito lietuvių.

buvo suli
jo žmonai

kitiems

Parengimas bus 
meniška programa, 
nibrių /Choro meno

1 veiksmų
Po suvaidinimo

manų A h or 
swaicWns 4 
“Aušrelė.“ 
Roselando Aido Choras su Ex- 
Maifukirių Choru 
ra xdalį programos, kuri susi
dės iš gražiai skambančių 
liaudies 'dainelių.

Šis vakaras yra rengiamas 
dienraščio • “Vilnies” naudai. 
Roseland o Moterų Klubas re
mia viską, kas yra pažangu. 
Jis paremia Il-ro 
Karo veteranus,

patieks a at

Pasaulinio
Raudonąjį

Kryžių, savo narius ir 
jus nelaimėje.

šiandien progresyvė
da lošia svarbią 
gyvenime,

rolę 
ypatingai 

išlaikyme taikos, 
ištikimai 

žmonėms, 
naudingas

“Vilnis 
darbo 
jiems

spali
ni ūsų 

kovoje 
Dienraštis

tarnauja 
teikdamas 

žinias, ką

Ljų 
operetę 
Operetė iš meniško 
yra tikrai graži ir 

kartą matęs, nori ją 
| daugiau pamatyti.

Pereitą sekmadienį būnant 
Roselando Vinco . Andrulio 

i gimtadienio minėjime teko su- 
Isieiti su rockfordiečiais Ilaus-

Paminėjus- 
apie “Valcų Sapną” operetę, 
visi sakė dalyvaus balandžio 
29-tą Sokolų Svetainėje.

Rockford iečiai 
nai sakė, kad su 
kaimynais darys viską, 
didžiulis busas ir tuzinas au
to būtų suorganizuoti iš jų 
kolonijos. Tą patį kenoshie- 
čiai sakė, kad ir jie 
zuosis dėl “Valcų 
operetės.

Taip, kankliečiai 
sušilę mokinasi, kad 
šiai 
ką turi 
rėmėjai ? 
gali 
p as i raityt 
tis' darban 
n imu 
Sapnas

M ėsk i m ės 
kliečiam, 
smagu

vra

llausman’- 
kitais savo 

kad

mobili- 
Sapno’

Antano 
klausias 
Onutei 
giminėms 
lietuvių

Prieš 
pinyną 
plyčion 
žmonių.
pareiškimui pagarbos ir užuo
jautos. ,

Jautrią atsisveikinimo kal- 
—o— | bą pasakė L. PrūseiĮta, ąi’ti-

Edvardas Valius, 10034 S. j mas Demskių šeimos draugas.
Michigan avė., mirė balan-|jįs apibūdino 
džio 5 d. Gimęs Chicagoje.
Kūnas pašarvotas Phillips šer
meninėje, 10234 S. Michigan 
avė. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

So. 
mire

mirtis
smūgis

Demskienei, 
: ir visai progresyvei 
visuomenei.

Collinsville, Ill

triūsia, 
geriau- i gienė

perstatyti operetę. B et | Viso surinkta 
daryti LKM Choro 

Atsakymas, kuris 
būti tinkamiausiu,tai 

rankoves ir mes- 
rinkimui sveiki-.

ir platinimui “Valcų 
tikietų.

visi talkon kaiU 
kad būt visiems 

perpildytoj Sokolų 
stebėti kankliečių vai-' spaustuve.

Vietinės Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos nariai 
pasimokėjo duokles už 1951 
metus. Pažangūs lietuviai" pa
rėmė ir LLD Knygų Fondą 
aukomis. Aukavo po $L: S. 
Gudeliauskienė, M. Girdžiu- 
vienė, Walter Skrieki, A. Gri- 

ir Jonas Ramonaitis.
Aukavu-

M.G.siems didelis ačiū!

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

'A

išlydint-, lavoną į ka-
K. Steponausko ko- 
susirinko labai daug 
Buvo daug vaiiųkų'

, ąrti-

jo būti iki 65-70. Tas rodo, 
kaip tas draugas buvo myli
mas.

Kapinėse, prie naujai su
pilto kapo tarė atsisveikini
mo žodį. Pranas Jočionis. Ji
sai kalbėjo jautriai ir pasakė, 
turiningą kalbą apie velionio 
gyvenimą ir darbus, apie per
gyventus laikus.

Antanas, kaip pranešė P. 
Jočionis, paėjo nuo Zapyškio 
krašto, Suvalkijoj.

Lai bus lengva jam Wood- 
mere kapinių žemelė!

Visi palydovai reiškė gilios 
užuojautos Onutei Demskie
nei.

Visi tikisi, kad ji pergyvens 
sunkaus gedulo dienas ir bus 
prie to paties visuomeniško 
darbo.

Palydovai buvo užkviesti 
susirinkti į Lietuvių Svetainę, 
ant Porter gatvės. Daug jų 
ir susirinko. Visi buvo drau
giškai priimti. Valgio patiekė 
moterų grupė.

čia į susirinkusius
prabilo A. Litvinienė 
Prūseika. L. Prūseika 
visus prie vienybės ir 
mpniško veikimo.

Pagerbimui Antano
kio atminties daug kas įteikė 
savo auką “Vilniai.”

iš svetaines nekurie paly
dovai buvo susirinkę Demskių 
name. Ir vėl prisiminta drau
gas Demskis.

Į laidotuves iš Baltimorės 
atvyko O. Demskienės brolis 
Vincas Šulinskas ir sesuo 
ronika.

Laidotuvėse dalyvavo 
turios dukterys kito brolio 
no Šulinsko. Jos ištekėję
svetimtaučių. Jų vardai: Mrs. 
G. Findlay, Mrs. A. Harsh, 
Mrs. R. Thom ir Mrs. II. Kot- 
tusch.

Dainų pramoga

Balandžio 8 d. vietinis Ai
do Choras turėjo pasikvietęs 
Laisvės Chorą iš Hartford, 
Conn.’ Ir hartfbrdiečiai fakti- 
nai sudarė visą programą. 
Jie gana daug lietuviškų dai
nų padaiimvo, įvairiausiomis 
grupėĮmis: trio, duetai, vien 
vyrai ir vien merginos. Pro
tarpiais įmaišė juokingi! po
kalbių, klasiškų šokių, akor- 
diono solo ir vietinė Norma 
Čeponytė dainavo solo, akom
panuojant J, Karsokienei. Už
baigai programos sustojo ri- 
kiuotąj visi į bendrą didelį 
chorą ir, rodosi, šešias melo- ; 
dingas dainas sudainavo. Vi
sas dainavimas buvo atliktas 
labai gražiai. Publikai ir del
nus paskaudo be pi o j ant.

Publikos buvo veik pilna 
svetainė, nes svečių buvo daug 
ir iš kitų miestų : 
Norwoodo, Montello,
Fitch b u rgo, G ard nėr’ i o. 
labai patenkinti tuo 
maloniu ir linksmu 
mu.

Užsibaigus dainų 
mai, tuojau tapo
stalai ir duota skani vakarie
nė. Laike vakarieniavimo mū
sų aid iečių jaunų šokikų gru
pė pasirėdę lietuviškais tau- 

ftiškais rūbais, pašoko 
i tautinius šokius. Tai buvo, 
kaip pirmininkė M. Sukackie
nė sakė,
dalinai hartfordieciams.

Tai yra didelis kreditas lEi.n?a 
Į Hartfordo choriečiams, 
biausia jų chorvedei (j 
kitatautė, .bet lietuviškai 
b a ir dainuoja).

—o—

apsivedė su Ona šu- 
Gyveno jie labai 

sutartinai, pavyzdin-
visuomet prigęl- 
draugei

darbą.
būtų buvę sun-

trumpai
ir L.

kvietė
v įsuo

Dems-

dirbti

to brangaus 
draugo gyvenimą ir jo ištiki
mybę darbo žmonių idealams.

Antanai, atvykęs į šią ša
lį, pirmiausia apsistojo Law
rence, Mass. Iš ten jis. išvyko 
dirbti Pęnnsylvanijos mąinose.' 
Po to apsigyveno Detroite ir 
visą laiką dirbo auto įmonėse. 
1917 m. 
linskaite. 
gražiai,
gai. Antanas 
bėdąvo savo 
visuomenišką 
pritarimo jai 
kiair.
. Antaną visuomet galima 
buvo matyti pirmeivių paren
gimuose.

Lietuvoj Antanui beveik ne
teko ragauti mokslo. Jisai 
prasisiekė Amerikoj. Mylėjo 
spaudą, ypač “Vilnį“ ir “Lais
vę” ir visuomet dųosniai pa
remdavo abu laikraščius.

Muzikinę apeigų dalį atliko 
A, Kvedęras.

Į kapines Antaną Demskį 
palydėjo didelė automobilių 
procesija. Automobilių galė

Ve-

Jo
ti ž

Artimas Draugas.

OPEROS FESTIVALIS
RENGIA

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 3-ČIOJI APSKRITIS

Sekw.^<S.ienį (Sunday) April 15
įl« I II.

1951
PRADŽIA LYGIAI 3:30 P. M.

LIBERTY AUDITOR!! J M
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bostono, 
Nashua, 

Visi 
gausiu,

dainavi-

progra- 
sustatyta

AMELIA YOUNG

f®

MILDRED STENSLER
SEZANĄ KAZOKYTftFLORENCE KAZAKEVIČIŪTE

M ’ W

B rogranioje D a 1-y v a u j a :
LYROS CHORAS — Philadelphia, Pa...................... ••.... vad. Rose Behmer
AIDO CHORAS — Brooklyn, N. Y..................  •.............. vad. Mildred Stensler
SIETYNO CHORAS — Newark, N. J.................• •........... vad. Mildred Stensler
LAISVĖ CHORO KVARTETAS—Hartford, Conn......... vad. Wilma Hollis
L. K. M. ŠOKĖJAI — Richmond Hill, N. Y............... : • vad. Ruth Bell'

* SOLISTAI:
Amelia Yoųng. Suzanna Kazokyte, Florence 

Kazakevičiūte, Elepa Brazauskiene.
> Frank Balwood—Festivalio akompanistas

Chorai vaidins scenas su kostiumais iš trijų lietuviškų operečių. Solistai taipgi duos eilę gražių, opere- 
v tinių kavalkų. Programos tema, “opera’’, yra paskirta pagerbimui 'lietuvių autorių ir kompozitorių.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir sykiu dalyvauti iškilmingame Operos Festivalyje.
į įžanga, įskaitant taksus, $1.50. LMS ĘOMITETAS

Sūnų ir Dukterų Draugija 
turėjo parengimą “Card Par
ty” vasario 11d. Komisija dė
koja visiems draugams ir 
draugėms, kurie aukavo dėl 
to parengimo ir kurie atsilan
kė. Draugijai liko gražaus pel
no.

štai kas ir ką aukojo:
V. Vasil — grocerinių daik

tu, A. Rudzinskienė — mėsos. 
M. Arnie — pyrago ir pajų. 
J. Kulas — bulvių. Mrs. Te- 
rasevich — sūrį. V. Kazlau— 
kavos ir saldainių. M. Margai- 
tis — kiaušinių ir pieno. M. 
Raulinaitis — cake. T. Rauli- 
naitis — užtiesalą dėl komo- 
dės. H. Urban — cake. M. 
Baltulionis — pyragaičių, coo
kies. C. Miller — bandukių, 
rolls. J. Greška — sūrį. J. Na
ktinis — kartoną cigarečių. 
M. Muleranka — žiurstą, ap
ron.

Komisija.

Peking. — Serga Kinijos 
liaudininkų valdžios vado
vas Mao Tse-tung.

PRANEŠIMAI
LLD 4-tos 
konferenci- 

balandžio 
vai. po pie-

PITTSBURGH, PA.
Siuomi pranešu, kad 

ir LDS 8-tos Apskričių 
ja jvyks sekmadienį, 
(April) 29-tą, pradžia 1
tų, bus LDS 142 kuopos svetainėje, 

.. | W. Carson St. Minėtų organizacijų
atsimokėjimas nors kuopos malonėkite prisiųstis dele-

I gatus, pasirūpinkim, kad būtų Sek-' 
t konferencija, nes turime 

daug reikalų aptarimui. Prašome 
gerai įsitčmyti konferencijos dieną 

yra ir vietą, tikrai būti konferencijoje, 
.„i Vieta apylinkei gerai žinoma. — 

A< . M. Paulauskas, LLD ir LDS Apskr.
rast. (71-73)

la-

Onos Demskienės padėka
Šioj gedulo valandoj tariu 

nuoširdų ačiū visiems priete- 
liams ir draugamš, kurie daly
vavo mano gyvenimo draugo 
Antano laidotuvėse, kurie pri
siuntė gėlių ir šiaip jau išreiš
kė man užuojautą.

užuojauta man labai 
Visuomet ją atminsiu, 
pat tariu ačiū graBnc- 
ir kalbėtojams prie ' 
Leonui Prūsei kai ir 1 
Jočioniui.

K a- 
vasario 
telegra- 
Kryžių, 
už 20

su-
19

pas
ketvirtadieni,
vai. vakare,

55 Glenwood
N. Y. šis susirin-

BINGHAMTON, N. Y.
LED 20 kp. Moterų Skyriaus 

sirinkimas jvyks 
d. balandžio, 6:30 
J. Navalinskicnę, 
Aye., Binghamton,
kimas bus labai svarbus. Visos na
rės prašomos būtinai dalyvauti. Tu
rimo daug svarbių dalykų atlikti. — 
Valdyba. • • (73-74)

Ta 
brangi.

Taip 
šiams 
karsto 
F ranui

Atmintis apie Antaną vi
suomet giliai pasiliks mano 
širdyje ir jausmuose. Jis vi
suomet prisidėdavo prie gerų 
visuomenišku darbų. Aš dar- 
buosiuosi ir toliau tų pačių 
idealų vedina.

Ona Demskienė.

Montello, Mass

Richard Janulis yra parva
žiavęs iš Korėjos karo fronto 
ant 30 dienų paviešėti, 
daugi jo tėvui mirus 
mėnesį, buvo siųsta 
m a p ei* Raudonąjį 
tai jis gavęs žinią tik
dienų laiko po tėvo mirties, ir 
pagaliau gavęs leidimą parva
žiuoti. Richardo motinai Ja
nu lienei nors laikinai ašaros 
nuo veido nudžiūvo. Tai buvo 
antradienis 

'.ji linksmą 
.kai, gavo telegramą nuo sū ____  r_______,
, naus iš Pacifico pakrantės, ! g>jU Veikalą^ suvaidins ga-
i kad “pąrvažiuoju”. Bet be
matant ir vėl reikės išleisti, ir 
vėl karinė tarnyba, o paliaubų 
kaip i r nematyti. Kodėl taip? 
Kam tas karas Korėjoje?

D.J.

DETROIT, MICH. 
Veikalas Gieda Gaidcliaai.

Veikalas keturių veiksmų — Gie
da Gaideliaia bus suvaidintas sek
madieni, balandžio 22 dieną, buvu- 

po Velykų, kada Šioj Lietuvių Svetainėj, ant 25th St, 
t ' ’■ - • Ur Vernor Highway. Pradžia 4 vai.dieną apturėjo, i „„ . T.a^„ L S1' ir Vcrnor Highway. Pradžia 4 vai.

! po pietų. Įžanga tik $1.
i Veikalo perstatymą rengia Drau-

i bus Lietuvių Meno Sąjungos akto- 
| rial iš Chicagos. Šis veikalas jau 
du kartus Šių aktorių buvo suvai
dintas kitur. Tai labai geras veika
las. Jis vaizduoja Lietuvoj labai 
svarbius įvykius. Visus ir visas pra
šome dalyvauti. — Rengimo Komi
sija. <73-74)

Shenandoah; Pa Matthew A.

Kovo f8 dieną netikėtai už
simušė Juozas 1--------r—
Prieš pietūs jo moteris buvo 
bažnyčioje ir parėjus namo 
rado vyrą užsimususį. Mati- 
konis užsimušė- nukrisdamas 
po piazo. Kaip ten atsitiko, 
niekas nematė ir nežino. ,

Velionį palaidojo religiniai, 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Desėtkąs metų at$al Matiko- 
niai buvo progresyviai, skai
tė. Laisvę. • Nežinia, kodėl jib 
nuėjo atgal prie tikėjimo. 
Juozas paliko nuliūdime savo 
žmoną Oną, dukterį, žentą ir

Atžymėjimui Laisves 40 
metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį —

Balandžio 14 April
Bus West End Hall, West 

Mackonis. Center St., pradžia 7:30 v.
vakare. !

Kviečiame visus atsilan
kyti ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai jos Jubilė- 
jaus proga. -— LDS 34 kp.

kitus gimines ir draugus.
l ' . —o---
Kovo 22 d. mirę Vincas

Ądoms (Adomaitis).- Sirgo 
apie dvi savaites. Buvo neve
dęs. Gyveno vieni trys bro
liai. Dabar paliko nuliūdime 
Stivis ir Vytautas, ir Vytauto 
sūnus ir kiti giminės. Palaido-
tas religiniai^ Buvo tikintis.

r —o— I
Kovo 25 d.,Moterų Apšvie

tus Klubas turėjo margučių 
parę. Buvo ir prakalbos. Kal
bėjo K. Petrikienė. Ji pasakė 
gerą pyakalbą su šių dienų 
klausimais, taip pat prisiminė 
apie dabartinius ir senovės 
dievus, kuriuos garbina įvai
rios \ tautos, žmonių buvo ne
visai mažai. - Žolynas.

BUVUS
(BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

|« CHARLES .1. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsą 
šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psi.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penk., Bal.-Apr. 13, 1951
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Ir poezija Festivalio
programoje

Festivalio programos veik 
visuomet yra įvairesnės, įdo
mesnės, negu koncertų ar ki
tokių meno pokilių. Ypatin
gai retai tenka girdėti poezi
jos Amerikos lietuvių meninė
se programose. Lietuvoje ir 
kitose kultūringose šalyse 
ruošiama net pilni vakarai 
poezijos skaitymui, deklama
vimui. I

Geros eilės, poezija turi sa
vą grožį, muziką, kuomet tin-

karnai skaitomos ar sakomos. 
Tą grožį mes girdėsime sek
madienio programoje. Elena 
Brazauskienė eiles sako sui 
siela, ji išreiškia poeto jaus
mą, gražų ritmą ir lyriką. 
Festivalio programoje ši lie
tuvaitė išstos su tinkamai pa
rinktomis eilėmis. Mes jos 
gražų balsą girdėsime sekma
dienį, bal. 15, Lietuvių Kultū
riniame Centre. Programa 
3:30 vai. po pietų.

Reporteris.

Miesto Taryba nutarė 
pakelti “sales tax”

Miesto Tarybos dauguma 
narių pasirinko sumažinti 
biednuomenei kąsnį duonos, 
bile tik neprasikalsti Tamma- 
nės viršininkams. 19 balsų 
prieš 6 nutarė taksus ant pir
kinių pakelti. Dabar yra 2 
procentai, pakels dar 1, viso 
iki 3 procentų.

Nauji taksai' įeis galion ge
gužės 1-mą.

Prieš kėlimą taksų argu
mentavo ir balsavo Stanley 
Isaacs, taipgi balsavo Brown, 
Davis, Merli, Weisberger, vi
si iš Manhattan, ir brooklynie- 
tis Sussman.

Viešnia Aš Chester 
atvyks Festivalin

Brooklyniečiai žada 
neatsilikti

Marijona Ramanauskienė 
praneša, jog jinai su drau
gais chesteriečiais ir philadel- . . 
piliečiais .tikisi atvykti j darb-nmkų di * . i ciilralBrooklyną. Nori pasimatyti su 
mumis visais šį šeštadienį ir 
sekmadienį, Liberty Auditori
joje, meno konferencijoje ir 
Operos Festivalyje.

LMS 3 apskrities konferen
cija prasidės šeštadienio va
karą, balandžio 14-tą, lygiai 
7:30. Antroji meno sesija. — 
15-tos priešpieti, 11 vai.

Festivalis įvyks 15-tą, pra
džia 3:30 po pietų.

Brooklyniečiai komunistai 
skelbia pasižadėję angliškam 

'ienraščiui Daily 
Worker sukelti $110,000 ir 
tai užbaigti su 15-ta šio mėne
sio. O kad tiktai pusę tos su
mos tebuvo sukėlę pirm šios 
savaitės, tad žada sukelti po 
10 tūkstančių kas dieną liku
siomis dienojnis. Z.

Apie Aido Chorą ir 
Aidiečius

Jau seniai netilpo spaudoje 
apie mūsų Aido Choro aktua
liją, tad nors trumpai noriu 
pabrėžti, kas svarbiausia.

šių metų pradžioje (sausio 
mėn.) įvyko visuotinas Aido 
Choro narių susirinkimas, ku
riame 'buvp aptarta visa cho
ro veikla iki rudeninio sezono 
ir išklausyta įvairių komisijų 
raportai bei valdybos pranešir 
mai. Priėjus prie naujos val
dybos ’ • rinkį/mo, visi , nariai 
vienbalsiai nutarė ' ■ tą pačią 
valdybą palikti dar sekan
tiems metams.

Sausio 20 d. Aido Choras 
buvo surengęs viešaš draugiš
kas vaišes buvusiam Aido 
Choro mokytojui J. Kazake
vičiui, kuris turėjo pasitrauk
ti iš mokytojo pareigų dėl 
stokos laiko ir, be1 to, jau’ no
rėjo pailsėti. Nors ir nebuvo 
atskiri asmeniniai pakvieti
mai niekam išsiuntinėti, bet 
užteko pranešimo per laikraš
tį tiems, kurie turėjo ūpo da
lyvauti. Tai buvo kuklus ir 
draugiškas atsisveikinimas 
aidiečių su mokytoju J. Kaza
kevičių ir gražus pasižmonėji- 
mas Aido Choro simpati z au
tams.

—0---
Dabar Aido Chorą mokina 

gabi menininkė Mildred Sten- 
sler. Laisvės ir Vilnies skaity
tojai dažnai skaito telpančius 
josios straipsnius po antgalve 

News and Views”, 
ją mokinant chorą', 
jos supratimą vokai i- 
mene, tą neišsemia-

nes, pastebėjo, kad šį sekma- 
dienį įvyks LMS 3-čios apskr. 
rengiamas Operos Festivalis, 
Liberty Auditorium patalpo
se. Noriu priminti, kad Aido

Sakoma, kad tarp 
gaisragesiu nusiris 
daug kartinu

Distrikto prokuroras 
gan sąko, jog grand 
jau pasiruošusi įteikinėti 
tinimus grupei asmenų, 
esą susitepę kyšiais ir 
varta gavimui kyšių.

Eina kalbos, jog tos 
tęs daugiausia teks buvusiojo 
majoro O’Dwyer ir jo dešines 

i rankos gaięragesiuoso Mo-

d žiūrė 
įkal- 

kurio

t Choras labai stropiai ruošiasi ran’o, prieteliams. Džiūrė ban- 
pasirodymui. i dysianti patirti, ai- aukštieji

— • — [valdininkai gavo dali tu ky-
siu, kuriuos žemesnieji parei
gūnai išrinkdavo iš statybinin
kų kontraktorių ir biznierių.

Kalbant apie operas ir ope-! 
rų festivalius —- negalima nu
tylėti ir apie operetę “Su
drumsta širdis,” kurią dabar 
mokosi Aido ii’ Sietyno chorai 
bendromis jėgomis ir kuri bus 
suvaidinta gegužės 13 d., Li
berty Auditorium. Abudu cho
rai susijungė drauge mokintis Liberty Auditorijoje, ’ grupė 
šią operetę ne dėl to, kad tai j moįeril rengia vaikams pobu-
nebūtų įmanoma vienam ar 
antram chorui atskirai suvai
dinti, bet todėl, kad sujungto
mis jėgomis, savaime supran
tama, galima geriau ir įspū
dingiau bet kokį sceninį vei
kalą suvaidinti. Stebint pamo
kas, atrodo, kad bus geri re
zultatai. r

šią operetę sukūrė kompo
zitorius Fr. Balevičius ir lib
reto sutaisė J. Juška. Abudu 
chorus mokina Mildred Sten- 
sler.

Prieš 
operetę 
buvo išsiuntinėta paragini
mai buvusiems aidiečiams ir 
keliems kitiems draugams, my
lintiems dainą, stoti aidiečių 
gretosna. ,

Tad malonu vėl matyti mū
sų tarpe ilgametę ai dietų N. 
Buknienę, T. Naviką ir Ch. 
Yuknį; Taip pat džiugu pra
nešti, kad Aido Choran įstojo 
Birutė Willis ir rūpestingai 
mokosi dainas.

pradedant mokytis 
“Sudrumsta 

išsiuntinėta

Pagerbimas Veličky
Alekas ir Domicėlė .Velič

kai mini 30 metų vadybinio 
gyvenimo. Tai išgirdę, laisvie- 
čiai ir ne laisviečiai subruzdo 
tuos žmones pagerbti. O dau
giausia tuo susirūpino Lietu
vių A.mbrikos Piliečių Klubo

kas. Sako: vyrai, Alekas per 
tiek daug metų mus visus, be 
skirtumo 
pramogose str
dainelėmis. O 
žmonai nieku 
mokėti.

p a ž valgų, Ii n k sm i n a 
savo grasiomis 
mes jam 
negalime

ir jo 
atsi-

grupė

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

APTARNAVIMUI VYR
Prie Skalbiamųjų Mašinų 

Range, -palyręs prie automatiškų y 
skalbiamųjų mašinų ir autonfatitiš- 
kų gas ranges. Su gerais iš Lanks
čiau darbo rekordais. Išlavinsime 
pilnai. Kreipkitės laiškais ar asme
niškai bile dieną nuo 8 ryto iki 
5:30 po pietų.

MAYTAG CLOTHES CO., Inc.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge.

Gas

(69-75)

Vaikams pobūvis
Balandžio 14-tos popietį, 

gi-u p ė

vį. Jame turės vaikų pasilinks
minimui pritaikytą programą. | 
Taipgi duos vaikams " mažas 
dovaneles. Gali ateiti ir suau
gusioji pasižiūrėti, bot suau
gusieji turės pasinioketi dole
rį įžangos. Pobūvi vykdys nuo 
1 iki 4 po p i et.

Apeinantiems su tėvai 
globėjais vaikams įžanga
mokama. Rep

Ant greitųjų 
vyrų, žodis po 
bas pradėtas dirbti, bilietai 
pagaminti. Tad visi, .kurie per 
daugelį metų jo dainelių klau
sėtės, nepamirškite atsilankyti 
į ,Aleko ii* Domicėlės Veličkų 
antrąsias vedybas gegužės 5 
d. (pripuola 
7 :30 vakaro, 
Piliečių Klube, 
valgiu ir gėrimu) $3.5

susibūrė 
žodžio ir dar

vedybas gegužės
šeštadienis)

Lietuvių
įžanga

Am.
(su

Bilietus galite gauti pas 
misijos narius: Juozą Kairį, 

Ch. 
pas 

bar- 
J.S.

P. Grabauską, A. Zizą. 
Nečiunską. Taipgi klubo 
Juozą Zakarauską ir jo 
tenderius.

ko-

Ar jis kaltas, kad 
jam prilipo?

ar,

j Valstijos taksams
Į paskutinės dienos

Namų darbininkė, trys suaugę, 3 
kambarių apart meni as. darbas nuo 
10 iki 3 pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais. Skalbiamoji 
mašina. Šaukit HA. 6-1972.

(73-74)

Mokytojų Unija laiškuose 
tėvų organizacijoms, pilieti
nėms ir susiedijų grupėms ra
gina reikalauti, kad Kefauver 
senatims komitetas tyrinėtų 
New Yorko švietimo depart- 
mentą. Sako, kad jame yra 
suktybių ir išeikvojimo miesto 
pinigų.

Pastaraisiais 6 mėnesiais 
policija užregistravo 500 pro
centų daugiau vagysčių^ Ta
čiau sako, jog vagystės' tiM 

l nepadaugėjo, tik stropiau už
rašomos. 1

Piliečių Unija • reikalavo, 
kad Manhattan prezidentas 
Wagner prašalintų iš valdinės 
tarnybos Tarumanės lydęriu- 
ką Angelo Simonetti, nes jis 
gem|)lerio Costello’s buvo mi-Ar jau aukojote į $10,000

fondą, užtikrinimui Laisvei • nėtas kaipo geras jo pažįsta- 
gyvuoti 1951 metais? *mks.

Matant 
stebint 
niame 
mą energiją mokinime, priei
ni prie minties, kad tai yra 
menininkė pilnoje to žodžio 
prasmėje. Aidiečiai džiaugia
si, turėdami tokią draugišką 
ir gabią mokytoją, jie ją ver
tina Ir stengiasi kooperuoti.

Berneliai, Mergelės!

/

Choro 
prižiūrėti

Tai tiek šiuo kartu, kadan
gi .minėta operetė bus suvai
dinta tik ateinančio mėnesio 
viduryje, tad dar yra laiko 
apie kitas žinias ir vėliau, pa-^ 
rašyti. Tiktai prašau mielų 
skaitytojų rezervuoti anksčiau 
minėtą sekmadienį jūsų myli
miems chorams AIDUI ir SIE
TYNUI. H.F.

ir

V. Žuko muzikai
Broliai berneliai,
Mielosios mergelės, 

Užtrauksim mes dainą
Skardžiai, linksmai:

Meilės tai daina—
Nuoširdi, žvaina,— 

Jos atbalsiu skardės *
Miestai, kaimai!

Balsą pakelsim—
Plačiau,
Aukščiau,

Dar aukščiau!

, Saulė mus šaukia:
Ai, kaip gera lauke,— 
Medelių pavėny,

Sriaute vėsos ...

Vasaros laikas:*
Skubinkis sveikas

Prie jūros, ežero— 
Rojun gamtos. Z

Narstykis, plaukiok— 
Valio!
Alio! .

Pazyliok ...

Vakaras, temsta:
Sėsk arčiau ir tamsta,— 

Dainuojam, važiuojam x
Stačiai namo.

Mėnuo tik šaipos:
Duokš ranką—taipos

Plazda širdis jauna,— 
Gerai Oho!...

Pasimatysim— 
Tuoj ryt’, 
Po ryt’,

Už po ryt’. .|. 
1947.

Jonas Kaškaitis

kaip tik
tai

Aidietč V. Nevinskienė da
bar nesilanko į Aido 
pamokas, nes turi 
savo poros mėnesių dukrelę 
Deaną. Blet, girdi,
paaugėsianti trupučiuką, 
paliksianti penktadienių va
karais namiškiams padaboti 
ir jinai sugrįšianti choran dai
nuoti.

Pravartu priminti, kad ai- 
dietės ir artimos Valentinos 
draugės buvo suruošę surpri- 
šo pobūvėlį' (Baby Shower) 
dar dukrelei esant pakelyje.

BuVo įteikta dovana dėl bu
simosios įpėdinės bei turėta 
savų užkandžių vaišėms, kas 
paprastai yra daroma šiuose 
atvejuose.

Pora savaičių atgal ir pats 
choras pasveikino su pinigine 
dovana.

Skaitytojai jau, be abejo-

SUSIRINKIMAI

Dėl surprizo bankieto
Visi apsiėinusieji į rengėjų 

komitetą ir visi norintieji kuo 
nor? padėti esate prašomi 
ateiti į pasitarimą šį sekma
dienį, balandžio 15-tą. Pradė
kime pasitarima lygiai 2:30, 
nes paskui visi norėsime daly
vauti Festivalyje, kuris prasi
dės 3:30. Nek.

Peter Darcy atsistatydino iš 
tarnybos policijoj keliomis 
valandomis pii’im ' turėjimo 
stoti į departmentinį teismą. 
Jį kaltina pardavinėjime nar
kotikų ir reikalavime kyšių 
iš pardavinėjančių narkotikus.

I i

Members of the Red

rr"’EM
.a , „ar

Cross Foreign Press commi'ttee as they met 
recently under the chairmanship of Sigmund Gottlober head of the 

• Committee to discuss plans for the 1951 Red Cross Fund campaign.

Seated left to right are Vonancio Perez, of įTi Prensa: Elias 
Cammends, of the Greek National Herald) Dr. Richard van Dyck, of 
AUfbau; Victor Shimkin, editor of Russian Daily slovo: and V/. 
Borz'ecki, editor-in-chief, of Nowy swiat.

I

, Standing: Gene Rea, of H progress©; Gregory Vignau, of 
Nuova York Al Dia; Mr. Gottlober; Robert Gillham, vice chairman. 
Red Cross Publicity Committee; Urban V.’egrzyner, of Now Swiat: 
Mill Malkin, secretary to Mr. Gottlober; and Andrew Valuchek 
of Dennik. *

Apie trijų mėnesių mergytė 
tapo motinos palikta Grand . 
Central stotyje. Moteriškė 
prašiusi stoties prižiūrėtoją' 
padaboti kūdikį keletą minu- 
tų. Jai nesugrįžus, policija 
kūdikį nugabeno pamestinu
kų prieglaudom

Vals- 
15-ta 

paskutinė diena. Tačiau 
ii pripuolant sekmadienį, 

paskutinė yra pirmadienis,

Sumokėti New Yorko 
; lijęs taksams balandžio 
i yra paskutinė diena.

New Yorko areštuotas Pe
ter Hanson, 51 metų, nors jis 
sakėsi čia nieku, neprasikal- 
t'ęs. Policija sako, kad jis at
vykęs iš Kansas čia pažuvau
ti dolerių. Jis banke per už
tvarą įkišdavęs klėtkutėn po- 
piera apvyniotą lineikutę su 
kramtomojo gurno gumuliuku

PEIST LANE
9

PARDAVIMAI
PARDAVIMAUI

lotai, visi už $700, pigu, ant 
Hanson Ave.. tarp 5th Avė. ir
Park avė., Bay-Shore. L. T. Maty* 
kite Mr. Chalkis, 316 Suydam St.i 
Brooklyn, N. Y. ’ (73-74)

v o banknotai.

Rabinas ragino vengti 
isterijos ir baimės

Kalbėdamas 500 rabinų su
važiavime, New Yorko, cleve- 
landietis rabinas Abba llillel 
Silver įspėjo nepasiduoti iste
rijai. Jis ragino rabinus imtis 
vadovybės tai isterijai mažin
ti, sakydamas: *

“Milijonai žmonių šiandien 
slypi po išgąstingu nuolanka- 
vimu. Tautu turtas naikina
mas karuose ir pasiruošimuose 
karams, kurhe taip pat sunai
kins ir žmonių' gyvybes... 
Protingieji tarp žmonių ati
tinkamai pradėjo ryžt 
ieškoti ‘kelio,*kuris vestų 
lin nuo tos nelaimės.”

Motinos savim 
užtvėrė gatvę

sa

Apie 200 motorų, vežinos 
savo kūdikius vežimėliuose ir 
vedinos rankose vyresniuosius, 
sudarė gyvąją tvorą tarp 
173rd, 174th St. ir Manor 
Ave., Bronx. Ten sueina trys 
keliai, bet nėra trafiko lem
pos. Ties tuo kampu pasta
ruoju Saiku įvyko 
mių.

Pikietuodamos 
kampą, /moterys
kad šalies turtą žarstome vi
so svieto fašistams, o savo kū- j 
dikių ir bendrai žmonių gyvy-! 
bes "apsaugai “neišgalime” 
vienos lempos.

Pikieto laikotarpiu apie 150 
vežimų turėjo grįžti atgal ir 
ieškotis kitu keliu. €• C.

daug n ei ai-

pavojingą' 
išmetinėjo,

405 So. 4th
Cor. Howes

Brooklyn, N. Y.

Street 
st.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Parsiduoda farma, 125 akrai že
mės, pusė dirbamos, geri namai, ra
kandai, 15 telyčių, 2 melžiamos 
karvės, nauja mašinerija, Fordo 
traktorius, prie miestavo kelžk. arti 
didelės upės. J. Valas, CastČĘnaixd, 
N. Y., Lewis County.

Galite kreiptis j I. Chžkkis, 316,ą 
Suydam St., Brooklyn, N. A

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. 'EVergreen 7-6868 

z Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
' ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

t i

Gerai Patyrė Barbenai

REPUBLIC BAR
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas 
EVergreen 4-8969

6 psI.--Laisve(Liberty, Lith. Daily), -Pėnk., Bal.-Apr. 13, 1951

32 TEN EYCK STREET 
, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO ‘

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS




