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Vyt. Kastytis marijonų 
Drauge rašo, jog neseniai įvy
kęs Toronto mieste Kongre
sas taikai ginti.buvęs “farsas.” 

Taip, klerikalams žmonių 
kova už taiką — farsas-kome- 
dija, o gatvėje asilu balsais 
bliovusieji karo šalininkai — 
“šventos būtybės.”

Bet tai ne viskas:
“Susirinkusiųjų raudonosios 

taikos mylėtojų tarpe ypač 
buvo gausu vienos kumpano
sių rasės atstovų...” (D-gas 
š. m. bal. 21 d.).

Atseit, ten buvo “gausu” 
žydų kilmės žmonių.

Taip rašydami, niekindami 
žydus, neva katalikų laikraš
čio bendradarbiai pamiršta, 
jog ir Kristus buvo žydų kil
mės!

W U “°“
“ k?.'stus taipgi, kaip sako

■ * “naujasis testamentas,” kal
bėk) už taiką, — panašiai, 
kaip tie “kumpanosiai,” daly
vavę Toronto kongrese.

Šių dienų lietuviškieji “Kris
taus pasekėjai” išsižada jo, 
kaip Petras, išduoda jį, kaip 
Judošius, bliuzui ja prieš 
jį, kaip blogasis latras, ir, jei 
tik pajėgtų, iš naujo prikaltų 
jį prie kryžiaus!

O jūs, tėvai marijonai, jūs, 
tėvai pranciškonai, tiems lat
rams padedate!

—o—
Šių metų Gegužės Pirmoji 

pripuola antradienį.
Didžiojo Niūjorko darbo 

žmonės, kaip kiekvieneriais 
metais, šiemet turės eiseną 
didmiesčio gatvėse.

Vyriausias šūkis bus: taika 
—'pastovi, ilgametė taika.

Gegužės Pirmoji gimė Ame
rikoje, bet ją šiuo metu mini 
viso^pasaulio darbo žmonės.

Iškilmingiausias šios dienos 
atžymėjimas, be abejojimo, 
bus Tarybų Sąjungoje ir Ki
nijos Liaudies Respublikoje.

—o—
Praėjusio šeštadienio Lais

vėje worcesteriskis J. Skliutas 
siūlo tokį sumanymą:

Mes turėtumėme gauti 1,000 
‘asmenų, kurie sutiktų ir išga
lėtų mokėti po $17 už Lais
vės prenumeratą metams. To
kiame atsitikime nereikėtų 
skelbti vajaus; būtų daug ge
riau.
v Tai didelis klausimas.

Daryti .Laisvės prenumera
tos kainą dvejopą — vieniems 
brangesnę, kitiems pigesnę — 
man rodosi, nebūtų praktiškas 
dalykas.

Juk kurie skaitytojai išgali 
ir nori, — paaukoja.

'Padidinus prenumeratos 
karną tam tikram skaičiui skai
tytojų, turėtume dviejų rūšių 
slcaitytojus: “brangesnius” ir 
“pigesnius.”

Na, o pakelti Laisvės pre
numeratą visiems skaityto
jams, — pakelti iki $17 me
tams — perdaug; nemaža 
skaitytojų negalėtų užsimokė
ti, ir tuo būdu jie būtų didžiai 

. nuskriausti, pasiliktų be dien
raščio.

į' Visvien gerai, kad gerb. 
Skliutas dienraščio reikalais 
rūpinasi.£ jkI’ r~°-~Tarybų Sąjungos sportinin
kai dalyvaus 1952 metais pa
saulinėje Olirhpijadoje, įvyk- 

® siančioje Suomijoj.
Taigi dalyvaus ten ir Lietu- 

hy vos sportininkų.
Tūli sako: jeigu T. Sąjunga 

ruošiasi Olimpijadoje daly-* y' ** ’ *vauti, tai rodo, kad ji nesiti
ki, jog tuomet bus prasidėjęs 
pasaulinis karas.
’Trasaulinis karas neturėtų 
įvyktii ne-tik 1952 metais, o 

. niekacfp
: Taip ir bus, jei daugiau 
žmornų įsitrauks į kovą už 

A taiką.‘■y ... ■ . ■
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JANKIAI ŽADA VYTIS LIAUDININKU
LĖKTUVUS IR PER MANDŽŪRJJA "

Amerika dėl to tarėsi su 13 
savo talkininkų Korėjos kare

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadai sakė, jeigu 
Šiaurinės Korėjos • liaudi
ninkų bei kinų lėktuvai pra
dės plačiau atakuot ameri
kinę kariuomenę ant že
mės, tai Amerikos lakūnai 
turės vytis tuos lėktuvus ir 
per Mahdžūriją, iki sunai
kins juos.

Susikūlė du laivai; 
pražudė 30 žmonių

Mobile, Ala. — Valdžia 
tyrinėja, kokiu būdu susi
dūrė du žibaliniai Stand
ard Oil kompanijos laivai, 
pražudant 30 savo jūrinin
ku.

Laivų oficieriai pripaži
no, kad laivai visais garais 
plaukė per ūkaną, o kai at
simušė vienas į kitą, tad ki
lo sprogimai ir gaisrai. 
Laivai tapo išdeginti ir ap- 
šlubinti, bet nenuskendo.

Vengrija statys 
atominį institutą

Budapest, Vengrija.—De
mokratinė Vengrijos Res
publika statys atominių ty
rinėjimų institutą Lagma- 
nyose, sostinės Budapešto 
priemiestyje.

Pecs mieste gegužės mė
nesi įvyks atominių moksli
ninkų suvažiavimas. Nu
matoma, jog dalyvaus 100 
atomistų iš Sovietų Sąjun
gos ir liaudiškai - demokra
tinių šalių.

43 užmušti, sukliuvus 
dviem lėktuvam ore

Key West, Florida. — Ke
leivinis Kubos lėktuvas ore 
susidūrė su kariniu Ameri
kos lėktuvu. Abudu nukri
to jūron. Su Kubos lėktu
vu žuvo 34 keleiviai ir 5 
įgulos nariai, o su ameriki
niu lėktuvu — 4 kariniai 
lakūnai.

Kairieji izraeliečiai laimėjo 
Mapam rinkimus

Tel Aviv, Izraelis.—Dau
guma kairiųjų bei komu
nistinių delegatų tapo iš
rinkta į Mapam progresy
vių partijos suvažiavimą.

Mapam yra antra di
džiausia partija Izraelio 
seime.

AREŠTAI EGIPTE
Kairo. — Egipto policija 

suėmė 23 jaunuolius kaip 
įžiūrimus komunistus. l5a- 
ro naujus naktinius abla- 
vus, ieškodama komunistų.

Pati 1952 metų Olimpijada 
galima paversti į pasaulio 
sportininkų d e m o nstraciją 
prieš tuos, kurie ruošia karą.

Atrodo, jog Olimpijada 
Suomijoje bus pati ryškiausia 
ir didžiausia istorijoje.

s
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Amerikos vyriausybė dėl 
to tarėsi su Anglija, Fran- 
cija ir 11 kitų savo talki
ninkų korėjiniame kare. 
Teigiama, kad talkininkai 
tam nesipriešino. Bet dar 
nesusitarė, kokiuose atsiti
kimuose būtų leistina ame
rikiniams lakūnams per
skristi Mandžūrijos sieną.

Japonijoj išrinktas 
komunistas majoras

Tokio. — Paskutiniuose 
miestiniuose Japonijos rin
kimuose tapo išrinktas ma
joru ir vienas komunistas. 
Kitus rinkimus laimėjo de
šinieji.

Karinė amerikonų valdy
ba taipgi vedė kampaniją 
prieš komunistus.

Gang ginkluojamas, 
esą, tik “apsiginti”

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
aiškino, jog Amerika da
bar smarkiau ginkluoja 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ninkus Formozos saloje tik 
“apsigynimui” nuo Kinijos 
komunistų.

Trumano valdžia nutarė 
lygiai ginkluoti Formozos 
čiangininkus, kaip ir vaka
rų Europos kraštus, prieš 
komunizmą, c-

Tito prašo dar 200 . 
milionų doleriu

Washington. — Jugosla
vijos valdovas Tito kreipė
si į Jungtines Valstijas ir 
Anglija, kad paskolintų jam 
200 milionų dolerių iš Pa
saulinio Banko. Sako, pa
skola reikalinga finansi
niams Jugoslavijos nepri
tekliams užlopyti.

(Amerika jau yra davus 
Titui 1190 milionų dolerių 
paramos kaip talkininkui 
prieš komunizmą.)

Piety Korėjos tautininkai 
prašo daugiau ginklu

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia prašo Ameriką apgin
kluoti dar 10 divizijų jų ka
riuomenės kovai prieš ko
munistus'.

Bent '250,000 pietinių tau
tininkų dabar po ameriko
nų komanda kariauja prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir kibaus.

Tautininku valdžia turi 
dar pusę miliono pralavin- 
tų rekrutų, bet jiems trūks
tą ginklų.

Buenos Aires. — Argen
tinoje plačiai skleidžiami 
lapeliai “prieš jankių impe
rializmą.”

l£

IMSWS VAJUSM:

SUKELTA $4,230;
DAR REIKIA $5.770

Brocktono (Montello), Mass., demokratiniai lietu
viai nuoširdžiai parėmė Laisvę. Jie jau pirmiau gau
siai aukojo. Balandžio 21 d. laikė susirinkimą, su kon
certine programa, užkandžiais ii* prakalbomis. Da
lyvavo D. M. Šolomskas. Jie Laisvės 40 metų Jubilie
jinį Fondą nuoširdžiai parėmė, suaukodami $127.50. 
Aukojo sekamai:

Konstancija Kalveliene ........................ •.. $10.00
P. ir M. Markevičiai ......................  10.00
Geo. Shimaitis ...........................  • •............. 10.00
Vincent ir Jadvyga Snnidin •........................ 10.00
J. O. Vaitekūnas............................................ 10.00
K. Beniulis ... ............................................. 5.00
J. Mineikis ... •.............................................. 5.00
J. K. S...........................................   5.00
A. J. Skinnont..........................................  5.00
W. Karalis .................................................... 5.00
Elena Rindzevičiene ........................... • •........... 5.00
Jonas (Pigas ................................................... 5.00
U. Zaleckaitč ..........................••...................   5.00
P. O. Orini as ........ -........................................ 4.00
Jenas Zulis ............ • •.................. • •............... 4.00
F. Baronas ..................   3.00
J. Kaminskas .......... • •....................................... 2.00
A. Wallan ..................  2.00
K. Peslis .......... • •.................. • >...................... 2.00

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Gromyko sako., neužteks Korėjoj 
vietos baltiesiem amerikonų 
kryžiam, jei bus tęsiama karas

Paryžius. — Andrius Gro
mvko, Sovietų užsienio rei
kalų ministro navaduoto- 
ias, aštriai smerkė Ameri
ka ir jos bičiulius kaip Ko
rėjos liaudininkų užpuoli
kus.

'Kalbėdamas Keturiu Di
džiųjų užsieniniu ministrų 
pavaduotoju sueigoje, Gro
myko užreiškė:

“Jeigu įsiveržėliai dar tęs 
ta kara, tai gal pritruks 
Korėjoje net vietos baltie
siems kryžiams, statomiems 
ant užmuštų amerikonų ir

PROF. WITTKE SMERKIA RAUD0NBAUB1US 
KAIP AMERIKOS LAISVES PARALYŽIŲ

Cincinnati, Ohio. — Ra- 
gangaudiški riksmai prieš 
k o m u nistus paralyžiuoja 
amerikinę demokratiją, sa
kė profesorius Gari F. 
Wittke, Western Reserve 
Universiteto fi u k š t ų j u 
mokslų skyriaus, galva iš 
Clevelando.

Jis kalbėjo Cincinnati U- 
niversiteto pasižymėjusių 
studentų bankiete ir pareiš
kė: .

Kongreso daromi raudon- 
baubiški žmonių kvotimai, 
ištikimybės priesaikų reika
lavimai iš mokytoju ir pro
fesorių, valdiniai šniukšti- 
nėjimai ir panašūs reiški
niai nuodija dvasinį Ameri
kos orą, puldo a.pšvietą ir 
žodžio laisvę ir atima per
sekiojamiems ž m o n ė m s 
duoną.

Prof. Wittke kartu už
klausė :

“Bet kodėl nereikalauja

jų talkininkų kanu.”
Gromvko nrisiminė, kaip 

buvęs Anglijos premjeras 
Church illas savo seime 
“hitleriškai” nukalbėjo, 
gr a s i n d a m a s ' Sovietams 
atominėmis bombom is, o 
Davis, užsieninio Anglijos 
ministro pavaduotojas, mė
gino nudailinti' Churchillo 
kalbą. Gromvko vadino 
juos “žmogėdžiais.”

Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovai taip už
sirūstino dėl Gromyko pa
reiškimo, kad tapo uždary
tas posėdis.

ma ištikimybės priesaikų iš 
pletkininkų, vadinamų ra
dijo komentatoriais, iš ban
kų prezidentu, iš mokyklų 
valdybų ir iš universitetų 
direktorių?”

Pasakojama apie lietuvių • 
ir kily kareivius Mukdene

Hong Kong.—Kinai /'Čian- 
gininkai pasakojo, kad 
Mukdene, Mandžūrijoj,. su
sibūrus tarptautinė armija 
'— lietuviai, rusai, lenkai, 
kinai, čedhoslovakai, lat
viai, estai, šiauriniai, korė
jiečiai, mongolai ir kt. Sa
koma, juos komanduoja’ so
vietinis maršalas Kurenko- 
vas. K '

Trūksta patvirtinimo tom 
pasakom.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vešiau.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
ARTĖJA PRIE SEOULO

9 »

Bet viduriniame fronte jankiai 
atakuoja Korėjos liaudininkus

Korėja, bal. 26. — Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai užėmė 
Munsan miestą, vakarinia
me fronte, už 21 mylios į 
šiaurę nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės. O ketvir
tadienį jie pasiekė vietas 
arčiau, kaip už 20 mylių 
nuo Seoulo. 
..... ... ...............- T .............................  — "

Mandžūrijon mėtyta 
japoniškos bombos

Peking. — Kinijos radijas 
tvirtino, kad Amerikos lėk
tuvai kovo 30 d. mėtė Japo
nijos darytas bombas į 
Mandžūriją, didžiąją Kini
jos provinciją, kuri rube- 
žiuojasi su Šiaurine Korė
ja.

Rhee tautininkai 
išžudė visą kaimą

Taegu, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidento Syngmano Rhee 
oficieriai išžudė visus 2,000 
vieno kaimo gyventojų. 
Kaimiečiai buvo įtarti kaip 
komunistų - partizanų rė
mėjai prieš tautininkus. 
Tas kaimas yra Kočango 
apskrity j, Pietinėje Korė
joje. v t '

Dėl tos žudynės taip su
bruzdo kiti gyventojai, kad 
buvo priverstas pasitraukti 
vidaus reikalų ministras Čo 
Pyung Ok.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Oficialiai 
pranešta, jog amerikonai 
Korėjoje iki balandžio 20 
d. nukentėjo 61,744 nuosto
lius, skaitant užmuštus, su
žeistus ir be žinids dingu
sius.

Užmušta 9,380, sužeista 
41,428, be žinios dingo 10,- 
939.

1,087 iš sužeistųjų vėliau 
mirė.

Laikraštinis popietis 
dvigubai pabrango

New York. — Popieris 
naudojamas laikrašęiąms 
spausdinti pabrango dau
giau kaip 100 procentu nuo 
1942 metų iki šiol. Tatai 
buvo raportuota suvažiavi
me Amerikinių Laikraščių 
Leidėjų* Sąjungos.

Kalbėtojai peikė spaudos 
laisvės varžymus užsieny
je ir Jungtinėse Valstijose.
CHOLEROS MARAS 
PLINTA INDIJOJ

Kalkutta, Indija. — Per
eitą savaitę šiame didmies
tyje mirė 80 žmonių nuo 
choleros. Tas maras ple
čiasi ir kituose Indijos mies
tuose. \

LA1SVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States
' 110-12 ATLANTIC AVR, 

Richmond Hill 19, N. Y. 
Tel. Virginia 9-1827-1828.

Amerikonai “tvarkiai 
traukiasi atgal,” sako jų 
korespondentai.

Korėjiniai liaudininkai 
viduriniai' - rytiniame fron
te privertė amerikonus ap
leisti Yanggu.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai per keturias ofensyvo 
dienas nustūmė amerikonus 
apie 30 mylių atgal vakari
niai - viduriniame fronte.

Dabar amerikonai sutvir
tino savo linijas ties Čun- 
čonu, viduriniame fronte, ir 
jau kontratakuoja korė ji- 
nius liaudininkus ir kinus.

Rytiniame fronte Ameri
kos tankai įvažiavo į In- 
dže, kurį liaudininkai jau 
buvo apleidę. Indže yra už 
keleto mylių į šiaurę nuo 
38-tos paralelės. Ameriko
nai, sakoma, sunaikino dar 
kelis tūkstančius priešų.
Korėjos liaudininkų 
pranešimas

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
balandžio 24 d. jie, be kitko, 
paėmė nelaisvėn 924 ameri
konus ir jų talkininkus; 
pagrobė 52 patrankas, 97 
karinius automobilius, daug 
kulkosvaidžių, 1,080 šautu
vų ir nukirto du ameriki
nius lėktuvus.

Kami pridedama dar 
$6,421,000,000

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo lėšų komite
tas užgyrė valdžios reikala
vimą pridėti dar 6 bilionus, 
421 milioną dolerių kari
nėms išlaidoms iki birželio 
30 d.

Valdžia jau baigia išleisti 
42 bilionus, 474 milionus 
dolerių karinių lėšų, kurios 
buvo paskirtos dvylikai mė
nesių nuo pernykščio birže
lio pabaigos iki šių metų 
birželio 30.

MIRĖ DU LABAI
SENI ŽMONĖS

Wellington, Nau j. Zelan
dija. — Mirė Iripera Patu- 
vai, 116 metų moteris, Ma
ori tautos narė.
Capetown, Pietų Afrika.— 

Mirė negras Krimples Mko- 
ba, 120’metų amžiaus.

YEUAŪŠiOSžiNIOS
t 9

■ •

Korėja. — Spėjama, kad 
amerikonai bus priversti 
apleist Seoulą, Pietinės Ko-. 
rėjos sostinę. Šiauriniai ko
rėjiečiai vis artėja prie Se
oulo.

Praga. — čechoslovakijos 
valdžia pranešė, jog arešta
vo Williamą N. Patisą, at
stovą amerikinės žinių agen
tūros Associated Press. Jis 
kaltinamas kaip šnipas ir 
žmonių kurstytojas prieš 
Čechoslovakijos Li a u d i e s 
Respubliką.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The L a i s v e, e I n c.
Established April 5, 1911 «

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

i

Kas Ką Rašo ir Sako

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

United 
United 
Queens 
Queens

SUBSCRIPTION RATES
States, per year ......... $7.00[Canada and Brazil, per year $8.0<
States, per 6 months $3.75[Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Co., per year ............ $8.00
Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, per year

Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

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

$8.(X

$9.00
$4.50

N. Y

Del mokslininko 
ŽODŽIO McGEE 
REIKALU

Vilnis rašo:
į ž y m i a u s i as n i o k si i n in k as 

pasaulyje, profesorius Albert 
Einstein, nedvejodamas pasi
sakė, kad nužudymas Willie 
McGee Mississippi valstijoje 

Į būtų “legalus linčas.”
Savo laiško Meno, Mokslų 

i ir Profesijų Tarybai Einstein 
[rašo:

DARBININKŲ STREIKAI EUROPOJE i “Pastudijavus įrodymus- 
i Mississippi teisme, jokis oesa- 

Buvęs Anglijos darbo ministras Bevan, pasitraukda-[ liškas žmogus nesuras ma
mas iš tos vietos, pasakė: galvatruktiškas ginklavimasis, i žiausio Įrodymo Willie McGee 
kuiio reikalauja Amerika, daro darbo žmenių gyvenimą i prasikaltimo. Pagaliau, jei 
nepakenčiamai sunkiu. i prasikaltimas ir būtų įrody-

Kad taip yra, kiekvienam, kuris tik nori matyti iri 
suprasti, aišku.

Štai, fašizmo siaubiamoje Ispanijoje vi 
Baicelonoje įvyko generalinis darbininkų 
streikds prieš gyvenimo sunkumą.

Streikas pavyko Franko budeliams palaužti—palaužti 
šautuvo ir buožės pagalba.

Praėjus keletui savaičių, Ispanijoje ir vėl streikas: 
streikas šiaurinėje Ispanijoje, Bilbao mieste ir kitur. 
Šiuo atveju išėjo streikan apie 800,000 darbininkų, ne
paisydami fašistinio teroro.

“Prieš mūsų civilinį karą aš gavau tik pusę dabarti
nes algos, bet tuomet aš gyvenau 100 procentų geriau, 
kaip dabar,” pasakė vienas streikieris Associated Press 
korespondentui.

Ka tai rodo?
Tai rodo, jog Ispanijoje, kaip ir kituose v

Europos kraštuose, siautėja infliacija, vis labiau žemiu-: VyŲės! 
dama darbininkų gyvenimo Ij’gį. . ! 

Gyvenimas darosi nepakenčiamas visuose buržuuzi-. BAGOČIUS TEBESERGA 
niuose kraštuose: gyvenamųjų produktų kainų kilimas [ _. v •
neleidžia darbininkams nei sočiau pavalgyti. Tas ver-j ‘dvynėje laso M. a- 
čia juos pusbadžiai gyventi. S11 aPJe katp) jis, buda-

Neseniai del to Paryžiuje streikavo važiuotės darbi-!™88 Bostone, aplanke adv. 
ninkai; šiuo metu vyksta streikai ir Ispanijoje, ir Ita- bagocm, kuris dai vis e- 
lijoje. Neužilgo, iei darbiečių politika bus vykdoma, to i ^sel’£a’ tebeguli ovoje.

l, L. v • Girdi:
Kaip' jis sveiku būdamas

> dabar 
atliekama liaudies iškas- [ sublogęs, kaip jis pats pareiš-

; kė, sveria tik 130 svarų.
Pasisveikinus ir pradėjus 

kalbėti, pasirodė, kad jo ir 
kalba pasikeitus, pirmiau jis 
kalbėdavo energingai ir gar-

neseniai

Pagaliau, 
prasikaltimas ir būtų

I tas. tai mirties bausmė tereiš- 
| kia tik vieną—pietinių ball- 
veidžių burbonų neapykantą 

I negrams...” ■
Užgirdą,mas virš minėtos ir 

I kitu progresyvių organizacijų 
pastangas išgelbėti gyvastį 
nekaltai nusmerkto juodvei- 
džio veterano, mokslininkas 
pareiškia pasitikėjimą, jog 
Amerikos justicija neužsitrauks 
dar vienos dėmės nužudyda- 
ma buvusio vergo ainį tik dėl 
to, kad jo oda juoda.

Teisybę Vilnis sako: šis 
mokslininko žodis privalo 

į paakstinti Amerikos visuo- 
n į mene daugiau pasireikšti 

: už išgelbėjimą McGee gy-

Klusniai klausydamos Amerikos įsakymo, “Vakarų”;
valdžios leidžia bilijonus dolerių ginklams, karui ruoš-‘buvo sudiktėjęs, < taip 
tis. Joms nesvarbu, jog tai ” ' ................. . " ’... .........
čiais.^'^***^« _ i

Tačiau, kaip dabar atrodo, turės ir jos ką nors daryti, | 
—jas privers darbininkai savo kovomis ką nors daryti.

“Vakarų” kraštų darbo žmonės visvien sužino, jog 
Tarybų Sąjungoje vyksta ‘tikslus, reguliarus kaihų ma
žinimas, o pas juos — didinimas. Na, ir šie faktai vis 
didesnei daugumai žmonių atidaro akis ir akstiną ko-į 
voti.

DeL
LAIKRAŠČIŲ VARGAI

Niujorke šiuo metu vyksta Amerikos Laikraštininkų 
Susivienijimo (American Newspaper Publishers Associ
ation) 65-tasis eilinis narių suvažiavimas. Jame, aišku, 
dalyvauja ne darbininkiškos spaudos laikraščių leidėjai, 
o komercinės. Jie aptaria savo reikalus, susijusius su 
laikraščių leidimu.

Tarp kitų kalbėtojų, buvo išstojęs su kalba Edwin S. 
Friendly, Susivienijimo prezidentas ir niūjorkiškio 
World-Telegram and Sun dienraščio vice-prezidentas.

Mr. Friendly, kalbėdamas tiems laikraštininkams, ku
rių laikraščiai turi tarp 10,000 ir 50,000 tiražą, sakė:

“Niekad nebuvo taip keblu leisti laikrašti, kaip dabar; 
mes nuolat galvojame, kaip gaunamomis pajamomis pa- i metimus.

v 1 X 1 n > rl n w v r* « a « < v o 1 ZVt 1 z / rr^dengti išlaidas, susijusias su laikraščio leidimu.
Kiti ten kalbėjusieji nurodė, jog ypatingai sunku 

šiandien leisti mažus laikraščius, su 10,000 tiražu arba 
mažesniu. Skelbimų-reklamų jie nedaug tegauna, nes 
daug korporacijų ir stambesnių biznierių šiandien skel
biasi per televizija arba per radiją. Gi viskas brangsta, 
—brangsta taip, kad laikraštininkui, prisiėjus kokio 
nors daikto, sunku įpirkti, o dažnai — nebegalima ir 
gauti.

Smulkesnių laikraščių leidėjai, taigi, galvoja apie kė
limą savo laikraščiams kainos.

Bet nėra užtikrinta, jog kainos pakėlimas padėtį pa
taisys. Turime atsiminti: gyvenamųjų produktų kainos 
nuolat kyla, gyvenimas vis sunkėja.

■' Jeigu šitaip skundžiasi komercinės (smulkiosios) 
spaudos leidėjai, tai nesunku įsivaizduoti, kokioj sun
kioj padėtyj tenka verstis darbininkiškiems laikraš- 

.. čiams, kuriuos kapitalistai boikotuoja.

RUMUNIJOS KATALIKŲ BALSAS
Neseniai Rumunijos sostinėje Buchareste įvyko to 

krašto katalikų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 250 ku
nigų ir svietiškių katalikų veikėjų.

Suvažiavime kalbėjusieji — dvasiškiai ir svietiškiai — 
» tvirtai pabrėžė tą faktą, jog Rumunijos katalikai pri- 
? valo griežtai laikytis dviejų dėsnių: (1) dirbti glaudžiai 

su Rumunijos liaudies vyriausybe, (2) dirbti už taikos 
pasaulyj išlaikymą.

Suvažiavimas išrinko tarybą, kurion įeina 14-ka dva
siškių ir 13-ka svietiškiu . Tarybos pareiga bus pravesti!

■ gyveniman suvažiavimo nutarimus.
Šis Rumunijos katalikų žygis, be abejojimo, paakstins 

' ir kitų liaudiškųjų respublikų katalikus daryti taip, kaip 
I jie padarė. ' ■ r

šiai, dabar kalba išlėto, tar
tum visai kitas žmogus, mat 
nelaboji liga kiekvieną pakei
čia ir atima energiją.

VARGAS SPAUDŽIA
LRKSA organas Garsas 

rašo apie “trilypę” klerika- 
lišku laikraščių (Amerikos, 
Darbininko ir Lietuviu Ži
nių) vienybę, pagimdžiusią 
vieną laikraštį, Darbinin
ką. Garsas pasakoja:

Prie tokio trijų laikraščių 
sujungimo prisidėjo ekonomi
nės sąlygos. Kaip žinoma, vi
sos spaudos reikmenys nuolat 
brangsta...

Tai tiesa! Viskas be sai- 
■ ko ir čienios brangsta. Ta- 
| čiau, mums rodosi, kunigai,’ 
I pakratę savo kišenes, galė- 
; tų spaudą palaikyti, nes jie 
i pinigų turi. Nelaimė kleri
kalams yra su skaitytojais: 
jų negauna. Čia, štai, ir yra 
didžiausia jų nelaimė.

. Katalikai, kuriems
spauda brukama, sako: mes 
viską girdime bažnyčioje, 
“per pamokslus,” tai kam 
mums tie jų laikraščiai skai
tyti!

Na, ir jie griebiasi už 
darbininkiškų, už progresy
vių laikraščių, kur jie 
randa daug naujo.

toji

11-

laik-

spau-

pbetas, o Viktoras tik cho
ristas, Aido Choro veikėjas. 
Bet nieko nepadarysi, kad' 
jie buvo tokiais charakte
riais.”

Hartietis gerai žino, kad 
Jasilionis buvo pirmo pa
saulinio karo slapukas, gy
veno po Kriaučiūno pavar
de . Januška irgi buvo už
sidėjęs kelis metus amžiaus 
ir pirmam militariniam re
gistravime nesiregįstravo.

Tai kaip jie galėjo drąsiai 
diskusuoti su kitais darbi
ni n k a i s, “dvasiškuos su
klaidintais,” kuomet jiems 
gręsė apsivilkimas karei
viškais rūbais ir, užsidėjus 
ant pečių šautuvus, marša- 
vimas i frontą? 

L- c

. Žinant tą viską, kam rei- 
kia jiems primesti koki 
nors charakteriai?

Toliau savo rašte jis pa
kartoja Jono K a š k a i č i o 
“Palaimintus ubagus dva- 
šioje,” 
minėjo

kuriuos Kaškaitis
straipsnyje “Menasi

nime
“Visa tai mes turime lai

kyt galvoj, stebėdami tapy
tojo išlietą ant drobės di
dingą vaizdą, arba skaity
dami spalvingais žodžiais 
nupieštą ant popieriaus iš
gyvenimų kampelį,’ apysa
ką, aprašymą. Ir neturime 
skubintis su pasmerkimais, 
su kritikomis, su kandžio
mis pastabėlėmis. Turime 

apsvarstyti, 
p a k a n t a, | 
su kuitū-

s a n t ū r u m u. Bet

“JŲ LIKIMAS PRIKLAUSO 
MJO JŲ PAČIŲ...”

orija, pagal kurią visi už®e- 
nio politikos klausimai yra 
“teisės ir teisingumo” klani
niai, o brutalios jėgos klani
niai. Bet žmonija neketina, sa
kė Neimi, mokėti uė šią ame
rikinę teoriją naujomis pasau
linėmis skerdynėmis, lygiai 
taip, kaip ji sumokėjo antruo
ju pasauliniu karu už hitleri
nę ‘gyvybės erdvės” teoriją.

Nenni toliau paaiškino, ko
kią reikšmę turi Pasaulinės 
Taikos Tarybos Berlyno sesi
jos kreipimasis, reikalaujantis 
sušaukti penkių didžiųjų vals
tybių pasitarimą ir sudaryti 
jų tarpe taikos paktą kaip 
priemonę sumažinti įtempi-, 
mui tarptautiniuose santy- t? 
kiuose ir karo grėsmei paša- 
linti.

Nenni pažymėjo, kad Jung- 
i tinių Tautų vykdoma politika 
pastaraisiais metais ir ypač 
paskutiniaisiais mėnesiais pa-/ 
rodė, jog ši organizacija nūs- . 
muko iki tokio bejėgiškumo 
laipsnio, kuris buvo savybin-'1 
gas Tautų Lygai antrojo pa-, 
saulinio, karo išvakarėse. į-z J A 
priėjo tokią būklę todėl, kad|^ 
padarė tą pačią pagrindinę 
klaidą, būtent—teikė tokią 
reikšmę Urugvajaus balsui ir, • 
sakysime, Didžiosios Britani
jos ar Rusijos balsui, ir net vi
siškai atima baisa 475 milijo
nų Kinijai. Pandit Nehru pa
reiškimu, Jungtinės Tautos ta-, 
po Amerikos valstybės depar
tamento priedėliu.

Net tie, kurie neremia nė 
vieno šių rūsčių samprotavi
mu. negali nepripažinti vieno 
dalyko, būtent, kad štai jau 
netrukus metai, kaip Korėjoje 
vyksta ginkluotas konfliktas, 

’ o Jungtinės Tautos per tą lai- ♦ 
ką pasirodė nepajėgiančios 

nurodė', kad nerimo i imtis kokio nors konkretaus

Vienas iš pačių žymiausių 
pasaulinio taikos sąjūdžio va
dų yra Italijos Socialistų Par
tijos pirmininkas Pietro Nen- 
ni. Jis yra Pasaulinės Taikos 
Tarybos pirmininko pavaduo
toju.

Neseniai Romoje įvyko ita
lų masinis susirinkimas, ku
riame Pietro Nenni pasakė il
gą, karštą prakalbą už taikos 
išlaikymą.

Kalbėdamas apie tarptauti
nę padėtį, Nenni nurodė tris 
žemės rutulio zonas, kur tre
čio pasaulinio karo kurstyto
jai iėško preteksto konfliktui. 

! Tokios zonos, pasakė Nenni, 
yra: “Tolimieji Rytai, kur J. 
Valstybės veda karą Korėjo
je, užgrobė Formozą, provo
kuoja kinų tautą bei jos liau
dies vyriausybę ir remilitari- ’ 
zuoja Japoniją; i

“Vakarų Vokietija, kur ka- 
> grėsmė 

egzistuos tol, kol Jung. Vals
tybės Išsižadės remilitarizavr- 
mo planų, nepriimtinų Lenki
jos, Čekoslovakijos, Francūzi- 
jos, Belgijos, Olandijos, Tary
bų Sąjungos bei pačios Vokie
tijos tautoms ir nesuderinamų 
su Jaltos bei Potsdamo susita
rimais, kurie Wjashingtonui 
tapo popiergaliais, bet viso 
pasaulio laikomi svarbiu įna
šu į taikos ir saugumo rei
kalą;

“Rytinė Viduržemio zona, 
I nuo Jugoslavijos, Italijos, Tur
kijos, Graikijos iki Irano ir ki
tų šalių Artimuosiuose Rytuo
se, kur Amerika ir Anglija 
mėgina sukurti jūrų bei oro 
bazių ir karinių placdarmų 
grandinę, kad laikytų grėsmė
je Ukrainos ir Kaukazo rajo 
nūs”.

Nenni ______ , ___ _____ , ____  ____ __________ ’ Iv. i
šaltinis, keliantis susirūpinimą 1 žygio tam konfliktui nutrauk- 
visiems taikingiesiems pašau- ti. 
lio žmonėms, yra ginklavimosi 
varžybos, vykdomos kapitalis
tinėse šalyse.

Didėjančio tarptautinės si
tuacijos įtempimo 
pabrėžė Nenni, glūdi toje po
litikoje, 
ka, kur, nuo to laiko, kai Tru- 
manas paskelbė savo “doktri
ną” 1947 metais, vyrauja te-

X j tastrofinio sprogimo

SUNKU IR TEN
Uruguajaus lietuvių 

rastis Darbas (š. m. vasa
rio 24 d.) praneša:

Nepalankių sąlygų
džiami tiek iš technikinės, re
dakcinės, tiek ir iš finansinės 
pusės, šiemet tegalėjo pasiro-‘ 
dyti tiktai du DARBO nume
riai. Manome, jog dalykų sto
vis taisysis — mūsų bendra
darbiai ir rėmėjai sukrus ir 
aktyviau darbuosis, kad laik
raštis vėl įstotų į savo norma
lę eigą.

Skaitytojų Balsai
KAI KURIŲ RAŠTŲ

Laisvės 65-tam numery j 
tūlas Hartietis, galima sa
kyti, Mmini dviejų Šviesos 
numeriu autorius, kurių 
raštai tilpo* juose. Jis juos 
pagiria; tas yra gerai!

Pradžioje savo rašto jis 
pasisako, kad yra dirbęs su 
velioniu Stasiu Jasilioniu ir 
Viktoru Januška.

Pilnų ištraukų iš jo raš
to nedarysiu, tik pakarto
siu jiems bereikalingus už-

Tarpe rūbsiuvių dar.bi-

ninkų,” rašo Hartietis, “o 
jie (Jasilionis, J a n-u š k a ) 
buvo unijistai, iškildavo 
įvairių klausimų apie uni
ją, uždarbius ir pasaulinę

“Tuomet buvo vis dar 
naujas klausimas — Sovie
tų Rusijos klausimas, kur 
darbininkų klasė, su pagal
ba biednesniųjų valstiečių, 
nnusikratė carizmo ir kapi
talizmo priespaudos.

“Bet, deja, nei Stasys Ja
silionis, nei V. Januška jo
kių pokalbių su darbinin
kais nevesdavo. Stasys tik

i pirma gerai 
apsigalvot, su 
su tolerancija, 
ringu 
koks iš kanapių išlindęs pi-
lypas, savimeilos ir pavydo 
įkąstas, neiškenčia neįkan- 
dęs kokio rašto autoriaus. 
Tuo jis parodo savo ‘co to 
ja!’ — iškelia savo ‘aukš
tu iho kompleksą.’ Žiūrėkit, 
geri žmonės: aš ne bet koks, 
—aš, bra, kaip matai, su
kritikavau tą .ir tą rašinį ir 
jo autorių... Palaiminti 
ubagai dvasios...”

Tie “ubagai dvasios” duo
da mums suprast, nors au
torius liepia gerai apsigal
vot, kad kas ką parašė, tai 
taip ir turi būt gerai. Ar 
galima su tuo sutikt? — 
Ne!

Koki trys metai atgal, 
neatsimenu, Šviesoje ar 
Laisvės Meno skyriuje tilpo 
Lietuvos poetės Valsiūnie- 
nės eilės, kurios skamba ve

priežastis,

kurią vykdo Ameri-

Romana “Kryžkelės” veik 
visa skaičiau: iškarpų nepa- 
silikau. Tačiau, mano su-
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‘/Rudeninė saulė tvisko 
Spindulėliais savo;
0 rugiai netoli miško
Noko, geltonavo.”
Kada “rudeninė saulė 

tvisko,” tai rugiai kitiems 
metams jau būna sudygę; 
žmonės bulves kasa, o bul
ves nukasus, labai retas at
sitikimas, kad kas rugius 

i sėtų, nes tada jau būna 
naktys ilgos, šalnotos ir 
jiems gręsia prieš 
nesudygimo pavojus,

“Rugia i “noksta, gelto
nuoja” pabaigoje birželio 
mėnesio. Kalendoriškai kal
bant, pradžioje vasaros. O 

.apie Šv. Oną, kaip Lietuvo
je sakydavo: juos kerta, 
ima nuo laukų.

Dabar matome, kad ru
deninės saulės spindulių su 
rugių nokimo laiku /jokiu 
būdu suderinti negalima. 
Bet pasakysi ką nors apie 
tai—būsi dvasios dvasios 
ubagas!

Kada poeto Jasilionio 
“Pavasario Godos” išėjo iš 
spaudos, tai Urbonas, dary
damas apžvalgą, pasakė: 

“Autorius savo knygoj 
nesurado nei- yieno pusla
pio eilėmis pagerbti Raudo
nąją Armiją, kuri išlaisvi
no visą Europą nuo hitle
rinių žmogžudžių.”

Mano supratimu, buvo 
gana gera ir rimta pasta
ba. Bet mums liepiama ty
lėt. ..

žiemą

Baigdamas savo kalbą, ge
liui paragino visus italus" iš
platinti Pasaulinės Taikos Ta
rybos pasiūlymus. Pagrindinis 
būdingas judėjimo už taiką 
bruožas yra siekimas įskiepy
ti tautoms supratimą to fakto, . 
kad jų likimas priklauso nuo 
jų pačių, kad nuo jų pačių z 
priklauso — ar bus taika, ar 
karas. Per praėjusius metus, 
pabrėžė Nenni, mums pavyko 
sustabdyti naujo pasaulinio 
konflikto kurstymo mašiną, 
nors mes ir maža padarėme, 
palyginti su tuo, kas buvo ga
lima padaryti, žinodami, kad 
dabartiniai įvykiai ir imperia

listinių valstybių persiginkla- 4. 
vimas neša Su savim,, kaip tie-'

tas ir vietomis skamba 
“Tūkstantis Naktų ir Vie
na” pasakų tonu.

Pavyzdžiui: buvo priga- ... ... .-
minta maisto dėl 70 tūks- sio^ini padarini, — naują ka-

•j, rą, mes esame vis dėlto įsiti- 
’ ' kinę, kad tautų taikos valia

i pajėgs užkirsti jam kelią!
Išvirti, iškepti ant syk; 

valgių vaišėms dėl tokio 
skaičiaus žmonių — būtu I 
sudeginta-sukūrenta nema-; 
žo ^miškelio visi medžiai. ’ 
Toje vietoje būtų pasilikęs 
istorinio skynimo ir degėsių 
ženklas. Prie to, visa apy
linkė būtų prasmirdus iš
pjautų gyvulių ir nušautų 
žvėrių mėšlu....

Toliau: tasai kunigaikš
čiu dvaru davimas saviems 
atsižymėjusiems žmonėms 
ir giminėms, tai kaip žiedo 
dalinimas: “še tau, še' tau, ir 
tau”! Iš kur jie jų galėjo 
tiek gauti?

Juk tais laikais,.pagal au
toriaus padavimą, buvo di
deli, tankūs bekeliniai miš
kai, per kuriuos, su pagalba 
vadų, reikėjo joti tris die
nas. Tai kur buvo tiek 
daug tos dirbamos žemės, 
iš kurios pasidarė dvarai, 
kad juos taip lengvai galėjo 
švaistyti, kaip mirkytus 
žirnius žąsiukams barstyt?

Map atrodo, jog autorius 
per dąug pridavė kuni
gaikščiams duosnumo ir 
skysta širdy s tės. J. N.

tančių žmonių; ten buvo ii 
armija.

Hollywood filminių vei
kalų gamintojas Waldo 
Salt atsisakė Kongreso 
Neamerikinės Veiklos ko
mitetui išduoti savo poli
tines pažiūras bei liudyti 
prieš kitus rašytojus ir 
aktorius. Jis pasakė, kad^ 
jis nepritaria visam tam 
žmonių persekiojimo pie
niui.

Nu
2 ^sl^-Laisye (Liberty, Lith. Daily)< -Penk., Bal.-Apr. 27, 1951 3).



Atkastos Herodo paločiau s 
liekanos Palestinoje
. Amerikiniai archeologai 
neseniai atkasė liekanas di
džiausio senovinio palo- 
ciaus Palestinoje. Surasti 
daiktai rodo, jog palocių 
pastatydino karalius Hero- 
das Didysis, gyvenęs nuo 73 
metų iki 4 metų pirm krikš
čionių gadynės, o vėliau jį. 
iš naujo atstatė Herodo sū
nus Archelajus.

(Archeologas yra tyrinė
tojas senovinės žmonijos 
gyvenimo ir jos kultūros 
liekanų.)

To palociaus griuvėsiai 
atkasti Jericho , priemiesty
je. Jericho miestas yra 
/Jbrdano upės klonyje, už 17 
myliif į šiaurės rytus nuo 
Jeruzalės ir už 5 mylių nuo 
Mirusios Jūros.

Herodai buvo Romos im
perijos pripažinti vietiniais 
Palestinos karaliais.

Palociaus
atrasta metaliniai 
Romos pinigai ir 
dirbiniai.

Žydų istorikas 
Flavius (gyvenęs nuo 37 iki
95 krikščioniškosios gady
nės metų) rašo:

—Herodas pastatė Jeri
che palocių ir ten nužudė 
savo švogerį Aristobalą. 
Kai tik Herodas mirė, tuoj 
ir palocius tapo sudegintas; 
bet Herodo sūnus Archela
jus paskui šauniai atstatė 
palocių.—

Atfkasenos liudija, kad 
palocius iš tikrųjų buvo su-

naujai atstatytas.
Liekanose atrasta pinigai 

su Herodo ir Archelajaus 
vardais.

Amžių eigoje palocius bei 
jo griuvėsiai buvo palaips
niui apnešti slenkančiais 
nuo gretimo kalno dum
blais. Jo sienas amerikiniai 
atkasinėtojai atrado po že
mių sluoksniais nuo 2 iki 6 
pėdų storumo.

Palocius buvo didžiulis 
keturkampis pastatas-- 284 
pėdų ilgio ir 152 pėdų plo
čio, beveik tokios plotmės, 
kaip Leistulo lošimo aiusce

GARSUSIS RUSŲ MOKSLO VEIKĖJAS CIOLKOVSKIS

griuvėsiuose 
tų laikų 

įvairūs

Josefus

Palociaus viduryje buvo 
kiemas su pilioriais iš visų 
pusių ir 36 palociniai kam
bariai aplinkui. Jis buvo 
pastatytas ;š tašytų arrme- 
ninių uolų. Sienos nutin
kuotos ir nudažytos raudo
nai ir kitomis ryškiomis 
spalvomis. Naudota ir auk
sinė spalva.

Pastatas buvo įspūdin
gas ir prašmatniai įreng
tas. Grindys sudėstytos iš 
įvairių spalvų nudailintų ir 
sutaikytų akmenukų, taip 
kad susidarė artistiški pa- 
marginimai - vaizdeliai.

Surasta meistriškai pada
ryti vynui indai, įgabenti iš 
Viduržemio Jūros salų, ir 
120 dailių dėžių visokiems 
kvepalams laikyti.

Vienas įdomesniųjų atra
dimų palociuje — tai puoš
nios vonios, aprūpintos šal- 

! tu ir šiltu bėgamuoju van
deniu. J. C. K.

Rusų mokslininkas, išra- je Obozrenije” (Mokslo 
dejas ir mąstytojas Kons- Apžvalgoje) veikalą apie 
tantinas E d u a r d o v i čius “Visatos Erdvės Tyrinėji- 
Ciolkovskis priklausė prie mą,” naudojant rakietas, 
didžiausių mokslo pirmūnų, varomas skystuoju kuru. 

Tokiu būdu jis tapo pradi
ninku visiškai naujos ra- 
kietinės inžinerijos. Šis jo 
veikalas padarė pradžią iš
vystyti mokslui 
mybę judėjimo -'tarp : 
ir kitų planetų.
Carine valdžia 
tramdė jo mokslą

Valdiniai sluoksniai 
nėję Rusijoje nepripažino 
ir nerėmė tų ir kitų Ciol
kovskio mokslinių pasieki
mų. Jam stengėsi padėti 
tokie didieji rusų moksli
ninkai, kaįp D. I. Mendele- 

(pasauliniai garsus 
cheminis išradėjas), I. M; 
Sečenovas, A. G. Stoleto- 
vas, N. E. Žukovskis. Bet 
tuometinė Rusijos valdžia 
nepaisė mokslininkų para- 

, I ginimų — įgyvendinti pui-

; nesirūpinda-
I mas šeimos išlaikymu. Ciol-

Ciolkovskis, gimęs Riaza- 
nės gubernijos kaime 1857 
metais rugsėjo 17 d., buvo 
sūnus neturtingų miškiniu-

Vaikystėje persirgta liga 
žymiai sugadino jam klau
sa. Negalėdamas todėl mo
kytis nei vidurinėje nei

apie gali-
žemės

cari-
kovskis pats per save mo
kėsi ir tik išimtinai savo 
darbu įsigijo milžinišką ži
nojimo sandėlį. Jis neturė
jo nei mokytojų nei vadovų.

—Aš esu gryno kraujo
savamokslis, — sakė Ciol
kovskis savo gyvenimo ap
rašyme (autobiografijoje).

Pragyvenimui jis užsi
dirbdavo lėšų, mokytojau
damas iš pradžių nedidelia
me Borovsko miestelyje, 
vėliau — Kalugoje. Moks-j

DIDINGA VOLGOS ■ DONO
Uk Mko Iitau k. „įkali.,- statyba

jevas

kų Ciolkovskio planą dėl iš-' išradimams; 
tisai metalinio orlaivio..

Buvo pasiūlyta šis planas kovskis jau nesijautė sveti- 
generaliniam rusų (J&iriuo- 
menčs štabui susipažinti su 
padarytais tokio orlaivio 
modeliais ir apskaičiavi
mais. Štabas atsiuntė tik 
išdidų ir niekinantį atsaky
mą, kurį perdavė Ciolkovs- 
kiui vietinis policijos sky
rius. ..

Spausdindamas moksli
nius savo raštus, Ciolkovs
kis susidurdavo su eibe ne
įveikiamų sunkumų. Jam 
tekdavo savo kūrinius leisti 
savomis lėšomis.
Po socialistinės 
revoliucijos

Tik po Didžiosios (sovie
tinės) Spalio Revoliucijos 
laimėjimo prasidėjo 'Ciol- 
kovskiui šviesios’dienos.

Išsipildė karštas moksli
ninko troškimas — jis da
bar galėjo visiškai pasi
švęsti moksliniam darbui ir

Ar mankšta gali 
regėjimą pagerinti?

“Stebuklingieji” vaistai 
spartina gyvulių augimą

Naujieji, vadinami “ste
buklingi” vaistai ne tik gy
do Įvairias žmonių ligas, 
bet ir gyvulius geriau ug
do. Čia kalbama apie “an
tibiotikus,” tai yra, paga
mintas iš pelėsiij gyduoles.

. Įdėjus žiupsnį tokių vais
tų, kaip terramycin, aureo- 
mycin ir k t., į pašarą jau
niems gyvuliams, jie kur 
kas sparčiau auga.

Jeigu įmaišoma vienas 
trečdalis uncijos tokio vais
to į toną pašaro, tai gyvu
liai keliomis savaitėmis 
greiČįau užauga mėsinei

iki ati- 
Tačiaus 
maži tų 

kovoja 
bakteri-

gus bandymus darydavo 
beveik išimtinai skurdžio
mis savo lėšomis . O vis dėl
to net anais sunkiais Ciol- nes su .milžinišku entuziaz- 
kovskiui metais jis daug mu varo pirmyn darbą, sta- 
padarė mokslui. | tydami laivybos kanalą

Tuo laikotarpiu Ciolkovs- tarp Volgos ir Dono upių,— 
kis ypač darbavosi lėktuvo rašo Pravdoje S. Žukas, to 
Išradimui, ir 1891 metais | “Volgos-Donstrojaus 
buvo išleistas 
apie tai, 
lėktuvas 
buvo vertingas indėlis į 
mokslą. „ Į tą veikalą at
kreipė dėmesį tokie pryša- 
kiniai rusų mokslininkai, 
kaip A. G. Štoletovas ir N. 
E. Žukovskis. Jie ir padė
jo Ciolkovskiui išleisti tą 
knygą.

1893 metais Ciolkovskis 
pagamino planą orlaiviui 
statyti vien tik. iš metalo. 
Tais pačiais metais išleis
tas jo veikalas “ 
Vairuo j amas Aerostatas”
parodo naują

—Tarybų Sąjungos žmo-

” dar- 
veikalas1 bo viršininkas ir vyriau- 

kaip turėtų būti, sias inžinierius.
pastatytas. Tai | Kanalo pagalba sujungti 

dvi Rusijos upes, Volgą ir 
Dona, buvo svajonė nuo se
nu laiku. Senoji, iki revo
liucinė Rusija nepajėgė šio 
uždavinio išspręsti. Bet ta
tai gana trumpu laiku įvyk
dys tarybinė santvarka.

Volgos-Dono kanalo sta
tyba ’ buvo pradėta dar 
prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą pagal projektą, kurį Sta
lino nurodymais paruošė

Metalinis tarybiniai inžinieriai.
Karo metu pati kanalo 

jo išradimą, statyba, suprantama, turė- 
kaip elektrinis prietaisas su jo būti pertraukta, bet ir 
žiroskopu (gyro) gali pats tada buvo ruošiami būtinie- 
savaime - automatiniai vai-i ji technikiniai tam spren- 
ruoti lėktuvą, palaikant jį dimai. 
tam tikroje, iš anksto nu-

Dar daugiau. Jei įdeda
ma truputis terramycino į 
pašarą, tuomet daugiau gy
vuliukų išlieka gyvų.

Be terramycino, aureo- 
mycino ar kitų panašių 
vaistų, paprastai nugaišta 
10 procentų vištukų ir apie 
40 paršiukų. Bet įmaišius 
tų vaistų jiem į ėdėsi, gali
ma pusiau sumažint šių gy
vuliukų mirtingumą, kaip 

J sako žinovai-tyrinėtojai. 
fŽ Negana to. Antibiotiniai 
vaistai taupo pašarą. Juos 
naudojant, kiaulė užaugi
nama rinkai su 50 svarų 
mažiau ėdesio. O imant vi
gas Jungtinėse Valstijose 
auginamas kiaules, būtų 
sutaupoma 2 mil. tonų pa
šarų. per metus, naudojant 
minimus ^vaistus. Tai reiš
kia 100 tūkstančių vagonų 
grudų,/sudžiovintų ir su
maltų žuvų, vitaminų, mi
neralų ir kitų gana bran-

f i

gių dalykų, kurie naudoja
mi kiaulėms auginti šioje 
šalyje.

Kokiu būdu antibiotiniai 
vaistai paspartina gyvulių 
augimą, tatai dar nesužino
ta. Mokslininkai turės dau
giau pasidarbuoti, 
dengs šį sekretą, 
spėjama, kad net 
vaistų biskeliai 
prieš kenksmingas
jas gyvulių žarnose.

Terramyciną, beje, sura
do. Chas Pfitzer komp. 
mokslininkai Brooklyne, N. 
Y., ir jis dabar naudoja
mas 54-ioms skirtingoms li
goms gydyti.

Žemdirbystės departmen- 
to mokslininkai Washing
tone pernai rudenį pripaži
no antibiotinių vaistų svar
bą gyvuliams auginti ir pa
gamino taisykles, kiek ir 
kurių antibiotikų dėti į pa
šarą visokiems jauniems 
gyvuliams. Pasirodo, kad 
užtenka tik mažų truputė
lių tų vaistų, norint žymiai 
paspartinti gyvulių augi
mą. Kai kurios pašarų 
kompanijos, sakoma, jau 
deda tuos priedus. N. M.

Sako, išvogti Francijos- 
Amerikos “sekretai”

Paryžius. — Pasakojamą, 
kad šnipai išvogė iš auto
mobilio Franci jos valdžios 
dokumentus apie leidimą 
amerikonam įsitaisyti pen
kias karines lėktuvų aikš
tes afrikinėje francūzų ko
lonijoje Morokkoje.

tam tikroje, iš anksto nu- 1948 metais Volgos-Dono 
statytoje kryptyje. Jis taip vandens kelio statyba vėl 
pat atrado, kaip įtaisyt į buvo atnaujinta ir nuspręs- 
priešingas puses besisukau-1 ta užbaigt ją 1951 metais, 
čius propelerius smarkes-iTą darbą atlikus, laivai 
niam lėkimui.

Šie ir kiti Ciolkovskio iš
radimai keliais dešimtme
čiais pralenkė orlaivinę va
karų Europos ir Amerikos 
inžineriją.

1897 metais Ciolkovskis 
sukūrė didžiulį vamzdį (ki
taip vadinamą “vėjo tune- 
nelį”), per kurį smarkiai 
varant orą išbandomas 
lėktuvo atsparumas oro 
srovėms, kuomet jis pakils 
skraidyti. Tai buvo pirma
sis Rusijoj vamzdis 1 
kiems bandymams ir vienas 
iš pirmųjų visame pasauly
je?

1899 metais Ciolkovskis 
pristatė savo tyrinėjimų 
pasekmes Rusijos Mokslų 
Akademijai. A k a d e m ija 
pripažino jo atradinįų nuo
pelnus ir paskyrė pinigų 
tolesniems bandymams.

Ta medžiaginė akademi
jos parama buvo vienintelė, 
kurią Ciolkovskis bet kada 
gavo iš carinės Rusijos 
įstaigos.

1903 metais Ciolkovskis 
paskelbė žurnale “Naučno-

1952 metų pavasarį iš Bal
tijos ir Baltosios Jūrų jau 
galės plaukioti kanalais ir 
Volgos-Dono upėmis į Kas
pijos, Azovo ir Juodąją Jū
ras.

'Kartu su Volgos - Dono 
kanalu bus pastatyta įren
gimai, kurie laistys bei 
drėkins didžiulius sausrin
gus, dykuminius žemės plo
tus tose srityse ir gamins 
didelius kiekius elektros.

Volgos-Dono vandens ke
to- , lias bus 540 kilometrų ilgio, 

įskaitant 101 kilometro ka
nalą tarp upių. Kanalas 
pravedamas nuo tos Dono 
upės vietos, kur stovi Ka- 
lač miestas, iki Volgos arti 
Stalingrado. Žęmė tarp Do
no ir Volgos ten pakyla iki ( 
130 ir 140 metrų.—Metras 
yra jardas, 3 coliai ir treč
dalis.

Plaukiant iš Volgos ka
nalu į Doną, laivai turės 
vandeniu pakilti apie 90 
metrų aukštyn, o perplau
kiant per tą “kuprą” į Do
ną, reikės laivams nusileis
ti 44 metrus žemyn. Sker- namų ir kt.

sai kanalo bus įtaisyti van
dens vartai šliuzai. Užda
rant šliuzą, jis laikinai taip 
užtvenkia vandenį, kad lai
vas gali pakilti ir tolyn 
plaukti. Šliuzų atidarymas 
bei uždarymas taip pat nu
stato reikalingą vandens 
kiekį laivui žemyn leistis. 
Elektrinė mašinerija atida- 
rinės bei uždarinės šliuzus 
pagal reikalą. Tokių šliuzų 
bus 13 — devyni Volgos 
šlaite ir keturi Dono šlaite.

Vidurinį to vandens kelio 
ruožtą ' sudarys didžiulis 
tvenkinys — dirbtinas eže
ras. Donas bus užtvenktas 
prie Cimlianskos miesto, į 
rytus nuo Rostovo miesto. 
Į tvenkinį subėgs daugybė 
pavasarinio vandens iš Do
no ir šalutinių upių; taip 
bus užtikrintas reikalingas 
laivams gilumas-' nuo už
tvankos iki Kalačo. Cim
lianskos tvenkinys pakels 
Dono vandens lygį 26 me
trais.

Šio tvenkinio ir šalutinių 
upių užtvankos taip pat bus 
naudojamos elektros jėgai 
gaminti ir sausiems, dyku
miniams plotams drėkinti, 
darant derlingas dirvas. 
Paliai upes-kanalus bus pri
sodinta medžių, kad sulai
kytų vėjo nešiojamą smėlį. 
Tokiu būdu, bus drėkinama 
1 milionas, 750 tūkstančiu 
hektarų žemės. O hekta
ras yra apie pustrečio ake
lio..

Žymėtina, jog tose srity
se žemė savaime gera, bet 
sausra kas treji-ketveri me
tai nudegindavo derlius. 
Įtaisius gi automatinį lau
kų drėkinimą, bus apsaugo
ti derliai.

Visi tos didžios statybos 
darbai pilnutinai mechani
zuoti ir naudojamos na
šiausios statybinės maši
nos.

Pagrindinių darbų išvys
tymo pradžia pareikalavo 
įvykdyti didelius paruošia
muosius darbus. Tam yra 
nutiesta 392 kilometrai ge
ležinkelio bėgių, 468 kilo
metrai automobilinių kelių, 
1,000 kilometrų elektros li
nijų, pusantro jniliono ku
binių metrų gyvenamųjų

mu savo šalyje.
Jo moksliniais darbais 

ir išradimais giliai, susido
mėjo Tarybų vyriausybė. Ji, 
tarp kitko, ^rūpinosi oro lai
vyno sukūrimu ir patikėjo 
Ciolkovskio pastangoms to
je srityje.

Nors praeities vargai ir 
sunkumai buvo p a k i r t ę 
Ciolkovskio sveikatą, ta- 
čiaus jis dirbo Tarybų val
džios metais su nepaprastu 
ūpo pakilimu ir entuziaz
mu.
Kiti moksliniai dalbai

Tarybinėje • santvarkoje 
Ciolkovskis pasižymėjo dar
bais ir kitose mokslo bei 
technikos srityse. Jis na
grinėjo klausimus, kaip dy
kumas drėkinti, kad tąptų 
derlingais laukais; kaip 
saulės karštį naudot, gami
nant garą mašinoms vary
ti, ir kt.

Tarybinė vyriausybė lei
do Ciolkovskio veikalus at
skiromis knygomis. Kitus 
jo raštus spausdino tarybi
niai mokslo žurnalai.

Ciolkovskis parašė spau
dai! ir daug populiarių 
straipsniu, taip lengvai pa
ruoštų, kad suprastų eili
niai žmonės.

1932 metais, kai jam su
kako 75 metai amžiaus, Ta
rybų vyriausybė suteikė

Amerikietis dr. William 
H. Rates dabartinio šimt
mečio pradžioje paskelbė, 
jog mankštant akis galima 
pataisyti įvairius regėjimo 
trūkumus.

Dr. Rates surado daug 
pasekėjų, ir tūkstančiai jų 
sakėsi pagerinę savo regė
jimą, darydami ak iii “gim
nastiką,” taip kad akiniai

Akių mankšta yra tokia:
Vartyt akis aukštyn ir 

žemyn, kraipyt jas į kairę 
ir dešinę ir įžulniai—kryž
miškai; taipgi vedžiot akis 
kaip lanku viršuj ir apa
čioj, vienon ir antron pu
sėn.

bandymai 
mankšta 
tūkstan-

Tokia mankšta stiprina 
akių raumenis, daro juos 
tampresnius, gerina kraujo 
apytaką akyse ir, kaip tvir
tino d r. Bates, taiso patį 
akies obuolį.

Armijos darvti 
rodo, kad tokia 
pataisė regėjimą 
čia m s re k rūtų.

Bet pirm pradedant akis 
gimnastikuoti reikia gero 
gydytojo patarimo. Račiam 
akis mankštinti gali būti 
pavojinga ir kartais paga
dinti regėjimą.

Nustojus rūkyti ir pradė
jus geriau misti bei pasil
sėti, dažnai dėl to stiprėja

' nS. S
Vėliavos Ordiną. i pavydėt moterims? 

Dėkingumą Tarybų vai-Is 
džiai už visas mokslo pro-1 
gas Ciolkovskis pareiškė 
savo laiške Stalinui 1935 m. I 
rup’sėio 13 d., rašydamas: i

“Tik Spalis suteikė pripa
žinimą savamokslio dar
bams; tik Tarybų valdžia 
ir Lenino - Stalino partija 
suteikė man veiksmingą 
pagalbą. Aš pajutau liau

Daugiau kaip du trečda- 
amerikiečiu virš 100 

I metu amžiaus yra moterys. 
| Vidutinė moteris gyvena 4 
bei 5 metais ilgiau kaip vi* 
dutinis vyras.

Metropolitan Gyvybės 
Apdraudos kompanija skai
čiuoja, kad vyras gali tikė
tis gyventi iki 65 metų am
žiaus, o moteris iki 70 me
tų, vidutiniai imant.

70 procentų turto Jungti
nėse Valstijose yra moterų 
rankose; tai daugiausia to
dėl, kad vyrai, pirmiau mir
dami, palieka turtą žmo
noms.

Richardas L. Neuberger, 
rašydamas dienraštyje St. 
Louis Post-Dispatch, tvirti
na, kad moterys turi geres
nę ištvermę negu vyrai, 
plaukiant per lediniai-šal- 
tus vandenis ir laipiojant į 
kalnus per ledynus iki 20,- 
000 pėdų aukščio ir dau
giau.

Tas rašytojas todėl pa
vardino savo straipsnį, 
“Kodėl vyrai turėtų pavy
dėt moterims?” J. C. K.

kia man jėgų tę'Sti darbą, 
jau sergant... Visus savo 
darbus oriai vi jos, raki eti
nio skraidymo ir tarpplane- 
tinio susisiekimo srityse aš 
perduodu Bolševikų Parti
jai ir tarybinei valdžiai — 
tikriems žmonių kultūros ir 
progreso vadovams. Esu 
įsitikinęs, kad jie sėkmin
gai baigs mano darbus/’

Ciolkovskis mirė 1935 m. 
rugsėjo 19 d.

Tarybinė vyriausybė pa
darė nutarimą įamžinti di
džiojo rusų mokslininko at
minimą, išleidžiant jo vei
kalus penkiais tomais, bū
tent: ,

1) Orlaivių klausimai; 2) 
Rakietiniai skraidymai per 
'tolimąsias erdves; 3) Išti
sai metaliniai lėktuvai, ši
luminių variklių jėgos pa- 

! didinimas, pritaikomosios 
mechanikos klausimai, dy
kumų drėkinimas, potvynių 
ir bangų jėgos panaudoji
mas ir kt.; 4) Kūriniai i komitetas užgyrė bilių, ku- 
gamtos mokslo klausimais- ris reikalauja 
astronomija, žemės fizika, vienų metų kalėjimo ir $1,- 
biologija (augalai ir gyvu- 000 valdininkus, kurie par- 
nai), medžiagos sąstatas ir 
kt.; 5) BiografinėCiolkovs- 
kio 'medžiaga ir jo susiraši
nėjimai.

Net paprastas, aplamas 
Ciolkovskio veikalų sąrašas 
liudija apie tai, koks didis 
■yra jo mokslinis palikimas.

Gal bus haūdžiami 
valdininkai už 
“džidbų” pardavinėjimą.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo teisinis

bausti iki

davinės žmonėms politinius 
darbus.

(Trumano mieste Kansas 
City tapo areštuoti tūli val
dininkai, kurie ėmė po $300 
už žadamusNaldinius “džia- ‘ 
bus,” bet žmonės negavo tų 
perkamų darbų.)

■
įs

i
1

3 psL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Bal.-Apr. 27, 1951



SENASIS KAUNAS
ŽYGIUOJA PIRMYN

Rašo V. Lukoševičius

J V .
talo”> fabrikuose. Įsisavinta 
gamyba naują produkcijos rū
šių, kUip angliarūgšties, nau
jų statybinių medžiagų ir pan.
Daugiau produkcijos — 
mažesnės išlaidos

KAUNAS, Lietuva.— Ne
paprasto politinio pakilimo 
sąlygomis Kauno miesto dar
bo žmonės pasitiko rinkimus 
į Lietuvos Aukščiausią Tary-, 
bą. Per ketverius metus, praė
jusius nuo paskutiniųjų rinki-: 
mų į Lietuvos Aukščiausią Ta- j 
rybą, nepažįstamai
Kaunas.

Kaune pastatytos 
stojo rikiuotėn karo 
tos įmonės, išaugo 
kultūros-švietimo įstaigų tink
las, nuolat kyla darbo žmonių 
gerovė.
Planas pirma laiko įvykdytas

I

SKAITYKlenktyniavimas. Daugiau kaip 
90 procentų darbininkų įsi
jungę į socialistinį lenktynia
vimą už gamybinių planų į- 
vykdym^ pirma laiko, už ga
minių kokybės pagerinimą, už 
jų savikainos sumažinimą. Pa
lyginti su 1947 metais -mieste 
4 kartus pagausėjo štachano- 
vininkų ir spartuolių skaičius. 
Miesto įmonėse dirba daugiau 
kaip 9,800 darbininkų, nuolat 
viršijančių gamybines užduo
tis. Socialistinės pramonės pir
mūnų tarpe yra visai respub
likai žinomi žmonės: Lenino 
vardo ordinu apdovanotas 
“Nemuno” fabriko šaltkalvis 
Balčiūnas, 1950 metais davęs 
4 metines išdirbio normas, sta- 
chanovininkai, kandidatai į 
Lietuvos Aukščiaus. Tarybos 
narius Eglinskienė, Tarnaus
imas, Rickevičienė ir kt.
Socialistinės lenktynes

Siekiant naujų laimėjimų 
pramonėje, miešto įmonėse į- 
diegiami gamyboje broliškųjų 
resbublikų pramonės pirmūnų 
priešakiniai darbo metodai. 
Kaune yra A. čiutkich, L. Ko- 
rabelnikovos, F. Kuznecovo, 
inžinieriaus 
pasekėjų.

Daugiau 
miesto fabr. 
.dų kovoja už puikios kokybės 
brigados vardą. 165 brigadom 
šis garbingas vardas jau su
teiktas. Gi puikios kokybės 
skyriaus vardą 'iškovojo de
šimt skyrių. Puikios kakybės 
įmonės vardas suteiktas trims 
miesto įmonėms.

Miesto pramonė suteikė ne
žymiai pakilo darbininkų 1 mažą paramą kolūkiniam kai- 

darbo mui. Eilė įmonių, kaip “Prie
kalo”, “Metalo”, “Neries”, 
plačiu mastu įsisavina žemės 
ūkio mašinų, atsarginių da
lių, pašarų šutintuvų ir žemės 
ūkio reikmenų gamybą. 
Kaunas mokslo ir kultūros 
dirvoje

žymūs laimėjimai yra pa
siekti mokslo ir kultūros sri
tyje. Kaune veikia Politechni
kos, Medicinos, Taikomosios 
ir dekoratyvūs dailės, Kūno 
kultūros institutai, žemės ūkio 
ir Veterinarijos akademijos, 
šiose aukštojo mokslo įstaigo
se mokosi apie 4,800 stu
dentų.

Reikia pažymėti šį būdingą 
faktą, vaizdžiai rodantį socia
listinės santvarkos rūpinimąsi 
mokslo klestėjimu: jei 1923— 
1939 metais, buržuazijai val
dant Lietuvą, buvo paruošti 
tik 1,109 gydytojai, tai šiais 
metais vien Kauno Medicinos 
institute mokosi 801 studen
tas. Taip pat būdinga ir tai, 
kad per paskutiniuosius ket
verius pokarinio penkmečio 
metus Kauno mieste esančios 
aukštojo .mokslo įstaigos išlei
do daugiau kaip 2,300 įvairių 
sričių specialistų liaudies ū- 
kiui. Mieste vykdomas septy- 
nerių metų apmokymas. Nau
jai įsteigtuose 7 technikumuo
se, '9 vidurinėse mokyklose 
mokosi 5,500 darbo žmonių 
vaikų.
Meno suklestėjimas

Kaune veikia 2 teatrai — 
Muzikinės dramos ir Jaunojo 
žiūrovo. Pastaraisiais mėne
siais Muzik. dramos teatras 
pastatė 2 spektaklius aktua
liomis mūšų dienų temomis — 
“Dvi stovyklos”, “Prieš mū
šį”. Be to, Kaune yra platus 
ir kitų kultūros-švietimo įstai
gų tinklas: veikia 9 kino te
atrai, 15 klubų, 120 bibliote
kų, daug raudonųjų kampelių. 
Eile praanonės įmonių, kaip 
‘Inkaro” kombinatas, Juliaus 

Janonio vardų popieriaus fab
rikas ir kt., pastatė erdvius, 
puikiai įrengtus klubus darbi
ninkams.
Sveikatos ir poilsio reikalai

Kauno miesto. darbo žmo
nas taip pat plačiai naudojasi 
teise į poilsį. Daugelis įmonių, 
mokslo įstaigų, organizacijų 
tufi savo sanatorijas, poilsio 
namus falangos, Birštono, 
Lampėdžių kurortuose. Nese
niai “Inkaro” kombinatas į- 
rengė darbininkams naktinę 

Kasmet didelis 
skaičius Kauno miesto darbo 
žmonių ilsisi broliškųjų res-

duoliams ir paukščiams, ir da
bar jie gamtoje mažai beturi 
reikšmes. Nedidelis jų vaid
muo ir ūkiniame žmonių gyve
nime. Bet tyrinėti dabartinius

ir 
MOKYKIS

svarbu : iš to aiškėja žinduo
lių ir paukščių atsiradimo, is
torija, 

šių laikų ropliai skirstomi į
tris būrius: žvynuočius, vėž

iu iškasenų roplius yra labai i liūs ir krokodilus.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
M. Gutauskiene ................... . .............................
P. Klimas .......................................... • •.............
M. Smaliukienė • •.. . ..........................................
F. Kaulakis............. • •........................................
T. Sinkevičienė ..................................................
K. čereskienė .. • •.......................................... • •
Julia Stigienė ...........................   ....
L. Mundrius ....••.......................................... • •
M. Tamulevičienė ..............................................

. J. Risgeris ... ........................................ • •...
AI. Valau ............................................................
A. čerkasas .......................................... ....
Geo. Yanusevičia ..............................................
J. Martin ............... • ............................... .........
Teresė Kaminskienė .. . ...................... • •...........
M. Benevičienė ............. • •.................................
S. Yuodeikienc .......................... • •...............
J. Kukaitis ........................................................
M. Potsienė .. ................... • •...........................
F. Benevičia ......................................................
Dora Eronienė ............................... • •.................
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Laisvės Administfaciįa 1

Pokariniaiš metais žymiai 
, pakilo išleidžiamosios pro
dukcijos kiekis ir kokybė, ‘su
mažėjo gaminių savikaina, 
miesto pramonėje padidėjo 
darbininkų skaičius. Pakanka 
pasakyti , kad paskutiniaisiais 
pokarinio penkmečio 
pagaminta produkcijos 
gubai didesnę sumą, 
1946 metais.

numatytus uždavinius. Prieš
karinis miesto pramonės bend
rasis produkcijos lygis 1950 
metais buvo žymiai viršytas. 
Per paskutiniuosius ketverius 

1 metus buvo galutinai atstaty
ti hitlerinių okupantų sugriau- 

, ti fabrikai, atlikta plati pra- 
... mones rekonstrukcija ir jos pasikeitė ... . . v .• apginklav. nauja priešakine 

technika. Stojo rikiuotėn nau
jos stambios pramonės įmo
nės : motorų remonto fabrikas 
ir kt. Atstatytos ir žymiai pra-1 
plėstos stambios respublikinio ! niai 
masto pramonės įmonės ‘Dro
bė”, Juliaus Janonio vardo 
popieriaus fabrikas , gumos-a- 
valynės kombinatas “Inka
ras”. Mechanizuoti sunkieji 
darbo procesai “Neries”, “Me-

naujos, 
sugriaus 
mokslo,

Kauno miesto pramone pir
ma laiko įvykdė pagrindinius 
pokarinio penkmečio plane

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro-, 
švaistės,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

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

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

Worcester Mass

metais 
už tri-

negu

atskiDar labiau padidėjo
- rų įmonių išleidžiamosios pro- 
-1 dukcijos kiekis. “Kauno audi- 
,U1J” 1950 metais išaudė ke
liolika kartų daugiau puikios 
kokybės audinių, negu 1946 
metais. Dešimt kartų padidėjo 
“Vilko” kombinato išleidžia
mosios produkcijos kiekis. 
Aukštų darbo rodiklių ir įmo
nių rentabilaus darbo išdavoj 
Kauno miesto pramonė 1950 
metais davė daugiau kaip 23.5 
milijono rublių sumai viršum- 
planinių sankaupų. 86.2 pro
cento išaugo miesto pramonės 
įmonių darbininkų skaičius.

me- 
dir-

Darbininkų skaičiaus 
padidėjimas

štai, pavyždžiui, 1946 
tais “Kauno audiniuose”
bo tik 249 darbininkai, o pe
reitais metais šioje įmonėje 
jau dirbo daugiau kaip 1,050 
darbininkų. ‘Vilko” kombina
te pokariniais metais darbi
ninkų skaičius padidėjo 6 kar
tus, 
uždarbis. Vidutiniškai 
atlyginimas vienam darbinin
kui pakilo 57.9 procento.
Politinis subrendimas

Kovodami už penkmečio 
plano įvykdymą pirma laiko, 
Kauno miesto darbininkai pa
rodė aukštą sąmoningumą, 
politinį ir gamybinį aktyvu
mą. Apie tai vaizdžiai kalba 
plačiai išsivystęs socialistinis

ATŽYMĖJIMAS 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 KUBILIŪNAS

JOB

NORMA ČEPONYTĖ

Šauni Programa., Geri Pietūs
PROGRAMOJE DALYVAUJA ŠIE ASMENYS IR GRUPĖS

Norma Čeponyte, sopranas, 
iš Worcester, Mass.

Norwoodo Vyrų Ansamblis 
' vad. St. Pauros

Ona Mineikytė, sopranas, * Wot^fcsterio Aido. Choro Grupė 
iš Montello, Mass. , šoks liaudies šokius v

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

Gerbiamieji? Nepraleiskite šios gražios progos, kviečiame papietauti, 
ir išgirsti gražią programą kartu su mumis ir tuom pat kartu paremsite^finansi- 
niai Laisvę, Jubilėjaus proga. — prisidėsite prie skleidimo apšvietos. ‘1Rengėjai, sanatoriją.

F.
Kovaliovo

kaip 800
ir įmonių

ri a ug

Kauno 
briga-

Stegocefalų artimumas se
novinėms riešapelėkėms žu
vims. Varliagyvių kilmei iš
spręsti labai svarbu pažinti 
stegocefalų griaučių sandarą. 
Jiems, kaip ir žemesniosioms 
žuvims, per visą gyvenimą iš
likdavo chorda.

Jų stuburkauliai, irgi kaip 
žuvų, dvejopai įlenkti. Gal
vos kiaušo dangtis buvo suda
rytas iš suaugusių kaulų, kaip 
ir stūrinių žuvų. Odoje turėjo 
smulkių sukaulėjimų, panašių 
į žvynus, šie visi požymiai liu
dija apie stegocefalų giminiš
kumą su riešapelėkėmis žuvi
mis.

Bet ypač svarbu tai, kad jų 
kiaušo kaulai buvo taip pat iš
dėstyti, kaip iškasamųjų seno
vinių riešapelėkių žuvų, ir 
kad jų dantys buvo taip pat 
sudaryti, kaip tų žuvų. O mes 
atsimename, kad riešapelėkių 
žuvų plaukiamoji pūslėm yra 
panaši į varliagyvių plaučius 
ir tinka atmosferiniam kvėpa
vimui, kad poriniai jų pelekai 
turi žymių, kurios rodo jų 
virtimą penkiapirštėmis galū
nėmis.

Riešapelėkių žuvų iškase
nos. Daugybė riešapelėkių žu
vų buvo privisusių jūrose ir 
gėluose vandenyse sausrų lai
kotarpyje, kuris buvo prieš 
akmens anglies periodą. Ne
gausios mūsų laikų riešapelė- 
kės yra paskutiniai nykstan
tieji tų senovinių riešapelėkių 
palikuonys. Iš to darosi aišku, 
Jcad senovės riešapelėkės žu
vys buvo pirmųjų varliagy
vių —stegocefalų — protėviai, 
vadinasi, jos yra ir dabartinių 
varliagyvių protėviai.

Dabartinių varliagyvių se
numas. Mes matėme, kad uo
deguotieji varliagyviai savo 
sand are ir gyvenimo būde la
biau, negu beuodegiai, išlaikė 
daugelį pirminių žymių, ku-1 
r i as turėjo jų protėviai — 
stegocefalaį. Todėl ir uode
guotieji varliagyviai savo kil
me yra, tur būt, senesni už | 
beuodegius. Iškasenos šią min
tį patvirtina. Uodeguotųjų 
varliagyvių seniausių liekanų 
rasta vėlesnėse juros periodo 
nuosėdose; beuodegiai yra 
jaunesnis varliagyvių būrys ir 
dabartinėje geologinėje epo
choje pasižymi dideliu formų 
įvairumu. v

Bekojai varliagyviai sudaro 
labai specializuotą būrį, savo 
kilme labai artimą uodeguo
tųjų varliagyvių būriui.

Jeigu, varliagyvių gyveni-. 
mas dar susijęs su vandeniu ir į 
tam tikrą savo gyvenimo dalį . 
jie yra vandeniniai gyvūnai, 
tai ropliai, kuriuos mes dabar 
nagrinėsimo, yra 
sumos gyventojai.

Ropliai plačiai 
so j e žemėje, ir jų
daugiau kaip trys 
tūkstančių rūšių. Mūsų geo
grafinėje platumoje šiai kla
sei atstovauja kelios smulkios 
driežų ir gyvačių rūšys, Per ‘ 
šiltuose kraštuose jie daug 
įvairesni, gausingešni ir stam
besni. i

Vidurinėje, mezozoinėje,1 
žemės istorijos eroje ropliams 
priklausė vyraujančioji vieta 
stuburinių gyvūnų tarpe. Jie 
pirmavo sausumoje, daugelis 
iš jų grįžo į vandenį, o kai 
kurie įgijo sugebėjimą skrai
dyti. Tik vėliau, naujoje (kai
ri ozoinėj e) eroje, ropliai galu
tinai užleido savo vietą žin-

tipingi sau-

paplitę vi- 
priskaitoma 

su puse

publikų kurortuose.
Pokarinio penkmečio me

tais mūsų miesto darbo žmo
nėms perduota 41,000 kvad- 
rat. metrų gyvenamojo ploto. 
Pagerėjo komunalinio ūkio įs
taigų darbas*. Atlikti žymūs 
miesto pagrąžinimo darbai. 
Atremontuota ir rekonstruota 
eilė gatvių, sutvarkyti poilsio 
ir kultūros parkai, įrengti 
nuaji skverai.
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Laisvės Paramai Didieji

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

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čię
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

BOSTONO

Sekmad.,

•od*

APYLINKĖS piknikas
Įvyks

Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSĖ POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

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

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyhe būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką j šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at- 

i vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus Šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn. ' \
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JONAS BERŽYNAS /

IMIGRANTĖ
z (Pabaiga) .f

“IŽėdina,” pertraukė Elena, “mes su 
PovNu ilgai nesimatėm ir mums norė- 
tųsutyur nors į kiną nueiti arba šiaip pa
sikalbėti, nes lietuvių nedažnai galima 
susitikti, ypač neseniai į šį kraštą atva
žiavusių. Ką tu sakai, Povilai?”

Povilas nespėjo žodžio ištarti, nes jos 
dėdina įsikišo: “O kągi apie Tonį? Ar 
užmiršai, kad jis pažadėjo tave šį popie
tį į ball-game nuvežti? Žinai, Poviliuk, 
Elena tai toli galės nueiti, jei savo gal
velę vartos. Tonis turi didelį saliūną ir 
gražų užsieninį automobili, o pinigų, kaip 
skiedrų... Elenutė jam į akį įkrito ir 
dabar tai tik laiko klausimas'... jei jį, 
sakysime, savo galvelę vartos..

“Dėdina!’’ tryptelėjo Elena savo maža 
kojyte ir staiga apsisuko į lango pusę.

Pažvelgęs į ją, Povilas pajuto, kad jis 
ją labai gerai suprato ir kad tuo pačiu 
ji buvo jam artimesnė už visus pasaulio 
žmones. Nepatogi tyla pasidarė nepa
keliama.

Povilas tyliai pasiėmė savo skrybėlę 
ir paltą. Elena tebestovėjo prie lango, 
nuo jų nusigrįžusi. Nė žodžio netaręs, 
Povilas išėjo.
H > . v-Daug tamsių dienų matė Povilas, bet 

niekada taip klaikiai pasaulis jam neat
rodei Šmėklos kvatojosi už kiekvieno 
kampo šiame negyvų mūrų kapinyne. 
Gyvenimas atrodė beprasmis ir beviltiš
kas.

‘Žinia, kad Elena važinėjo po tą patį 
miestą dideliame automobilyje, o jis 
vargiai kulnus galėjo namo parvilkti, po 
sunkios ir ilgos dienos, be vilties kada 
nors jai prilygti, varė jį iš proto.

Įžūlūs žmonės, pas kuriuos atvažiavo, 
mėgino iš jo net ir paskutinį centą iš
spausti. Darbdaviai jo nepasigailėjo, 
nurodydami, koks jis yra laimingas, kad 
gali šiame laisvame krašte gyventi. Ne
buvo kam savo vargus pasakyti, niekas 
jo neatjautė. Niekas, jis žinojo, jo ne- 
pasigęstų, jei jis kristų negyvas kokioj 
tamsioj gatvėj. Niekam, todėl, jis savo 
bėdų ir nesakė.

, Vįeną sekmadienį, jis nuėjo lietuviš- 
kon'bažnyčion. Bet ir ten žmonės nebuvo 
artimesni. Jie mėgino pasirodyti savo 
išeiginiais drabužiais, automobiliais ir 
kuo didesnėmis aukomis prie bažnyčios 
durų. Čia visur žvangėjo pinigai, net ir 
einant į bažnyčią.

Per mišias, jis mėgino klausytis kuni
go žodžių, bet jo mintys klajojo kaž kur 
toli, toli... Kiekviena mergina geltonais 
plaukais priminė jam Eleną. Tada be
prasmiška atrodė malda ir tikėjimas. 
Ateitis atrodė tik kaipo kelionė per dy
kumą į kapą... Jis įsivaizdavo save pa-

laidotą giliai, tylioje- žemėje, toli nuo 
savo krašto ir žmonių, toli nuo Elenos, 
kuri, be abejo, jo net ir neprisimins. Vi
sokį pažadai pomirtinės laimės, daug į 
paguodos nedavė.

Povilas mėgino rasti paguodą stikliu
ko dugne. Laisvomis dienomis jis nuei
davo į tą lietuvių saliūną ir per naktis 
gerdavo, kortomis lošdavo. Vidunakty
je, primerktomis akimis, pasikabinusio
mis galvomis, alaus stiklus rankose su
spaudę, keletas naktibaldų gana dažnai 
užtraukdavo:

Tu Lietuva, tu mana-a-a-a... .
Keistai nuaidėdavo toji daina svetimo 

didmiesčio gatvėmis.
Vieną vakarą, Povilą pakvietė į Lie

tuvių Klubą, kur buvo šokiai. Jis suti
ko nueiti, bet tik iš draugiškumo.

Įėjęs, jis savo akimis netikėjo, nes ten 
šoko ir Elena. Žvali, iškedentais, auksu 
žėrinčiais plaukais, ji skriste skrido' 
tarp kitų porų. Šokėjų jai netrūko ir ji 
šoko su visais, su šypsena lūpose.

Pamačiusi Povilą, ji staiga surimtėjo,! 
bet' tada vėl pradėjo dar labiau kvatotis 
ir šposus krėsti.

Progai pasitaikius, Povilas pakvietė 
ją šokiui. Ji, lyg jis būtų buvęs jai nie
ko nereiškiantis asmuo, pakėlė savo ran
kas, leisdama jam ją apkabinti ir prade-' 
jo suktis nė žodžio neištarusi, net į jį ne
pažvelgusi.

Ji šoko lengvai ir gražiai, visiškai 
negalvodama apie šokį, nes jos kojos, 
atrcdė, sekė muziką savaime.

Bet kada jie prisisuko prie durų, ji 
patraukė Povilą į šalį.

“Eikim grynu oru atsikvėpti,” tarė ji, 
“aš ir taip jau perdaug prisišokau.”

Povilas mėgino su ja kalbėti, bet jam 
nesisekė. Dabar, kada jo sapnų karalai
tė šalia jo buvo, jis nežinojo, ką ir kaip 
sakyti. Jie kalbėjosi, viens kitą per
traukdami, apie bereikšmius dalykus. 
Gatvėje ūžė automobiliai ir tramvajai. 
Mirgėjo reklamų ir signalų šviesos.

.Staiga suspiegė tormozai ir automobi
lių ratų gumos, pasigirdo keiksmai ir j 
perspėjimai. Povilą lyg žaibas trenkė. | 
Elena žengė į gatvę, kada švietė raudo-! 
na skersgatvio signalo šviesa, nors jis' 
ją, rodosi, tik akimirksniui iš akių tepa-! 
leido. , 1

Jis šoko į gatvę ir, pagriebęs į glėbį, ją 
atnešė į šaligatvį. Ji jam į pašonę ne-į 
bakstelėjo ir lokiu nevadino . ..

Povilas pajuto švininę Įjos šilumą ir j 
dideles jos krūtis, lyg pusiau sukietėju
sią lavą, ant savo krūtinės. Jos akys 
keistai švietė, lyg rasotos vosilkos vasa
ros mėnesienoj. Povilas užmiršo ir 
mirksinčias miesto šviesas ir ūžiančius 
automobilius. ..

Perdaug arti buvo jos lūpos, lyg iš
sirpę vyšnios . . .

ilgis
300

taip 
kad

atsėjo $35,000,0Q0. Pastaty
tas visai arti jūrų ir labai 
guburiuotu pakraščiu. Jo 
yra 6,450 pėdų ir apie 
pėdų viršum vandens.

Tie visi dalykai nebūtų 
svarbūs. Svarbiausia tas,
nuo pastatymo to. tilto, t. y. 
nuo 1937 metų, jau žuvo 122 
žmonės. Turbūt žmonėms ta 
vieta ar vardas taip patinka, 
kad ten save žudytis eina. 
Tik koletas savaičių atgal net 
CIO unijos atsižymėjęs veikė
jas E. Paton nuo minėto til
to nušokdamas atėmė sau gy
vastį. Ir kas tik turi kokį susi
krimtimą ai> nervų pairimą, 
tai eina ant Golden Gate tilto 
šokti į vandeni. Turbūt todėl 
čia tas tiltas yra taip garsus, 
kad praryja taip daug gyvas-

Fran cisco 
miestas yra tik pusiasalis, 
todėl čia yra ir daugiau tiltų 
ir daug .ilgesnių ir brangesnių, 
bet anie netoki garsūs, kaip 
Golden Gate. J. A.

ban

t

San Francisco, Cal.
Protesto Kongresas

Balandžio 29 ir 30 dd. įvyks 
Kalifornijos sostinėje Sacra
mento valstijinis liaudies 
kongresas. Šiuo laiku šioj 
valstijoj taip, kaip kitose 
valstijose, yra paduota šimtai 
natrių bilių, ir visi biliai at- 
krerfyti prieš darbininkus. Jų 
tkrpe yra biliai, kurie siūlo net 

koncentracijos kempes įsteig
tai, ir daug visokių kitų, kurie 
tinka tik Hitlerio diktatūrai.

tolimesnio svarstymo liko am
žinai atmestas.

—o—<
Sunkiai Serga T. Youtčienė

Jau arti dvi savaitės kaip 
sunkiai serga Teodora Yout- 
čienė, kuri gyvena sykiu su 
draugais Markevičiais, 2836 
Ashby Ave., Berkeley, Calif.

Draugė Youtčienė yra ge
rai žinoma pažangi pijanistė, 
ir mokytoja .muzikos šioje 
apielinkėje. Ji darė sau pra-

dešimt metų, ir turėjo plačią 
dirvą veikimui. Turėjo milži
nišką knygyną, svetainę, ir 
daug įvairių kambarių dėl su
sirinkimų.

Pradėjus reakcijai siausti 
po Kaliforniją, mokykla pra
dėjo mažai gauti paramos nuo 
darbo unijų, ir taipgi sumažė
jo kitokios įeigos dėl palaiky
mo namo ir mokyklos. Kadan
gi vieta buvo visai arti centro 
miesto, todėl taksai nepapras
tai dideli. Tos sąlygos priver
tė namą parduoti, ir ieškoti 
kitur vietos.

Dabar per porą mėnesių

DID IS H ŪMA N IT A RAS.
T 1N ac io nal i a me A se m b iy j e 

Taikai Ginti buvo bro
liškas delegatas iš Lon
dono, Anglijos, Dr. Ch. 
Woodard, Pasaulinio 
Taikos Komiteto narys. 
Už dalyvavimą taikos 
judėjimo jis buvo išmes
tas iš konservatų parti
jos. įdomus žmogus tas 
Dr. Woodard. Žymus gy
dytojas, h u m a n i t a r a s, 
k r i k ščionis, konservatas, 
bet didelis taikos šalinin
kas.

“Aš stoviu prieš jus kaip j 
atviras krikščionis, išau
gintas krikščioniškoj šei
moj, kaip žymaus angliko
nų bažnyčios kunigo • sū
nus ,” persistatė jis.

“Mano krikščionybė iš
mokino mane, kad. žudymas 
negali būti pateisintas,” pa
sakė jis Massey Hali, kal
bėdamas į 3,000 taikos ša
lininkų.

“Aš čia šiandien esu to
dėl, kad aš trokštu taikos, 
ir aš padarysiu iššaukimą: 
Aš iššaukiu kriščionių baž
nyčių galvas, kas jie bebū
tų, Kanterburio vyskupas, 
popiežius, šios šalies arki
vyskupai ar krikščioniškos 
visuomenes lyderiai, pasa
kyti man — ką jūs randate 
krikščioniška, ką jūs galite 
remti Korėjoj, Viet-Name, 
Pietų Afrikoj, Burmoj ir 
kitose vietose? Kas yra 
jums, kaip krikščionims, 
teisinga ir teisėta tame, kas 
dabar vyksta tose šalyse 
vardan Taikos Kunigaikš
čio, kuri jūs sakote seka
te? Ar jis sakė ar ne: 
‘Jūs neužmušit’?”

Jis, kaip krikščionis, jo
kiu būdu negalįs sutikti sū 
tuo, kas yra daroma tose 
šalyse vardan krikščiony
bės ir demokratijos.

Montello, Mass.
Atžymėjimui Laisvės 40 

metų sukakties bankietas 
gerai pavyko. Atsibuvo Lie
tuvių Tautiško Namo že
mutinėje salėje ‘ balandžio 
21 d. Surengė LLD 6 kuo
pa ir Moterų Apšvietos 
Klubas. Draugės moterys 
parūpino gerus valgius ir 
daug valgomų daiktų auko- 
jo.

Turėjome ir koncertą. 
Pildė mūsų menininkės 0- 
na Mineikytė, Aldona Wal- 
lan, pianistė Geraldine 
Stanley ir jos broliukas. 
Koncertas visiems patiko.

Buvo ir svečias iš • dien
raščio Laisvės, tai drg. D 
M. Šolomskas. Jis pašakė 
gerą prakalbą šių dienų 
klausimais. Aukų surinkta 
$127.50. Atrodo, kad atliks 
pelno ir nuo parengimo.

Taigi, mes, montelliečiai, 
jau sukėlėme Laisvės de
šimties tūkstančių dolerių 
fondan virš du šimtu dole
rių.

Dabar turėsime pasirū
pinti pasveikinti dienraščio 
Vilnies šėrininkų suvažia
vimą, kuris įvyks gegužės 
6 d. Chicagoje.

Balandžio 12 d. mirė Bronis 
Yasutis, sulaukęs 56 metus 
amžiaus. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą ž,moną Veroniką 
Yasutis (Yosmant), brolį Že
li į Yasutis, kuris gyvena Bos
tone, ir penkis brolius ir vie
ną seserį, kurie gyvena Lietu
voje. Velionis neidavo į baž
nyčią, buvo laisvas, bet kai 
numirė, jo laisvė dingo, nes 
tapo palaidotas.su religinėmis 
a pe i go m is.

—o—
Balandžio 13 d. staiga mirė 

Katerina Šležas (Ashmont). 
Buvo tikinti, palaidota religi-t 
niai. Geo. Shimaitis

ATMINČIAI
Balandžio 19 dieną sukako trys metai, kaip mirė Vladas 

Prapiestis, mano vyras.
Džiaugiais, kad jau rytas švinta, kad saulutė patekės.— 

Išleidau į dahbą, atsisveikinome mielai. Laukiau vakaro, 
kad sugrįši — pasitiksiu vėl linksmai. Bet dingo mano 
viltis. Nesulaukiau aš tavęs. Gavau žinią, kad parpuolei 
ant gatvės, nustojo plakusi tavo širdis—užmigai amžinai.

Liūdna likus be tavęs — skausmuose širdis. Vainiką tau 
pinu iš brangios praeities, ir iš trumpos mūsų pažinties.

Prižadu neužmiršti tavęs, Vladai, niekados. Lankau kapą 
ir puošiu gyvomis gėlėmis. Ilsėkis ramiai, brangusis Vla
dai, o aš likus liūdesyj ir širdis skausmuose.

Tavo mylima draugė ELLES PRAPIESTIS.

Per daug metų velionė buvo 
Laisvės skaitytoja. Mylėjo 
laisvą gyvenimą. Bet kai nu
mirė, pasigavo religiniai žmo- 

. nes ir palaidojo religiniai.
Geo. Shimaitis.

ANEKDOTAI
Paskutinė išpažintis

Tūla poniutė netikėtai 
sirgo ir jau regimai artėjo 
mirtin; Supratus jau neiš- 
liksianti gyva, jinai pasi
šaukė savo vyrą ir sako:

“Grigaliau, tu labai nu
sistebėsi, tuomi, ką aš tau 
pasakysiu, bet aš negaliu 
numirt tau neprisipažinusi. 
Aš prigaudinėjau tave su 
mūsų tarnu.”

Jos vyružis ramiai į ją 
pažiūrėjo ir 
tarė: “Mano mieloji, tu 
manęs visiškai nenustebi
nai; kam gi aš būčiau ir 
nuodus tau davęs, jeigu bū
čiau to nežinojęs.”

su

raminančiai

Jis žino
Kažkokios labdaringos 

įstaigos atstovė sykį lankė
si prasčiąusioje miesto da
lyje. Sustojusi pas tūlame 
tarpduryje • besėdintį nu
skurdusį vaiką, jinai pa
klausė, kur esąs jo tėvas.

“Aš neturiu tėvo,” vaikas 
atsakė.

“O kur tavo motina?”
“Aš neturiu motinos.”

“Tai blogai, vaikeli. O 
kuomet jinai numirė?”

“Aš visai motinos netu
rėjau.”

“Tai kaip gi tu užgimei?” 
susijaudinus cypterėjo lab- 

• darybos atstovė.
“Kažkoks prakeiktas go

rila iškirto bjaurų 
mano tetai; taip aš 
si r adau!”

sposą 
ii’ at-

visuo-Pagirta moteriškė 
met patampa nuolaidi.

Chenier.
Surinko žemaitis

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Buvo susirgus.

Labai sunkiai sirgo mūsų 
draugė Alenutė Bernotiene, 
turėjo operaciją, bet girdė-, 
jau, kad ji jau gražiai sveiks
ta ir randasi namie. Mes visi 
velinam jai kuogeriausios 
sveikatos ant visados.

—o—
Kuopos susirinkimas

Mūsų LLD 45 kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 29 
d. pas N. Lenigan. Prašome 
visus dalyvauti, nes turime 
daug svarbių dalykų dėl už
baigimo sezono. Natalia

Peabody, Mass.
Balandžio 10 dieną staiga 

mirė Yadvyga Melasky (Kuk- 
liutė). Pirmiau ji yra gyvenu
si Montelloje. Paliko nuliūdi
me savo vyrą. Paliko seserį 
Reginą ir švogerį Alusevičių, 
ir jų tris dukteris— Amiliją, 
Mary ir Aldoną, ir broliuką 
Bronį.

ATŽYMEJ1MAS
LAISVĖS
40 METU 
SUKAKTIES

LAWRENCE, MASS.

Balandžio - April 28-tą
įvyks

Linksma Pramoga
MAPLE PARK

METHUEN, MASS.

Pradžia 6 vai. vak.

WORCESTER, MASS.

; J Todėl dabar yra sparčiai 
Jpobilizuojama būsimas kong
resas iš įvairių srovių ir orga
nizacijų bei pavienių žmonių. 
'Po kongreso įvykių bus siun
čiama atstovybė i seimelio po
sėdį, kad patiekti ten žmonių 
nuomonę link tų visų bilių, 
kaipo protestą nuo Kąliforni- 
jo liaudies.

Kongresas įvyks ODD FED 
LOWS HALL, 9th ir K. St., 
Sacramento, Calif.

—o—
Numarina Negimusį

Į Kalifornijos valstijos sei
melį buvo paduotas sumany- 

, mas, kad suvaržyti namų sa- 
' vininkus. Ten *maž daug buvo 

pasakyta taip: kuris namų sa- 
vitpnkas nerenduos kambarių, 
ar" apąrtmento šeimynai, kuri 
turi vįaikučių, būtų baudžia
mas illi e$100 pabaudos. Tas 
padubtas sumanymas tik pate- 

be

gyvenimą iš tos profesijos. 
Susirgo iš nežinomos priežas
ties, staiga užėjo akių užtemi
mas, ir karštis. Skubiai buvo 
nuvežta į ligoninę, ir per gy
dytojo gerą pagelbą liko iš
gelbėta nuo mirties. Bet liga 
dar tęsiasi ir plečiasi po visą 
kūną lyg paralyžius.

Tai labai gaila geros drau
gės, kad jai įvyko tokia ne
laimė. Jos vienas sūnelis gyve
na Rochester, N. Y. Antras gy
vena Rosburg, Oregon. Ji čia 
gyvena sau viena be artimų. 
Tocląl draugai Markevičiai jai 
gelbsti, kiek yra galima, ir 
patarnauja su-automobiliumi. 
Linkiu. draugei Youtčienei 
greit pasveikti.

—o—
Apie Darbininkų Mokyklą

čia San Francisco buvo ge
rai žinoma darbo žmonėmš 
Darbininkų Mokykla — La
bor School. Ji čia gyvavę virš | apskričiu.

galbūt laikinai apsistojo pas 
rusus, Russian American Socie
ty svetainėje, 321 Divisadero 
St. Dabar ten suvežė visas 
knygas ir kitus reikalingus 
daiktus, ir nuo pradžios ba
landžio mėnesio pradėjo vėl 
pamokas sykį į savaitę kiek
vieną trečiadienį vakarais. 
Duoda puikias pamokas, ir 
diskusuoja svarbius dienos 
klausimus. Tie klausimai turė
tų suinteresuoti visus darbo 
žmones. Kam laikas leidžia, 
turėtų lankyti. Kaina visai 
maža.

—o—<
S. F. įvairumai 

S

Daug yra dalykų,- kurie 
pagarsėję nuo blogų .įvykių. 
Taip mes čia turime porą di
delių tiltų, ir vienas iš tų til
tų yra žymiausias, tai Golden 
Gate Bridge, kuris suriša San 
FraAcisco miestą su Marin 

To tilto pastatymas

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj, kreipki 
tės prie manęs diemį ar 
naktį, greit * suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo-. 

, i demiškai įruošta ' mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Balandžio - April 29-tą
Įvyks

Banketas ir Koncertas
OLYMPIA PARK '

(Shrewsbury, Mass.)
PRADŽIA l-MA v AL. PO PIETŲ

LOWELL, MASS

Balandžio-April 29-tą
' ' Įvyks .

Banketas
L. P. KLUBO SALĖJE

14 Tyler St., Lowell, Mass.

PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ 
Bilieto kaina $2,50

Dalyvaus Laisvės Redaktorius.

»
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NwYorko^AferZinioii
XSOBKOQBMI Du paryžiečiai mūšy

New Yorko kalėjime
MacArthuro parado 
auka

Masyviai ruošiasi kovai, 
reikalauja algų pakėlimo

“Sudrumsta Širdis” žolynu darželyje

Praėjusį antradienį virš as
tuoni tūkstančiai New Yorko 
West Sidės kailiasiuvių darbi
ninkų ir darbininkių pusei 
dienos sulaikė darbą, atlaike 
masinį susirinkimą ir išdėstė 
savo reikalavimus. Jie nutarė 
reikalauti 15 procentų algų 
pakėlimo.

Ši demonstracija buvo su
ruošta, kad parodyti samdyto
jams, jog organizuoti kailia
siuviai žada už savo teisingus 
reikalavimus kovoti visuotinu 
streiku, jeigu bus reikalas. Ir 
labai galimas daiktas, kad 
jiems teks streikuoti, nes. kol 
kas, samdytojai nenori nė 
klausyti apie algų pakėlimą.

Reikia atsiminti, kad New 
Yorko kailiasiuviai yra puikiai 
organizuoti. Jų United Fur 
and Leather Workers unija 
turi pažangią vadovybę, kuri 
visuomet stovi savo narių in
teresų sargyboje.

Kontraktas su samdytojais 
pasibaigė prieš keletą mėne-

šiame dideliame ir entu
ziastiškam masiniam susirinki
me taip pat buvo priimta re
zoliucija, reikalaujantį 
karą Korėjoje. Joje 
u ž g i r i a m as p re z i d e n t o 
prieš MacArthurą, 
naujo karo kurstytoją.

Turbūt visi jau žinote, kad 
operetė “Sudrumsta širdis” 
bus vaidinama gegužės 13-tą 
dieną Liberty Auditorium sa
lėje ir kad ją rengia ir vai
dins Aido ir Sietyno Chorai. 
Bet jūs, gerbiamieji, dar neži
nojot, kad operetė “Sudrums
ta širdis” bus vaidinama žo
lynų darželyje. Reiškia, scena
bus žolynų darželis ir vaidin- Centre, 
tojai vaidins jame. Darželį gi Sekite 
ištaisys, išpuoš mūsų ' geras tai susipažinsite su 
draugas Jonas Semėnas, kuris ■ vaidintojais, 
gyvena Bellmore, L. L, ir tu-1 Reng. Komisija

r i didelį daržą gražių gėlių. 
Jis yra ekspertas gėlių augini
me. Ir kas geriausia, tai kad 
jis tą darbą padaryti pasiža
dėjo be jokio užmokesčio, 
pareikšdamas, kad tokiu būdu
jis prisideda prie mūsų meniš- j Įėjimą, 
ko darbo. Tai labai džiugi 
žiūrėtojai matys gražų žoly 
nu darželį mūsų 

Tai tiel< 
sekančius

Kultūros 
tuo tarpu, 
rašinėlius, 
operete ir

Du paryžiečiai, Alexia Be- 
lostozky, 3.8 metų ir Henri 
Delassor, 42 metų, pakliuvo 
bėdon. Apmovę apie du šim
tu Paryžiaus piliečių ant apie 
$2,500,000, vyrai lėktuvu at
lėkė Amerikon pasislėpti, l’et 
juos iškilmingai mūsų polici
ja pasitiko International Air- 
porte ir nugabeno tiesiai i

Veikiausia jie bus
versti grįžti Į Paryžių ir

Mirė Mario Pviccobono, 
metų amžiaus. Mirė nuo 
žeidimo. O jį sužeidė iš 19-to 
aukšto nukritęs pustrečio sva
ro popieriaus pundelis. Tai 
atsitiko laiko MacArthuro pa
rado. Pasirodo, kad dvi jau
nos merginos, ofiso darbinin
kės, .pagautos kvailo entuziaz
mo, lie r langą, 
pundelį.

šū

vi są

i Reikia 60,600 svarai, 
bet tegauna 10,000

Du išdykę jaunuoliai I Nuo 63 mehj visi turės
ta'Pg> i ii- 1

's*.pakliuvo bėdon 
kaipo

eiti ant pensijos

ten

Paieško levo

Vidurinio mokyldy mokytojai dar vis 
tebestreikuoja '

Policija suareštavo 17 metų 
Vincent loviero ir 16 metų Pe
ter Mulieri. Jie paleisti po 
82,500 kiekvienas. Jie apkal
tinti išprievartavime gražios 
19 metų amžiaus Angola Tsol-

MacArthuro 
ofisą, iš ku- 
propaganda, 

MacArthuras 
tiįdeto 

is į

New Yorke 
šalininkai įsteigė 
rio bus varoma 
kad generolas
būt ant republikonų 
nominuotas 1952 me' 
Jungtinių Valstybių pre^j/Ien-

Įtus. ’

23 metų amžiaus Kir
lį ž važiavo ant šešių me-

Tik 
ch nor 
tų mergaitės, sustojo, paėmė 
ją be sąmonės, nunešė ir pa
guldė ant šaligatvio, paskui 
spruko. Jo nelaimei, policija 
ji sugavo 
skaudžiai
biaurų pasielgimą su mergai
te. Mergaitė mirė. Gal būtų 
buvus išgelbėta, jeigu tuojau

ir žmogus turės 
užmokėti už tokį

Jau- ištisi metai kaip strei
kuoja vidurinių (high schools) 

mokytojai. Jie griežtai atsisa
ko vakarais po mokymo va
landų, dar vėl eiti į mokyklas 
ir ten darbuotis keletą valan
dų be jokio atlyginimo. Tas 
jų darbas susidėdavo iš 
damai pamokymo 
vaikų, prižiūrėjimo
žaismavietėse bei sporto saiė 
se.

pride
ri egab i ų 
žaidimo

tarnautojai gauna dar dides
ni atlyginimą už viršlaikius, 
tai kodėl mes turime būti 
prastesni ? Mes irgi nebedirb
sime, nebent bus gerokai pa
keltos mums algos.

Tasai ginčas tarpo 
valdžios ir mokytojų 
Valdžia sako neturinti 
algas pakelti.

Tuo tarpu, suprantama, nu
kenčia vaikai. Jie negauna 
tos pagalbos ar tai moksle, ar 
žaidime, kurią seniau gauda
vo ir turėtų gauti dabar.

Kuomi tas ginčas užsibaigs, 
dar vis nežinia. Mokytojai 
griežtai tebesilaiko savo nusi-

miesto 
tęsiasi, 
pinigų

Daug metų mokytojai tuos 
darbus dirbdavo be jokio at
lyginimo. Pagaliau .jie supy
ko. Jie sako miesto valdžiai: 
Mūsų algos nedidelės, mūsų 
darbas sunkus ir atsakingas. ■ statymo nedirbti ekstra valan- 
Jeigu visi kiti darbininkai bei'dųjje atlyginimo.

Aną dieną tie du jauni Vy
rukai dalyvavo “parėjo” ir su
sitiko gražuole Isold i. Jie pa
sisiūlė ją parvežti namo j 
Ozone Park. Bet vietoje vožti 
namo, . pasistatė mašiną aplei
stoje vietoje ir užpuolė ant 
merginos. loviero buvo pirmu
tinis. Mergina pradėjo rėkti. 
Kai Peter Mulieri pradėjo už
puolimą, pro šalį važiavęs po- 
licistas išgirdo merginos riks
mą ir jaunuolius suareštavo. 
Todėl Mulieri apkaltintas tik 
bandyme išprievartauti, 
jis nebeturėjo progos 
tikslą pasiekti.

Policijos komisioniorius į 
Murph .y pareikalavo ir mies
to taryba nutarė automatiškai , 
pasiųsti ant pensijos kiekvie
ną policistą, kuris sulaukia 
63 metus amžiaus. Daugeliui 
policistų tas labai nepatiks. 
Ypatingai tiems bus pikta, 
kurie, apart neblogos algos, 
dar ir šiaip turėdavo gražių - 
į plati kų.

Bet Murphy mano, kad į 
žmogus, sulaukės 6-”,. metų, j 
nebegali pasekmingai eiti po-į 
licisto pareigas.

Miesto ligoninėse pritrūko! 
jautienos. Ligoninėms supirki-l 

! nėji.mo daiktų komisioniorius ' 
Splain sako, kad toms įstai
goms reikia per savaitę ma
žiausia 60.000 svarų jautie-l 

, uos, o jis tegauna 10,000 sva-! 
Irų. Praėjusią savaitę dar i 
taip sugraibstęs pas privatiš-1 

! kus bučerius mieste 25,000 i

pats nežino.

nes 
savo

Veličkam pagerbti 
bankietas

Mūsų majoras Impellitteri 
atostogauja Havanoje

K. Lapikaitis dar 
tebeserga

Mūsa giliausia užuojauta 
Walnwsienei ir šeimai 
jų liūdesio valandoje.

Ona ir Vincas 
Kazlauskai

šioje

Kūdikis pasismaugė

Amerikos Pilie- 
patalpose, , 280

Alekui ir Domicėlei Velič
kam, jų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, yra rengia
mas bankietas gegužes 5 die
na Lietuviu * v_ *■ čių Klubo
Union Avo, Brooklyne. Alekas 
yra to klubo direktorių pirmi
ninku.

Pagerbimui bankieto bilie
tas yra $3.50.

Aš apie pagerbimo Veličkų 
bankietą turiu pasakyti tik 
tiek, kad rengėjai paėmė per 
mažą salę ir per ilgai užvilki
no tokį parengimą, bet ge
riau vėliau, negu niekad. Ve
ličkų pagerbimui bankieto bi
lietus nereikia žmonėms siū
lyt ir prašyti, kad pirktų. 
Žmonės, nežiūrint pažvalgų 
bei įsitikinimų, atėję klausia, 
“gal tu galėtai gauti Veličkų 
pares tikietų, nors kokius še- 
šius, nes aš klausiau pas tą ir 

/tą, tai jie atsakė, kad jau 
?“too lait.”.

Na, gerbiamieji, kodėl taip 
yra su bilietais, kad jie taip 
lengvai parsiduoda, kuomet 
organizacijų parengimų tikie- 
tus yra slinkiai! parduoti?

Atsakymas lengvas: Velič
kai per savo pergyventą lai
kotarpį niekad nesislėpė nuo 
žmonių, savo talentu Alekas 
Velička linksmino parengi
muose publiką, tai yra, gra
žiomis dainelėmis. Niekuomet 
neatsisakydavo nuo dainavi- 

/ pmo, ar tai solo ar duetą bei 
choruose. O, prie to jie yrą 
geri organizacijų veikėjai ir 
asmeniniai pokalbiuose man
dagūs žmonės, 
daug žmonių 
gerbti.

Aš manau,
yra užsitarnavę garbingos pa
garbos nuo Broęklyno ir apie- 
linkės visuomenės. Tad pa- 
gerbkim juos tinkamai gegu
žės 5 d. ' Ch. Nečiunskas

Mūsų “smarkusis” majoras 
; Impellitteri žada nenusileisti 
nei kadaise buvusiam majorui 

(Jimmy' Wai keri ui, nei dar tik 
pernai mums tarnavusiam 
O’Dwyeriui. Jis irgi labai 
mėgsta vakacijas ' šiltuose 
kraštuose. Ir dabar jis atsi
dūrė net Havanoje visai de
šimčiai dienų. Jis ten 
šeima džiaugiasi šiltu 
žavinga gamta.

Miesto reikalai gali 
ti. Jie gi nepabėgs...

K. Lapikaitis, gyvenąs 157 
McKinley Ave., Ridgewood, 
dar vis tebeserga. Iš amato 
jis yra karpenderis. Nuolati
nis dienraščio skaitytojas. 
Draugai, kuriems laikas pavė
lina ir pasipažjsta su Lapikai- 
čiu, privalėtų aplankyti jį, 
pasikalbėti, kas ligoniui sutei
kia daugiau jėgų ligą nugalė
ti. Rėpi.

su visa 
oru ir

palauk-

Kyšių davėjas 
verčiamas rezignuoti

Todėl labai 
nori juos pa-

kad Veličkai

Brooklyne šiemet Laisvės 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

Penki suokalbininkai apkal
tinti ir bus teisiami už bandy
mą auksą išvežti užsienin ir 
parduoti. Jie sulaužė 1933 me
tais išleistą federalinį įstaty
mą, kuris draudžia auksu spe
kuliuoti. Kaltinamųjų pavar
dės nepaskelbtos. Jų auksas 
esąs vertas $140,000,

Kaip atrodo, tai eis laukan 
John P. Crane; Uniformed Fi
remen’s Association preziden
tas, kuris prisipažino, kad ky
šiams jis prašvilpė tos organi
zacijos net $135,000. Iš jų, jis 
sakė, dešimt tūkstančių dole
rių davė buvusiam 
j orui O’Dwyeriui. 
užsigynė gavęš iš 
g-y- i !

miesto ma- 
Pastarasis

Crane pini-

r-vi L ■

“Mano Vargšelis tebemiega, nes 
baisiai pavargęs. Vakar beveik per 
visą naktį dirbo ir galvojo, kaip čia 
padarius, kad jo darbininkai dau
giau pasiaukotų dėl karo ir Apsi
ginklavimo. Negaliu aš jo žadinti, 
tegu pasilsi, paskambinkite vėliau...”.

Sunnyšide, Queens, policija • būtų buvus nuvežta ligoninėn, 
sušilusi ieško tėvu, kurių tik 
gimusio kūdikio pusiau sude
gęs lavonėlis rastas skiepe 
pečiuje, kuriame 
šiukšlės. Jį užtiko 
.ja namo po num. 
St. Name gyvena 
Tai veikiausia bus
kios nors nelaimingos morgi-

• šiaip 1 nos’ l<ur* kūdikį pagimdė 
bandė sudeginti.

deginamos 
prižiūrėto-

62 Šeimos.

Užsieniečiu žurnalistu
“Tiesos Maršrutas”

T Now Yorka pribuvo 33 
į užsieniečiai žurnalistai. Juos 
čia - alkviete Jungtinių Valsty
bių Valstybes Dopartmontas.

I Jie važines po Amerikos m tes
ėtus. Tasai maršrutas pavadin- 
i tas “ T i esos M aršrū tu.”
I nepasakoma, kokios ir apie

Lankėsi A. Gudzinas
Su- vaikais visokiu nelaimių 1 Antradieni Laisves įstaigoje 

pasitaiko. Tik dvieju . metų.! lankėsi 
mergaitė. Jill Kathleen i Scotia, 
Owens, .duktė policisto Owens, į Laisvos 
pasismaugė savo kepuraitės | centre, 
š n jūrelių. Te vas rado mergai-; K u 11 ū r o 
tę nebegyvą, dar šiltą. stebetin

Buvęs gatvešlavis Feldhcim, 
kuris gyvena Bronxc, nutarė 
hipnotizmu gydyti žmonos ir 
daryti pragyvenimą. Bet jo 
nelaimė buvo, kad jis suliko
už $50 išgydyti jauna Miss 
Dyller. Pasirodo, kad ji buvo 
policijos pasiųsta “vargšą” 
sugauti. Taip ji ir padarė.

Susinažinkit su 
klasikiniu veikalu

Gal retas kas iš. mūs ku
riame brangiame teatre 
esame matę didžiojo anglų 
dramaturgo Shakespeare 
drama “Hamletą,” nes mū- 
siškaiai scenai jis veik ne
įkandamas.

m U S 
supažindins 
savo ilius- 
apie ši kla- 
su vai d indą- 

svarbiuosius

Bet ši sekmadieni 
plačiai su juo 
Jonas Valentis 
truota paskaita 
sikini kūrini, 
mas visus
Hamleto monologus.

Vieta — Liet. Kultūrinis 
Centras, 110-ta gatve ir At
lantic Ave., Richmond Hill.

Paskaitą rengia Lietuvių 
Liaudies Teatras.

Pradžia 4 vai. popiet, 
įėjimas nemokamas.
Kviečiame pasinaudot šia 

proga! LT valdyba

AIDO CHORUI
A regular rehearsal will be 

held this Friday, April 27th 
at 8 o’clock in the Music 
Room.

On Sunday, April 29th at 
1 o’clock there will be, a spe
cial rehearsals oh the stage 
together with Sietyno Chorus 
of the operetta “Sudrumsta 
Širdis.” This will be the only 
rehearsal with both choruses 
so it is important that all cho
risters attend. Pres.

spaustuvę,
apžiūrėjo 

buvo LDS 
Lietuvių

Sakė, kad 
ir gVažus,

parankus namas, gražus įren
gimas. Paaukavo $5 į Laisvės 
Jubiliejaus Fondą.

Gvalzin sakė, kad jis su savo
drauge

nail es.
tai yra, savo gimi-

Rep.

Parėmė spauda

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

Siuvėjai, operatoriai prie, valdžios 
darbų. Tel. EV. 4-7422.

SELBERT CLOTHES, Inc.
19 Hopp St., Brooklyn, N. Y.

(80-84)

PRANEŠIMAI
Penki lavonai iš X
Korėjos

'Varpe 120 lavonų, 
' tų iš Korėjos, penki 
i brooklyniečiai. Juos 
! laivais Ocala Victory. 
Įvardes: James A. 
i 2700 W. 21 st St 
Į Hoy, 1317 E 
i T/. Murphy,
(Walk; Andrew 
i Moffat St.: ir
Schlansky, 6013 Fourth Avo.

sugrązin- 
randasi 

atgabeno 
Ju pa- 
Dowd\

John A. 
7th St.: Ralph 
S Washington

Arthur

nuteistas 
kalėjimo.

Piotro Gudenzi, sūnus tur
tingo bankieriaus, 
nuo 6 iki 12 motų 
Kai jo tėvas bu v
atostogų, Pietro nusprendė 
pasipinigauti, ’ apgaudamas 
daugelį žmonių. Tėvo vardu 
jis iš jų išviliojo $200,000.

Jackie Goldsmith, buvęs 
miesto kolegijos krepšinio 

1 sporto smarkuolis, suareštuo
tas ir pastatytas po $50,000. 

j Jis kaltinamas kyšių keliu 
nukreipime lošimo laimėjimo 
vienon pusėn.

Maikis Simnu, nuolatinis 
demokratinių reikalų rėmėjas, 
atsinaujino Laisvę, Vilnį, ir 
Liaudies Balsą ir paaukavo 
Vilnies Suvažiavimui $5; Lais
vės 40-ms metų sukakties fon
dui $10 ir Liaudies ‘Balsui 
$1.50. Tai graži ir nuoširdi pa
rama. Rcpt.

Teisėjas Inch privertė iš
duoti pilietybės popierius Ge
rardo Anastasio, jauniausiam 
broliui pagarsėjusių požemi
nio pasaulio raketierių. Teisė
jas mano, kad brolis už bro
lių darbus neatsako. \

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

Receptų Specialistai: 
MAX TEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeę 7-6868
Valandos:

&—12 ryte; 1—8 vakare V.

Penktadieniais uždaryta

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

TONY’S A,
3

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbcriai

UP-TO-DATE

DETROIT ,MICII. 
r—

Nepaprastai Svarbus Susirinkimas
LLD 188 kuopos nepaprastai 

svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 13 d. ^egid^s, ®it 
29Š4 Yemans, viršui rusų restaurant 
to, pradžia 11 vai. ryto. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauji nes 
turime nepaprastų raportų. Taipgi 
reikia rūpintis užsimokėjimu duok
lių j centrų. Svarbiausias raportas 
bus iš įvykusio perstatyrho “Gieda 
Gaideliai,” išvažiavimui vietos su
radimas, išrinkimas į suvažiavimą 
delegatu ir išrinkimas valdybos.

(83-84)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar Grill, Fire 

House Inn, 25 East Marie St., 
Hicksville, L. I., N. Y. Pardavimo 
priežastis — stoka sveikatos dėl se- 
nvvo amžiaus. Kaina su tavernų bus 
apie $10,000. (81-87)

PARDAVIMAI
Labai greitai reikia parduoti far

ma. Farma tinkama vakacijoms va
saros laiku, yra upė, kurioj galima 
pasimaudyti. Turi 95 akerius žemės, 
gerus trobesius, šluba turi 11 rūmų. 
Kaina .$11.000, Farma yra East 
Branch, N. Y., (aukštutinėje New 
Yorko valstijos dalyj). Kreipėtės:

Frank Reinhardt, GO-11 — 70th 
Ave., Ridgewood, N. Y. (Brooklyno 
dalis) \( 81-83)

70th

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
• Savininkas .y

IGNAS SUTKUS ,.’x
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

i

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS *

32 TEN EYCK STREET w
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
t
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