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Gegužės Birmoj! jau čia pat, 
šiandien.

ši tarptautinė darbininkų 
šventė yra ir amerikinė šven
tė, nes ji gimė Amerikoje.*

Tik vėliau, Amerikos darbi
ninkams prašant, ši diena bu
vo paskelbta tarptautine dar
bo žmonių švente.

Ir nuo to laiko ji yra iškil
mingai minima visame pasau
lyj.

Niujorko mieste darbo 
žmonės šią dieną atžymės 
gatvėse, — eisena, kurioje 
vyraus obalsiai už taiką.

Smulkiau apie Gegužės Pir
mąją skaitytojas ras šios die
nos editoriale.

Šių metų birželio mėnesi 
Paryžiuje vyks kas tokio di
delio.

i s4emet Paryžiui sukanka 
2,000 metų!

Nedaug Europoj yra mies
tų,' galinčiii tokiu amžiumi di
džiuotis.

Nežinia, kaip paryžiečiai 
šią sukaktį atžymės, bet ji rei
kalinga didžiulio, iškilmingo 
atžym ėjimo.

Klaidą daro tie, kurie ma
no, būk Paryžius esąs tik ma
dų, ištvirkavimo ir “geriems 
laikams” praleisti miestas.

Nieko toliau nuo tiesos!
Per ilgus metus Paryžius 

buvo Europos mokslo ir kul
tūros centras.

Ilgai Paryžius buvo ir poli
tinių judėjimų centras.

Paryžiuje pirmiausiai užsi
liepsnojo Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos ugnis, nušlavusi 
feQolalizma.

Paryžiuje giprė ParyžiatTs 
Komuna, kurios didvyrių kan
kini^ kaulai ilsisi to miesto 
kapinėse.

Paryžiuje ilsisi didvyriai, 
kritę nuo nfycitj kulkos antro
jo pasaulinio karo metu.

Paryžiuje kūrė Voltaire, 
Rousseau, Moliere, Hugo, Bal
zakas, Anatole France, Barbus-, 
se ir daug, daug kitų to kraš
to proto milžinų.

Francūzijos revoliucinio 
darbininkų judėjimo centras 
buvo ir tebėra Paryžiuje.

Paryžiui dar teks suvaidinti 
milžiniškas vaidmuo — darbi
ninkų klasės išlaisvinimo vaid
muo.

Tūlas sandariečių poetas 
jau kimba į akį Anglijai:

Ak, tū Anglija šviesi, 
Savo rankas kur tiesi ?
Jau tu Maskvą pamilai, 
Nuo mūsiškių atskilai.

fe* jis Angliją įspėja:

Stokis liūtą nusitvers,
Jojo kailį greit išners.
Senas liūtas be dantų, 
Nesu kramto riešutų.

' Sandariečiai turėtų įkurti 
fondą, ir rinkti aukas, Angli
jai gelbėti.

Liūtui be dantų, sandarie
čiai galėtij išvirti grikinės ko
šės.'

Na ir Anglija būtų išgelbė
ta!

Automobilių pramonės vieš
pačiai šiandien jau turi naują 
galvosūkį: ką daryti su auto
mobiliais ?

Pasirodo, automobilių jau 
esąs perviršius, o perviršius 
jų dėl to, kad. žmonės nebe
gali pirkti — neturi pinigų.

Maisto produktij brangumas 
ištraukia iš darbo žmonių ki
šenės paskutinius centus.

maistas vis tebebrangsta!
Jei ne karas Korėjoje, jei 

ne pakėlęs ginklavijmasis, tai 
šiuo tarpu turėtume krašte 
didžiulę ekonominę krizę, ne
darbą. _

Tačiau abejojama, ar pa-

NAUJAS IRANO PREMJERAS GREIT 
PERINSIĄS ANGLU ŽIBALO BIZNĮ

Kainų kontroliuotojas 
užgiria mėsos pabrangimų

AMERIKONAI RYŽTINGAI 
GINA SEOUL DIDMIESTĮ

Anglijos ambasadorius grasino 
Iranui “rimtomis pasėkomis”

Teheran, Iran. — Pasi
traukė senasis Irano prem
jeras Hussein Ala—nesuti
ko su seimo nutarimu tuoj 
perimti milžinišką anglų 
žibalo biznį į Irano valsty
bės nuosavybę.

Irano seimas paskyrė 
premjeru Mohamedą Mo's- 
sadeghą vieton Alos. Nau
jasis premjeras, tautinio 
fronto vadas, pasižadėjo 
įkūnyti seimo nutarimą, 
greitai perimant visą žiba
lo pramonę į Irano valsty
bės rankas.

Pranešama, jog karalius 
Riza Pahlevi turės užgirti

Visuotinas Italijos 
važiuotos streikas

Roma. — Per 24 valan
das streikavo 500,000 mies
tinių busų, gatvekarių ir 
geležinkelių darbininkų, rei
kalaudami pakelti algą.

Tai buvo visuotinas va
žiuotos darbininkų streikas, 
išskiriant tiktai tuos gele
žinkelius, kurie priklauso 
pačiai šalies valdžiai.

Japonijos policija 
surikiuota į armiją

Tokio, Japonija. — 75,000 
atsarginės japonų policijos 
tapo perorganizuota į ketu
rių divizijų armiją. Kiek
viena divizija susideda iš 
keturių pulkų.

(Sovietų vyriausybė iš 
anksto sake, valstybinė Ja
ponijos policija iš tikrųjų 
yra atkuriama armija.)

Taftas perša panaikint 
Jungt. Tautą veto

Washington. — Republi- 
konų vadas sehatorius Taf
tas ragino taip pakeisti 
Jungtinių Tautų konsti
tuciją, kad niekas neturėtų 
veto teisės jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje.

Dabar Saugumo Taryboje 
kiekvienas iš Penkių Di
džiųjų . turi teisę vetuoti - 
atmesti daugumos nutari
mus. Penki Didieji, nuola
tiniai tarybos nariai, yra 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Francija ir Kini
ja. s

Jungt. Tautų konstituci
ja gali būti pakeista tiktai, 
jeigu nutaria du trečdaliai 
jų seimo (asamblėjos) ir 
jeigu nutarimą vienbalsiai 
užgiria visi Penki Didieji.

STREIKUOJA JAPO
NIJOS MAINIERIAI

Tokio. — Sustreikavo 65,- 
000 metalo mainierių prieš 
Taipei kompaniją. Reika
lauja daugiau algos.

vyks toli krizę nustumti net ir 
didžiuliu ginklavimąsi.

Mossadegh ą kaip naująjį 
premjera, kurį remia ne tik 
šalies seimas, bet ir iranie
čių dauguomenė.

Anglijos ambasadorius 
Shepherd pereitą savaitę 
grūmojo Tranui “rimtomis 
pasėkomis,” jeigu Iranas 
suvalstybins anglų žibalo 
pramonę.

Anglija kiek pirmiau rei
kalavo leisti jos karo lai
vams ’įplaukti į Abadano 
uostą, kur iraniečiai strei
kavo ir demonstravo prieš 
anglų žibalo kompaniją. 
Irano valdžia atmetė reika
lavimą.

Šaukiami nauji 
streikai Ispanijoj

Madrid. Ispanija. — Pa
skleisti lapeliai Malagoje, 
Pietinėje Ispanijoje, skelbia 
visuotiną darbininkų strei
ką ateinančiam ketvirtadie
niui.

Kiti lapeliai skelbia vi
suotiną streiką Madride, 
nuo gegužąą 22 d.

Franko fašistų valdžia 
grūmoja triuškinti strei
kus.

Pasibaigė visuotinas ke
turių dienų streikas San 
Sebastiane, Bilbao ir kituo
se šiaurinės Ispanijos mies
tuose.

Ruošdami streikus, dar
bininkai reikalauja numuš
ti maisto ir kitu reikmenų 
kainas ir pakelti algas.

Barcelonos' didmiestyje šį 
antradienį šaukiamas masi
nis protesto mitingas prieš 
maisto brangenybę.

VENGRIJA PALIUO- 
SAVO VOGELERĮ

Viena. — Paliuosuotas iš 
Vengrijos kalėjimo, Rober
tas A. Vogeler, persikraus
tė į Austriją.

Jis, amerikonas Tarptau
tinės Telefonų ir Telegrafo 
korporacijos direktorius, 
buvo nuteistas 15 metų ka
lėti kaip karinis šnipas, bet 
tapo paleistas po 17 mėne
sių.

Mainais už jo paliuosa- 
vimą, Amerika leis vėl ati
daryti Vengrijos konsula
tus New Yorke ir Clevelan- 
de. Konsulatai buvo užda
ryti kerštui už Vogelerio 
nuteisimą.

Amerika už Vogelerio pa- 
liuosavimą taipgi pasižadė
jo sugrąžinti Vengrijai na
cių užgrobtus turtus, laiko
mus vakarinėje Vokietijoje, 
bet atsisakė grąžinti istori
nę karaliaus “šv. Stepono 
karūną.”

Filipinų kariuomenė žudo 
ir partizanų vaikus

Manila. — Filipinų, val
džia paskelbė, kad jos ka- 
riuorpenė užklupo 30 parti
zanų, vyrų, moterų ir vai
kų, arti sostinės Manilos ir 
visus juos išžudė.

Washington.— Kainų di
rektorius Michael DiSalle 
įsakė papiginti jautieną 
taip, kad jos svaras lėšuotų 
9 ar 10 centų mažiau, negu 
kovo bei balandžio mėnesį. 
Tuomet jautiena lėšuotų 
vartotojui beveik tiek pat, 
kaip vasario mėnesį šiemet.

Taigi DiSalle šiuo įsaky
mu faktinai užgiria jautie
nos kainas, kurios buvo jau 
labai aukštai išpūstos vasa
ryje.

DIPUKAI TAIP PAT TURI
UŽSIREGISTRUOT DRAFTUI

Washington. — Dipukai 
(išvietintieji) nuo 18 iki 26 
metų amžiaus taipgi turi 
užsiregistruoti ver s t i n a i 
karinei tarnybai Jungtinė
je Valstijose, priminė John 
W. Gibson, valdinės Išvie- 
tintųjų Komisijos pirminin
kas.

Bausmė už nesiregistravi- 
mą yra iki 5 mėtų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos.

______________________

Vėliausios Žinios
Korėja, bal. 30.—Šiauri

nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai užėmė pozicijas tik už 
4 mylių nuo Seoulo didmies
čio.

Amerikiniai koresponden
tai ' teigia, jog susibūrė 
20,000 smarkiausios šiauri
nių korėjiečių ir kinų ka
riuomenės šturmuoti ame
rikonus Seoule.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmų 
vadai siūlė Amerikai eiti į 
tiesiogines derybas dėl su
sitaikymo su Sovietų Są
junga.

Washington. — Praneša
ma, kad už 10 dienų bus iš
sprogdinta smark i a u s i a 
atominė bomba ties Eniwe-

Senatoriai nagrinės 
MacArthuro-Trumano ginčus

Washington.—Senato ko
mitetai ginkliniais ir užsie
niniais reikalais ketvirta
dienį' pradės slaptai svars
tyti ginčas tarp gen. Mac. 
Arthuro ir prez. Trumano 
kas liečia Korėjos karą.

MacArthuras reikalavo iš 
oro bombarduoti Kiniją, už- 
blokaduoti visus jos uostus 
ir pasiųsti Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų armiją iš 
Formozos salos prieš Kini
jos Liaudies Respubliką. .

Su tuo nesutik damas, 
prez. Trumanas pavarė 
MacArthurą iš komandos.

KINIJA UžėMe ANGLŲ 
ŽIBALO BIZNĮ

Peking. —1 Kinijos liau
dies valdžia perėmė į savo 
rankas visus Azijinės An
glų Žibalo kompanijos įren
gimus Kinijoje—^žibalo san
dėlius, laivus, žibalinius 
traukinius ir kt.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
sakė, dar nenutarta, ar 
bombarduot iš bro karinius 
taikinius Mandžūrijoje.

Dabar jo skelbiamas nu- 
piginimas, tačiaus, įeis ga
llon tik rugpjūtyje ir spa
lyje, kaip pastebėjo Di
Salle.

(Keturios didžiosios sker
dyklų kompanijos — Ar
mour, Cudahy, Swift ir 
Wilson pranešę, jog pernai 
jos gavo 43 milionus dole
rių gryno pelno, likusio po 
taksų išmokėjimo, tai yra 
daugiau, negu bet kada tų 
kompanijų istorijoje.)

Kiekvienas dipukas pri
valo užsiregistruoti draftui 
šešių mėnesių eigoje nuo 
atvykimo j Jungtines Vals
tijas.

tok sala, Pacifiko Vande
nyne.

(Washington. ^-.Abejoja
ma, kad Kongreso Atstovų 
Rūmo lėšų komitetas užgirs 
prez. Trumano reikalavimą 
pakelti taksus dar 10 bilio- 
nų dolerių per metus.

Lake Success, N. Y.—A- 
merikos delegatas Jungti
nėms Tautoms, Warrenas 
Austin užreiškė, kad jos vi
sos privalo duoti gana ka
riuomenės pagal savo gy
ventojų skaičių bendrajai 
armijai prieš komunizmą.

Austin, sakė, nors Ameri
ka galinga, bet ir jinai ne
įstengtų viena būti viso pa
saulio “policmafiu” prieš 
komunizmą.

Mongolai eisią talkon 
Korėjos liaudininkam

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai pasa
koja, kad Vidujinė Mongo
lija rengiasi atsiųsti 30,000 
kariuomenės į talką šiauri
nės Korėjos liaudininkams 
prieš amerikonus,

Vidujinė Mongolija yra 
sudėtinė Kinijos Liaudies 
Respublikos dalis.

Kanada reikalauja 
pasitarimo pirm 
bombarduojant Mandžūriją

Ottawa, Kanada. — Ka
nados užsienio reikalu mi
nistras Pearson sakė sei
mui, Jungtinės Tautos tu
rėtų pasitarti su Kanada 
pirma, negu jų lėktuvai 
ims bombarduot Mandžū
riją.

Pearson pripažino, kad 
Amerikos valdžia planuoja 
bombarduot karinius taiki
nius Mandūrijoj, jeigu ki
nų bei šiaurinių korėjiečių 
lėktuvai pradėtų plačiau 
atakuot amerikinę kariuo
menę. ,

Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
gręsia užnugariu apeiti Seoulą

Korėja, bal. 30. — Ameri
konai išsikasė apkasus ir 
apsitvėrė spygliuotų vielų 
tvoromis už kelių mylių į 
šiaurę nu,o Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės. Ameriko
nų artilerija ir lėktuvai pi
la nuolatinę ugnį Į artėjan
čius šiaurinės Korėjos liau
dininkus ir kinus. Ameri
kos karo laivai iš vakarų 
taipgi dieną ir naktį bom
barduoja korėjinius liaudi
ninkus ir kinus Seoulo apy
linkėje.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai tuo tarpu persimetė 
per Han upę į rytus nuo

Sen. Taftas ragina 
“nebijoti Rusijos”

Washington. — Republi- 
konu vadas senatorius Ro
bertas Taftas piršo, kad 
Amerikos lakūnai bombar
duotų kariniai svarbius ki
nų įrengimus Mandžūrijoje. 
Sykiu jis siūlė permesti 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją iš Formozos 
salos į karą prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Taftas ragino nebijoti 
Rusijos įsikišimo, jeigu ka
ras būtų praplatintas. Kai
po pavyzdį, Taftas nurodė, 
kad Sovietu Sąjunga nesi
kišo Graiki jon, kuomet 
amerikonai ir anglai talka- 
vo graikų monarcho-fašis- 
tams kare prieš liaudies 
partizanus.

Taftas taip pat reikalavo 
pavaryti valstybės sekreto
rių Achesoną ir vykdyti 
karinę gen. MacArthuro 
politiką.

BŪSIĄ APKALTINTI 
KELI NEW YORKO 
POLITIKIERIAI

Washington. — Naujasis 
senatinės tyrinėjimų komi
sijos pirmininkas, republi- 
konas Charles Tobey pra
našavo, kad bus apkaltinti 
keli New Yorko politikie
riai kaip gengsterių globė
jai.

Buvęs New Yorko miesto 
majoras O’Dwyer, dabarti
nis ambasadorius Meksikai, 
taipgi įtariarfias, kad nevei
kė prieš gemblerius, rake- 
tierius ir tūlus įžiūrimus 
žmogžudžius.

UŽDRAUDŽIA PREKYBĄ 
SU SOVIETŲ DRAUGAIS

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenauer grasino už
drausti medžiagas tiems 
fabrikams, ' kurie siunčia 
dirbinius į rytinę Vokieti
ją, Kiniją ar kįtus draugiš
kus Sovietams kraštus.

Gibraltar. — Susprogus 
anglų amunicijos laivui Be- 
denhamui, 10 žmonių tapo 
užmuštą ir bent 1,000 su
žeista.

t . ’

Seoulo ir gręsia užnugarin 
apeiti amerikonus mieste. •

Korėjos liaudininkai čia 
prasiveržė jau 35 mylias Į 
pietus nuo 38-tos paralelės, 
skiriančios Šiaurinę Korėją 
nuo Pietinės.
Viduriniame fronte šiau

riniai liaudininkai ir kinai 
privertė amerikonus ir jų 
talkininkus pasitraukti 
čunčon ir Kapyong miestų.

Rytiniame fronte buvo 
tik mažu vietiniu susikirti
mų ties Indže, už keleto 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Šimtai amerikinių lėktu
vu bombardavo Šiaurinės 
Korėjos sostinę Pyongyan- 
gą ir Činnampo ir Sinan- 
džu miestus.

Amerikonų komanda skai
čiuoja, kad per savaitę jie 
užmušė bei sužeidė 70,000 
Korėjos liaudininkų ir ki
nu.

Šiaurines Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
grūmėsi pirmyn ir padarė 
didelių nuostolių ameriko
nams ir jų talkininkams. J

Škotai reikalauja 
pasitraukti iš Korėjos

Dundee, Škotija. — Kuo
met Anglijos karo minis
tras John Strachey kalbėjo 
piliečių susirinkime Dundee 
mieste, daugelis klausovii 
apšaukė jį karo kurstyto
jum ir trukšmingai reika
lavo sugrąžint namo jų 
berniukus iš Korėjos.

Strachey pasakojo, kad 
jo valdžia priešinasi karo 
paplatinimui ir nori, kad 
derybomis būtų užbaigtas 
korėjinis karas.

Indija nenusižemins dėl 
maisto, sako Nehru

Bulandsar, Indija. — In
dijos premjeras Nehru pa
reiškė: Nors indams sto- 
kuoja maisto, bet Indija at
mes pažeminančias sąlygas, 
kurias svetimas kraštas 
mėgintų jai padiktuoti už 
žadamus grūdus.

Nęhru priminė, kaip Jung
tinių Valstijų Kongrese bu
vo .įžeidinėjama Indija, be
svarstant grūdų pagalbą 
jai.

Žuvo 24 lakūnai su 3 
kariniais lėktuvais '
Guthrie, Okla. — Dary

dami pratimus, sudužo vie
nas į kitą didysis ameriki
nis bombanešis B-36 ir leng
vasis kovos lėktuvas. Su 
jais žuvo 13 lakūnų.

Azorų salose nukrito A- 
merikos bombanešis, užmu
šant 11 lakūnų.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vėsiau.
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GEGUŽES PIRMAJAI 65 METAI
Teisingai žmonėm sako: Gegužės Pirmoji yra tiek pat 

amerikinė, kiek Plymouth© akmuo.
Gegužės Pirmoji paskelbta darbo žmonių diena 1886 

metais.
Jos iniciatorium buvo Amerikos Darbo Federacijos 

įkūrėjas Samuel Gompers.
Vėliau to paties Gomperso sumanymu buvo pasiūlyta 

Tarptautiniam Darbo žmonių Kongresui, įvykusiam 
1889 metais, kad Gegužės Pirmoji būtų paskelbta tarp
tautine darbo žmonių solidarumo švente,—diena, kurią 
darbininkai švęstų ir kovotų už 8-nias darbo dienos va
landas.

Tasai Darbo žmonių Kongresas—žinomas kaip Antro
jo Internacionalo kūrėjas—amerikiečių darbininkų balso 
paklausė ir Gegužės Pirmąją paskelbė tarptautine darbo 
žmonių švente.

Taigi šiemet sukanka lygiai 65 metai, kai Gegužės Pir
moji gimė.

Nuo to laiko ši diena buvo ir ,tebėra švenčiama vi$a-; 
me pasaulyj, kur tik yra klasiniai sąmoningų darbininkų.
, Ji nėra visur švenčiama pilna to žodžio prasme, nes, 

sakysime, Amerikoje, fabrikai veikia, darbininkai dirba 
ir tik po darbo jie tegali švęsti.
Tai yra dėl to, kad darbininkų judėjimas Amerikoje dar 

vis silpnas; tai yra del to, kad darbininkų judėjimas yra! 
įtakoje tų vadovų, kurie smala spjaudo ant Gegužės Pir-, 
mosios.

Bet ten, kur darbo žmones yra išsilaisvinę — Tarybų i 
Sąjungoje, liaudiškose demokratinėse respublikose,— ši į 
-diena yra oficialiai švenčiama^ pilnoje to žodžio p ras- • 
mėje švenčiama.

Taip, subiurokratėję darbo unijų vadovai pas mus jau i 
i nebenori apie Gegužės Pirmąją nei prisiminti.

Jiems, kaip ir išnaudotoju - samdytojų klasei, ši diena 
jau yra “per raudona,’’ “bolševikiška”—atseit, Maskvoje 
gimusi.

Yra nemaža Amerikos darbininkų, tamsių, klasiniai 
nesąmoningų, kurie, iš tikrųjų, ir galvoja, būk Gegužės 
Pirmoji gimė Maskvoje, o ne Čikagoje, ne Niujorke, ne 
Bostone, ne Pittsburghe.

Čia ir keri Amerikos darbininkų klasės nelaimė!
Aemrikos darbininkų klasė gali didžiuotis, kad ji pa

sauliui davė dieną—gražiausią šiapus ekvatoriaus metų 
sezone dieną — simboliu tarptautinio solidarumo, sim
boliu kovos dėl bendrųjų savo reikalų ir dėl taikos!

1886 metais Amerikos Darbo Federacija Gegužės Pir
mąją šaukė darbininkus generalinin streikan dėl astuo
nių valandų darbo dienos.

Šiandien toji pati ADF yra griežtai priešinga Gegužės 
Pirmajai.

Prieš 65 metus Amerikos Darbo Federacija šaukė dar
bininkus į eisenas miestų gatvėse.

Šiandien toji pati ADF yra didžiai priešinga eisenoms.
Tas pats yra su menševikiškais socialistais.
Samuel Gompersas 1887 metais gynė Čikagos Haymar

ket aikštės aukas—kovotojus kankinius, kuriuos samdy
tojų klasė nužudė

Vėliau Samuel Gompersas rašė:
“Darbininkų judėjimas privalo daryti viską palaiky

mui teisėtumo radikalams, nes jis pats, darbininkų ju
dėjimas, gali netekti laisvų žmonių teisių.”

Bet šiandien tie patys ADF vadovai pasitenkinančiai 
tyli, žiūrėdami, kaip samdytojų klasė, kaip karo kursty
tojai persekioja, puola, kalina radikalus—komunistus ir 
he komunistus.

Tą patį galima pasakyti ir apie CIO vadovus-biuro- 
kratus. «

Visi jie eina ranka rankon su samdytojų klase! , 
*

Šiandien kiekvienam darbo žmogui vyriausias klau
simas stovi: kaip išgelbėti save ir visą pasaulį nuo ka- 

' rinio siaubo ? .
Karas—pražūtingiausias žmonijos priešas.
Karas—‘baisiausias priešas darbo žmonių.
Dėl to kova už taiką, ilgametę taiką pasaulyj, yra 

švenčiausias, yra gražiausias dalykas.
Kova1 už taiką yra pareiga kiekvieno moraliai nesu- 

gedusio, kiekvieno doro žmogaus.
Ir šiandien, galime drąsiai sakyti, šūkiai už taikos pa

saulyj išlaikymą išdidžiai, garsiai skambės kiekviename 
mieste pasaulyj: Niujorke, Čikagoje, San Francisco, To
kio, Pekine, šanghajuje, Can tone; Maskvoje, Leningra
de, Rygoje, Kijeve, Minske, Vilniuje ir Kaune; Berlyne, 
Paryžiuje, Romoje; Pragoję, Budapešte, Bucharešte, 
Varsavoje, Sofijoje, ir tt., ir tt.

Kas yra šventesnio, kas yra kilnesnio ir gražesnio už 
kovą dėl taikos išlaikymo?!...

Suprantame, pas mus, Amerikoje, kur siautėja baisi 
karo isterija, o su ja ir reakcija, žmonių gązdinimas ir 
persekiojimas, nėra lengva kovoti ir už taiką.

Nes šiandien pas mus, kas kovoja už taiką, tas gau-

Kas Ką Rašo ir Sako
PROPAGANDA Už 
KARĄ IR KOVA 
DĖL TAIKOS

Uruguajaus lietu viii Dar
bas rašo:

Anglų-amerikiečių valdovai 
skatina savo propagandos sis
temą visais garais mulkinti 
liaudį naujo karo psichoze. į- 
bauginti liaudį komunizmo ta
riama grėsme ir vėliau ją iš
vesti į karą už grobikiškus im
perialistų pelnus.

Bet, “o vis dėlto žemė su
kasi,” ištarė mirdamas inkvi
zitorių rankose vienas vidur
amžių mokslininkas. Taip ir 
nūdien, nepaisant kaip kapi
talistiniai reakcionieriai besi
stengtų liaudį apgaudinėti ka
ro neišvengiamumu, kova už 
taiką visame pasaulyje randa 
vis daugiau šalininkų, tvirtė
ja taikos kovotojų stovykla. 
Platus ir galingas taikos šali
ninkų judėjimas buvo tas 
stabdis, kuris iki šiol sulaikė 
imperialistus mestis j naujo 
karo avantiūrą. Ir, jei šis ju
dėjimas* už taiką dar plačiau 
ir galingiau išsivystys, tuomet 
imperialistai neišdrįs ir neį
stengs sukurstyti naujo karo 
ir tuomet žmonija gyvens tai
koje.

Laikraštis ragina ir lie
tuvius darbo žmones prisi
dėti prie taikos šalininkų 
judėjimo: “Neatsil i k i m e 
nuo visos pažangiosios žmo
nijos.”

I ūkio ministras — Dr. Luis A. 
Brau ss e.

Švietimo •ministras — Dr.
Eduardo Blanco Acevedo.

Pre z id entūros se kretori us— 
Julio Carlos Netto.

Policijos vadas — pulk. Al
berto M. Fajardo.

APDOVANOTIEJI
Kiekvieneriais metais T. 

Sąjungoje skiriamos stali
ninės premijos-dovanos as
menims, pasižymėjusiems 
moksle, technikoje, literatū
roje, mene.

Milžiniškos pinigų sumos 
skiriamos tam, kad padėti

Darbo mechanizavimas 
Lietuvos ūkyje

VILNIUS. — Lietuvos 
darbo valstietija tvirtai sto
jo į socialistinį vystymosi 
kelią. Dabartiniu metu dau
giau kaip 90 procentų Lie
tuvos darbo valstiečiu ūkiu 
susivienijo kolūkiuose.

Kolūkinės santvarkos per
galė prisidėjo prie smar
kaus darbo našumo pakili
mo laukuose bei gyvulinin
kystės fermose, atvedė į 
žemdirbystės kultūros pa
kėlimą, užtikrino visuome
ninio turto gausėjimą ir 
aukštas kolūkiečių natūra
lias bei pinigines pajamas, 

i iš valstiečiu

Žinios iš Uruguajaus
KUNIGŲ ANTPUOLIS i VIEŠNIA Iš BRAZILIJOS

MONTEVIDEO. — Nese- MONTEVIDEO. — Va$a-

URUGUAJAUS 
MINISTRŲ KABINETAS

Darbas rašo:
Kovo 1 dieną baigėsi kons

titucinis terminas p. Luis Bat- 
I lie Berres prezidentavimui, o 
I drauge su tuo, ir jo vyriausy
bei. Tą pačią-dieną respubli
kos prezidento vietą užėmė 
pereitų mėtų lapkričio 26 d. 
išrinktasis prezidentas p. An
drės Martinez Trueba, kuris 
sudarė tokio sąstato vyriausy
bę:

Vidaus reikalų ministras — 
Juan Francisco Guichon.

Užsienio reikalų
Dr. Alberto

Cam pora.
Krašto gynybos

— Cellar Ortiz.
Viešų j ų statybų

— inž. Manuel 
Correa.
Darbo ir pramonės ministras

— Dr. Jose G. Lissidini.
Finansų ministras — Dr. 

Hector Alvarez Ciną.
Sveikatingumo ministras — 

Dr. Carlos Viaha Aranguren.
Gyvulininkystės ir žemės

ministras
Dominguez

ministras

ministras
Rodriguez

plėsti mokslą, ugdyti me- taipogi iškėlė 
na. Tiesa rašo, jog seka- tarpo tūkstančius puikių 
mieji Lietuvos žmonės šie-! kolūkinės visuomeninės ga
rnet buvo apdovanoti pre-Anybos organizatorių ir va- 
mi jomis:

Poetui. T. Tilvyčiui! suteikta 
antrojo laipsnio Stalininė pre
mija už poemą “Usnyne.” 
Stalinine premija pažymėtas 
A. Gudaičio-Guzevičiaus ro
manas “Kalvio Ignoto teisy
bė,” S. Vainiūno rapsodija lie
tuviškomis temomis smuikui 
su orkestru, P. Aleksandravi
čiaus skulptūra “žemaitė,” 
dirigento S. Delicjevo, reži
sieriaus J. Grybausko, TSRS 
liaudies artisto K. Petrausko, 
artistų J. Stasiūno, J. Petraš- 
kevičiūtės, R. Sipario, chor
meisterio J. Dautarto ir kitų 
sukurtas operos “Borisas Go
dunovas” spektaklis.

Gausus Tarybų Lietuvos kul
tūros darbuotojų apdovanoji
mas liudija apie aukštą tary
binės lietuvių kultūros sukles
tėjimą.

Tiesa, nurodo, jog “Tary
bų Lietuvos kultūros pasie
kimai yra aukšti ir reikš
mingi,” tačiau tuo nepriva-

i dovų.
Valstybė teikia Lietuvos 

žemės ūkiui didžiulę pagal
bą visomis šiuolaikinėmis 
ūkio mašinomis, trakto
riais, varikliais ir tt. Dide
lę pagalbą pertvarkant Lie
tuvos žemės ūkį teikia res
publikos mašinų - traktorių 
stotys, kurių skaičius kas 
metai didėja. Jei 1945 me
tais respublikoje buvo 45 
mašinų - traktorių stotys, 
tai dabar jų yra daugiau 
kaip šimtas. Tiktai per vie
nerius 1950 metus Lietuvo
je buvo suorganizuota 36 
mašinų - traktorių stotys.

Kartu su mašinų - trak
torių stočių augimu auga ir 
kolūkių apsigink 1 a v i m a s 
energija. Dabar Lietuvos 
mašinų - traktorių stotyse 
yra 15 kartų daugiau trak
torių, negu 1945 metais. 
1951 metais mašinų - trak-
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loma tenkintis. Reikia dirb- orl,J t‘’akto1^ PT 
dirbti kas Pac^1(^es aar didesniuti daugiau, reikia 

geriau, nes “resj

niai į Urugvajų atsibastė 
dar du lietuviai kunigai jė
zuitai. Jie veik į kiekvieną 
lietuvio darbininko butą 
jau prisiuntė po lapiškai 
gudru “meilės ir patarnavi
mo” laišką. Su visais nori 
pasimatyti ir žada “dūšias” 
batuotas į dangų nuvesti, o 
Lietuvą su poteriais “išlais
vinti.”

Žinoma, už tokį patarna
vimą šiems dykaduoniams 
reikės primokėti, tik ar 
daug dar ras aukotojų mū
sų kolonijoje, tai greit ma
tysime. Manome, kad ir 
šie “tėveliai” išsinešdins į 
kitus kraštus, nes čia 
lizdui nėra medžiagos.

jų

neužsitrauk-

rio 23 d. lėktuvu iš S. PapTO 
atvyko mėnesį praleisti 
Montevidėjuje mūsų tautie
tė Antonija Valbasienė. 
Viešnia šiame mieste turi 
keletą savo pažįstamų, ku
rių per daugelį metų nebu
vo mačiusi.

“BERLYNO KRITIMAS”
MONTEVIDEO.—Ryšium 

su Tai^ybinės Armijos 33 
metiniųVjminėjimu, vasario 
23 d. kine “Astor” buvo pa
demonstruotas garsusis ta
rybinis filmas (spalvotas) 
“Berlyno kritimas,” rusiš
kai įkalbėtas su ispaniškais 
paaiškinimais. Salė buvo 
pilnutėlė žiūrovų, kurie šį 
nepaprastai įdomų filmą 
per kelis kartus gausiai nu- 
plojo. Visų didelį dėmesį 
atkreipė filme pasirodantie
ji valstybininkai, kaip Sta
linas, Kalininas, Roosevel- 
tas, Churchillas ir kiti, ku
rių išvaizdą ir vaidmenų 
taip puikiai atlieka tav^bi^ 
niai artistai, jog nemažai 
radosi tokių žiūrovų, kiArie 
neatskyrė aktoriaus nuo re
alaus personažo.

Filmas susideda iš dvie-* 
jų dalių. Pertraukos metu 
buvo pasakyta kalba, pami
nint Tarybinės Armijos 33-

i ias metines.

nuosavybei

resnieji lošikai nuėjo lošti

ULC NAMO
STOVIS CERROJE

MONTEVIDEO. — Kaip 
jau žinoma, ULC Cerros 
skyrius per palyginamai 
trumpą laiką įsigijo nuosa
vas pa talpas gatvėje Ecua
dor (greta Grecia). Šį di
delį užmojį cerriškiai pasie
kė dėka plačiosios visuome
nės paramai,
darni ipotekų naštos ban
kuose : lėšos 
įgyti tapo sudarytos iš au
kų ir iš paskolų beveik be 
procentų mokesčio.

įsigytame name gyveno
kelios nuomotojų šeimos. Iš PAIRO LIETUVIŲ 
pradžių buvo turėta trupu- SPORTAS 
tį galvosūkio, kaip bus su MONTEVIDEO. — Po 
įnamiais? Ar jie apleis na-, eilės nepasisekimų nustojo 
mą? Šitos problemos Cer- veikusi mūsų sporto ke
ros skyrius jau nebeturi: manda “Kaunas.” Jos ge
namas jau tuščias.

Dabar laukiama Archi-j tūlai urugvajiečių koman- 
pa- dai. Lietuviai ląba.i apgai- 
dėl lauja dėl “Kauno” tokio li
pa- kimo. Bet dar visi palai
di-i ko viltį, kad mūsų jaunuo

liai mokės sunkumus nuga
lėti ir sutvirtinę pamigtąjį 
“hockey” sportą, naujomis 
pajėgomis vėl stos į aikštę 
ir kovos už lietuvio garbin
gą vardą.

tektūros patvirtinimo
I duotiems projektams 
i namo reformos. Gavus 
i tvirtinimą, bus pradėti 

Be traktorių, Lietuvos i dėlės reformos darbai
prie patalpų 

Ypatingai Cer
ros lietuviai laukia naujojo 
židinio įkūrimo.

mastu.
darbo žmonės laukia iš lite- Sudėtingos mašinos 
ratūros bei meno darbuoto
jų naujų, žymių darbų.”

Tiesa sako:
Literatūros ir meno darbuo

tojai tam, kad įvykdytų iški
lusius uždavinius, turi išvys
tyti principinę kritiką ir savi
kritiką, teisingai įvertint savo 
kūrybos silpnąsias bei stiprią
sias puses. Tarybiniai kultū
ros darbuotojai turi siekti, 
kad jų kūriniai būtų gilūs idė
jiniu atžvilgiui ir aukšto meni
nio lygio.

Užvis svarbesnė dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas. r«.

Gčnerolas MacArthur ir jo žmona apleidžia Japoni
jos sostinę Tokyo. Atsisveikina su japohiečiais.

na “subversyvio,” “svetimos valstybės agento” vardą.
O vis tik, nežiūrint viso to, žmonės kovoja ir kovos.
Nežiūrint baisiausių represijų, mūsų didmiesčių žmo

nės rinksis į masinius mitingus ir' ten svarstys savo rei
kalus, svarstys taikos reikalus.

O didžiajame Niujorke, jo gatvėse, įvyks darbininkų 
eisena su obalšiais:.

Tegyvuoja Gegužes'Pirmoji!
Tegyvuoja taika!

j r
I mašinų - traktorių stotys iri bus einama 
! kolūkiai šiemet ga u n a I įrengimo, 
tūkstančius sudėtingų trak- 
torinių ir arkliais varomų 
žemės ūkio mašinų, kurių 
tarpe daug naujausių kon
strukcijų mašinų. Jau 1950 

Lietuvos kolūkių • - - - - •* L--.
- . . = . . r darbui ir bendrai jos pro- .

gresui, du žinomi mūsų ko- ^.Z1° me^esi sukanka penke- 
lonijos menininkai maloniai n .p16??1’ kaip ULC įsigijo 
sutiko pasidarbuoti moky- < Pu*kųjĮ namą ir pavertė jį 
klai. Gerb. Antonija Abra-' kultui os židiniu. Tai buvo 
činskienė mokins vaikus' Pirmas pasiekimas^ visoje 
tautiškų šokių, žaidimų ir Pietų Amerikos pažangiųjų 
dainų, o muzikos mėgėjas lietuvių istorijoje. Šiemet, 
Petras Lapinskas ne tik šių penkių metų sukaktį, 
akompanuos mokinių dai- rengiasi kuo įskilmin- 
noms, bet norintiems duos, Siausiai _atšvęsti. Sudaro- 
ir muzikos pamokas. jyį0-!ma mmėjimui speciali ko- 
kyt. P. čiučelis sako, kad ■ mĮsiJa> į kuiTą įeina patyrę 

j mūsų kultūrinin- ■ tokių aktų rengėjai, įsklau- 
• gabiais lietuviukais somi pasiūlymai ir imamasi 

sudaryti pl^us masto darbo, ^se- 
. tenka abejoti, kad Urugva

jaus lietuviai atitink'ž|ųai 
_' paminės, (o tąja proga dar 

labiau sutvirtins patį Cen
trą) savo triūso ir vieny
bės rezultatą —nuosavų pa
talpų įsigijimą.

metais 
bei tarybinių ūkių laukuose 
dirbo savaeigiai kombainai 
ir savaeigės plačiai grėbian
čios šienapiūvės, linų kom
bainai, linų rautuvės, linų 
mintuvėš, kuliamosios su 
prietaisais dobilams bei žo
lėms kulti, grūdams valyti 
mąšinos ir kitos. Nė vienos 
iš tų mašinų nebuvo senoje 
buržuazinėje Lietuvoje.

Nenukrypstamai didėja 
mechanizuoto darbo dalis 
kolūkinėje gamyboje. An
tai, 1950 metais mašinų- 
traktorių stotys aptarnavo 
apie 90 procentų respubli
kos kolūkių. Traktoriais 
atlikta daugiau kaip 80% 
pavasarinio suarimo darbų 
ir 98.6 proc. priešsėjinės pa
vasarinės kultivacijos dar
bų. Kas metai didėja da
lis derliaus valymo darbų, 
atliekamų kombainais. Jau 
1950 metais visi pagrindi
niai daug darbo reikalau
jantieji procesai kolūkiuose 
žymia dalimi buvo mechani
zuoti, kas įgalino kolūkius 
pasiekti gausesnius derlius. 
Tačiau pasiektasis mecha- 
nizavimo lygis nėra riba ir 
artimiausiais metais 
bus žymiai pakeltas.

Kas metai auga gyvuli
ninkystės mechanizavimo 
lygis. Antai, artimiausiais 
metais gyvulininkystės fer
mų aprūpinimo vandeniu 
mechanizavimas pasieks 90 
procentų, pašarų parengi
mo—80 proc, vidinio fermų 
transporto mechanizavimas 
—60 proc.

Šiais metais daugelyje 
Lietuvos respublikos kol-

MOKYKLA STIPRĖJA
MONTEVIDEO.— Našes

niam lietuvių mokyklos

dainų, o muzikos mėgėjas
Petras Lapinskas ne 1

NUOSAVO ŽIDINIO
JSIGIJIMO 5-RI METAI

MONTEVIDEO.—Balan-

lietuvių istorijoje. Šiemet.

su šiais mūsų kultūriniu- į tokių aktų rengėjai, išklau- 
kais ir 
greit bus galima 
didesnių, tikrai meninių ii 
įdomių dalykų.

ūkių bus baigti statyti me
chanizuoto vandens tieki
mo bei automatinio girdy
mo įrenginiai. 1191 kolūky- 
kyje bus mechanizuota pa
šarų parengimas, sultingų
jų pašarų plovimas bei 
piaustymas, pašarų sutini
mas. Ištisoje eilėje 'kolū
kių įvedamas elektrinis 
avių kirpimas ir mechani
zuotas karvių melžimas.

Lietuvos žemės ūkio pa
kilimas yra rezultatas to, 
kad Lietuvos kaime nugalė
jo socialistinė kolūkinė san
tvarka, pagausėjo mašininė 
technika ir išaugo visas vi
suomeninis ūkis. Platus'ga
mybinių procesų mechani
zavimas Lietuvos žemės 
ūkyje laiduoja tolesnį kol
ūkinio darbo našumą ir kol
ūkiečių materialinės ger
vės kilimą. •

S. M^-vas

GRAŽIAI PAMINĖJO
MONTEVIDEO. — Vasa

rio 25 d. ULC Cerros sky
rius pavyzdingai ir labai 
tinkamai paminėjo 33-ias 
Tarybinės Armijos metines. 
Įdomią ir turiningą paskaitą. 
apie darbo'žmonių armijos 
kūrimąsi, jos tvarką, pa
skirtį ir atliktus žygius, 
skaitė jauna čiagimė 
moksleivė ukrainietė A. 
Gavrilovaitė; gausių aplo
dismentų susilaukė jaunoc 
smuikininkas J. Grabskis 
deklamatoriai Bronius 
reikiukas ir Z.
Rimtai ir sklandžiai 
gramą vedė Leonas 
činskas.

(Iš “Darbo”)

Siaučiu1

Abra

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily). -Antr., Geg.-May 1, 1951
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A, NOVIKOVAS-PRI BOJUS

LIKIMAS
Ttfi buvo seniai, dar vaikystes metais.

S
 įsimenu — tylus vasaros vakaras, 
su motina dviese, su kuprinėmis ant 
, grįžtame į savo bažnytkaimį, ką 
tik palikę vienuolyną, kur vaikščiodavo

me melstis. Kelias, vingiuodamas, eina 
gražiu šilu. Lieknos pušys, pakėlusios 
žalius šakų .kuokštus į giedrią aukštu
mą, smilkina saulę aštriu dervos kvapu. 
Auksinis spindulių lietus, prasimušda- 
mas pro miško viršūnes, krenta ant sida
brinės samanų staltiesės, išrašinėdamas 
joje painius, kaip pats gyvenimas, raš
tus. Aplinkui pasiliejusi žalsva šviesa. 
Po kojomis traška sudžiūvę eglių spyg
liai.

Karšta.
Motina pilkute kartūno suknele, balta 

su mėlynais taškeliais skarute, išklypu- 
siomis klumpėmis, eina linguodama. Jos 
veidas, seniau gražus, padengtas smul
kiu raukšlių tinklu. Siauros lūpos kietai 
suspaustos, ir tiktai mėlynos akys mir
ga, spinduliuodamos nežemišku džiaugs
mu. Ji patenkinta tuo, kad aš, paga
liau, sutikau eiti į vienuolius.

—Geras bus tau gyvenimas, sūneli, 
— maloniai kalba motina, palytėjusi 
rųano petį. — Tu tik įsivaizduok sau . . . 
Baltas švarus vienuolio rūbas. Ant sie
nų šventųjų paveikslai. Lemputė dega. 
VienAs. Jokios pagundos, jokios nuodė
mės. Tik su viešpačiu dievu bendrausi.

Kažkada tėvas, būdamas kareiviu, ap
gaule pagrobė ją iš vieno lenkų guberni
jos miesto ir įsikūrė skurdžiame bažnyt
kaimyje, pasimetusiame miškų tanku
mynuose. Ir nors jinai, ištekėdama už 
jo, priėmė pravoslavų tikėjimą, tačiau 
iki šiol pas mus namuose kartu su pra
voslaviškais šventųjų paveikslais mal- 
dyklėlėje kabo ir katalikiškieji, naudo
damiesi šeimoje vienoda pagarba. Gim
tojo krašto ilgesys, per sunkus darbas, 
kaimynų pasityčiojimai iš svetimšalės, 
kalbančios lenkišku akcentu, beprasmiš
kas ir neįprastai nešvarus kaimiečių gy
venimas —visa tai veikė ją slegiančiai, 
pirm laiko susendino ją, dažnai iššauk
davo ašaras dėl pražudytos jaunystės. 
Štai, itodėl ji žiūrėjo į žemę, kaip į ašarų 
pakalnę, ir savo žvilgsnius, visas savo 
svajingos sielos mintis nukreipė į religi
ją, ’su/ypatinga meile lankė vienuolynus 
ir tokioje pat dvasioje auklėjo mane.

— O svarbiausia — nematysi tų že
miškų nuodėmių, — saldžiai giedančiu 
balsu tęsia motina. — Žmogiškas pyktis 
vienuolyne neužnuodys tavo- širdies: Ty
liai ir kukliai, tiesiu taku, praeisi tu 
žemės kelią prieš šviesiąsias akis aukš
čiausiojo su neišpasakytu džiaugsmu. 
Apsidžiaugs ir dievas, kai pamatys, kad 
tavo siela švari, kaip ką tik iškritęs snie
gas, — nė vienos ydos dėmelės...

Tyli motinos kalba glamonėja klausą, 
liūliuoja, nuteikia maldingumui. Aš nu
sikelia mintimis į vienuolyną, į puikų 
būstą, tūnantį aukštame šile, santakoje 
dviejų didelių upių, šį kartą aš buvau 
ypatingai nustebintas altorių didumu, 
auksuotų šventųjų sienų žibėjimu, iškil
mingu archiriejaus apdaru, o visų la
biausiai choro giesmių didingumu, ta
rytum sparnais nešančių mano jauną 
sielą į šviesų dangų. Galvoje dar tebe- 
skaniįja petingo, ir plaukuoto, panašaus 
į liūtą, vienuolio balsas. Kada jis gieda, 
pl^Rai atidaręs burną ir vartydamas 
akis, jo galingoji oktava, pereidama į 
žemą gaudimą, pripildo visą šventovę, 
sukrėsdama ją iki pamatų.

Aš kreipiuosi į motiną:
— Žinai, mama, ką aš tau pasakysiu?
—Ką, mielas? — klausia motina, tai

sydama ant galvos skarelę.
— Kada aš užaugsiu vienuolyne, aš 

turėsiu tokį pat balsą, kaip šitas stiprus 
vienuolis.

— Tai kuris gi?
— Kuris panašus į liūtą. Su karpa 

prie nosies...
— Tai kvailiukas! Ar gi galima taip 

sakyti? Liūtas — žvėris, o vienuolis — 
šventas tėvas ...

— Tiktai aš privalau ėsti .daugiau — 
barščių, košės ir žuvies, kad tapčiau 
stipruoliu. Paskui persišaldysiu arba 
gersiu degtinės, kad balsas gerokai 
bliautų. Tai aš dar stipriau negu jis, 
:as vienuolis, užgiedosiu. Tiesa, a?

MStlna nepatenkintai sumojavo ran-

— Acjj, nusidėjėli tu! Pasnikauti rei- 
da.. .*'*

Neklausydamas jos, aš atsistoju, .pasi- 
įčiu ir, stengdamasis visiškai pamėg-

džioti oktavos vienuolį, giedu užkimusiu 
balsu “Ant babiloniškų upių.”

— Panašu, a?
— Labai panašu, sūneli, — šypsoda

masi, maloniai kalba motina ir bučiuo
ja mano skruostą. — Einam ...

Kelias, pasukęs į šalį, artėja prie auk
što kranto. Po , staigiu jo skardžiumi, 
saulės atspindžiu liepsnodama, tykiai 
varo savo vandenis plati upė. Priešin
gas krantas visiškai nuolaidus, su auk
suotais iškilimais. Išilgai jo, nutrūkda- 
mos krūmokšniais ir nedideliais ežerais, 
plačia juosta traukiasi užliejamos pie
vos. Čia prie stipraus dervos kvapo pri
simaišo gėlių ir upės aromatas. Vienuo
lyne, šaukdamas vakarinėms pamal
doms, suskamba varpas. Persižegnojęs, 
aš pasižiūriu atgal — virš miško viršū
nių, tamsiai žaliame eglių ir mėlyno 
akiračio fone, spindėdami auksiniais 
•kryžiais, ryškiai išsiskiria šventovių 
bokštai. Po visą apylinkę, supdamasis 
bangomis, liejasi iškilmingas vario gau
dimas, ir man rodosi, kad viskas aplin
kui atgijo, suvirpėjo nuo laimės pertek
liaus, uždainavo varpo tonu — ir tylioji 
upė, ir žaliosios pievos, ir snaudžiantis 
šilas, ir skaidrusis oras. Mano siela pri
sipildo muzika, tartum aukštybių palai
minta, pasiruošusi bet kokiems žygiams. 
Aš žiūrau į veidrodinę lygumą po skar
džiumi ir kažkodėl vaizduojuos, kad vie
nuolio gyvenimas panašus į tą spindin- 

upę: tykiaia ir nemaištingai sruve- 
jos skaidrūs vandenys tarp vaizdin- 
krantų, lydimi plevenančių kregždu- 
čirškėjimo, skardaus vėversėlių tra-

cia 
na

aidu

čiu 
liavimo, vis pirmyn, į nežinomus kraš
tus, ten, kur dangus atsiremia į žemę. 
Ten, tur būt, ir yra vartai į rojaus 
skliautus.. .

— Nekvaila, — sakau garsiai.
—Kas? — klausia motina.

— Vienuoliu būti.
— Dar kaip . ..
Skambina visi varpai, linksniu

atsako jiems šilas, pakartodamas visus 
atgarsius.

Motinos veidas šypsosi.
Priešais mus, šalia kelio, kranto pa

kraštyje, pasirėmęs alkūne ir žvelgda
mas į mėlynas tolumas, guli dvidešimt 
šešių metų žmogus, keistos formos rū
buose, kokių aš dar nė karto nemačiau.

— Kas tai? — klausiu patylomis mo
tinos.

— Jūrininkas .. . Tai iš tų, kurie lai
vais plauko.. .

Svajonės, supūstos varpo skambėjimo, 
išnyko iš karto, subiro nuo mano sielos, 
tartum gražūs žiedai dėl staigaus, smar
kaus vėjo.

Kai mes prisiartinome prie jo, jis at
sikėlė ir, žvilgterėjęs į mus, žvaliai pa
sakė:

— Sveiki, dievo žmonės!
Mes linkčiojame atsakydami jam.
—Kur einate? — klausia jūrininkas, 

prisijungdamas prie mūsų.
Motina kažką jam aiškina, o aš žiūriu 

į jį ir stebiuosi. Įleistinės juodos kelnės, 
mėlyni multininiai marškiniai plačia 
apykakle, apnuoginančia visą kaklą ir 
dalį krūtinės, gerai pritinka jo lieknai 
figūrai. Baltais kraštais kepurė, be prie
kakčio, nusmaukta ant šono, ir todėl jo 
veidas,* paraudęs nuo karščio, atrodo la
bai drąsus. Dar labiau stebina mane 
auksinis įrašas atlaso kaspine, apjuo-

Lawrence, Mass
Žinutės

Alder,manas Joseph R. Tu- 
rrisi buvo pakvietęs pas save 
raštinėn kai kuriuos gyvento
jus parodyti, kaip dabar atro
do vanduo po pavartojimo 
'“Chlorine Dioxide 
m ent”. Pasirodo, 
vanduo yra šimtu 
pagerintas per šio 
pasidarbavimą.

—o—

Treat- 
kad toks 
procentu 

al derm an o

kit į 29 Endicott St. kiekvieną 
sekmadienį, o gausite progą.

—o—
Aido Choras išrinko tris 

narius į komisiją dėl ateinan
čios vasarinės meno mokyk
los. Gal vėliau paskirs moki
nius iš choro, kurie eis į mo
kyklą, ant Olympia Park, ku
ri įvyks liepos menesį.

A. C. Koresp.

Los Angeles, Cal.
I

Philadelphia, Pa Miami, Fla.

f-ar %

Kalėdinių ženklelių parda
vinėjimu' surinkta $63,620. 
Atrodo, kad po centą yra tik 
menkas dalykas, bet, žiūrėk, 
kokia suma pinigų susidaro.

Tai raportas iš dvylikos 
miestukų. Daugiausia pasidar
bavo Methuen ir Andover.

—o—•
Miestas pririnko dviračių ir 

išleido ant viešo išpardavimo, 
Pardavė už tiek, kiek jaunuo
liai davė. Bet atsitiko nelaimė. 
Trylikos metų Francis We- 
fers, nuo 236 Valley str., nus- 
pirkęs dviratį skubinosi namo 
ir susidūrė su automobiliumi. 
Vaikas nugabentas ligoninėn, 

sielvartas.
—o—

R. A. Lemay sudegė, 
matyt, beprosy-

dama panorėjo miego ir užmi- 
prosą degantį. 

Moteriš-

THE GREAT WESTERN 
MELODRAMA”

Tėvams

Mrs.
Nelaimingoji

go, palikdama 
Užsidegė visa stuba.

moterims: Eidamos kur nors, 
nepalikite’ degančio proso. 
Užgesinkite/ tai neatsitiks to
kių nelaimių, kaip su šia mo
teriške.

—o—
Superior Court per sezoną 

turėjo 151 bylą. Sutaikyta 30, 
o buvo tardoma '121. Taip ra- 

oportavo teisėjas Baker’’'ir 
padėjėjas Schlapp.

S. Penkauskas

LDS 205-tos Kuopos 
Parengime

“The Great Western Melo
drama” yra tik vienas iš kele- 
tos punktų, .kuriuos mes maty
sime ‘Mixmasteriu’ parengime 
gegužės 13 d. šis punktas pil
nas juokų — jo siužetą neiš- 
duosim šiuo laiku.

Šiame punkte pasirodys 
mums gerai pažįstama Ange
la Adams, bet šį kartą matysi
me ją visai skirtingoj rolėj. 
Kokioj — tai pamatysime ge
gužės 13 d.

Kuopos pirmininkas Vi Bog- 
dal šioj dalyj taipgi užima 
svarbią rolę. Jis tai tas “jau
nikis,” kuris nugali visas kliū
tis ir pasisavina savo mergi
ną. Apart virš,minėtų ypatų, 
dar pasirodo ir . Marie Ball; 
Al Richards, kuris pirmą kar
tą pasirodo mūsų scenoj; 
Stanley Adams ir Jonas Gri
nius.

Tai artistai tik viename 
punkte, “Įvairybėse.” Daug 
kitų pasirodys, kaip tai Hal 
Penn, John Uston, Al Casper, 
Helen Zellen, Ann Uston, He
len Penn, Vera Andrushak, 
Jerry Andrushak ir kiti. Taip
gi ir “Mixmasteriu” vaiku

smagūs šokiai po 
skanūs pietūs, atsi- 

į “Mixmasteriu” pa- 
gegužės (May) 13

Aido Choro Žinios
Aido Choras rengia “Milita

ry Whist’ ’ gegužės, (May) 4 
d., ant 29 Endicott St. Durys 
atsidarys 7:30 vai. vakare, lo
šimas prasidės 8 vai. Kas no- j 
rit . linksmai laiką praleisti ir j 
pagelbėti Aido Chorui, sukeli-1 
mui pinigu dėl “Gintaro že- į 
mes Radio Programos,” tai ne- | 
pamirškite dalyvauti.

—o—
Aido Choras

“Motinų Dienos, 
programa, šis
mas įvyks gegužės 13 
Endicott St. Daugiau žinių 
duos Rengimo Komisija vė
liau.

—o—
Aido Choras apsiėmė daly

vauti programoje ant atidary
mo Olympia Parko gegužės 
30 d. Choras dainuos, ir šoki
kų grupė duos dalį progra
mos, tad 
ateiti į 
gelbėti

nepamirškite 
Olympia Park ir 
atidaryti vasarinį

Jei jums patinka juokai ir 
dainos, 
veiksmo, 
lankyk i t 
rengimą
d., North Star svetainėj, 1631 
W. Adams St.

Būkite laiku; Pradžia 4 vai.
pietų. Ir Taip Toliau.po

Chicago, Ill
Eva Rockefelleriene 

ir jos sūnus

Savo motinos ir patėvio Na-

siančiame kepurę ir, kaip dvi kasos, nu- zoną, 
sileidžiančiame ligi nugaros vidurio. Aš 
keletą kartų perskaitau jame du paslap
tingus žodžius: “Audrų nugalėtojas.”

—Štai, noriu sūneli vienuolynan leis
ti, — praneša jam motina. — Po mėne
sio pažadėjo priimti.

— Tai ką gi — dievo dūdele nori tap
ti, a? — iš arti žvilgterėjęs į mano, vei
dą, rodydamas baltus kaip cukrus dan
tis, juokiasi jūrininkas. Jis dvokia deg
tine.

— Visai ne dievo dūdele, o vienuoliu, 
— atsakau aš, truputį įžeistas tokios pa- 
j uokos.

— Tu pradžioje pagyvenk pasaulyje 
ir nusidėk, o paskui jau į vienuolyną ei
si. Kitaip liūdna bus: ko gi prašysi die
vo? '

Motina nepatenkintai žvilgteri į Jūri
ninką, bet mane kas kita domina — įra
šas kepurėje.

— Tai, broliuk, laivo pavądinimas, 
kuriuo aš plaukioju.

— Tu ... plaukei? Upe?
—Ne, mariomis .:.
—Tikromis mariomis?

— Na, aiškus dalykas.
— Vat tai įdomu! — sušunku aš, pa

kartodamas tėvo mėgiamą posakį.
(Bus daugiau)

Visi ir visos į Baltimorę

Balandžio 22 dieną įvyko 
LLD šeštos apskrities komite
to posėdis. Priėjus prie laiškų 
skaitymo, apskrities sekreto
rius, drg. P. Puodis, perskaitė 
Baltimorės kuopos laišką, ku
riu om i baltimoriškės kuopos 
sekretorius, drg. J. Balsys, 
kviečia Philadelphijos apie- 
linkės kuopas dalyvauti balti- 
moriėčių “Laisvės” paramai 
rengiamam piknike, kuris 
įvyks 3 dieną birželio.

Po apkalbėjimo, prieita 
prie išvados, kad baltimorie- 
čių piknike yra būtina parei
ga dalyvauti, ir dalyvauti 
-skaitlingai. Todėl apskrities 
komitetas kreipiasi į Philadel
phijos, Chesterio, Camdeno ir 
Gibbstowno kuopas, kad, va
dovaujant Philadelphijos 10- 
tai kuopai, prisidėtų prie su
organizavimo bent dviejų bu
sti ekskursijai į baltimoriečių 
pikniką.

Apart busų, dar galėtų va
žiuoti ir kelios lygiai mašinos. 
Nes dabar Philadelphijos 
našliai, vietoj žmonos, pradė
jo įsigyti automobilius. Jie 
sako, kad už automobilį nors 
brangiau turi užmokėt, bet 
paskui jo užlaikymas daug 
mažiau kainuoja, negu pa
čios užlaikymas.
Gerbiamieji draugai ir drau

gės. Man regis, kad mes balti- 
moriečiams esame daug sko
lingi ir šiuom žygiu turėtu
me už tai jiems atsiteisti. 
Bialtimoriečiai atvažiuoja ne 
tik į mūsų piknikus, bet 
didesnius parengimus. Tad 
mes atsiteiskime su jais 
pilno ir tikro.

Juk piknikas įvyks pačiam 
pavasario gražume. Gražu bus 
važiuojant pasižvalgyti į gro
že pasipuošusią gamtą, pakvė
puoti sultingui pavasario oru, 
pasilinksminti ir pasimatyti 
su draugais-gėmis baltimorie- 
čiais.

Tad birželio 3-čią dieną, vi
si ir visos į Baltimorę, į “Lais
vės” pikniką!

LLD šeštos apskrities orga
nizatorius, S. V.

(sausosios

geryn, 
bet dar

nes 
gyslos)

reikės 
tarpu 

pirštus
lankyti, tuo

tarpu jau- 
širdingiausiai 

vietiniams

li’ 
ir 
iš

Šypsenos

Dėkoju

Kovo 13 d. ištiko mane ne
laimė. Skalbiamosios mašinos 
gręžiamieji volai pagavo deši
nę ranką ir labai ją sužalojo. 
Tuoj aus tapau nuvežta ligoni
nėn. Gydytojai pripažino rim
tą rankai pavojų ir ligoninėje 
išlaikė dvi savaites. Po to pa
leido namo ta sąlyga, kad 
kartą į savaitę atvykčiau ligo
ninėn rankos patikrinimui. 
Jau aštunta savaitė nuo sužei
dimo ir dar lankau ligoninę. 
Ranka palengva eina 
skausmai mažėja,
pirštų negaliu valdyti, 
nervai 
pažeisti. Kaip ilgai 
ligoninę
negaliu pasakyti. Ar 
galėsiu pilnai valdyti — atei
tis parodys.

Vienok šiuom 
čiuosi geriau ir 
dėkoju visiems
draugams ir draugėms už ap
lankymą esant man ligoninėje 
ir išėjus iš jos namuose. Dė
koju draugams Mikitanis ir 
Jurevičiams už gėles, Valilio- 
niams ir Antanukui su Sofija • 
už dovanas. Taipgi dėkoju 
draugams ir draugėms už at
siųstus užuojautos laiškus, 
kurių gavau labai daug iš 
Brooklyno, Richmond Hill, iš 
kelių vietų Long Islando, Phi
ladelphijos, Gibbstowno, E. 
Patersono, Fair Lawno, Bos
tono, Binghamtono, Chicagos, 
Grand Rapids ir kitų vietų.

Lietuvių patarlė sako: “Ne
laimėje pažinsi savo drau
gus.” Taip ir aš patyriau, kad 
turiu labai daug draugų ir 
draugių ir visiems ir visoms 
širdingiausiai 
eikšta 

Šiuo
draugų 
ta, bet 
vėl būsiu su jumis.

Anastazija , Paukštiene,
2171 N. W. 99th Terrace, 

Miami 47, Fla.

i
dėkoju už iš- ■ 

užuojautą.
tarpu nuo vietinių 

ir draugių esu atskir- b 
tikiu, kad greitu laiku

8 Tel. A V. 2-4026 8

t DR. JOHN REPSH1SI
3 (REPSYS)
g LIETUVIS GYDYTOJAS |

3 Valandos: 2-4 ir 6-8
§ Nedaliomis ir šventadieniais: «
S nuo 10 iki 12 ryto. £
8 495 Columbia Rd.
8 DORCHESTER, MASS. |Mergina atėjo į parengi

mą, apsirengusi su, tau) va-, 
dinama, “gown.”

“Ot, tai puiki mergina,” 
pareiškė Petras.

“Nuvilk tą jos suknią, tai 
pamatysi, kad ji atrodys 
taip, kaip ir kiekviena 
ga moteris,” atsiliepė 
nis.

rengiasi dėl viekų farmoje, Lowell, India- 
su dailia na, Ievutė Rockefelleriene 

apvaikščioji- (po tėvais Paulėkiūtė) dar- 
29 buojasi prie namų, sodinda

ma eglaites. Jai rūpi, kad 
apie trobas* viskas būtų gra
žu.

Dabar Navickų namas gra
žiai ištaisytas ir turi visus pa
togumus. ,

Farma turi virš 100 akrų.
Evos Rockefellerienės sū

nus turi du ir pusę metų. Vai
kas auga gražiai ir sugabus. 
Jis moka ir lietuviškai kalbė
ti. Jam labai patinka lietuviš
ki kilbasai. Su grandma kal
ba lietuviškai.

Komercinių
porteriai dabar jau nelandžio- 
ja aplink farmą. Kaimynas.

visi 
pa
sė

—o—
Choras laiko savo 

kiekvieną sekma- 
val.

Aido
“praktes”
dienį, 1:30 vai. po pietų. 
Choro vedėja H. Kižiutė pra
šo visus, kad pribūtume^ lai
ku, tad visiems bus smagiau 
mokintis.

Visi choristai, ir tie, kurie 
norite ir mylite dainuot, atei-

jai kraščių re->

—o— 
KAS MIRĖ

Jonas A. Rimkus, 738 W. 
31st st., mirė bal. 21 d. Gi
męs Raseinių apskr., Kelmės 
vals. Liko brolis Julius.

nuo-
Bro-

groMoteris: “Nueik į 
sernę ir atsinešk, ko tik tu 
nori. Žinai, aš sergu,” pad
sake savo vyrui. t

Vyras sugrįžo su šmotu 
dešros ir laikydamas ant 
rankų grosernės gelton
plaukę kasierką.

Spartakas

Matthew A 
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

< CHARLES J. ROMAN

Vaizdas iš 1932 metų armijos užpuolimo ant pirmo
jo pasaulinio karo veteranų Wiashingtone. Užpuolimų 
padarė generolas MacArthur.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I Liūdėsio valandoi krmnk 
tės prie manes dienu 
naktį greit suteiksim* 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUI
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Šiandien New Yorke Pirmosios

Gegužės Demonstracija
Kaip kiekvieną metą, taip 

ir šiemet apvienytos darbinin
kiškos organizacijos turės Pir
mosios Gegužės paradą. Pir
moji Gegužės, tai Amerikos 
darbo žmonių šventė, nors ją 
dabar švenčia darbininkai vi
same pasaulyje. Tiesa, šian
dien ko'mercinė spauda ir ra
dijo komentatoriai ją vadina 
“rusiška.” Mat, jiems viskas 
yra “rusiškas,” kas tik yra 
darbininkiška.

Pirmoji Diena Gegužės bu
vo nustatyta švęsti Amerikos 
Darbo Federacijos unijų. Ir 
pirmas pasirodymas buvo su-

tiktas žiauriai. Provokatoriai, 
Chicagoje, metė bombą. To 
pasekmėje valdonai įkaitino 
kelis darbininkų vadus ir pa
korė. Tai buvo pabaigoje pe
reito šimtmečio, kada Rusijoj 
viešpatavo carai, kada valdo
nams “rusiškumas” buvo la
bai malonus.

šiemet Pirmosios Gegužės 
eisenoj dalyvaus kalbinės gru
pės. Nustatyta, kad jos visos 
susirinks 4.30 vai., po pietų, 
antradienį, 1 d. gegužes, ant 
36th St., • tarpe 8th 
Avės. Ten susirinkimo

ir 9th 
vieta

Mėsa “išnyko”, o mėsos kaina vėl 
labai pakilo New Yorke

, New Yorke jau plačiai kal
bama apie atsiradimą “juodo
jo marketo” su mėsa. Pati 
miesto valdžia ligoninėms ir 
.kitoms įstaigoms nebesuranda 
New Yorke pakankamai mėsos. 
O kai suranda, tai turi užmo
kėti šešiais centais pakeltą 
kainą.

Kaltinami spekuliantai, kad 
jie mėsos pristatymą miestan

sumažino tyčia, kad gauti 
aukštesnę 'kainą, arba miesto 
sandėliuose laiko ir neišlei
džia į rinką.

Bet, žinoma, vyriausias kal
tininkas sėdi Washingtone. 
Kol kas mes beveik neturime 
jokios mėsos kainos kontro
lės. Kodėl delsiama?

Paprastieji žmonės, mėsos 
vartotojai, skaudžiai kehčia.

Milžiniškas miesto budžetas pasiekė 
virš $1,336,400,000

New Yorko miestas dar 
niekuomet neturėjo tokio bu- 
džeto, kokį vienbalsiai priėmė 
Board of Estimate. Buvo ma
nyta ir tikėtasi, kad iš šio bu- 
džeto bus paskirta pinigų pa
kėlimui algų miesto 120,000 
tarnautojų ir mokytojų. Bet, 
apart prieš keletą mėnesių 
paskelbto pakėlimo miesto 
darbininkams po $250 ir mo
kytojams po $400, šiame bu-
džete nauj,o pakėlimo nenu- •

matoma.
1951-1952 motų budž'etas 

sudarytas sigmoje $1,336,400,- 
575.89.

Board of Estimate sudaro 
miesto apskričių prezidentai 
ir miesto majoras.

Dabar šis budžetas 
miesto tarybom Taryba gali 
šį biudžetą sumažinti, bet ne
gali jį padidinti. Taip nusako 
miesto čarteris arba konstitu
cija.

Valstijos prokuroras medžioja 
narkotiky pardavinėtojus

New Yorko valstijos proku
roras Goldstein tikrai supykęs 
ant narkotikų pardavinėtojų. 
Kova su jais pradėta šiame 
pnieste. Prokuroro atsiųsti 
agentai tuos kriminalistus su
medžioti atidarė raštinę po 
num. 80 Centre St., Manha
ttan.

Tų kriminalistų nusižengi
mas juo sunkesnis, kad jie 
tuos nuodus pardavinėja pir
moje vietoje mokyklų moki-;padėti visus narkotikų parda- 
niams. Taip šimtai, o gal net vinėtojus sugaudyti ir sutup- 
tūkstančiai, vaikų tampa nar- dyti už storų grotų.

kotikų aukomis. Motinos tik 
verkti gali, bet niekaip nepa
jėgia savo vaikus apsaugoti 
nuo tokių kriminalistų.

Prokuroras Goldstein sako, 
kad New Yorko motinos nuo
širdžiai pasitinka valdžios 
pastangas tuos kriminalistus 
sumedžioti iki vienam. Jo raš
tinė esanti užversta nuo mo-_ 
tinų laiškais, pasižadančias 
visais joms prieinamais būdais

Dar vienas raketas
Distrikto prokuroras Ilogan 

yra paskelbęs karą raketie- 
riams, kurie skriaudžia New 
Yorko teatruose kioskų savi
ninkus. Esanti susidariusi kri
minalistų klika, kuri iš tų 
vargdienių savininkų slaptai 
atima didelę dalį jų pelno. 
Apkaltinimai jau išduoti prieš 
penkiasdešimt tokių raketie- 1 
rių.

Išlydėjo Federacijos 
delegatą Į Šveicariją

9 žmonės sužeisti

Darbo uniją vadą 
siūloma programa

Ir jie kovosią čia pat 
New Yorke komunizmą

Reikalauja didesnių algų miesto 
darbininkams ir tarnautojams

Taip vadinamas CIO Go
vernment and Civic Employes 
Organizing Committee Įteikė 
miesto finansų tvarkymo tary
bai reikalavimą, kad visiems 
miesto valdžios darbininkams 
ir tarnautojams būtų tuojau 
pakeltos algos. Komitetas sa
ko, kad kiekvienam darbinin-

| 5,000,000 cigarečių Į
i Korė ją amerikiečiams

Kings County Amerikos Le- 
$250 gionas paskelbė, kad .ijA yra 

dabartinės jų nutaręs Amerikos kariai?^® pa
siųsti Į Korėją net 5,000,000 

’’s? cigarečių. Cigaretės ten bus 
išdalintos kariams frontuose,

kų .turi būti suteikta po 
pridėčko prie 
algos.

Iš kur tie pinigai pareis ■. 
Komitetas mano, kad tą pakė
limą bus lengvai galima paini- bazėse ir ligoninėse, 
ti iš įplaukų, kurios miestui 
ateis iš 3 procentų “sales’ 
taksų. r" **

Kaip bus mokami “sales” taksai?
Praėjusį ketvirtadienį dide

liam masiniam unijistų susi
rinkime New Yorke kalbėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green ir 
CIO \ iždininkas-sekretorius 
James Carey. Savo kalbose jie 
pasiūlė valdžiai tokią progra
mą :

1. Pažeboti pelnagrobius.
t 2. Nustatyti kainoms ir nuo
moms lubas.

3. Taksai turi būti mokami 
pagal išgalę.

4. Panaikinti spekuliaciją 
maisto srityje.

5. Sukontroliuoti banku 
kiamus kreditus.

tei-

National Association 
the Advancement of Colored 
People šaukia Washingtonan 
civilinių teisių kongresą. Kvie
čiamos dalyvauti darbo unijos 
ir šiaip masinės žmonių orga
nizacijos.

Praėjusį ketvirtadienį Ame
rikos Darbo Federacijos aukš
ti ir žemi lyderiai, net keturi 
šimtai jų, baliavojo Commodo
re Kotelyje. Tai buvo šauni 
puota, suruošta išlydėjimui 

.Federacijos atstovo William 
1 Collins į Šveicariją. Jis ten 
I Federaciją atstovaus Tarptau- 
’tinėje Darbo Organizacijoje, 
suorganizuotoje įvairių kapi
talistinių valdžių.

su-Net devyni žmonės tapo 
žeisti praėjusį penktadienį, 
kai Baysidėje susidūrė du tro
kši; Dar laimė, kad nė vienas 
nebuvo užmuštas. Vienas 
sunkvežimis vežė darbininkus 
darban, užtat tiek daug su
žeista. ' • ,

Vis daugiau ir daugiau jau
nų vyrų rašosi Į Jungtinių 
Valstijų orlaivyną. Jeigu pir
miau kasdien ateidavo ir įsi
rašydavo po apie 60, tai, da
bar, sakoma, įsirašo net po 
apie 180. Taip praneša leite- 
nantas-pttlkininkas Haviland.

New Yorko apskrities Ve
terans of Foreign Wars ko- 
mandierius J. Joseph Smith 
paskelbė, kad jis New Yorke 
esąs suorganizavęs iš filmų ir 
teatro “žvaigždžių” komitetą 
vedimui kovos prieš komuniz
mą. Greitoje ateityje tas ko
mitetas surengsiąs “ištikimy
bės” demonstraciją Central 
Parke. Tos demonstracijos 
pryšakyje atsistosiąs ne kas ki
tas, kaip pats generolas Mac- 
Arthur. Taipgi dalyvausią 
daugybė filmų “žvaigždžių.” 
Jų tarpe būsią William Boyd 
(Hopalong Cassidy), Claude 
Rains, Jane Wyatt, Celeste 
Holm ir kiti.

Visiems New Yorko mies
to žmonėms labai rūpi val
džios išgalvotas naujas padi
dintas jų apiplėšimas formoje 
“sales” taksų. Jie tapo pakel
ti nuo 2 procentų iki trijų.

Valdžia praneša, 
mašinerija taksų
jau' gatava. Padidinti 
įeis galion su antradieniu, 
gūžės 1 d.

Taksus turėsime mokėti 
karnai: Už pirkinį nuo 19
38 centų mokėsime vieną cen- j senosios dviejų procentų taksų 
tą; už pirkinį nuo 39 centų ' sistemos.

kad visa 
išrinkimui 

taksai 
ge-

New Yorke ant 3rd Avenu
es po iškeltuoju traukiniu ras
tas suvažinėtas žmogus. Tuo 
nelaiminguojui yra Patrick J. 
Steakin, 24 metų' amžiaus. 
Niekas nematė ir nežino, kaip 
jis nukrito po traukiniu.

Graži darželio daina operetėje 
“Sudrumsta Širdis”

Pereita karta 
turėsime gražų 
dindami operetę 
širdis”, 
O dabar

rašėnl, kad
darželį, vai-

“Sudrumsta
13-ta diena.

Dar-
gegužės
gi pasiskaitykit

ONA STELMOKAITft-EICKE
Nastės rolėje.

želio Dainą, jcurią dainuos 
vaikščiodama po darželį mū
sų gabioji aktorka ir daininin
kė Onutė Stelmokaitė-Eicke, 
vaidindama ūkininkaitės Kas
tutės rolę. Ji, mat, myli Jone
lį, kampininko -sūnų, kuris 
kartais ateidinėja pas juos

Keturi žmonių apgaudinėto
jai bėdoje. Jie įsteigė “Roose- 

i velt Youth Center” ir plačiai 
! rinko aukas. Pasirodo, kad to
kios organizacijos nėra, kad

I tas centras Įsteigtas tik vilio
jimui pinigų. Visi keturi nu
teisti pasiniokėti po $500, ar
ba tupėti po 60 dienų kaleji*- 
me.

iki 78 centų mokėsime du cen
tu; už pirkinį 79 iki 99 centų 
mokėsime tris centus. Pirki
niai virš dolerio atims po tris 
centus nuo kiekvieno dolerio. I

“Sales” taksų nereikės mo7 I 
keti perkant krautuvėse mais-j 
tą, vaistus arba laikraščius. 
Bet reikės mokėti už maistą 
ir gėrimus taksus valgyklose, 
klubuose, saliūnuose ir kitur, ! 
jeigu bila perviršys dolerį. 
Taip bus, kaip būdavo prie

SG-

dirbti ant ūkės, o tas nieko 
nežino apie jos meilę. Taigi, 
ji vaikščioja po darželį, trokš
dama pamatyti Jonelį ir links
mai dainuoja:

Oi kaip smagu, kaip gražu
Vaikščiot po darželį,
Rodos tik skink ir kvėpink 

Kiekvieną žiedelį.
Visur kampuos, patvoriuos 
žolynai žaliuoja,
Jųjų žiedai ir kvapsniai
Mane vis vilioja.

Ir kiek rūšių,
ir spalvų,
Ir kiek įvairumo.
Mano širdis ir mintis
Džiaugias iš linksmumo.

Oi niekados, niekados
Aš jų neapleisiu,
Vis laistysiu, žiūrėsiu,
Gerai pridabosiu.
Sekančiam, rašinėlyje įdėsi

me dainą “Aš Sutikau Mergu
žėlę.” šitą dainą dainuoja 
atėjęs Pranas, svečias iš kito 
kaimo ir pradeda drumsti 
Nastutės širdį.

Taigi, nepamirškite, kad 
tas viskas įvyks gegužės 13-tą 
dieną, Liberty Auditorium sa
lėje. Reng. Komisija

Sėdi kainų stabilizatorius Michael V. DiSalle. Jis 
čia kalbasi su karo metu buvusiu OPA direktoriumi
Leon Hendersonu, , ;

Moterą delegacija iš 
N. Y. į Mississippi

Brooklyniečiai sveikina 
vilniečią suvažiavimą

Ketvirtadienį, gegužės 3 d., 
New Yorko moterų delegaci
ja išvyks pas Mississippi vals
tijos gubernatorių Wright. 
Delegacija susidės iš įvairiau
sių užsiėmimų moterų. Jų tar
pe bus balti] ir juodų, papras
tų šeimininkių ir darbininkių, 
mokytojų, rašytojų, profeso
rių, gydytojų.

New Yorko jnoterų delega
cija prašys gubernatoriaus 
Wright pasigailėti Willie 
McGee ir panaikinti prieš jį 
mirties bausmę. Moterys sako, 
kad jų kelionė neabejotinai 
pajudins ir pietinių valstijų 
žmones suisirūpinti kova prieš 
diskriminaciją ir persekioji
mą negrų.

ši komisija susideda iš sa
vanorių motorų. Jos pačios 
turi pasidengti kelionės išlai
das. Į abi puses kelionė kai
nuoja $70.

Būtų labai gražu, jeigu at
sirastų viena kita lietuvė pri
sidėti prie šios delegacijos. 
Informacijas galima gauti Ci
vil Rights Congress raštinėje, 
25 West 26th St., arba per te
lefoną: Oregon 9-1657. Rep.

Raudonasis Kryžius 
labai nepatenkintas
Per mažai New York o žmo

nės duoda kraujo. O to krau
jo reikia daug. Ypatingai jo 
reikia mūsų kareiviams Korė
joje.

Raudonojo Kryžiaus brook- 
lyniškis skyrius turėjo gauti 
3,300 pančių kraujo, o tegavo 
2,000 pančių.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergrėen 7-6868 

Valandos: 
9--12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PAMOJIMAI
i Pajicškau savo brolio Igno Kar
pavičiaus, nežinau miesto, kuriame 
jis gyvena, tik žinau, kad New Yor
ko valstijoje, ir sakoma ten išdir
ba akinius. Turiu svarbų reikalą st 
juom susižinoti. Duosiu $10 dovanų 

{kas suteiks man tikrą jo antrašą 
Mano antrašas:

ANDRIUS KARPAVIČIUS
109 Watkins Ave., Wilmerding, Pa.

(85-87)

Sekami brooklyniečiai pri
davė sveikinimų ir aukų šie
metiniam vilniečių šėrininkų 
suvažiavimui Chicagoje:

J. Weis ......................... $5.00
K. Maliukevičius ..........5.00
P. Seman .......................2.00
Kloni. Bready ............. 2.00
Po $1 : W. Kūlikas, A.

Tam m, Frances..
Be to, J. Weis pasimokėjo 

$7 už Vilnies prenumeratą.
Viso šiuo tarpu susidaro 

$24.00/
Kurie dar nesveikinote vil

niečių, prašome tai padaryti.

Kai iškilo gaisras Brookly- 
ne po num. 490 Classon Avė., 
keturios šeimos turėjo išbėg
ti viską palikusios. Bot trys 
žmonės tapo sužeisti. Mano
ma, kad narnas buvo keno 
nors tyčia padegtas. Nužiūri
mas ir suareštuotas James 
Morgan.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

♦ Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

LLD 136 kp. susirinkimas \jvy». 
penktadienio vakare, 8 vajL Gegu 
žės 4 d., toj pačioj vietoj"j17 Am 
Si. Nuo šio mėnesio per visą vasa 
rą susirinkimai įvyks pirnią penk 
tadienio vakarą kiekvieno mėnesk 
Meldžiu atsilankyti skaitlingai. Da 
yra narių, kurie nėra užsimokėj 
duoklių už šiuos melus. Draugai i 
draugės, pasistengkite atlikt sav 
užduotj. Kviečia Valdyba.

(85-86)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas Įvyk 

antradienį, gegužės 1 d., 8 vai. vai 
šapolo ir Vaiginio salėje, 14 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Dalj 
vaukit šiame susirinkime ir užsimt 
kėkite duokles, nelaukit, kad sekr< 
torius ateitų 
Kartais gali 
atsitikus. P.

duokles iškolektuot 
būti pervėlu, nelaimi 
Babarskas, prot. sel 

(84-85)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & CĮriU, Fh 

House Inn, 25 East IvLrie ,S1 
Hicksville, D. I., N. Y. iTirdavin 
priežastis — stoka sveikatos dėl si 
nyvo amžiaus. Kaina su tavernų bi 
apie $10,000. 1 <81-8;

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & (.ItlLL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREE 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL į
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