
Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 

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

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Statės 
110-12 ATLANTIC AVBU 
Richmond Hill 19, N. Y. 

TeL Virginia 9-1827-1828.
“Dievas, kuri.; suvylė.” 
Naujasis kelias.
Hitlerinis slibinas.
“Sielovados Tarnyba.”

Rašo A. BIMBA

Šioje didelėje ir turtingoje 
šalyje turime šimtus miestu 
ir miesteliu, kurie neturi šva
raus, sveiko vandens. Tie ju 
šuliniai yra ligų i)- mirties 
šaltiniai.
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Taip kalba mūsų sveikatos 
žinovai. Kad tai pataisyti, 
ir tuos ligų ir mirties šaltinius 
pašalinti, reikėtų išleisti apie 
devyni bilijonai dolerių.

Kadangi tiek pinigų nesi
randa, tai, žinoma, ir tie ligų 
ir mirties šaltiniai pasilieka.

Toks tų žinovų išvadas.

«. Bet kas gi sakė, kad pinigų 
nėra? Argi prezidentas Tru- 
manas nepatvarkė, kad gink
lavimosi ir karo reikalams 
šiemet išleisime apie šešiasde- 
IL'mt^bilijonų dolerių?

čia tik reikia atkreipti mū
sų prezidento dėmesį. Daug 
sveil* au būtų ir Amerikos 
žmonėms ir visam pasauliui, 
jeigu nors devyni bilijonai iš 
tos milžiniškos sumos būtų 
pavesti vandens pataisymui, 
tų ligų ir mirties šaltinių pa
šalinimui.

★ -
Vienas kryžiokas rašo 

zstraipsnį “Dievas, kuris suvy
lė.” Jis paduoda nuomones 
kelių z^nonių. kurie buvo susi
žavėję socialistine santvarka, 
bet paskui pakeitė savo nuo
monę ir ją prakeikė. Kitais 
žodžiais, “socialistinis dievas 
juos suvylė,” davė, girdi ne 
tai, ką jie tikėjosi gauti.

★
Nenormališka ir nenatūra

lu fifdų, j e igu iš nesuskaitomų I 
milijonų žmonių , neatsirastų 
saujelė tokių, kuriems “socia
listinį dievas” nepatinka. Iš 
tokių nusivylimo, stebėtis ir a- 
pie juos straipsnius kepti gali 
tik dar ir už juos silpnesni.

'Paimkime mes “kapitalisti
nį dievą”. Pažiūrėkime, kiek 
daug žmonių ji keikia, kiek 
daug žmonių jis yra apgavęs, 
suvylęs ir net išžudęs.

Didžioji 'Kinija jau rimtai 
galvojanti apie revoliuciją sa
vo žemės ūkyje. Ji jau turinti 
keletą šimtų didžiulių valsty
binių farmų. Jos vedamos mo
derniškai, moksliškai. Jose že
mė išdirbama mašinomis. Jos 
statomos valstiečiams pavyz
džiu-, kaip galima ir reikia sau 
ir kraštui duoną gaminti.

? Ilgainiui ir Kinijoje turės 
prasidėti žemės ūkio kolekty
vizacija. Apart socializmo ir 
ka$ne, nėra kito kelio į tikrai

• naįią, tikrai aukštą, gerbu- 
vmgą ir kultūringą gyvenimą.

Bet, žinoma, procesas ilgas 
ir sunkus. Daug lengviau so
cializmą Įvesti pramonėje, ne
gu žemės ūkyje-

Žemutinėje Saksonijoje įvy
ko rinkimai. Viešai ir atvirai 
kandidatus statė ir hitlerinių- 
kai. Jų kandidatai surinko 
366,700 bal. Juos globojo ir jų 
teisę viešai pasirodyti ir savo 
hitlerizmą žmonėms piršti pa
laikė “demok1,atiniai” oku
pantai.

Atsiras naujas Hitleris. Se
noji istorija pasikartos. Savo 
propagandoje Saksonijos hit
lerininkai putojo prieš komu
nizmą ir komunistus. Kaip tik 
taip anais metais darė ir A- 
dolfas Hitleris.

Amerikiečiai iv anglai Vo- 
. kietijoje savo užantyje augina

• ijj&ją ža,ti-

į “Vyskupijų kurijų” nebe
bus. vietą užima "Sielova
dos Tarnyba”. Ją sukūrė pa
bėgėlis Kan. Feliksas Kapo
čius. Tai savo “Sielovados

• Tarnybai” Kapočius dabar

PIETINĖS KORĖJOS 
SEIMO NARIAI ŠAUKIA, 
ŠALIN PREZID. RHEE!

, X

Kaltina Rhee tautininkų valdžių 
už suktybes ir kruviną terorą

JUBILIMINIS•ii
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DAR REIKIA. $4,485

Iš Camden, N. J., vienas nuolatinis musų veikėjas ii 
Laisvės platintojas prisiuntė $41 aukų ir rašo:

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
VĖL PRADEDA ATREMT 
AMERIKONUS
Korėjos liaudininkai ir kinai 
telkiasi naujam ofensyvui

Pusan, Korėja. — Dauge
lis atstovų Pietinės Korėjos 
seime sukilo prieš tautinin
ku prezidentą Syngmaną 
Rhee; šaukė, kad Rhee tu
ri pasitraukt iš valdžios.

Sukilusiems seimo na
riams vadovauja Pietinės 
Korėjos vice - prezidentas 
Lee Si Yung. Jis kreipėsi 
į seimą, kad paliuosuotų jį 
iš vice-prezidentystės, nes 
jis negali ilgiau pakęsti 
prez. Rhee valdininkų suk
tybių ir smurto.

Lee’ui pritarė dauguma ’ 
seimo narių, kaip teigia. 
Reuters, Anglijos žinių |

agentūra.
Lee, be kitko, kaltino dik

tatorišką Rhee valdžią už 
terorą ir žudymą tų, -kurie 
jai nepritaria.

Kiti seimo nariai pakar
tojo tokius kaltinimus prieš 
Rhee diktatūra. Sakė, Rhee 
kasdien stumia šąli i vis 
blogesnę ir blogesnę padėtį.

Seimo nariu "maištas” 
prieš Rhee "sudrebino Pie
tinės Korėjos, valdžią iki 
pat pamatų,” sako United 
Press, a m e r i k inė žinių 

’agentūra.
(Amerika kariauja už 

|Rhee tautininkų valdžią.)

"Gerbiami laisviečiai! . .
Čia prisiunčia aukų į Laisves 40 metų Jubiliejini 

Fondą. Mes., camdeniečiai, aukų reikale dedamės i 
bendrą kampaniją su mūsų kaimynais philadelphie- 
čiais, kad bendrai sukėlus jų nustatytą kvotą $1,000. 
Pasitikime savo tikslą pasiekti. Camdenietis.”

Aukų šį kartą gavome sekamai: .
J. Lastanskas, Camden, N. J............................ $15.00
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Suklampinti Kongrese 
grūdai Indijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Senatas yrą nuta
ręs 1,000,000 tonų kviečių 
Indijai padovanoti, o kitą 
1,000.000 tonu parduoti bar- 
gan ilgam laikui.

Bet Kongreso Atstovu 
Rūme tebeguli bilius, kuris 
siūlo paskirti Indijai $190,- 
000.000 kaipo ilgalaiki nę 
paskolą grūdų pirkimui iš 
Amerikos.

Medžiojami demokratiniai 
veikėjai Venezueloj

Caracas, Venezuela. — 
Slaptoji policija suėmė dr. 
Alberta Carnevali ir ketu
ris kitus Demokratinio Vei
kimo partijos vadus. Jie 
kaltinami, kad planavo nu
versti esamąją Venezuelos 
valdžią.

Minimoji partija yra už
drausta valdžios jau nuo 
1948 metų. Valdžia bijo, 
kad Demokratinis Veikimas 
nelaimėtų atein a n č i u o s e 
rinkimuose; todėl medžioja 
jo vadus.

Venezuela yra Pietinės 
Amerikos respublika.

Pulk. McCormick ragina 1 
sustabdyt žudynes Korėjoj

Washington. — Puikiniu-' 
kas Robertas R. McCor
mick kalbėjo metiniame 
Verslo Tarybos susirinki
me, kad Trumano valdžia 
turėtų sustabdyt bergždžią- 
žudymą amerikinių berniu-’ 
kų korėjiniame kare.

Republikoųas McCprmick, 
leidėjas Chicago Tribune ir 
Washingtono Times-Herald 

1 dienraščių ,sakė, kaip da- 
, bar kariaujama, tai nema
tyt jokio galo karui Korė
joje.
Pranciškonų Darbininke prašo 
Pinigų.

“Sielovada” randasi Vo
kietijoje. Ją vairuoja Tėvas 
Alfonsas Bernatonis.

“Sielovados” misija šimtu 
procentų jėzuitiška.

Belaisviai kalba per 
Šiaur. Korėjos radiją
Peking, Kinija. — Kinijos 

liaudies radijas paskelbė 
sąrašą belaisvių ameriko
nu, kurie per šiaurinės Ko
rėjos radiją kasdien kalbės 
per savaitį. Jie šaukia A- 
merika ištraukt savo ka
riuomenę iš Korėjos, ir 
praneša, kad Šiaurinės Ko
pėjos valdžia žmoniškai 'el
giasi su belaisviais.

Tarp tų radijo kalbėtojų 
yra leitenantai Robert Ho
well, Charles Howard, Ed
ward Lyles, saržentai Ro
bert Shaw, Otis Thomas ir 
ilga eilė kitų.

Japonijoj suimta 45 
vadinami “šnipai”

Tokio, Japonija. Areštuo
ta 45 japonai ir korėjiečiai 
kaip tariami "sovietiniai 
šnipai.”

Jau prasidėjo teismas 
prieš 18, kurie kaltinami, 
kad kurstė gyventojus prieš 
okupacinę Amerikos ka
riuomenę Japonijoje. ‘

Vakarinio Berlyno majoras 
sako, Sovietai vengia karo
Berlin. — Vakarinės Ber

lyno dalies majoras social
demokratas Ernst Reuter 
tvirtino, kad Sovietų Sąjun
ga nepradės karo. Reute- 
ris spėjo, kad jeigu Ame
rika ir kiti vakariniai kraš
tai "kiečiau spustelėtų,” tai 

; gal Sovietai "atsisakytų ir 
nuo kai kurių jau turimų 
savo laimėjimų.”

Vakarinio Berlyno majo
ras taip pat kritikavo an
glus - amerikonus, kad jie 
neturi jokios aiškios politi
kos; sakė:

“Niekas tikrai nežino, ko 
Jungtinės Valstijos nori ir 
kur jos eina.”

Washington. — Valdžia 
nu€mė kainų kontrolę nuo 
barškučių gyvačių (rattle
snakes} mėsos.

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 
ačiū!

Spaudos medžiaga neišpasakytai brangsta. Mūsų 
prenumerata už dienrašti yra ta pati, kai]) daug metų 
atgal buvo nustatyta. Todėl aukų būtinai reikia, kad 
užtikrinus dienraščio gyvavimą.

Dabartiniu laiku vėl siuntinėjame pranešimus tiems 
skaitytojams, kurių prenumerata jau pasibaigus. Pra
šome atsinaujinti ir pagal išgale paaukoti.

Laisvės Administracija

Indijos seimas džiaugiasi 
kviečiais iš Sovietų.

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Jaw. Nehru 
pranešė savo šalies seimui, 
jog padarė sutarti su So
vietų Sąjunga dėl grūdų 
pristatymo Indijai. Seimas 
karštais delnų plojimais ir 
džiaugsmo šauksmais svei
kino šia sutarti. ** C f

Susitarta, kad Sovietai 
tuojau parduoda Indijai; 
50,000 tonų kviečiu už pini-1 
gus, o toliau suteiks 450,000 
tonų grūdu mainais už įvai
rias medžiagas iš Indijos. 
Laivai jau gabena Indijai 
Sovietinius kviečius. „

Nehru, tačiau, raminda
mas Ameriką, sakė, Indija 
niekam neduos atominių

savo medžiagų mainais už 
maistą.

Amerikiniai koresponden
tai rašo, kad Sovietu val
džia, greitai susitardama 
pateikti Indijai grūdų, "už
bėgo Amerikai už akiu” ir 
sudavė smūgi politinei ame
rikonų įtakai Indijoj .

Kalbėtojai Indijos seime 
pareiškė nusivylimą, kad

.Jungtinių Valstijų Kongre
sas taip ilgai suklampino 
prez. Trumano siūlymą 
duoti 2,000,000 tonų kviečių 
milionams alkanų indų. Jie 
taipgi’ piktinosi, kad Ame
rikos kongresmanai ir sena
toriai savo kalbomis įžei
dinėjo Indiją.

Pavarytas ir i areštuotas 
Panamos prezidentas Arias

Panama City.—Panamos 
seimo nutarimu, tapo pava
rytas ir areštuotas prezi
dentas - diktatorius Arnul- 
fo Arias .

Jis su šihitais savo šali
ninkų prezidentiniame pk- 
lociuje per 4 valandas gynė
si, šaudant į apgulusius pa
lečių piliečius ir policiją.

Policija su kulkosvai
džiais, 'bombomis ir šautu
vais, pagaliaus, įsiveržė į 
palocių ir privertė pasiduo
ti Ariją ir jo sėbrus.

Kautynėse buvo užmušta 
9 asmenys ir sužeista kelios 
dešimtys.

Seimas paskyrė vice-pre- 
zidentą AL Arosemeną pre
zidentu. Aukščiausias Teis
mas patvirtino paskyrimą.

Arias pereitą pirmadienį

liepė seimui išsiskirstyti ir 
panaikino demokratinę 119'46 
metų konstituciją. Sakė ,jog 
tuo būdu "apsaugos šalį 
nuo komunizmo.”

Prieš tą diktatorišką A- 
rijo žygį tuoj aus sukilo stu
dentai ir tūkstančiai kitų 
panamiečių. Valstybinės po
licijos vadas pulk. Ant. Re- 
mon taipgi parėmė sukilė
lius : Per pradines riaušes 

I tada buvo užmušta 3 asme
nys ir sužeista 110.

Panama yra Vidurinės A- 
merikos respubliką su 28,- 
575 ketvirtainių mylių plo
to ir 622,600 gyventojų.

Washington. — Generolas 
A. C. Wedemeyer prašė pa- 
liuosuot jį iš armijos tarny
bos.

Korėja, geg. 11. — Ame
rikonu tankai ir šarvuoti 
automobiliai v a k ariniame 
fronte pasiekė M u n s a n 
miestą, 20 mylių į šiaurę 
nuo Seoulo, Pietinės Korė
jos sostinės, bet pasitraukė 
atgalt kai pamatė dideles 
šiaurinių Korėjos liaudinin
kų ir kinų jėgas.

Jankių žvalgai prasiver
žė 8 mylias į šiaurę nuo Ui- 
džongbu, pasiekdami vietas 
už 12 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės.

Kapyongo srityje, viduri
niame fronte, šiauriniai ko
rėjiečiai, naudodami daug 
priešlėktuvinių patrankų,

smarkiai šaudė ‘ į ameriki
nius bombanešius.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
jų padėjėjai kinai jau kie
čiau priešinasi ameriko
nams visudse frontuose. Jų 
žvalgai taipgi veržiasi pro 
amerikonų pozicijas.

Amerikonų komanda įžiū
rėjo, kad šiauriniai korėjie
čiai ir kinai subūrė dideles 
jėgas savo ofensyvui pa
naujinti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai nukovė, 
sužeidė bei suėmė dar 1,200 
amerikonų ir jų talkininkų 
ir nušoyė 5 amerikinius lėk
tuvus.

Korėjos veteranai jau 
taipgi pripažįstami
Washington. — Kongre

sas, pagal prez. Trumano 
pasiūlymą, vienbalsiai už- 
gyrė bilių, kuris suteikia 
tokias pat gydymo ir pen
sijų teises korėjinio karo 
veteranams.

Amerika nėra paskelbus 
karo prieš Šiaurinę Korė
ją. Tą karą Trumanas va
dino tiktai “policiniu veiks
mu,” o ne karu. Todėl li
gonines iki šiol atsisakė 
priimti sužeistus korėjinius 
veteranus. 

/ -------- -

Anglija taip pat 
užgina Kini jai gumą
London. — Anglijos val

džia pasidavė spaudimui iš 
Amerikos pusės ir uždrau
dė anglams ir jų koloni
joms - pardavinėti gumą 
(robą) liaudiškajai Kinijai.

Anglų valdžia taip pat su
sitarė su Amerika užgint 
bent -kokių naudingų Kini
jai daiktų pardavinėjimą.

Marshall žada neįleisti 
Kinijos į Jungt. Tautas
Washington. — Apsigyni

mo sekretorius gen. George 
Marshall užreiškė Senato 
komitetams, kad Amerikos 
valdžia "niekuomet nesu
tiks įleisti” • Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungtines 
Tautas; Jis taipgi žadėjo 
apginti Čiang Kai-šeko ki
nam tautininkam Formozos 
salą nuo Kinijos komunis
tų.

Jungt. Tautų nuostoliai 
Korėjoj per savaitę

✓ d—........—
Tokio. Šiaurinės Korė

jos liaudininkų radijas pa
skelbė, jog per pirmąją pa
vasarinio ofensyvo savaitę 
(balandžio 22-30) šiauriniai 
korėjiečiai ir kinai užmušė 
bei sunkiai sužeidė -16,886 
amerikonus. ir jų talkinin
kus. • 4 •

Siūloma Penkių 
Didžiųjų sueiga

Washington.— Susirinkęs 
Nacionalis Komitetas Ke
liams į Taiką priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja:

Sušaukt Jungtinių Valsti
jų, Anglijos, Sovietų Sąjun
gos, Franci jos ir Kinijos. 
Liaudies Respublikos vy
riausių vadų konferenciją 
ir taikiai spręst ginčijamus 
klausimus:

Baigti Korėjos karą; tai
kytis su Kinijos Liaudies 
Respublika; sulaikyti vaka
rinės Vokietijos atginklavi- 
mą; mažinti ir minimų Pen
kių Didžiųjų valstybių apsi
ginklavimą.

Susirinkimui pirminin
kauja protestantų vysku
pas W. J. Walls ir Emily 
Grene Balch.

Kalbėjo Chicagos Univer, 
siteto profesorius Robert 
Havighurst, kun. John B. 
Thompson ir kiti /švietė
jai bei religiniai Vadai.

Anglai užgrobė amerikinius 
(rokus Hong Konge
t ■ I !■■■*

Hong Kong. — Iš Indi
jos buvo pergabenta 51 
amerikinis auto - sunkveži
mis į Hong Kongą tam ti
kriems biznieriams.

Anglų valdžia Hong Kon
ge užgrobė tuos sunkveži
mius, nes nužiūrėjo, kad 
biznieriai būtų persiuntę > 
juos į Kinijos Liaudies Res
publiką.

MIRĖ GEN. ULRICH, 
SOVIETŲ TEISININKAS

Maskva. —' Mirė genero
las Vasilius V. Ulrichas, . 
įžymus sovietinis teisinin
kas, 62 metų amžiaus. Jis 
plačiai pagarsėjo ypač kaip 
teismų pirmininkas prieš 
trockistus, Sovietų vyriau
sybės priešus.

Ulrichas gimė Rygoje. 
Įstojo į Bolševikų Partiją . ! 
1910 metais ir veikliai da-•• 
lyvavo pergalingoje sovieti- , 
nėję revoliucijoje.
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MOTINOMS PAGERBTI DIENA
Rytoj, gegužės 13 diena y va skiriama molinai pa- 

. gerbti diena.
Visame krašte bus ruošiami mitingai, pobūviai moti

nai gerbti.
Vaikai specialiai bandys pagerbti motinas visur, nes 

tai.motinų diena.
Žinomu, motina gerbti reikia visuomet, — kiekviena 

diena turi būti motinai pagarbos reiškinio diena.
Kuomet šalis skelbia motinai gerbti specialia dieną, tai 

tenka paklausti: ar užtenka tik įsakymo, kad tą, speci
alią dieną, vaikai gerbtų savo motinas?

Žinoma, ne!
Vyriausybes ir mūsų šalies visos jėgos turėtų būti nu

kreiptos i tai, kad motina,-jauna ar sena,—turėtų būti pa
gerbta. Bet tik gražaus tam žodžio neužtenka: reikia, 
kad moliną būtų aprūpinta ir medžiaginiai, kad josios 
būvis būtų žmoniškas, kad motina, auklėjanti šeimą ar 
jau išauklėjusi, jaustųsi aprūpinta būtinais gyvenimo 
reikmenimis, kad ji neskurstų ir nebadautų, kad jai 
netektų sielvartais sveikata ardyti.

Betgi rasime milijonus motinų skurde gyvenančių.
Rasime tūkstančius motinų, sielvartaujančių dėl savo 

sūnų, žuvausiu Korėjoje.
' Rasime milijonus motinų, besirūpinančiu dėl savo sū
nų' ateities, dėl vis grūmojančio naujo karo, kuris ga
lėtų praryti jų vaikus.

Arba paimkime tokį dalykėlį: koks džiaugsmas bus 
Motinų. Dieną našlei, Mrs. Rosalee McGee, keturių kū
dikių motinai, kurios vyras ir vaikų tėvas tapo nužu
dytas gegužės 8 dieną Mississippi valstijos kalėjimo 
elektros kėdėje?'

Ne tik viena McGee—yra ir daugiau negrių motinų, 
kurių vaikai ar vyrai tapo legaliai ar nelegaliai užmušti 
be jokios aiškiai įrodytos kaltės!

* Jūs, sūnūs ir dukros, kai ryto] gerbsite savo motinas, 
—gražiu žodžiu ar dovanėle,—prisiminkite tai, kas aukš
čiau' pasakyta.
• .Prisiminę, darykite viską, kad būtų pagerbtos visos 
motinos!

• Nes jūsų motina nebus laiminga, jei tūkstančiai ar 
milijonai kitų motinų kęs baisią nedalią, sielvartą, 
skurdą!

Willie McGee sudegintas 
elektros kedėje. Mississip
pi valstijos viešpačiai at
keršijo. Prieš keletą savai
čių kitoje valstijoje septyni 
jauni negrai panašiai buvo 
nužudyti.

Kaltinimas: Jis ir jie 
“kėsinosi” ant baltos mote
riškės. Už tai mirtis. Bet 
visoje Mississippi valstijos 
istorijoje nė vienas baltas 
vyras už tokią pat nuodė
mę nėra užmokėjęs savo 
gyvastimi. Jau nekalbant 
apie tai, kad McGee kaltu
mas nebuvo rimtai įrodytas 
ii’ kad milijonai žmonių yra 
įsitikinę, kad jis buvo visiš
kai nekaltai sufrėmuotas ir 
nužudytas, kiekvienam aiš
ku, jog toje valstijoje tei
singumas reiškia du daly
ku : vieną baltiems, kitą 
juodiems.

Kaip ir kodėl dažnai pie
tinėse valstijose tie moterų 
“išprievartavimai” atsiran
da? Kodėl jie panaudoja
mi prieš negrus?

Todėl, kad kas gi paisytų,
■ jeigu balta moteriškė pasi
skųstų policijai ir visuome
nei, kad ant jos užpuolimą

■ padarė toks ir toks baltas 
| vyras? Pietinėse vąlstijo- 
ise, kur lytiniai santykiavi- 
! mai daug palaidesni, negu
pas mus šiauriečius, į to
kius moterų skundus mažai 
kas dėmesio tekreipia. Kas 
kita, jeigu kuri surinka, 
kad ją buvo užpuolęs ne
gras, arba net keletas jų. 
Tada jau sudreba visi pie
tūs. Tada ant kojų pakyla 
visos “teisingumo” ir “do
rybės” pajėgos. Niekam 
neberūpi suradimas tikrojo 
kaltininko arba patikrini
mas skundo teisingumo'. 
Kam čia svarbu, kad gal to
ji moteriškė tam tikrais iš- 
rokavimais iš savo galvos 
išlaužė tokį skundą?

O kad taip dažnai atsitin
ka, kad labai dažnai tie

SĄŽINE—BRANGI
Ben Gitlow, kuris šiuo metu liudija prieš komunistų 

partiją mccarraniniam komitetui Washingtone, už savo 
darbą gauna'sidabrinių $50 per dieną. Be to, jam duo
dama $9 kasdien “išlaidoms” ir apmokamos, visos ke
lionės lėšos.

Kai Gitlow kadaise buvo komunistiniame judėjime, 
spėjame, jog ne kartą jam teko gerokai pagalvoti, kur 
gauti 5 centus (tuomet restoranuose kavos puodelis dar 
buvo 5 centai), kad galėtų nusipirkti kavos puodelį.

Šiandien Ben Gitlow—aa!...
Pasaulio humanistai, rašytojai visuomet sakydavo ir 

sako: brangiausias asmens turtas—sąžinė.
Tai patvirtina ir šis faktas: žiūrėkit, kiek jis, par

kuodamas sąžinę, už ją gauna!

Menševikai klerikalų 
tarnyboje

Visiškai netikėtai man į 
rankas pateko1' Chicagos ba
landžio 24 dienos Naujie
nos. Paskaičiau ir nuste- 
baus tokiu baisiu lietuvių 
menševikų pataikavimu kle
rikalams. Jau bloga tas, 
kad tame laikraštyje nieko 
kritiško nebeužeisi klerika
lų adresu. Bet tiesiog kok
tu, kai paskaitai paties re- 
daktoriaus atvirus pačios pasibaigė ir negirdėt, kad 
katalikų bažnyčios ir kru-1 tarp katalikų kas norėtų tą

į Josephine Baker Detroito Teatre
y Fox teatras, Detroite, pilnas publikos .

Ji nekantriai laukia pasirodant žymiosios negrų ar- 
- tišteš, Josephine Baker.

. ’Štai ir’ji, Miss. Baker.
U Aplodismentai, ^plojimai.

Bet artistė rimtai susikaupusi, nesišypso,—kas tai

&• Ji artinasi prie šviesų, prie -estrados krašto. Ji, pa
galiau, prabyla:

“Jie užmušė mano tautos yįeną narį, Willie McGee. 
it • Jis buo užmuštas elektros kėdėje. Aš esu labai susijausi- 

dinusį dėl savo žmonių, taip, kaip jūs būtumėte susijau- 
p dinę dėl savųjų...”

Artistė-aktprė kalbėjo per dešimt minučių publikai,— 
mirtinoje tyloje susikaupusiai publikai. Ji kalbėjo apie 

' Willie McGee.
Josephine Baker buvo atsivežusi į Detroitą McGee 

žmoną (dabar jau našlę), Mrs. Rosalie McGee. Artistė 
apmokėjo jielaimingosios moters ir kelionės lėšas. Miss 
Bąker dėjo didžiausių pastangų negrui išgelbėti iš bu-

Į delio nagų. • '
WDeja!... .

Kaip neimsi, šis artistės žygis—didelis, žmoniškas žy- 
®įgis. '

. Bet, sako pranešimai iš Detroito, to miesto komer
cinė spauda nematė reikalo apie jį nei žodžiu prisiminti 
sąvo ^kiltyse! ’

* m. * . t
'— .. .-.-r---------------------------------- - --------------

lonsky tariasi su advokatu Popper laike apklausinėji
mo Kongresiniam Neamerikinės Veiklos Komitete. 
Jis atsisakė komitetui atlikti politinę išpažintį. Deši
nėje pusėje rašytojas Edward Dmytryk, kuris nese
niai atsisėdo kalėjiman už atsisakymą tam komitetui 
išduoti savo politines pažiūras, bet dabar sutiko būtį 
savo kolegų išdaviku ir komitetui išdavė jų visų pa
vardes.

“baltų moterų” išprievarta
vimai būna tam tikrais, iš- 
rokavimais iškepti, tai tu
rime tiek ir tiek įrodymų. 
Vienas pasirodė šiomis die
nomis. Jį patiekė Georgu- 
jos valstijos sostinės laik
raštis “Atlanta Constitu-. 
tion” gegužės 1 dieną. Ten 
galėjo kilti ir beveik iškilo 
baisi ablava prieš negrus. 
Darban jau buvo paleisti vi
si baltieji chuliganai, visos 
kriminalistinės patamsės.

Laikraštis rašo: Polici
ja gavo telefonu praneši
mą nuo vienos tik 16 metu 
vieno vyro žmonos, kad ją 
net du negrai, eks - kariai, 
užpuolė tuščiame miesto lo- 
te ir išgėdino. To ir už
teko. Visas miestas ir visa 
apylinkė sujudo.

Policija pribuvo pas mo
teriškę. Atsirado vienas 
kitas detektyvas, kuris pra
dėjo rimčiau ją apklausinė
ti. Kaip čia buvo, kaip at
sitiko? Jie pastebėjo, kad 
jos toje baisioje istorijoje 
atsiranda netikslumų, spra
gų, * neaiškumų. Pagaliau 

(moteriškė pasidavė: “Oh, 
i well,” sako, “buvau susipy- 
| kusi su savo vyru ir nu
sprendžiau namus palik- 

I ti...” Ir sugalvojus ji šį pla
ną, kad išgarsėti, kad “at
keršyti savo vyrui.”

Jos sugedusi sąžinė leido 
jai iškepti baisią istoriją ir 
apkaltinti be jokio pagrin
do negrus.

O jeigu ji būtų nepakei
tus savo minties ir nepasi
sakius, kad tas dviejų ne- 

I grų užpuolimas ant jos ir 
jos išprievartavimas, yra 
jos pačios nesveikos'galvos 
išmislas, padaras?

Būtų nauja byla. Gal net 
visas tuzinas jaunų • ne
grų būtų už geležinių gro
tų ir lauktų mirties—jei ne 
linčininkų gaujos rankose, 
tai linčininkų teismo ran
kose.

pavičinių klerikalų garbini
mus. Tiesa, kadaise kataįi- 
kų bažnyčia ir klerikalai 
buvę pikti ir nedori, bet... 
bet, sako Naujienos:

“Bet tai praeitis, šian
dien Katalikų Bažnyčia ne
skelbia ginkluotų žygių pa
gonį! ir netikėlių kraštams 
užkariauti. Inkvizicija bei 
‘heretikų’ deginimas seniai 
pasibaigė ir negirdėt, kad

DOTNUVA, vas. 15 d.' — 
“Aušros” kolūkis — vienas iš 
stambiausių Dotnuvos rajone. 
Savaime suprantama, jog į- 
dirbti vjsą žemę arkliniais į- 
rankiais, be šiuolaikinės tary
binės technikos jokiu būdu 
nebūtų įmanoma.

MTS mechanizuotąja jėga 
naudojamės ir anksčiau, iki 
kolūkių sustambinimo. Tačiau 
smulkūs brigadų sklypai, dar
bo jėgos stoka kolūkyje, ypač 
naudojant galingą kuliamąją 
bei kitas stambias mašinas, 
trukdė pilnutinai pasinaudoti. 
MTS technika, stabdė eilės 
agrotechnikos priemonių pia- 
tų pritaikymą. Tik kelių kol
ūkių susijungimas j vieną 
stambią žemės ūkio artelę at
vėrė plačiausius galimumus 
visapusiškai pasinaudoti MTS 
teikiama pagalba. Pereitais 
metais MTS traktoriai Įdirbo 
apie 1,200 ha, kolūkio žemės. 
500 ha ploto pritaikytas kom
pleksinis darbų mechanizavi- 
mas. Tik dėka MTS teikiamos 
pagalbos pernai kolūkis laiku 
ir pavyzdingai atliko sėją, iš
augino gausų derlių. Ten, kur 
že;mę dirbo išimtinai MTS 
mašinos, grūdinių kultūrų der
lius siekė 20 centnerių iš hek
taro, t. y. 30 procentų viršijo 
bendrąjį kolūkyje gautą der
lių. Kompleksinis žemės dar
bų mechanizavimas, ypač Į- 
dirbant pūdymus, pasireiškė 
kaip rimta priemonė kovai su 
piktžolėmis.

Didelius sunkumus pranaša
vo derliaus nuėmimas. Bet - ir 
čia išvadavo mus iš sunkios 
padėties Dotnuvos MTS me
chanizatoriai.. Atvykęs į kol
ūkį kombainas per dieną nu
imdavo ir iškaldavo po 20 
hektarų javų. Tokiu būdu vie
nas kombainas pavaduodavo 
30 — 40 kirtėjų ir tiek pat 
griebėjų. O tokiu metu, kaip 
derliaus nuėmimo laikotarpiu, 
turėti papildomai tokią gau
sią jėgą itin daug padeda nu
imti derlių laiku ir be nuosto
liu, c-

Nuimant linų derlių kolūkis 
pasinaudojo naujausios kons- 
trukc. linų rovimo sudėtinga 
mašina, ši mašina pavaduoda
vo mums kasdien apie 50 dar
bininkų. Daug padėjo Dotnu
vos MTS organizuojant kūli
mą. Atvykusi į kolūkį “MK- 
1100” galinga kuliamoji pri
kaldavo per dieną po 8 — 11 
tonų grūdų, o organizavus 

baisią viduramžių įstaigą 
atgaivinti.

“Katalikų partijos Euro
pos šalyse, aplamai imant, 
stoja už demokratiją ir so
cialines reformas. Lietu
viai krikščionys demokra
tai kovoja už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Kai 
Lietuva buvo laisva, jie rė
mė gana radikalią žemes 
reformą ir demokratinę 
valstybes konstituciją.”

Atviras ir bjauresnis juo
dojo klerikalizmo garbini
mas sunku beisivaizduoti. 
Netgi nukniaukiama ta 
nuoga istorinė tiesa, kad 
Lietuvos klerikalai, Myko
lo Juodojo (Krupavičiaus) 
vadovaujami, kardu ir pei
liu padėjo Smetonai ir Ple
chavičiui 1926 metų gruo
džio men'esį nuversti liaudi
ninku ir socialdemokratu V t . v
valdžią ir įvesti Lietuvon 
kruviną fašistinę diktatū
rą. 1 Netgi nuo Naujienų 
skaitytojų paslepiamą ta 
tiesa, kad šiandien pat per
dėm ir visur katalikų baž
nyčios dvasininkija eina 
ranka rankon su pačiais 
kruviniausiais ir žiauriau
siais fašistiniais valdovais. 
Kas gi šiandien Ispanijoje 
palaiko diktatorių Francis
co Franko, jeigu ne kata
likų dvasininkija? Kas gi 
šiandien taip pasiryžusiai 
darbuojasi už naują pasau
linį kąrą čia pat Amarily
je,' kąįp katalikų dvasinin
kija? t Pilietis. .

darbą dviem pamainomis, kū
limas paspartėja beveik dvi
gubai. Dėka MTS pagalbos 
kolūkis vienas iš pirmųjų ra
jone atliko valstybinius grūdų 
pristatymus, anksti iškūlė sėk
linių sklypų derlių ir da>’ 
Naujųjų metų^išvakarėse pil
nutinai sudarė sėklų fondus 
pavasario sėjai.

Mašinų - traktorių stotis 
daug padėjo Įsisavinant nau
jas žemes, didinant sėjamuo
sius plotus. Vien pernai stoties 
mechanizatoriai išarė ir Įdir
bo ilgą laiką be naudos stovė
jusį dirvoną ir pasėjo linus, 
buvo pasiektas gana aukštas 
linų derlius. Kiekvieno ha pa
sėlis davė po 4 centnerius 
aukštos kokybės linų pluošto 
ir tiek pat sėmenų. Taip pat 
MTS padėjo išarti ir sukultū
rinti apie 50 hektarų pelkėtų 
dirvų, šiais metais jos bus ap
sėtos kultūrinėmis žolėmis, ir 
bus užveista gera ganykla.

Įsitikinę, kokią didelę reikš
mę turi žemės ūkio darbų me
chanizavimas, mes stengiamės 
Įsigyti kuo daugiau ir nuosa
vos kolūkinės technikos. Da
bar “Aušros” kolūkis turi 7 
motorus, 5 kuliamąsias maši
nas, 5 sunkvežimius ir daug 
kitų žemės ūkio mašinų, ši 
technika žymiai padeda atlie
kant Įvairius žemės ūkio dar-, 
bus, kovojant u'ž darbo našu
mą ii- darbo kokybę. Ryšium 
su sparčiu gyvulininkystės iš
vystymu, nutarta mechanizuo
ti gyvulininkystės fermas. 
Dabartiniu metu MTS mecha
nizatoriai įrengia kolūkio gy
vulininkystės fermose auto
matinio girdymo ir automati
nio karvių melžimo agregatus.

Vadovaudamiesi nutarimo 
dėl priemonių Lietuvos TSR 
žemės ūkiui toliau išvystyti 
iškeltaisiais uždaviniais, kol

Visa Lietuvos gamyba
pagal

Nebereikia niekam aiš
kinti, jog socialistinė pra
monės gamyba vedama pa
gal iš anksto išdirbtą ir 
priimtą planą. Be planin
gos gamybos socialistinė 
ekonomika negalimas daly
kas. Socialistinės ekonomi
kos širdis yra planingumas 
pramonėje.

Bet kaip su žemės ūkiu? 
Ar iš viso yra galimas koks 
nors planingumas žemės 
ūkyje? Jeigu mes turime 
mintyje kapitalistinį žemės 
ūkį, tai planingumas nega
limas. Nėra tokios kapita
listinės šalies, kurioje net 
būtu rimtai bandoma žemės 
ūkio gamybą vesti pagal 
planą.

Kas kita, kai prieiname 
prie socialistinio žemės 
ūkio, kolektyvinio žemės 
ūkio. Paimkime Lietuvą. 
Jos kolektyvinis žemės ūkis 
tebėra palyginti jaunutis, 
bet jis jau tvirtai pagrįstas 
planingumu.

Vilniaus Tiesa rašo:- >
“Kaip ir visas mūsų so

cialistinis šalies liaudies 
ūkis, kolūkiai vysto savo 
gamybą pagal iš anksto pa
ruoštą planą. Kolūkio ga
mybinis planas, sudarytas 
pagal valstybinį planą liau
dies ūkiui išvystyti, yra di
delė jėga plečiant ir stipri
nant artelės visuomeninį 
ūkį.” 

Tiesa paduoda tuo svar- teisinga ir demokratiška.
biu reikalu Stalino pareiš
kimą. Stalinas pasakęs:

“Kolūkis yra stambus 
ūkis. Bet stambaus ūkio 
negalima tvarkyti be plano. 
Stambus ūkis žemdirbystė
je, apimąs šimtus, o kar
tais ir tūkstančius kiemų, 
gali būti tvarkomas tik pla
ningai vadovaujant.”

ūkio nariai vieningai nutarė 
pasiekti, kad 1951 metais kol
ūkyje būtų atlikta 50 proįęjj- 
tų visų-darbų mechanizūotu 
būdu. ' k, f

F. Barauskas
Dotnuvos rajono “Aušros” 

kolūkio pirmininkas.

ŽINIOS IS LIETUVOS
|Vaikų lopšelių statyba

VILNIUS, kovo 2d. — Va
sario 26 d. naujas vaikų lop
šelis atidarytas Vilniaus mies
to Dzeržinskio rajone. Nauja 
vaiku Įstaiga, dvyliktoji res
publikos sostinėje, pastatyta 
pagal tipinį projektą. Tai — 
dviejų aukštų pastatas su švie
siais žaidimų , miegamaisiais 
ir valgomaisiais kambariais^ 
voniomis, dušais, karštu ir ^al
tu vandeniu. Įrengtos atviros 
verandos, kuriose jaunieji vil
niečiai miegos gryname ore.

Baigiamas statyti 80 vietų 
vaikų lopšelis Vilniaus miesto 
Stalino rajone.

—o—
Senų paveikslų restauracija

Vilniaus dailės muziajujė. 
restauruojami seni Lietuvoj 
dailininkų paveikslai, šiam 
darbui vadovauja P. Gudyttias, ' 
Įgijęs dailės kūrinių restaura
toriaus specialybę pokariniais 
metais Maskvoje.
• Pernai Gudynas restaura
vo XVIII — XIX amžių dro
bes. Jų tarpe yra K. Rusecko, 
P. Joteikos, K.’ Ripinsko, A. 
Reimerio, J. Rustemo kūri
niai. Dabar atliekama sudėtin
ga 7 senų paveikslų restaura
cija. Tai — XVI — XVIII am-. 
žiuose nutapyti paveikslais Ei
lės šių kūrinių autoriai nėra 
žinomj.

GARSINKITeS LAISVĖJ!

planą ,
Toliau Tiesoje skaitome:
“Respublikos priešakiniai 

kolūkiai įgijo nemažą paty
rimą sudarant gamybinius 
planus ir gamybinę užduo
tį brigadoms, grandims, 
fermoms. Įtraukdami į pla
nų paruošimą kolūkinį ak
tyvą, sumaniai naudoda
miesi žemės ūkio specialis
tų pagalba, šie kolūkiai pa
rengia gerai apgalvotus, re
alius planus, kurie yra kol
ūkio darbo programa vi
siems metams.”

Svarbu štai kas pabrėžti: 
Kolūkiams planai neateina 
iš viršaus. Juos paruošia 
patys kolūkiečiai. Tiesa ra
šo:

“Yra visa eilė kolūkių, 
kurie jau paruošė, gamybi
nius planus ir, patvirtinę 
juos kolūkiečių visuotiniuo
se susirinkimuose, pristatė 
rajono vykdomajam komi
tetui . Šie kolūkiai rūpėsi 
tingai išadškino savo galk 
mybes ir, remdamiesi anks
tyvesniųjų metų rezultatais, 
didina gamybinius įsiparei
gojimus.” ■

Vadinasi, kolūkio planas 
neišeina iš kolūkio į aukš
tesnę instanciją tol, kol vi
suotinis kolūkiečių susirin
kimas jo neapsvarstė ir ne
užtvirtino. Kiekvienas kol
ūkietis, tuo būdu, turi teisę1 
ir progą pridėti savo nuo
monę.

Tai be galo svarbu. Tai

Toks planavimas pakelia 
kolūkiečių susipratimą ir 
atsakomybę. Kolūkio pla
nas tampa visų kolūkiečių 
reikalu. ‘ /

Socialistinis liaudies 
tiek pramonėje, tiek yem- 
dįrbystėje, remiasi liaudies 
sąmdningumu ir aktyviska
mu. Aipęrikonas.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)* -$est, peg.-May 42, 1951
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ARMĖNŲ POETAS JURGIS EMINAS
APIE RAŠYTOJA PETRĄ CVIRKA

1946 metų vasarą iš Maskvos mane 
pasiuntė į Pabaltijo respublikas susipa
žinti su jų literatūra. Pirmiausia aplan
kiau Lietuvą. Kol važiavau iš aerodromo 
į miesto centrą, aš godžiai stebėjau 
Vilnių ir jo griuvėsius. Atvažiavęs nuė
jau į Rašytojų Sąjungą pas P. Cvirką, 
nes turėjau laišką (iš TSRS Rašytojų 
Sąjungos padėti susipažinti su respubli- 

. ka ir jos literatūros klausimais) Cvir
kos vardu. Cvirkos Vilniuje nebuvo, ir 

■ jis atvažiavo tik po kelių dienų. Nepra
šyto svečio teisėmis aš įsikūriau jo kabi
nete ir pradėjau savo darbą. Sunku pa
sakyti, kodėl, bet iš pirmo žvilgsnio pa
birose labai artima Lietuva, Vilnius, jo 
gatvės, istorija, literatūra, žmonės... 
Ar ffali žmogus joje surasti tėviškės jau
smą?, bet man rodosi, kad Lietuva taip 
pat Armėnija, tolima, kol kas nepažįs
tama, tačiau Armėnija...

Nors Cvirkos ir nebuvo mieste, bet su 
kuriuo iš jų rašytojų kalbėjau, visada 
pokalbis lietė ir jį: ką jis išvažiuodamas- 
kalbėjo, kur išvažiayo, ką darytų, jei čia 
būtų. Apie Cvirką kalbėjo su pagarba 
net tie, iš kurių pokalbių jautėsi, kad jie 
jo nemyli. Maskvoje taip pat Rašytojų ' 
Sąjungoje ir almanacho “Družba Naro- 
dov” redakcijoje aš daug kartų girdėjau 
apie Cvirką, jis, man atrodė kažkoks ne
pasiekiamas. Smetonos fašistinės dikta
tūros laikais jis buvo vienas iš žurnalo 
“Trečias Frontas” organizatorių ir va
dovų; jo knygos dar prieš tarybinės san
tvarkos įvedimą buvo spausdinamos Ta
rybų. Sąjungoje, jis Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos pirmininkas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos depu
tatą^ ir tt., o aš ramiai guliu jo kabine
te — koks drąsumas!

Pagaliau Cvirka parvažiavo!
Priešingai mano įsivaizdavimui, jis 

pasirodė toks paprastas ir mūsų pažintis 
tokia nevaržoma, kad man net sunku 
prisiminti, kaip praėjo pirmas susitiki
mas/ Prisimenu tik, kad valandai praė
jus po mūsų susipažinimo, mes jau, kaip 

. seni pažįstami, plekšnojome vienas ki
tam per petį, juokavome, kalbėdami įvai
riausiom temom.
< G’al būt, viena mūsų suartėjimo prie
žastis buvo ta, kad Cvirka buvo ne tik 
jaunas, ne tik atviraširdis ir linksmas, 
bet ir ūgiu nedaug nuo manęs skyrėsi.

— Pietavote? — paklausė jis mane, 
nutraukdamas pokalbį. Aš pritariamai 
linkterėjau.

— O alaus?
— Ne.
— Nu, kaip gi taip, o aš taip ir galvo-' 

ju, kodėl kaž-kaip tai nesilipdo. Pakalbė
sime vėliau, o dabar tegyvuoja alus!
, Kada ant stalo buvo pastatyti puto- 

-jafičio alaus bokalai, aš paėmiau bokalą 
ir, reikšmingai pasižiūrėjęs į savo užra
šų knygutę, tariau lietuviškai:

— Į Jūsų sveikatą!
Iš džiaugsmo Cvirka taip stipriai su

sidaužė su manim, kad trūko bokalas. Po 
pirmojo bokalo jis, lyg ką prisiminęs, su- 
Sirūpjno ir atsiprašydamas priėjo prie 
gretimo stalo. Ilgai jis ten kuždėjosi su 
vienu tamsiaveidžiu, taurių veido bruo
žų, jaunu žmogumi ir pagaliau, kažką 
murmėdamas po nosia, sugrįžo ir mano 

|- nustebimui, pakėlęs bokalą, aiškiai ir 
sunkiai tardamas armėniškus žodžius, 
tarė: t

— Cer kenace! (į Jūsų sveikatą!)
Jo akyse buvo toks nuoširdus ir vai

kiškas džiaugsmas ir toks azartas man 
atsilyginti, kad aš neišlaikiau ir iš kar
to pasijutau nugalėtas. Aš žinojau lie
tuviškai du tris žodžius, nebuvo stebė
tina, — ketvirta diena tebuvau Lietu
voje. O jis? Vėliau jis man prisipažino, 

tuos žodžius jis paėmė iš mūsų sta
lo kądmyno “Literatūros ir Meno” re- 
daktdįriaus Jono Šimkaus užrašų knygu
tės, kuris anksčiau Maskvoje susitikda
vo su armėnų teatro žinovais VTO ju- 
bijiejaus švenčių dienomis.

Iš pirmo žvilgsnio galima buvo pagal
voti, kad Cvirka domisi viskuo, išskyrus 
literatūrą.' Bet reikėjo pamatyti jį kal
bant apie literatūrą, kad^ "suprastum, 
kaip jis įkvėptai ją pergyvendavo. Išti
sas dvi valandas, viską užmiršęs, jis pa
sakojo man apie savo gimtosios šalies li
teratūrą, pradėdamas nuo pirmosios 
spausdintos knygos iki Donelaičio poe
mos, nuo garsaus liaudies poeto Strazde
lio iki anksti mirusios Salomėjos Nėries.

— Aš norėčiau, kad viskas būtų pa
saulyje, išskyrus mirtį, — svajingai pa
sakė jis ir iš karto atitekdamas tarė:—‘ 
tačiau ne, fašistams reikėjo .. .' '     fl

Grįžtant lijo. Sėdėdami jo kabinete, 
mes ilerai kalbėjomės apie nūdienę lie
tuvių literatūrą ,ir buvo matyti, su ko-_ 
kiu nusimanymu jis šykščiomis repliko- 
mis ir vienu dviem brūkšniais tiksliai 
apibūdino gyvą kiekvieno rašytojo cha
rakterį, pradedant literatūriniais kūri
niais, ir baigiant jo politiniais įsitiki
nimais. Minutei man pasirodė, kad jis 
taip pat smarkiai gyvos prigimties, kaip 
ir aš, bet dvi nežymios detalės iškart da
vė pajusti, kiek politinio aiškumo, takto 
ir sugebėjimo giliai ir blaiviai susivokti 
visuose klausimuose tame išoriniai links
mame ir rodos net nerūpestingame žmo
guje.

Su džiaugsmu aš jam pasakiau, kad 
per labai trumpą tarybinio gyvenimo pe
riodą, kairiausias lietuvių poetų spar
nas sukūrė tiek, kiek galima buvo sukur
ti per 10-20 metų.

— Taip, bet daugelio jų maža meni
nė vertė. Viena, pašvęsti mūsų didžioms 
idėjoms, bet blogai apdoroti eilėraščiai, 
i rtuo mes labąį daug nustojame. “Gry
nojo meno” gynėjai pradės triukšmauti, 
kad, štai, menas pas juos, o pas mus 
gryna retorika. Mes turime sukurti to
kius idėjinius, įkvėptus, pilnaverčius 
dalykus, kad skaitytojas galutinai nusi
grįžtų nuo jų “gražių” ir tuščių nieka
lų.’

Vakare pas mus atėjo vertėja Susan
na Mar. Ji paprašė Cvirką išmokyti ją 
vieną lietuvišką liaudies dainelę, kurią 
ji girdėjo Dainų šventės repeticijose.

Ligi #ol skamba mano ausyse Cvirkos 
balsas (atvirai kalbant, nemuzikalaus 
žmogaus), kuris padainavo nuostabią 
“Tyliai, tyliai Nemunėlis teka” ir “Pra- 
ded aušrelė aušti,” kurią greit dainavo
me trise ir kurią išverstą į armėnų kal
bą dainuoja už stalo mūsų jaunieji poe
tai.

Iš armėnų liaudies dainų jam patiko 
“Aš pamylėjau — kitas paveržė” liūdna 
dainelė. Su įkvėpimu ir ilgai prašė mane t 
papasakoti apie Armėnijos literatūros 
istoriją, nes ją mažai tepažinojo. Užduo
dama nesibaigiančius klausimus ir ne
nurimo, kol gavo mano sutikimą, kad aš 

. parašysiu “Literatūrai ir Menui” straip
snių apie Armėniją.- Aš prižadėjau para
šyti straipsnį su sąlyga, kad jis, surin
kęs lietuvius poetus, atvažiuotų pas. mus 
į Armėniją. Cvirką prižadėjo, ir mes,, 
šiltai paspaudę vienas kitam ranką, at
sisveikinome. Atsisveikinant jis man pa
dovanojo vieną savo knygą su įprastu' 
jam juokingu užrašu:

“Mielam Jurgiui Eminui gerai at
minčiai nuo rašalinio' bendr’abutelio.” 
P. Cvirka, 20, VII, 46, Vilnius.

Mano išvažiavimo dieną Vilniaus sta
dione vyko dainų šventė dalyvaujant 
12,000 žmonių.- Paskutinį kartą pažiūrė
jęs į Gedimino pilį ir klausydamas iki 
stoties lydinčių mane nuostabių lietuviš
kų dainų, aš galvojau apie Gedimino le
gendą. Taip, neklaidinga buvo legendi
nio geležinio vilko pranašystė: Vilniaus 
ir visos išvaduotos Lietuvos balsas skam
ba nuo krašto iki krašto mūsų neaprė
piamos tėvynės ir viso pasaulio.

* * *
Vieną iš vėsių spalio dienų liūdnas ir 

išsiblaškęs aš leidausi svarbiausia Ere- 
vanio gatve, kada netikėtai prie “Intu7

Kultūros žinios iš 
' ' ' ' ! ■' ' 

Lietuvos
DARBININKŲ SANATORIJOS IR 

POILSIO NAMAI
VILNIUS. — Palangos, Lampėdžių, 

Birštono, Valakumpių sanatorijose ir 
poilsio namuose galima sutikti tūkstan
čius darbininkų. Atskiros įmonės, siek
damos, kad kurortuose atostogų metu 
pabuvotų kuo daugiau darbininkų, stei
gia nuosavus poilsio namus bei sanato
rijas;

“Kauno audinių” ir Šiaulių “Elnio” 
fabrikai turi savo poilsio namus Palan
goje, Vilniaus Eidukevičiaus vardo kom
binatas—Valakumpiuose, Vilniaus “Le
lijos” siuvimo fabrikas — Pavilnyje. 
Įsteigtos Eidukevičiaus vardo avalynės 
kombinato ir “Inkaro” fabriko sanato
rijos. Dešimtys įmonių steigia vasaros 
pionierių stovyklas savo tarnautojų ir 
darbininku vaikams, c.

Šiais metais bus pastatyta eilė naujų 
poilsio namų. Vilniaus Dzeržinskio var
do tabako fabrikas, “Spartos” fabrikas 
ir eilė kitų savo lėšomis išnuomoja ku
rortuose vasarnamius ir apgyvendina 
juose savo darbininkus.

2,500 DRAMOS RATELIŲ
Vilnius. — Respublikiniai liaudies kū

rybos namai pateikė žinias apie meno 
saviveiklą respublikoje. Šiuo metu Lie
tuvoje yra 2,500 dramos, 400 liaudies 
šokių ratelių ir 470 chorų. Šiuose kolek
tyvuose.suburti dešimtys tūkstančių me
no mėgėjų.

JAUNI PIANISTAI
Šiauliai. — Kiekvieną vakarą Šiaulių 

“Elnio” odos ir avalynės kombinato dar
bininko Šatrino sūnūs trylikametis Ge
rardas ir dvylikametis Kostas susideda 
į savo portfelį knygas, sąsiuvinius ir 
gaidas: jie lanko Šiaulių dešimtmetę 
muzikos mokyklą. Be visų vidurinėse 
mokyklose dėstomų dalykų, broliai Ša- 
trinai čia mokosi ir skambinti fortepio- 
nu. Mokykloje yra taip pat smuiko ir 
dainavimo skyriai.

Dešimtmetės muzikos mokyklos įsteig
tos—Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Jas lanko šimtai 
darbininkų, kolūkiečių ir tarnautojų 
vaiku. 

L-

risto” viešbučio išgirdau savo ''vardą. 
Nespėjau aš suvokti, iš kur ir kas mane 
šaukia, kai juoda lengvoji automašina 
sustojo prie manęs, ir iš mašinos lango 
kažkas džiaugsmingai sušuko:

— A — štai ir mūsų “apolitikas.”
— Cvirka!
Mes apsikabinę bučiavomės per maši

nos langelį, o atsikvošėjome tik tada, kai 
išgirdome milicininko švilpuką. Cvirka, 
atidaręs duris, įtraukė mane į mašiną, 
ir ji pajudėjo.

—Labas, Jurgi! — iš pirmos eilės 
šypsojosi apvalus, raūdonveidis Žukaus
kas, su kuriuo mes buvome artimi pažįs
tami dar iš Vilniaus. Cvirka čia pat ma
ne supažindino ir su likusiais kitais ben
drakeleiviais — Vienuoliu, apie kurį aš 
ne kartą girdėjau (su jo Kaukazo legen
domis aš susipažinau.dar Lietuvoje), ir 
su Paukšteliu, kurį mačiau pirmąkart. 
, —Matai, atvažiavau, ištesėjau paža
dą! — sujaudintas, spindinčiomis aki
mis pasakė Cvirka, tapšnodamas man 
per petį. . \ .

Mūsų Rašytojų Sąjungos atsakingas 
sekretorius Siras, kuris taip pat buvo 
mašinoje,: nustebintas mano triukšmim 
gu pasirodymu ir pagyvėjęs nuo linksmp 
tik ką iš tolo atvykusių nepažįstamų 
svečių pašnekesio, sutrikęs žiūrėjo čia į 
mane, čia į Cvirką.

— Iš kur jūs pažįstate /mūsų Gevor- 
ką? — pagaliau, neiškentęs, paklausė 
jis.

— Koks ten'Gevorka? Tai lietuvių 
poetas Jurgis Eminas, — prideramai 
paaiškino Cvirka.

Aš papildžiau^ paaiškinęs, kad drg. 
Siras taip pat lietuvių rašytojas, nes ąr- 
mėniškos pavardės baigiasi galūne an, 
o jo pavardė, kaip daugumos lietuviškų 
pavardžių, turi galūnę as.

Bičiuliškai juokaudami, mes privažia
vome Rašytojų Sąjungą; čia pat stichiš
kai prasidėjo nedidelis mitingas — priė
mimas svečiams pagerbti.

Sekančiomis diehomis mes su lietu
viais svečiais apvažinėjome visas įžy
mias šalies vietas, vaikščiojom po mies-

ValenČio referatas ' 
apie “Hamletą”

Šių metų balandžio 29 d. Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Richmond Hill’yj, 
Lietuvių Liaudies Teatras suruošė mi
tingą, kuriame Jonas Valentis skaitė re
feratą apie žymiausiąją Šekspyro dramą 
“Hamlet.”

Prelegentas tiksliai ir smulkiai api
būdino “Hamleto” turinį, jo fabulą; jis 
gausiai citavo svarbesnius tragedijos 
dialogus ir monologus, — aktorių kal
bas, pabrėždamas jų svarbą.

Oras tą dieną buvo karštas,, tai ir 
klausytojų nesuvyko tiek, kiefc turėjo 
suvykti, bet tie, kurie atėjo, nesigailėjo, 
nes išsinešė daug naujo.

Būtų labai gera, jei'mes dažniau tu
rėtume tokių popiečių ar vakarų, ku
riuose būtų apibūdinami ne tik svarbes
nieji Šekspyro, o ir kitų dramaturgų vei
kalai.

Aš manau, jog gerbiamas Valentis ga
lėtų tai parūpinti, jei tik jis būtų prašy
tas tai padaryti.

Pirmininkavo St. Večkys.
Šis rašinys turėjo tilpti praėjusiame 

Literatūra ir Menas skyriuje, bet per 
neapsižiūrėjimą nebuvo įdėtas. N.

Filmu aktorka Gwen 
Caldwell tapo išrinkta 
“Miss Safety”. Nesimato, 
kas ją padarytu saugiau
sia mergina.

tą, buvojome istoriniame, literatūrinia
me ir kituose muziejuose, aplankėme pa
veikslų galeriją ir tt.

Vakare, skirtam lietuvių literatūrai, 
Cvirka skaitė jaudinantį ir nuoširdų 
pranešimą apie lietuvių literatūrą ir 
apie savo įspūdžius Armėnijoje, taip pat 
atžymėjo mūsų tautų istorinio likimo ir 
liaudies kūrybos artumą,, ir tai, kad Di
džioji Spalio revoliucija ir herojiška ru
sų tauta abi jas išgelbėjo nuo pražūties 
ir. įgalino pilnai tautiškai vystytis.

Atidžiai sekdanias mūsų rašytojo Ko- 
čaro kalbą, kuris pasakojo, kaip kartu 
su broliškų tautų kariais jis dalyvavo 
Vilniaus išvadavimo mūšiuose, jis sušu
ko iš vietos:

-r- Atsitiks kas nors su Erevaniu, aš 
pirmas būsiu čia su šautuvu ir su mili
ne!

Ypač jis apsidžiaugė, kada mūsų poe
tai skaitė armėnų kalba Salomėjos Ne
ries,> Liudo Giros, Venclovos ir kitų lie
tuvių poetų eilėraščius. Vakaro pabai
goje, kada lietuvių svečiams įteikė kny
gas, fotografijas, medžiagas, armėniškų 
dainų patefono plokšteles, jis man atsi
sveikinimui tarė:

— Na, Jurgi, vėl tavo eilė!
—Jki pasimatymo, — tariau aš jam 

vietoj atsisveikinimo.
Ar galėjau aš tada nors sekundei pa

galvoti, kad sekantį mano atsilankymą 
Vilniuje, užuot pasimatęs'su juos, įtei
kęs jam armėnų kalba jo noveles m “Pa
baltijo poetų antologiją,” padėsiu vaini
ką ant jo kapo, kaip per pirmąjį mano 
atsilankymą ant kapo tuo laiku neseniai 
mirusios Salomėjos Nėries? Ant kapo, 
kur dabar ilsisi jo kūnas mažoje, bet 
genialioje ir neužmirštamoje Lietuvos 
žemėje, žemėje, į kurią taip giliai įleido 
savo šaknis amžinai jaunas jos garbės 
ąžuolas.

SKAITYK
ir 

MOKYKIS
Driežas — roplių klasės 

atstovas.

Išviršinis driežo sandaras. 
Vjenas paprasčiausių mūsų 
driežų yra vadinamasis vikru- 
sis driežas. Jį lengviausia už
tikti karštą vasaros dieną 
sausuose smėlynuose ar akme
nuotose, krūmais apaugusio
se, vietose. Trumpos ir silpnos 
penkiapirštės kojos nepajėgia 
pakelti jo kūno nuo žemės. 
Todėl jis šliaužia, ropoja že
me.

Driežo oda apdengta raginiais 
žvyneliais, sugulusiais viens 
ant kito, kaip čerpės, o galva 
apdengta raginiais skydeliais. 
Pirštų galuose yra raginiai 
nagai. Driežo oda beveik ne* 
turi 'liaukų ir visuomet sausa, 

‘žinoma,, tokia oda negali da
lyvauti kvėpavime.

Griaučiai. Stuburas sudėtas ' * 
iš daugybės stuburkaulių. Kai . 
kurie driežai turi jų apie šim- f
tą, ir didesnioji jų dalis ten- i
ka uodegai. Stuburkauliai iš I 
priešakio įlenkti, o iš užpaka
lio išgaubti, ir į kiekvieno už
pakalinio stuburkaulio įdubi
mą įeina priešakinio stubur
kaulio iškilimas; dėl tokio 
sandaro driežo stuburas, t. y. 
liemuo ir uodega, labai lanks
tūs.

Prie krūtinės ir juiostų stu
burkaulių prisegti šonkauliai. 
Priešakiniai, t. y. krūtinės 
šonkauliai kremzlėmis sujung
ti’ su1 krūtinkauliu. Vadinasi, 
krūtinės ruimas iš visų pusių 
apsaugotas kaulų.

Suaugusio 'driežo kiaušo 
kaulai visai sukaūlėję.

Pagrindiniame pakaušio 
kąule yra vienas kaulinis kau
burėlis, kuriuo kiaušas suner
tas su pirmuoju kaklo stubur
kauliu. Tas pat yra ir visų 
roplių sandare.

Driežo kiaušo sandare yra 
vienas įdomus dalykas, bū
tent, skylutė tarp viršugalvio 
kaulų; viršum tos skylutės 
yra trečiosios akies, vadina
mosios viršugalvio akies, 
užuomazga. Į Šią trečiąją akį, 
paslėptą po oda ir turinčią 
nedidelės pūslelės pavidalą, 
iš galvos smegenų ateina ner
vas. Galimas daiktas, kad šia 1 
aki,mi driežas skiria šviesą 
nuo tamsos. Apatinis žandi
kaulis'sunertas su kiaušo dė
žė kvadratiniu kaulu.

Juostų ir galūnių kaulų 
sandaras labai panašus į var
liagyvių tų pačių kaulų san
darą.

Krujotakos ir kvėpavimo or
ganai. Driežo vidaus sandare 
pažymėtini kraujotakos ir 
kvėpavimo sistemų ypatumai. 
Jo širdis, kaip ir varliagyvių, 
trijų skyrių, bet skilvelis per
skirtas į kairiąją ir dešiniąją 
pusę nepilna pertvara. Todėl 
arterinis ir veninis kraujas 
mažiau tesusimaišo, negu 
varliagyvių.-Plaučiai korėti ir 
išraizgyti tankiu kraujo kapį-j 
liaru tinklu. Dėl korėtumo 
plaučių vidaus paviršius pasi
daro gana didelis, vadinasi, 
didelis ir tas paviršius, kuria
me kraujo kapiliarai susisie
kia su įkvėpiamų oru. Toks 
plaučių sandaras yra savaime 
suprantamas: driežas juk ne
gali kvėpuoti pro odą, ir visas 
reikalingas deguonis į kraują 
patenka tik pro plaučius. •

Driežo, kaip ir varliagyvių, 
kūne mažai tepagamlnama ši
lumos. Driežo kūno tempera
tūra taip pat kintama ir pri
klauso nuo oro temperatūros. 
Vasarą, šiltomis dienomis, 
driežas žvalus, judrus, orui at
vėsus jis pasidaro lėtas, o 
žiemai užmiega.

Kuomet moteriškė apsi- 
veda su vyru, tai nereiškia, 
kad ji prisiriša prie vieno. 
Ji tik pasiliuosuoja nuo
daugybės kitų vyrų.

Spartakas
3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Šešt., Gbfc.-May 12, 1981"



Antanas Vai v uskas • * . ?

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS ! Ž
' PIETAMERIKIEČIŲ LAISVĘ

IR

Jose

NEGRAI VERGAI 
GAUČIAI

Didžiausios įtakos 
Artigas vaikystėje ir jau
nystėje turėjo negrai ver
gai ir gaučiai, jš kurių jis 
susipažino su pirmosiomis 
neteisybėmis. Artigas ne
galėjo nematyti ir nega
lėjo savo siela nesipriešinti 
prieš baisųjį negrų vergo
vės vaizdą. Negrai buvo 
medžiojami Afrikos džiun
glėse, sukaustomi retežiais 
ir gabenami specialiai pa
statytais laivais. Kelionėje 
negrus skaudžiai bausdavo, 
kai jie atsisakydavo priim
ti ir taip nedidelį maisto 
davinį ,o audrų metu jūro
je, kad pagreitinus laivo

kraštų žmonių rūšis. Susi-;privilegijuotosios klasės, 
formavo ji iš įvairių kil- Artigas, dirbdamas tėvo 
mių: Europos kalinių, pa- dvare, Sauce vietovėje, te
leistų šiose pakrantėse; pa- rojo’-progos ne tik gaučius 
bėgėlių nuo laivų; pabėgu
sių vergų nuo savo šeimi
ninkų; indėnų, kurie suei- 

1 davo į kontaktą su civiliza
cija, tikslu prekiauti. Pa
galiau, iš viso biednuome- 
nės gyventojų mišinio susi
kaupė naujas žmonių tipas, 
kuris pasivadino gaUčiais. 
La Plutoje jie greitai dau
ginosi dėka ispanų nepado
riam atsinešimui link vie
tos gyventojų, kuriuos lai
kė beteisiais ir žiauriai eks
ploatavo. Užtat gaučiai ieš
kojo savo laisvės ir pragy
venimo šaltinių laukų pla-1 

juos palaiky-1plaukimą, dalį nelaisvių su-' tybėse;
Tik davo ir apgindavo žemv 

trečdalis sumedžiotų negrų džiai, nes gaučius, dėl sa 
pasiekdavo M o n t e v i dejų, tvirto, drąsaus j r atkaklaus, • 
Čia juos, it gyvulius, šuva- 1 _ - -
rydavo i miesto aikštę ir iš . 
varžytinių parduodavo už|c\a^ £yvcr]0 klajoklių gyve- 
200 ar 300 pezų kiekvieną, j ainiu, be jokio išsimokslini- 

Gaučiai — būdinga šių! mo> nustumti į tokią padėtį

mesdavo į vandenį.

pažinti, bet ir su jais tam
priai susidraugauti.

ARTIGAS—GAUČIŲ 
VADAS

Aštuoniolikos metų am
žiaus Artigas skyrėsi su sa
vo tėvu ir pradėjo gyventi 
savo sąskaita. Kaip ir dau
guma, a,no meto jaunuolių, 
vedė draudžiamą prekybą 
galvijais. Supirkdavo ra
guočių bei arklių kaimenes 
ir jas pristatydavo iki ru- 
bežiaus, kur parduodavo 
portugalams ir grįždavo su 
portugališkomis prekėmis, 

; kuriu taip stokuodavo rytų 
bandoje, įvestojo ispanų 

vo i vyriausybės monopolio pa7 
_ 1 • f

Ši prekyba buvo pilnai pa-
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Anksčiau Laisvės piknikai1 Brooklync būdavo 
sekmadieniais. Kadangi ’dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

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

APYLINKĖS-PIKNIKAS
įvyks

Liepos- J uly 1-mę

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
’ ’ įvyks. i ■: . • .

Šeštadienį, Liepos-July 7-lą
Bus , <

DEXTER PARKE

budo geriausiai tikdavo jų ši prekyba buvo pilnai pa- 
kontrabandos verslui. Gau- įteisinama ir logiška vietos 

’ gyventoju interesams, nors 
ispanams ji buvo labai nuo
stolinga. Artigas įsijungė į, 
tokių prekiautojų būrius.

Laisves Paramai Didieji
v

Prašome jau dabar Įsitėmyti ir is 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

d., Birželio-June 3-čią
Bus .

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklynieči'ai rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE 

Glastonbury, Conn.

jus tuoj ■ sumobilizavo savo 
jėgas ątkariąvimui Buenos 
.Aires miesto. ’ ■

Artigas tuo metu jau bu
vo blandengueš raitelių lei
tenantu. Jo pulką veik visu
moje sudarė jo paties su- 
verbuoti kariai — gaučiai. 
Artigo vienetas nebuvo pa
siųstas prieš anglus; jis pa
liktas ginti Montevidėju. 
Kai septvniolįka laivu iš
plaukė pėstininkai vaduoti 
Buenos Aires, Artigas nu
liūdęs juos išlydėjo ir tuoj 
kreipėsi į gubernatorių Ru
iz Huidobro, kad noi’s jį 
vieną leistų dalyvauti kau
tynėse prieš anglus. Guber
natorius sutiko ir įteikė 
raštą, kad jį perduotų pa
triotinių jėgų vadui Li
ngers, ir kad grįžtų su per
galės ar su pralaimėjimo ži
nia. >,

Kuomet Artigas pasiekė 
Buenos Aires, patriotai bu
vo mūšio- su anglais įkarš
tyje. Artigas dalyvavo kau
tynėse. ' Anglai neatsilaikė ■ 
ir jų vadas Beresford tren
kė kardą ir pasidavė ne
laisvėn. 'Paprastu laivuku 
Artigas leidosi atgal. Pakilo 
audra. Vidury upės jo lai- 
vukas paskendo. Artigas 
išsigelbėjo
krantą ir laiku pristatė ži
nią, jog montevidiečių ar
mija atkariavo Buenos Ai- 
resą.

Kitoks likimas buvo Mon- 
tevidėjui: 1807 m. sausio 
mėn. anglų karo laivynas 
prisiartino prie miesto ir 
pradėjo sunkų bei ilgą mū
šį. Artigo kariai pasitiko 
anglų grobikus. ties Buceo

i visa šalį ir nebuvo , nei 
'sprindžio žemės, kurios jis 
i nebūti.i pažinęs.

Po kelių metų tokio dar
bo su gausiais, Artigas, dėl 

! savo, sumanumo, ištvermės 
; ir narsos, patapo jų tikru 
! vadu ir beveik absoliučios 
galios teisėju jų reikaluose.! 
Tuo pačiu laiku Artigas 
pradėjo kalbėti savo drau- 

I gams gaučiams apie levy-' 
nes reikalą, už kurią, vė
liau, stos kovoti. Ir per 
savo gimines mieste pradė
jo atsargiai savo vyrus gin
kluoti.

Ispanai suruošė keletą iš
vykų susidoroti su Artigas. 
Bergždžios buvo jų pastan
gos. Artigas 
tarp biednuomenės ir net 
tarp stambiųjų žemvaldžių, 
kurie šaukdavosi Artigas 
būrius apsigynimui nuo 
portugalų plėšikų bei kito
kių piktadarių. Ispanų val
dovai ligi 1792 m. vaikėsi 
paskui Artigą, o nuo 1792 
ligi 1796 metų jį paskelbė 
didžiausiu nusikaltėliu 
prieš įstatymus ir jį gaudė, 
kad mirtimi nubaudus.

Nieko ir su tuo koloniza
toriai nelaimėjo. O kai gu
bernatorius Antonio Ola- 
guer y Feliu tapo paaukš
tintas į La Platos karališ
kąjį valdovą ,pakitėjo pa
žiūros ir į Artigas asmeny- 
nolicinių jėgų. Padarė jie 
bę. Ispanams trūko vietos 
išvada, jog su Avtigas pri
traukimu, patrauktų ir jo 
vyrus, tuo būdu savo užnu
garyje nustotų grėsmingo 
priešo. Taip ir padarė: 
amnestavo Artigą ir jam 
pasiūlė stoti į Blandengueš 
korpusą. • .

1797 m. kovo 10 d. pagar
sėjęs gaučių vadas su savo 
artimaisiais vyrais pradėjo 
karinę tarnybą minėtame 
raitelių vienete.

ANGLŲ INVAZIJA
Anglai brovėsi į Ameriką, 

varžėsi su ispanais dėl savo 
prekių, atgabenimo ir dėl 
šių kraštų turto grobimo. 
Jiems patogus uostas Colo
nia del Sacramento buvo 
1778 metais ispanų valdo
vo Ceballos išgriautas i* su 
miestu išdegintas.- Nuo ta
da anglai ruošėsi karinei 
invazijai. 1806 m. anglų 
ekspediciją atvyko į La 
Platą. Pastebėję, kad Mon- 
tevidėjus gerai aptvirtin- 
tas, patraukė link Buenos 
Afres, kurį fjaėmė nesutikę 
pasįpriešmitno. Montevidė-

nesniais ir švelnesniais oku
pantais, negu ispanai.

Po apglų pasitraukimo 
ekonominės sąlygos dar pa
blogėjo. Vidutiniai valstie
čiai—skurdo; dvarininkai— 
negalėjo laisvai prekiauti 
su kitomis šalimis; bežemių 
valstiečių būklė — neapsa
komai sunki. Tai buvo at
spindys suirutės, besiple
čiančios pačioje Ispanijoje, 
prieš kurią kabojo grėsmė 
nuo Napoleono armijų įsi
veržimo.

Su kiekviena diena augo! 
kolonijos gyventojų nepasi-| 
tenkinimas, sambrūzdis. Jo 
galvinyje stovėjo naujoji 
Amerikos buržuazija, be( 
abejo, anglų pakurstyta nu
sikratyti prekybos monopo
lio, kas-reiškė, tuo pačiu 
laiku, kratytis ispanų val
dovų jungo. Anglai sutrik
dė visą kolonijos aparatą. 
Bet tai išėjo ne jų naudai, 
o vietos liaudžiai.

Šių kraštų buržuazijos 
dar nežymiame priešinimo
si sąjūdyje iškilo ryški re-

: voliųcinė figūra: argenti- 
nie’tis advokatas Mariano 

i Moreno, kuriam teko būti 
pirmuoju Revoliucinės Ta- 

išplaukdamas į sekretoriumi ir pa- 
1 L grindimu įkvėpėju bei ori-

entatorium išsisiūbavusios 
Gegužės revoliucijos.

Šioje La Platos pusėje 
j (Rytų bandoje) revoliuci
nes idėjas pradėjo skleisti 
Joaquin Suarez, aiškinda
mas Europos ir Amerikos 
įvykius. Čia taip pat pra
dėjo kurtis Tautinė parti
ja.

Artigas tuo . metu blan-
ir narsiai kovėsi atsitrauk- ficngues pulke buvo vyrės- 
darni iki Cordon (dabartį- niu0J-u leitenantu ir
nio univeTsiteto vietos).
Čia, blandengiečiai (Artigas 
raitelių pulkas) laikėsi 18 mieste*
dienų iki nebegalėjo an-

savo 
karinę tarnybą vis ęjo pro
vincijoje, o jo šeima gyveno 
_____ Prieš 4 metus 
(1805) Artigas, 41 metų

Washingtone, kitas Indijoje, 
parodoma Indijos ambasado- 

kviečius nuo stam-

$ y

... y

Du vaizdai: vienas
Viršutiniame paveiksle 
re Madame Pandit, kuri nriima 
baus kviečių augintojo George Weybright. Apatinia
me paveiksle matome baisu vaizdą Indijos badaujan
čių žmonių. Mūsų Kongrese abiejų didžiųjų partijų 
politikieriai jau seniai ginčijas, parduoti Indijai du 
milijonu bušelių kviečiu, ar neparduoti. Nesusitaiko.

. O tik todėl, kad Indijos valdžia Jungtinėse Tautose 
atsisako visu šimtu procentų paremti Jungtinių Valsty
bių politiką Korėjoje ir Kinijoje.

glams pastoti kelio verži- amžjauS) susituokė su’ Ra- 
muisi į miesto forto paėim- faela Rosalia villagran, ku- 

. 1_. v . . A 1 ri jam pagimdė du sūnus:
Jose Maria ir kitą, kuris 
mirė tik ką užgimęs. Su 
Artigo žmona įvyko skaudi 
nelaimė. Ji, pagimdžiusi du 
kūdikius, sunkiai susirgo ir 
to pasėkoje neteko proto | 
lygsvaros, kas. labai prislė
gė patį Artigą.

Kitas, 1809 metais, Arti
gas gyvenime įvykis buvo tatai 
reikšmingas: p’asimirė jo 
pulko kapitonas ir į jo vie
tą tapo paskirtas Artigas, 
po 13 metų sunkių pareigų 
tartie vienete. Su tuo ir tu
rėjo baigtis jo karinė kar
jera. Aukščiau kapitono 
laipsnio ispanai neleisdavo 
čiagimiams (criollos) pakil
ti. Tačiau patriotiniam są
jūdžiui, kuris tyliai vystė-

mą. _• ■ ;
Anglai pradėjo šeiminin

kauti Montevidėjuje. Ta-
įtaka augo čiau Artigas nepaleido gin

klo iš savo rankų: organi
zavo partizaninį karą, dau
žė įsitvirtinusius anglus, 
nepaisant, kad pastarieji 
siekė su juo taikoje gyven
ti.

Netrukus anglai buvo pa
versti išsinešdinti. Artigas 
grįžo į miestą. Atėjo 1809 
metai, be didesnių įvykių 
pažymėjimui. 1810 m. Ar
gentinos patriotai suruošė 
didžiąją Gegužės revoliuci
ją, į kurią įsitraukė ir mū
sų Artigas.

II
GEGUŽĖS REVOLIUCIJA

Anglų invazija į šį žemy
ną neilgai laikęsi. Taip pat 
anglams nepavyko nieko 
nūujesnio įnešti į esamą da? 
lykų padėtį, nepaisant, kad 
jie stengėsi rodytis suma-

gentines patriotai pradėjo dimo pabūgo patys ispanai 
revoliuciją. Jie susijungė ir jų nekurie gynėjai - ar- 
apie įžymesnes asmenybes, gentinieeiai, kaip vyskupas 
kaip Belgrano, Rodriguez Lue.
Peną, Passo, Alberti ir kt., 
kurie keli mėnesiai 
jau ruošėsi
Visi jie-buvo turtingosios; tai, triumfavo Gegužės^ re
leases atstovai: stambūs' voliucija.
dvarininkai, ūkininkai, pre- Revoliucinė taryba, suteaa- 
kybininkai. Su jais susidė- vedra ir Moreno priešaky
je ir beturtė liaudis bei vi- je. Su tuo likosi nublokš- 
durinioji klasė, kurios įžy-j tas monarchinis ispanų re- 

| miausia figūra buvo jau 
minėtasis Moreno.

Gegužės 25 d., 1810 mė- 
atgal'tais, tokiose aplinkybėse, 

i prie sukilimo.! laimėjo Argentinos pajrtio- 
ivn turtinp'osiosl hii triumfavo Gpp’iižpsJ re-

atstovai: Buvo

žimas, kurį pavadavo naci
onalinė buržuazija, anuo 
metu svarbi kolonijos eko- 
nominė-politinė jėga.

(Bus daugiau)

bus labai naudingas.
* .

1810 m. gegužės men. da
lykų padėtis paaštrėjo. Ar-

to*r į,

Napoleonas užėmė Sevil- 
ją. Argentinos patriotams i 
__ i buvo priežastimi pra-1 
dėti sukilimą prieš ispanų 
kolonizatorius. Gegužės 21 ■ 
d. jie pareikalavo, kad Bu- 
enos Aires būtų sušauktas 
miesto atstovų susirinki
mas (Cabildo abierto), ku-' 
riame būtų sprendžiamas 
naujos vyriausybės sudary
mas. Susirinkimas tęsėsi 4 
dienas ir jei ne liaudies ma
sės, kurios šturmavo miesto jaunuoliai negauna 
aikštę drauge su vietos gy-■ mimo; siūlosi dirbti kaip 
ventojų kariniais daliniais,' namų tarnai bei valgyklų 
ispanai būtų pasilikę savo darbininkai tik už pavalgį 
vietose. Bet liaudies spau- į ir nakvynę. j

NEDARBAS TURKIJOJ
> Istanbul, Turkija.—Užsi

darė daugelis fabrikų Tur
kijoj. Dirbinių įgabenimai. 
iš Amerikos puldo turkų 
pramones. ( Kasdien kritiš
kai didėja bedarbių skai
čius.

Net baigusieji kolegijas
v • uzsie-

t

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” 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.
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Samdytojas prieš derybas su unijos atstovais: “Šalta 

vonia Visuomet mane gerai paruošia persiemimjui su 
unijos atstovais del jų reikalavimo algas pakelti. 4 psl.-Laisve (Liberiją Lith, Daily) -šeši., Geg.-May 12, 1951



A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JURA SAUKIA
L (Tąsa)

Pakėlęs galvą, aš žiūriu į jį, -- jis, 
linguodamas, sėdi prieš mane, kaip tam
sus sužalotas šešėlis.

— Kaip juodoji žvaigždė?
— Taip, taip... Išvykau į jūrą —

ir viskas praėjo. Dabar aš su baltosio
mis pripratau. O tada buvo tvanku ... .

/

Didesniam įtikinamumui negras, ju
dindamas garbanotą galvą, pratrūksta 
vįsų Europos kalbų keiksmais.

Vienišas švyturys, žybčiodamas, tebe- 
mėto į tamsą raudonos šviesos spindu
lius.

— Gerai, Blekmanai, eisime kartu 
plaukioti.

—O, .būtinai, kartu!
Aš pasakoju jam, kad rengiuos į štur

manus ir greitai laikysiu egzaminus.
Blekmanas, pradžiugęs ,atkiša baltus 

dantis, spaudžia man ranką ir rėkauja:
—Visu greičiu į priekį! Aš eisiu pas 

jus tarnauti...
— Mes jai parodysime, tai vinkliajai 

mergiotei! — sakau aš, rodydamas į 
miestą.

—O, parodysime!
Sviesdamas visiems žinomą keiksmą, 

negras kumštimi grūmoja ir nusispiau- 
na į miesto pusę.

Toliau prisimena neaiškiai, kaip su
jauktas sapnas. Menu tiek, kad mes pra
plepėjome ligi pat ryto, o paskui, apsi
kabinę, prilaikydami vienas kitą, nuvy
kome į jūrininkų namus, kur ir parsi- 
samdėme į pirmą pasitaikiusį laivą.

IV
Buksyrinis, garo kateris, aštriai švilp

damas, aplenkdamas kitus laivus, tem
pia iš uosto mūsų tristiebi burlaivi, ne
šiojantį garsų vardą — “Neptūnas.”

Jūreiviškai apsirengęs, aš stoviu vir
šutiniame denyje tarp būrio jūrininkų, 
visiškai man nepažįstamų, apskurusių ii; 
purvinų, bet narsios laikysenos, niekuo
met ir jokiose aplinkybėse nenusimenan
čiu.’’Mano galvoje vis dar ūžia, nežiū
riu to, kad jau po pusdienio, norisi mie
go po praleistos bemiegės nakties. Oras 
gerėja, vėjas, nusidaužęs per parą, pu
čia mažesne jėga. Retkarčiais trumpam 
laikui, žvilgterėjusi iš už malachitinių 
debesų, suspindi saulė, uždegdama veid
rodinius garlaivių langus, pasiliedama 
ant rudų miesto stogų čerpių, praskleis
dama tolumas, trupėdama banguotame 
jūros paviršiuje. Paskui vėl darosi niū
ru aplinkui. Susiraukia dangus ir jūra, 
lyg nepatenkinti vienas kitu, tačiau vi
sur juda darbas, verda gyvenimas. 
Trinksi garvežiai, tempdami vagonus į 
pakhauzes ir atgal, aštriai žvanga kra
nai, pakraudami ir ištuštindami laivus, 
bilda kūjai, iššaukdami geležies skambė
jimą, švilpia kateriai, kaukia didžiuliai 
garlaiviai, tarsi susiūkčiodami tarpu
savy. Visi garsai, susiliedami, skrieja 
virš uosto viena energinga darbo daina. 
Kvepia nafta, akmens anglių dūmai, 
perdegęs mašininis tepalas, pietų vai
siai.

Tarsi siaurais skersgatviais, mes len
dame pro tūkstančius laivų, didelių ir 
mšteų, garinių ir burinių, įvairiausių 
'mųrvisųoaaųunazgb 
Jkonstrukcijų,, mirgančių įvairiaspalvė
mis visų tautų vėliavomis, kol išeiname 
į didįjį kelią. Kol kas manyje tik vienas 
įroškimas: tai — kuo greičiau prasi- 

' veržti į jūrą, kad daugiau nematyčiau 
įto miesto, užnuodijusio mano širdį. 
| —Geras mūsų “Neptūnas,” nėr ko 
sakyt, —sako vienas iš jūrininkų krū- 

fp X ■— Nojaus anūko skrynia, — atsako
kitas.

Visi juokiasi.
Minutei mano dėmesį sulaiko jūrinin

kas, šlavinėjantis denį. Aš su juo jau 
pažįstamas. Džimas Garisonas parsi
samdė į laivą kartu su mumis. Jis — se
nas, sumaigytas, raukšlėtu veidu, apau
gęs digiais kaip ražiena plaukais. Tik
tai iš po tankių antakių, blykčiodamos, 
jaunuoliškai žiūri vanago akys. > Jam 
trūksta tik keleto mėnesių ligi penkias
dešimties metų, kai jis tarnauja jūroje. 
Esamas kartu su mumis į “Neptūną,” 
kelyj^ jis krimtosi:

, —Dijąu, kad nepripažins, tinkamu .. . 
Velniškai įkyrėjo sėdėti jūrininkų na
muose, tegul jie prasmenga vietoje, te
gul jų visą administraciją alkani velniai

ancio lu
tes i mus

Buvęs laikraščių korespondentas, bet dabar paskir
tas Michigan© senatoriumi demokratas Moody (kai
rėje) šnekasi su Michigano senatoriumi republikonu 
Homer Fergusonu ir Jungtinių Valstybių vice-prezi- 
dentu Alben Barkley (dešinėje). Moody užima vietą 
neseniai pasimirusio senatoriaus Vandenbergo.

Detroit Mich Miami, Fla.

Cleveland, Ohio
Buvo Įspūdingas Tautybių 

Gegužinis Fastivalis

Detroito 
tai yra, 

labai ne

su buiza suėda! Traukiau jūrą, nėra jė
gų ilgiau kęsti. O dirbti aš dar galiu .. 
Kiek tik nori, galiu ...

Blekmanas, plekšnodamas jam per 
petį, sakė:

— Sakykim, Džimai, kad darbininkas 
jūs nekoks, bet įgulai jūs tiksite. Tik 
laikykitės laive gyviau, nelenkite nuga
ros. O mano draugas jums pridės ga
ro. . .

Pakeliui į laivą mes du kartu užsuko
me į smuklę, kur Džimas ir Blekmanas 
išgėrė “smerčo.”

Dabar, šlavinėdamas denį, senis sten
giasi, daro išvaizdą, kad jis — plušantis 
jūrininkas, tačiau jam net ir šis darbas 
sunkiai pasiduoda.

Beveik vienu laiku visuose laivuose 
skambina stiklinės, pripildydamos uostą 
įvairiabalsiu vario gaudimu.

Svirduliuodamas į šalis, prie manęs 
artėja Blekmanas ir, ištempdamas kaip 
gumą savo storas išverstas lūpas šypse
nai, dar iš tolo šaukia pragertu balsu:

— Jūs čia, draugas? O aš kubrike 
nakvynei vietą paruošiau. Miegosime 
kartu, nes turime tik vieną antklodę.

• —Ačiū.
Mes artėjame prie molo, to sukrauto 

iš sunkių kvadratinių granito gabalų 
nebylaus sargo, kuris saugoja įėjimą į 
uostą nuo įsiutusių bangų, atstatydamas 
jų smūgiams savo akmeninę nesudaužo
mą krūtinę.

Bocmanas, vidutinio amžiaus, kres
nas, didele,, stipriai uždėta ant plačių 
pečių kampuota galva, — atrodo, lyg jis 
visai neturi kaklo, — pasilenkė prie liu
ko ir garsiai šaukia:

— Visi į viršų!
Keletas jūrininkų, lindėjusių kubri

ke, išbėga ant denio.
Atmetęs atgal galvą, bocmanas nenu-' 

leidžia akių nuo kapitono, labai aukšto | 
ir niūraus žmogaus, vaikšči 
teliu, ir pagal jo ženklą, pas

’ savo tūkstantį kartų daužytą veidą su 
pramuštu tarpuakiu, komanduoja:

—Prie stiebų! Bures pakelti!
Mudu su Blekmanu ir kitais jūrinin

kais, pasikėlę siūbuojančiomis virvėmis 
į stiebą, dirbame prie rėjų, o dalis ko
mandos lieka denyje, paruošdami škotus 
burių ištiesimui.

Nespėję priprasti prie naujo laivo, 
prie naujos tvarkos, mes nepaprastai il
gai plušame, kol ištiesiame bures, tuo iš
šaukdami piktus neramiai bėgiojančio 
deniu bocbano keiksmus.

Garo kuteris, atkabinęs buksyrą, al
suodamas dūmais, grįžta į uostą, o 
“Neptūnai,” kietai prikimštas įvairių 
prekių, apsparnuodamas savo stiebus di
delėmis baltomis marškomis, krūpčioja ir 
kaukia laivavirvėmis, tarsi pabusdamas 
po ilgo letarginio miego. Pagaliau jis su
juda į priekį visu greičiu, tik lengvai 
siūbuodamas. Jis laiko kursą į Aleksan
driją. . ’ . .

— Eime, drauguži, atsipūsim, — sa
ko man Blekmanas, kai mes baigėme 
darbą. — Nuo dvylikos mums budėti. . .

— Aš pabūsiu truputį denyje.
—Kaip norite/ bet man čia liūdna.

Paskui, pamatęs Džimą, kreipiasi į jį:
— Na, senatvė, mūsų reikalai, atrodo, 

neblogai sekasi!
— Apie tai pasakysime, kuomet grįši- 

’ me iš kelionės.
— Teisingai, šimtas velnių į jūsų ger

klę! '
Jie abu leidžiasi žemyn.
Žemė vis tolsta, \) priekyje vis plačiau 

išsiskleidžia jūra, viliodama nežinoma 
ateitimi. Miestas ir didžiulis uostas, ne
tekdami kontūrų aiškumo, palengva ma
žėja, tartum tirpsta pasmilkusiame ore. 
Tiktai dabar manyje liepsna užsidega 
krūtinėje troškimas grįžti atgal, ten, | 

' kur aš palikau savo svajonę. Norisi su
rikti tilteliui:

— Kapitone! Aš nęnūriu daugiau tar
nauti jūsų kvailame laive!

Paskui šokti į šaltą vandenį ir nu
plaukti iki uosto sienų.

Tačiau ne, to nebus! Tegu kaip juoda 
derva, kuria užlieja laivo plyšius, verda 
mano širdyje digus ilgesys,—aš negrįšiu 
į tą miestą tol, kol nebaigsiu reiso, ta
čiau ir tai, gal būt, tik dėl to, kad pasi
imčiau paliktus bute savo daiktus ir 
knygas. Kuriam laikui į mane grįžta 
dvasios stiprybė.

(Bus daugiau)

Daugeliui žmonių 
miesto planavimas, 
gatvi ų išl anksty m as, 
patinka. Nekurie naujokai la
bai piktžodžiauja, nes apsisu
kę du bloku, paklysta. Ir štai 
tų labirintinių gatvių 
ninkas: Augustus 
Woodward, teisėjas 1 
A u k šč i a u s i o T eismo, 
no Teritorijos.

Woodward atvyko i Det
roitą 1805 m. .Jj paskyrė jo 
prietelis prezidentas Jeffer
son. Atvykęs rado Detroitą 
nudegusį ir neturėjo pastoges 
kitokios, kaip tik rūbinės bū
dos (tent) arba požeminiam 
urve.

Kai miestiečiai susirinko 
tartis, kaip -statyti naujas 
miestas, tai Woodward pasa
kęs visiems ęit į būdas, ir 
i urvus, nes jis turįs planų 
braižinius ’ iš Washingtono. 
Bet paskiau meldėsi, žiūrėda
mas į žvaigždes ir pagal 
žvaigždžių išvaizdą padarė 
gatvinius planus (“He never 
denied the story that Detroit 
was drawn from the hea
vens” ).

Dabar jūs kaltinkit Wood
ward, jei jums nepatinka Det
roito vingių vingiais išraizgy
tos gatvės.

Woodward, kaipo teisėjas, 
elgėsi labai diktatoriškai. 
Kuomet piliečiai išsireikšdavę 
ką nors prieš jį, tai tuoj'bėg
davęs į teismabutį, išleisdavęs 
waranta del suareštavimo ir 
paskiau veikdavęs .kaipo pro
kuroras ir teisėjas, ir skau
džiai nubausdavęs.

Turėjęs įprotį laike teismo 
paspaust kėdėje ir pasakyda
vęs k l(e r k a i pažymėt, 
kad jo nėra. Vieną kartą 
du advokatai susiginčiję apie 
Woodward, kaipo tokį, ir vie
nas šūktelėjęs garsiai, pavar
todamas I pVastą žodį. Wood
ward įbėgdamas šaukęs, “Tu 
pavartojai prastą 
mane kalbėdamas,' 
kęs ■ klerkai ■ 
čia.” Ir 
daboklę 
Court.”

Kai 
Detroitą 1814 metais, tai visi 
piliečiai džiaugėsi, išskyrus 
Fąther Gabriel Richard, kurio 
paminklas stovi prie 
šono važiuojant į Bell

Kongresas norėjęs 
linti Wood ward’ą iš
svarbios vietos, bet 1812 metų 
.karas sulaikęs jo prašalinimą.

Kad ir tuo laiku piliečiai 
neapkentė Woodwardo,. bet 
Detroite žymiausia gatvė 
Woodward Ave. yra kaipo jo 
atminimui paliktą.

Spartakas

kalti-
Brevoort

Michiga-

žodį apie 
ir pasa- 

pažymėk, aš 
advokatą patupdęs į
už “Contempt of

Woodward apleido

Jeffer- 
Isle. 
praša- 
tokios

Williamsburg o gyventojai 
staiga buvo pasijutę lyg rais
te kai name prie 248 Stock- 
ton St., maudynės kambaryje, 
antaslos, užtikta 4 pėdų gy
vatė. Policija ją užmušė. Sa
koma, buvusi nepavojinga ir 
kol gyva, juodoji.

Užvis svarbesnė dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gaiiti naujas skaityto
jas.

Miami Lietuviai Pasveikino 
Vilnies Suvažiavimą Su 

Puse Šimto

Taikos 
ir pas- 
19 tai- 
Są j u n-

kiek apibudinęs 
raganų gaudymo ko- 
pridayė rezoliuciją 
komitetą, kuri tapo 
vienbalsiai. Vėliau

I apie gresiantį pavojų, atgaivi- 
! nant nacinės Vokietijos mili- 
: tarines jėgas. Nowak sakė, 
kad tas pat gen. Eisenhoweris 

; buvo padiktavęs sunaikinti 
j Vokietijos mditaiizmą, ir da-

Pirmininkas' Hugh tie Lacy bar tas pats gen. Eiseuhoweds 
atidarydamas fastivalį sakė, 
kad ši darbininkų šventė, tai 
yra “Gegužės Pirmoji”, gimė 
Amerikoje darbininkų kovose 
už 8 valandų darbo dieną, ku- 

; ri šiandien jau švenčiama vi
same pasaulyje. Taipgi pra
nešė, kad Ohio Legislatures 
Komitetas Tyrimui Subversy- 
vių Veiksmų jau> turi išsiunti
nėjęs pakvietimus apie 50-čiai 
asmenų, kad jie atvyktų į'Co
lumbus apklausinėjimui. O 
pirmutinė raganų gaudymo 
auka esanti Pauline Taylor, 
už tai, kad ji dalyvavo Ant
rame Pasauliniame 
K ongrese V aršavoj e 
kiaus nuvyko kartu su 
kos delegatų į Tarybų 
gą. D c Lacy 
apie tą 
mitetą, 
prieš tą 
priimta
programos eigoje tapo priim- 

, tos dar 2 rezoliucijos: už pa- 
cagos ir kiti. Tai miamiečiai . huosavimą Willie McGee ii 
susirinkome SU svečiais susipa- |pro». Trumanui už ištraukinu; 
žint ir pasikalbėti. SI. Vėšys! karinių jėgų iš Korėjos ir už 

nr: uždėjimą tvirtos kainų kont- IJ 11"* f . *■ t
Vilnį |V()lčs ant pragyvenimo reik- 

y p. i menų.
suau- I Kalbėtojas Bert Washing- 

uyi/ton ragino visų įsitikinimų bei 
į rasių žmones susivienyti vei- 
I kiniui už taiką ir demokratiją. 

Meninės dalies programoje, 
įbliką labai sužavėjo ukrai- 

Įniečių tautiniai šokiai, publika 
buvo taip sužavėta, kad pa
kartotinai turėjo scenon išeiti 
minimieji šokikai. Julius Kro- 
sin gražiai sudainavo akom7 
.panuojant Aldonai Virbickas. 
Bagdonų 7ri-ių metų dukrytė 
Marytė gražiai pašoko klasiš
ką šokį, iš visa ko motėsij kad 
Marytė siekiasi būti baleto 
šokėja, nes ant pirštų galų 
jau ii- dabar gali ilgai šokinė
ti. žydų mišrus choras, kaip 
ii- visada, sudainavo labai 
gerai. Taipgi lenkų tautybės 
jauna smuiko solistė sugebėjo 
sužavėti publiką, ii- todėl bu
vo priversta scenon išeiti net 
kelis kartus.

dienraštį 
atjansdami

nies dienraščio svarbą, 
kojo $50 pasveikinimui 
piįoga jos šėrininkų suvažia 
vijno. Apart Vilnies dienraš- į 
čio reikalų buvo maloniai pa
sikalbėta su draugais chicž 
gječiais St. Vėžiu, C. Narba i 
kitais. Pusdešris.

siminė apie 
Miamiečiai,

o

I Balandžio 28-tą susivedė 
Mildred Anne Radžiūnas, Vin
co ir Onos duktė, su George 
Peter Nugaris, Kazimiero sū
numi. Santuoka įvyko katali
kų bažnyčioje, Harrisone. 
Jaunosios vyriausia palydove 
buvo Jane Matalaitis, svočia 
Mrs. John Gilbarty; pamer
gės Jean McZoff, Julia Law-

jau kalba kitaip, “girdi kas 
praėjo, tas turi būti užmirštą 
vokiečių” ir šitoks jo pasaky
mas sudaro- dar didesnį pavo
jų, sakė Nowak. Tadgi No
vak ragino visus darbininkus 
organizuotis, ne vien į vado
vaujančias organizacijas už 
taiką, bet organizuoti ir kitas 
grupes taikos darbams.

Šiame festivalyje lietuvių 
dalyvavo daugiau, negu kad 
būdavo pirmiau tarptautinėse 
sueigose. Tik iš mūsų vyrų 
matėsi mažai. Mūsų moterys 
šitą kartą sudarė daugumą, 
ir kolektyviai buvo pasiruošu
sios pasveikinG gegužinį fes
tivalį su $22 auka. J. N. S..

of RailwayBrotherhood
Clerks (Amerikos Darbo

George M. Harrison pa
skirtas ekonominio mobi- 
lizatoriaus stambiojo biz
nio atstovo Charles E. 
Wilson patarėju. Harri
son pasiliks ir unijos pre
zidentu.

t

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 ' 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

“Jaunuolių Dramą” sulošė 
jaunimas, kuris vaizdas pasi
liks ilgai žiūrovų -atmintyje. 
Buvo skaitoma ir straipsnis iš 
darbininkų kovų ir veikimo, 
ipatingai bfivo pabrėžta 18.86 
metų kova už 8 valandų dar
bo dieną, kada gimė ir Ge
gužės Pirmosios šventė, buvo 
priminta ir tie 4 vadai, kurie 
tų kovų pasėkoje buvo Chica- 
goje tais metąis nužudyti, ir 
tai įvyko dar išvakarėse di
džiosios spalio revoliucijos, ka
da Rusijos darbininkai ir ka
reiviai reikalavo iš caro val
džios taikos, duonos ir darbo. 
Jaunuoliai skaitymo protar
piais gitarai pritariant sudai
navo tam pritaikintas liaudiš
kas dainas, o kartais ir beskai-' 
tant gitara patyliai gaudė.

žymiausiu bet

DORCHESTER, MASS.

Matthew A 
BUYUS

(BUYAVSKAS)

Mrs. Mildred Nugaris 
(Radžiūnaitę)

nešė Dorothy Karen. Jauno
jo palydovais buvo: Robert 
Stiles, Joseph White, Michael 
Papsis, Robert Pocius, Stan
ley' Nugaris.

Pokylis įvyko 134 Schuy
ler Ave., Kearny. Dalyvavo 
daug svečių.
nę atostogų (trejetą savaičių) chigano buvę: 
praleidžia Floridoje ir Nas- Stanley Novak 
sau, Bahamas salose. Mildred 
yra mokytoja, mokė F 
ville vidurinėje mokykloje.

. Jaunieji vedybi-1 k a t b ė t o j u 
ai’Ainfo c '1 w£i i r> i 11 1 ( n lO'il 11 ri I il)v

šios dienos 
b u vo Mi- 

senatorius 
lis kalbėjo

Somer- į

Marshallas žada Į “skutus” 
sudraskyt kinus Korėjoje

Washington. — Genero
las Marshallas, apsigynimo 
sekretorius, pareiškė Sena
to komitetams:

Jeigu kinai išvien su Šiau
rinės Korėjos liaudininkais 
dar 
nai 
M 

bus

tęs karą, tai ameriko- 
išžudys tokią daugybę 
kad kinų kariuomenė 
į “skutus” sudraskyta.

Tokiu budu, pasak Mar-
shallo, Kinijos liaudininkų 
valdžia bus priversta taiky
tis, atšaukiant savo karei
vius iš Korėjos.

Korėja.— Amerikonui per 
dieną pasivarė iki pusan
tros mylios pirmyn.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN

5 psi.-Laisve(Liberty, Litlii Daily) -Šešt., Qeg.-May |2, 1951

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu jr kainomis būsite 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

K



ŽINIOS B LIETUVOS
Švietimo darbuotojų darbo 
Unijų IV respublikinė 
konferencija

> VILNIUS, kovo 2 d. — šio
mis dienomis Vilniuje įvyko 
švietimo darbuot. profsąjun
gos IV respublikinė konferen
cija, kuri apsvarstė profsąjun
ginę veiklą už dviejų metų j 
laikotarpį.

Pranešimą konferenc. pa-1 
darė švietimo darbuotojų pro-, 
fesinės sąjungos respublikinio 
komiteto pirmininkas Kurku- 
lis.

Pranešėjas nurodė, kad a- 
pie 3,800 mokytojų kelia savo 
kvalifikacijas neakivaizdinių 
būdu, Vilniaus ir Kauno moky

tojų žymi dalis lanko vakari
nius marksizmP-lemnizmo u- 
niversitetus,' daugelis profsą
jungos narių kelia savo politi- 
nį-idėjinį ly£į rateliuose- VKP 
istorijos trumpajam kursui 
jtudijūOti: ; Pakilęs’ Švietimo 
darbūPtojų ideologinis • lygis 
teigiamai atsiliepia į jų darbą 
įnokyklosę.

Profsąjungos nariai akty-l 
viai dalyvauja visuomeninėje 
veikloje, padeda stiprinti kol
ūkius, vysto saviveiklos ratelių 
ir paskaitinį darbą. 1,480 mo
kytojų, Politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugijos na
rių, praėjusiais metais gyven
tojams skaitė daug paskaitų.

Tačiau švietimo darbuotojų 
profsąjungos darbe yra ir žy
mūs trukumai. Dar iki šiol 
profsąjungai priklausančių 
kultūros-švietimo įstaigų ir 
kinofikacijos darbuot. tarpe 
žymi dalis nėra profsąjungos 
nariai. Profsąjunginiai komi
tetai per maža kreipia dėme
sio j gamybinius pasitarimus, 
savo narių kvalifikacijos kėli
mą, jų politinį auklėjimą.

Diskusijose griežtos, teisin
gos kritikos pareikšta profsą
jungos respublikinio komiteto 
adresu1. Paulauskas (Šiauliai) 
purodė, kad respublikinis ko
mitetas maža rūpinas tuo, kad 
mokytojai bei kiti liaudies 
švietimo darbuotojai ryžtingai 
gerintų mokymo-aukl. darbą, 
darbą su komjaunimo ir pįo-1 
nierių organizacijomis mo
kyklose, kad būtų pašalinti 
trūkumai vaikų namuose.
... Deleg. Kuznecovas (Kau
nas) kritikavo respublįkinį ko
mitetą už silpną rūpinimąsi 
profsąjungos narių politinio-į- 
dėjinio lygio kėlimu. •

— Respublikinis komitetas

Alan Ladd su pačiu greičiausiu 
šaudymu ... kaip J. V.
Pašto agentas!

“APPOINTMENT 
WITH DANGER” 

(Pasimatymas su Pavojum) 
žvaigždžiuoja

ALAN LADD 
PHYLLIS CALVERT 

ir scenoje asmeniškai:
LOUIS JORDAN t
ir jo Ork. perstato jo 

1951 m. Revue su 
THE JAYWALKERS.

, TEDDY HALE
- ' THE JORDANETTES.

PARAMOUNT

fspudingiausias patyrimas 
Broadway teatrų istorijoj!

ROXY
> TEATRAS

Vėl pateikia jums puikiausią pa
saulio MUZIKĄ su didžiausiais 
pasaulyje muzikais—asmeniškai

PHILHARMONIC 
SYMPHONY

New Yorko Orkestras 
su 104 muzikų, 

Mitropoulos 
KONDUKTORIUS.
Artistas padėjėjas 

MICHAEL RABIN, 
15-metinis smuiko genijus, 

ir judyje:

“I’d Climb The
Highest Mountain”

(Užlipčiau ant Aukščiausio Kalno)
Techni-spalvomis.

SUSAN HAYWARD
- WILLIAM LUNDIGAN.

silpnai vadovavo vietiniams 
komitetams, neteikė jiems pa
ramos. Dėl to daugelis prof
sąjunginių koĮmitetų, kaip, pa
vyzdžiui, Klaipėdoje, dirbo 
formaliai, — kalbėjo Juškevi
čius ir Martūnas. z

Konferencijos delegat. Ma
čys (Panevėžys), Baronas 
(Kaz. Rūda) nurodė, kad vie-1 
tose silpnai dirba kilnojamieji 
kinai. Kino' mechanikai daž
nai vengia nuvykti su filmais į 
tolimesnes ąpylinkes, neaiški
na darbo žmonėms filmų turi
nio, nesilaiko maršrutų, o ko
mitetas neparodė reikiamų 
pastangų šiems trūkumams 
pašalinti, nesiėmė veiksmingų 
priemonių, kad kilnojamųjų 
kinų darbas būtų pagerintas.

Radviliškio rajono delega
tas žurauskas kritikavo komi
tetą už tai,, kad jis per maža 
rūpinasi sporto išvystymu pro
fesinės sąjungos narių tarpe.

Riibačiauskas (Vilnius) pa
žymėjo, jog žymi visų trūku
mų dalis susidarė dėl to, kad 
komitetas nesubūrė apie save 
aktyvo, į darbą neįtraukė pre
zidiumo narių, nesugebėjo įsi
gilinti į vietinių komitetų dar
bą ir pašalinti klaidas.

Konferencija išrinko naują 
profsąjungos prezidiumą ir 
plenumą ir įpareigojo profsą
jungos naująjį respublik. ko
mitetą iš pagrindų pagerinti 
profsąjunginį darbą.

Vienuolika tarpmiestinio 
susisiekimo ruožų

VILNIUS, kovo 3 d. —Ple
čiamas tarpmiestinis autobusų 
susisiekimas su respublikos 
sostine, šiuo metu, atidarius 
eilę naujų linijų, Vilnius turi 
11 tarpmiestinio susisiekimo 
ruožų su rajonų centrais ir ki
tomis vietovėmis. Mašinos kas
dien išvyksta į Alytų, Ukmer
gę, Širvintos, Trakus, Nemen
činę, Turgelius (per Rudami
ną), Eišiškes, Ašmeną, .Paber
žę, Svyrius, Dieveniškes (per 
Šalčininkus). Bendras tarp
miestinių ruožų ilgis siekia 
6o0 kilometrų.

šiais metais numatyta ati
daryti eilę naujų linijų: Vil- 
nius-Utena, Vilnius-Onuškis ir 
kt. Vilniuje bus įrengta nauja 
autobusų stotis.

—o—
Nauji įsipareigojimai

UKMERGĖ, kovo 14 d. — 
“Vienybės” žemės ūkio maši
nų fabriko kolektyvas gausia
me susirinkime apsvarstė Vil
niaus miesto elektros skaitik
lių fabriko kolektyvo kreipi
mąsi dėl socialistinio lenkty
niavimo išvystymo. Susirinki
mo dalyviai nutarė pirma lai
ko įvykdyti kovo mėnesio ga
mybos planą, 7 procentais su
mažinti gaminių savikainą, 
pakelti darbo našumą ir kovo 
mėnesį sutaupyti už 3,000 rb. 
elektros energijos, kuro ir ga
mybinių medžiagų. Be to, fab
riko kolektyvas nutarė iš
kviesti į socialistinį lenktynia
vimą Vilniaus “Komunaro” 
fabriką ir vietos pramonės 
kombinatą.

, J. Markevičius 
-----------------------/

Trys nepilnamečiai vaikinė- 
liai gal bus prigėrę Hųdsone. 
Jie sušoko vandenin užside
gus jų valties Motorui, netoli 
Yonkers miestinės prieplau
kos. Kitus du spėjo išgelbėti.

Su neapsakomu džiaugsmu ir entuziasmu pasitiko pranešimą 21-mo regimento 24- 
toji pėstininkų divizija, kad ji paleidžiama iš Korėjos fronto grįžti namo j Jungtines 
Valstybes. Ši divizija buvo pasiųsta Korė j on 1950 metų liepos 5 d. ir .per visą laiką 
buvo mūšiuose. Daug jos narių žuvo, o dar daugiau liko sužeistais.
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"Sudrumsta širdis” | 
'♦ j ♦jau rytoj

Operetė “Sudrumsta širdis” 
bus vaidinama jau rytoj, ge
gužės 13-tą dieną, 4 vai. po 
pietų, Liberty Auditorium Sa
lėje, 110-06 Atlantic Avė.į 
Richmond Hill, N. Y.

Taigi, rytoj visi būkim Li
berty Auditorium Salėje ir

Apeliacinis teismas 
palaikė drausmę 

prieš Miracle
New Yorko Valstijos Board 

of Regents įsakytasis uždrau
dimas rodyti itališką filmą 
“The Miracle” pasilieka galio
je ir toliau. Taip įsakė ape
liacinis teismas, kuris mate 
reikalą nusilenkti kardinolui 
Spell manu i, reikalavusiam už
drausti.

Tuomi miestas ir valstija 
tapo pastūmėta artyn, inkvizi
cines gadynės, kardinolui pri
pažįstama diktatoriškoji ga
lia.

Kardinolas sakosi kalbąs 
varde visų katalikų, kurių gal 
tik keli filmą tematė. Iš pat 
pradžių kardinolas filmą bu
vo pasmerkęs, katalikams bu
vo nuodėme jos žiūrėti. Tik
tai keli katalikai tegalėtų sa
kyti, ar filmą gera, ar nege-' 
ra.

Tačiau, jei kardinolas ir iš- 
tiesų kalbėtų visų katalikų 
vardų, jei visi jie būtų filmą 
matę ir pasmerkę, ar tai bū
tų teisinga ją uždrausti ki
tiems žiūrėti? New Yorko 
didmiestyje katalikų gyvento
jų proporcija prieš kitas ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų gru-, 
peš yra maždaug apie vienas 
katalikas prieš apie septynis 
iki dešimties ne katalikų. 
Reikštų vieno kataliko dikta
tūra bent septyniems ne kata
likams. 4

Joks sąžiningas 
nenorėtų tokios 
sau ir nesistengtų 
kitiems. Ji reikalinga 
Spellmanui. Filmą mačiusi.

katalikas 
diktatūros 

jos užkart 
tik

Daugiau laimėjimų 
pastatų streike

Praėjusį trečiadienį buvo 
naujai užstreikuoti dar 66 ko
merciniai didieji pastatai. Nu
sigandę, savininkai nelaukę 
nei vakaro pasiūlė pridėti 
tuos reikalaujamus $4 savai
tinio priedo prie algos ir po 
$1 į unijinį gerovės fondą.

Viena diena pasirašė sutar
tis su unija 59 pastatų savi
ninkai. Trijų dienų streiko bė
giu pasirašė 375 pastatų savi
ninkai. Buvo likę be kontrak- 

J tų tiktai 125 iš 500 numatytų 
užstreikuoti pastatų. .

Vis :dar tebebuvo ’ tikimasi 
streiko 1,200 ‘ apartmentinių 
namų darbininkų ateinantį 
pirmadienį.

matykim. operetės vaidinimą. 
Mes, rengėjai, tikimės turėti 
daug' gražaus svietelio ir kad 
bus visi pilnai patenkinti ope
retės vaidinimu.

Taigi, Cheerio! Neužmirškit
ateiti! ' '

Kviečia, Rengėjų Komisija.

Majoras vėl paskyrė 
valdininku unijos 

priešą Timone
Majoras Impellitteri iš nau

jo paskyrė miestinės švieti
mo Tarybos nariu George A. 
Timone, nežiūrint, kad Moky
tojų Unija ii’ daug kitų orga
nizacijų ir atskirų asmenų 
protestavo prieš jo skyrimą.*

Timone ką tik užbaigė me
tus toje tarnyboje. Jį ten bu
vo paskyręs buvusis tuomet 
majoras O’Dwyeris. Dabartinė 
tarnyba yra septyneriems me
tams.

Timone paskilbo kaipo ne
kentėjas Mokytojų Unijos ir 
unijistų, cenzuruotoj as iš mo
kyklų pažangiosios ir libera
liškos literatūros (įskaitant 
žurnalą The Nation). Jis ži
nomas kaipo dešinysis reakci
ninkas, priešas darbininkų ju
dėjimo, Christian Fronterių ir 
fašisto Frahco veiklos rėmė
jas.

Izraelio prieteliai 
perpildė Gardeną

Didžioji Madison Square 
Garden nesutalpino visų no
rinčių išgirsti Izraelio premje
ro Ben-Gurion’o pranešimą 
apie Izraelio:* reikalus/ Netil- 
pusieji salėn taip pat girdėjo 
prakalbą stovėdami ant gat
vės, buvo išvesti garsiakalbiai.

Mitingas buvo rengtas pra
dėti kampaniją išparduoti 
Amerikoje 500 milijonų dole
rių vertės bonų Izraelio para
mai. Prakalbose buvo skelbia
ma, kad pasižadėjimų jau iš 
anksto buvo gavę $35,000,000 
sumai.

Newyorkietis advokatas Ro
bert Daru pasiūlė leisti New 
Yorke “ribotą, kontroliuoja
mą gemblerystę.” Siūlo, kad 
ji dar nebūtų pilnai įstatymiš
kai teisėta, bet nebebūtų skai
toma ir kriminalybe.

Praėjusį sekmadienį sugrį
žo vėsus oras, 48.4. Tačiau iš
mėtinėti būtų neteisinga, — 
yra buvę šalčiau ir karščiau: 
1949 m. tą dieną buvo 92.3 
laipsniai, o 1891 metais 37.5 
laipsniai.

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

Pasitiks sugrįžusį 
rašytoįą-veikėją

* Liaudiškų - darbininkiškų 
veikalų rašytojų organizacija
— New Playwrights Theatre
— rengiasi iškilmingai pasi
tikti savo .pirmininką Herb 
Tank šį pirmadienį, gegužės 
14-ta, 347 E. 72nd St., New

Tank, autorius “Longitude 
49”, ir kelių, kitų veikalų, ką 
tik sugrįžo iš Europos. Jisai 
papasakos apie teatro ir bend
rai kultūros srityse veiklą 
3—Vietos
Anglijoj Francijoj, čechoslo- 
vąkijoje ir kitur. Bus klausi
mai, diskusijos ir menine pro
grama. Įžanga $1.

Iškilmingai pasitiko 
Izraelio valdininką

daly
tuoju 
apci- 
Bcn-

'Atvykęs New Yorkan 
vauti naujos valstybės 
metų sukakčiai paminėti 
gose Izraelio premjeras
Gurion buvo oficialiai priim
tas mieste praėjusį trečiadie
nį. Jį iškilmingai vežė miesto 
centrinėmis gatvėmis ir Įvyk
dė atitinkamas apeigas City 
Hali.

Pasitikimo apeigose dalyva
vo ir majoras Impellitteri, 
taipgi kiti aukšti pareigūnai. 
Ben-Gurion pagelbės vieti
niams žydams Amerikoje su
kelti Izraeliui 5 šimtus milijo
nų dolerių paramos.

Unija eis i teismą dnti 
labdarybės darbininkų teises

United Public Workers of 
America paskelbė, kad Lab
darybės Departmento valdi
ninkų kiekvienas pasimojimas 
nelegaliai tardyti darbininkus 
bus kovojamas visomis išgalė- 
■mis, įskaitant ir bylas teis
muose.
Unijos atstovas Frank Herbst 

sako, kad valdininkai bile ku
rį darbininkų pasipriešinimą 
paskubai ar kokiam 
darbininkių alinimui 
“komunistiniui” ir už 
persekioti. Ir galėtų persekio
ti, jeigu darbininkai išsigąstų 
ir pasėkoje piktos propagan
dos dasileistų vieni prieš ki
tus sukurstomi. Bet, sako jis:

“Karčiais patyrimais darbi
ninkai išmoko, kad kožnu at
veju, kuomet surinkama ‘rau
donasis,’ jie priverčiami dau
giau skubėti, mažiau gauna 
paaukštinimų, ir mažesnes al
gas.”

kitam 
' skaito 
tai nori

Majoras Impellitteri tele
grafavo New York o valstijos 
senatoriams prašymą reika
lauti Kongreso, kad Kongre
sas nemažintų paskyrų staty
bai gyveriamų namų.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANĘ, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
1 BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

' 9—12 ryte; 1—8 vakare
' Penktadieniais uždaryta

TELEVISION

Labdarybės valdininkai 
mojasi darbininkus 
“paversti šnipeliais”
Taip pareiškė United Pub- 

Workers, miestinio labda
rį e p art m e n t o d ar b i n i n - 

savo pareiškime na- 
visuomenei. 
dienomis valdinin

rybės
kų unija
riams ir

šiomis
kas McCarthy paskelbė, būk

- jis ravėsiąs iš darbų įstaigoje
“komunistus.” Tačiau pasiro
dė, kad jis pirmiausiais pa
šaukti pataikė dešimtį pačių 
veikliausių unijistų.

Kaip pirmiausia pašauktų- 
! jų penkių, taip stojusiųjų pra- 
! ėjusį antradieni ' kitų penkių 
į klausinėjo ne tiktai to. ar jie 
tyra ir ar jie 
komunistais, 
apie visokiausias 
jas. Klausė, ar jie 
guose.

Kuomet kuris pasisako (ro- į 
dos, pasisakė vienas iš dešini-.Į 
ties) buvęs kokiame nors su- | 
sirinkime, tuojau klausinėja: 
kas kitas ten buvo, ar jis pri
klauso ten, ir lt. Ypačiai nore 
ta daug žinoti 
si rin kimus.

Unija įspėjo, 
tinėjimai neva 
ti taikomi yra 
vėti veiklius 
kinti uniją, sustabdyti reikala
vimą pakelti algas ir nukapo
ti uždarbius uždėjimu liku
sioms daugiau ( darbo. Bando- 

|ma darbininkus per prievartą 
ai* jiems nejuntant 
š n i p o 1 i a i s, išdav 
savo draugų unijistų.

Tokia procedūra yra no-1 
konstitucinga ir nedomokrati-j 
nė, pareiškė unijos vadai, i 
Unija gins kiekvieną ragan- 
gaudžių auką, .sako jie.

Brooklyno Jay St. ir artimų 
kada nors buvo į apylinkių priaugančiajai gont-

organizaci- ■ 
buvo mitin- I

apie unijos su

jog tie kaman- 
lojalumo ieško- 
atrasti ir išra

uni j isi.us, sunai-

padaryti landą algos

Sveikatos Departmcnto ins-■ 
pektoriai ’lig šiol jau įvykdy- ■ 
tais patikrinimais namuose 
vartojamų gasu šildomų ar 
sukamų priemonių atrado 1 ,- 
101 pečių, 119 šaldytuvų ir 
kelias dešimtis kitokių įvairių 
sugedusių, bot tebevartojamų 
priemonių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Petrais Kapiskas
PALAIKO J

. BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRR.L
Savininkas ų

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Dainos-Muzika
Stadium Concerts, Jnc.> pra

neša Laisvei, jog žvaigždžių

gos pirmininkė 
Guggenheimer,

M rs. Cliirl&f 
einant įgyvon- 
pardavė majo

rui Impcdlitteri

vinčjimas' tų tikietų visuome
nei.

Knygelėje būna 10 tikietų, 
galimų pavieniai ar grupėmis 

Į vartoti bile kuriai būsimų per 
I sezoną 30 programų. Pirma- 
; sis koncertas ivyks birželio

’mos vykdbmos amo ore.

Vaikai mokosi veiklos 
iš paties gyvenimo

rių metu išėję dirbti už duoną 
nebegalės suvesti galą su ga

ga Įima m atg
eri i jos >vailMi 

Razor 
žiūrėti.

ti būrius
ateinant pas
Corp, stroikicrius
Ir. kai tik kuris
nori valandžiukei pasiliuosuo- 

I ti, padeda plakatu, vaikai

Erma išdirba Ascot žjobtu-

Electrical

i taipgi Blue St< 
I Star ir Treat s 

Striuke ra n d 
bininkų, Uni 
Workers Lokal 
reikalauja po 20 centų per va- 

priedo.

G A TIKIT EATSVET SKAITYTOJA 
UžrafiyMt Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAI
C. BROOK!.VN

LDS 46 kp. mitingas jv.vkjc, 
dieni, gegužes 16 d., 8 vai. v 
Hudson Ave. Visi na 
reikės pasikalbėti ai 
jusi LDS naujų nari

:i(c, nes 
prasidė
si vajų

(94-95)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RA ROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrist* 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Telefonas 1
EVergreen 4-8969

I

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Šešt., Geg.-May 12, 1951




