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Gegužės 27 dieną Italijoje 
jvyks municipaliniai rinkimai.

Rinkiminės kampanijos į- 
karštis pasiekė čiukurą pasta
romis dienomis, kai aukštoji 
katalikų dvasiškija — vysku
pai ir k a rd i P oi a i — atvirai i- 
sikišo i politiką, versdami ti
kinčiuosius balsuoti už reakci
nių partijų kandidatus.

Jie skelbia, jog tie katali
kai, kurie išdrįs balsuoti už 
komunistų arba socialistų 
(kairiųjų) kandidatus, per 
amžius degs pragare!

Aišku, atsiras silpnavalių,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Gen. Bradley ir senatoriai 
kalbasi apie Amerikos 
įsikišimą į Iraną
Laiko Iraną svarbesniu dalyku, 
negu Korėjos karo tęsimą

kurie tuo patikės.
Tačiau bus milijonai katali

kų balsuotojų, kurių nei pra
garo vartai nenugalės: jie bal
tuos už tai, kas, jų nuomone, 
»ra ^naudinga darbo žmo- /• _nems.

★
Popiežius Pijus Xll-tasis-;

pakelė prelatą Fulton J. Sheen 
į vyskupus.

Prelatas Sheen — didelis 
rėksnys, rėksnys vyriausiai 
prieš komunizmą. \

Be to, Sheen yra pasižymė
jęs “paklydusių avelių’’ ieško
jime.

Mis atvertė į katalikų tikė
jimą šnipę Bentley ir tokios 
pačios reputacijos kitą gaiva
lą, Budenzą.

Už šiuos didžius prelato 
Shėen’o nuopelnus popiežius 
ir užmovė jam ant galvos 
vyskupo mitrą.

★
Prelatas Balkūnas turi ne

mažesnę gerklę už prelatą 
Sheę’ą.

žėrėsime, kada jis gaus iš 
Vatikano tokį “gastinčiu.“ 

► Z . ★

Praėjusį antradienį Tehera
ne, Irano sostinėje, - įvyko di
džiuliu mitingas, kuriame da
lyvavo apie 50,000 žmonių.

Jio susirinko Parlamento 
aikštėn protestuoti prieš bri
tus ir amerikiečius, kam pa
starieji kišasi į Irano viduji
nius reikalus.

Protesto mitingą šaukė, ma
tyt, ne Tudeh (Masių) parti
ja, o valdžios šalininkai.

★
štai, išstoja su kalba prem

jero Dr. Mossadegh’o bičiulis, 
Hussein Mak k i.

Makki pareiškia: jokia pa
jėga. nesulaikys iraniečių nuo 
pasiryžimo nacionalizuoti ang
lų kompanijos aliejaus šalti
nius Irane.

Dar smerktinesnį britams 
imperialistams pareiš'kimą pa
daro kitas mahometoniečių 
ŠuL'jjĮs, Ajatollah Kashani.

jpasiskaitykite:
iWf’er- arti . 50 metų britai 
čiulpė iraniečių kraują; jie 
kišosi į visokiu^ politinius' ir 
visuomenintos palies reikalus, 
Vilkdami mūsų tautą per pur
vą ir skurdą. Bet visa tai jau 
tik praeitis. Dabar, matyda
mi, jo^.bus nugalėti, jie, bri
tai, . leidžia( milijonus, ku
riuos jie išplėšė iš Irano liau
dies kančių, propagandai 
prieš mus...”
| Tai neskanus imperialis

tams kąsnelis!

E Taip, Irane gali » įvykti 
“kas nors naujo.”

Kada liaudis, Jcada ilgai 
buvę • pavergti žmonės išsiju
dina, tai jie per savaitę, per 
mėnesį gali atlikti didesnių 
žygių, negu letarge būdami 
atliko per šimtus metų!

Gandai jog kažin kur einą 
patarimai dėl mūšių baigi
mo Kųrėjoje, vis plinta.

NėjCi Jdūmų be ugnies, sako 
žmones*. 'Tenka manyti, jog 
šie gandai turi pagrindo.

Koks Amerikos ' žmonėms 
būtų džiaugsmas, jei Korėjo
je įvyktų' mūšių pertrauka,

Washington. — Genero
las Omar Bradley, karinių 
Amerikos štabų vadas, sa
kė, kadangi “gręsia rusų 
įsiveržimo pavojus į Ira
ną,” tai dabar labiau geistina 
užbaigti Korėjos karą, ne
gu kada pirmiau. Nes kol 
tęsiasi tas karas, tai Ameri
ka “per mažai pasirengus” 
atremti komunistus bet kur 
kitur, pareiškė Bradley. Jis 
atsakinėjo į klausimus, ku
rie buvo jam statomi tyri- 
nėjančiame Senato komite
te.

Republikonas senatorius 
Brewster pastebėjo, kad 
Jungtinės Valstijos gal “tu
rėtų” pasiųsti savo kariuo
menę į Iraną, paremiant 
anglus, jeigu ten kiltų gin
kluotas susikirtimas.

(Anglija ginklais grūmojo 
Iranui, versdama jį atsisa
kyt nuo tenaitinės anglų ži
balo pramonės perėmimo į 
Irano valstybės nuosavybę.)

Gen. Bradley taipgi sakė, 
tarptautinė padėtis pakitė
jo, atsižvelgiant į Iraną ir 
kitus klausimus, ir jeigu 
“baigtųsi Korėjos karas, 
tai mes , geriau galėtume 
atsiliepti į bile kokį judėji
mą bet kur kitur pasauly
je.”

T,odei dabar jau nėra tuo- 
jautinis Amerikos tikslas 
nušluoti komunistus visoje 
Šiaurinėje Korėjoje, kaip

Gengsteriy karas dėl 
bosavimo dokininkam

Hoboken, N. J. — Trys 
“nežinomi” žmogžudžiai 
pereitą pirmadienį nušovė 
Muncio Aluotto, kuris sten
gėsi tapti laivakrovių sam
dymo bosu prieplaukoje 
num. 3. Aluotto pešėsi ‘su 
kitu, norėjusiu samdymui 
bosauti.

Hobokeno miesto majo
ras de Sapio, brolis New 
Yorko Tammanės demokra
tų vado, išsisukinėja nuo 
žmogžudystės tyrinėjimo.

New York.—Pereitą pir
madienį New Yorke buvo 
nušautas Barney Dietz, 
samdymo bosas 32-j e prie
plaukoje. Policija arešta
vo Wm. Vandewyde, kuris 
bandė užimti Dietzo vietą.

Senato tyrinėjančioji ko
misija, pirmininkaujant Ke- 
fauveriui, surado, kad Dar
bo Federacijos laivakrovių 
unijoj čia vyrauja gengste- 
riai - grafteriai, kurie pa
laiko ryšius su unijos va
dais. • \

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

jei ten įvyktų taika!
Kiekvienas amerikietis pri

valo prisidėti su savo balsu, 
kad tai juo greičiau įvyktų.
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JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SVliELTA~$6,456;
DAR REIKIA $3,544

Shenandoah, Pa., progresyvių lietuvių parengime 
Laisvės naudai padaryta pelno $40. Atskiri demokra-

pareiškė Bradley diena pir
miau. -Amerika sutiktu ir 
su “šiek tiek mažiau.” Tuo 
tarpu amerikonai turi taip 
smarkiai žudyti šiaurinius 
K/rųėjos liaudininkus ir jų 
padėjėjus kinus, kad pri
verstų juos prie derybinės 
taikos, sakė Bradley.

Jis atsakinėjo į klausi
mus apie generolo MacAr- 
thuro pa varymą ir tvirtino, 
kad MacArthuro planai bū
tų galėję įvelti Ameriką į 
pasaulinį kąrą, kuriam ji1 
dar nepasiruošus.

Panamos seimas teisia 
buvusį prezidentą
Panama City. — Pana

mos seimas pradėjo tardyti 
buvusį prezidentą, Arnulfą 
Ariją, kuris per piliečių su
kilimą nuverstas ir kalėii- 
man įmestas. Seimas kalti
na Ariją už konstitucijos 
sulaužymą.

Arias, būdamas preziden
tu, paskelbė, jog panaikina 
konstitucines laisves ir už
daro seimą, nes “to reikia, 
kad galima būtų apsaugoti 
Panamą nuo komunistinio 
pavojaus.”

Dėl tokio diktatoriško pa- 
simojimo jis ir buvo greitai 
nuverstas. -

Amerika jau turinti 
atominius šovinius

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Overton 
Broųks sakė koresponden
tams, Amerika jau turi ato
minius sviedinius, kuriais 
galima šaudyti iš patrankų.

Brooks, ginklinio kon- 
gresmanų komiteto narys,
ragino atominiais šoviniais 
žudyti šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija nieko neatsakė į ko
respondentų klausimą, ar ši 
šalis jau išvystė atominiu^ 
artilerijos šovinius.

... , I ............-■■■-, I , ■ ■ ■ ■

Kinija siunčia Indijai 
400,000 tony grūdą
Peking. — Kinijos valdžia 

padarė naują sutartį pri
statyti Indijai 400,000 tonų 
grūdų. /

Pagal pirmesnę sutartį, 
Kinija jau nusiuntė 100,000 
tonų grūdų badaujantiems 
milionams indų.

Kunigas—kandidatas į 
Philadelphijos majorus 

f

’ Philadelphia. — Įžymus 
baptistų kunigas Daniel A. 
Poling paskelbė, jog nomi
nacijose liepos 24 d. kandi
datuos kaip republikonas į 
Philadelphijos miesto ma
jorus.

tiniai lietuviai nuoširdžiai aukojo. •
Iš mažos lietuvių kolonijos Connecticut valstijoj Jo

nas Ragauskas prisiuntė LLD kuopos duokles. Jis 
prisiuntė-ir Laisvei aukų. Ta'rp kitko rašo:

“Siunčiu Laisvei taipgi $40 aukų. Tai bus po dolerį 
dėl kiekvienų metų Laisvės gyvavimo. Reikia darbuo
tis, kad tas demokratinių lietuvių švyturys dar ilgai
šviestu!”

Aukų gavome sekamai:
Shenandoah parengimo pelnas,

per S. Kuzmicką ............................. •. $40.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn......................40.00
Kazimieras Steponaitis, Lewiston, Me. .... 10.00 
M. Kavaliauskas ,So. Beloit, III. ... .............10,00
Anna Spencer, Brooklyn, N. Y........................ '5.00
J. Navickas ,Shenandoah, Pa. •.............:... 5.00
K. Akstinas, E. Hartford, Conn.................  5.00 -
J. Gegžnas, Philadelphia, Pa.................. ... 3.00
Frank čereška, Montello, Mass.................. :. 3.00
Raymond Jervis, Plymouth, Pa.............. ........... 3.00
Ant. Jankus, Dorchester, Mass. ... • •............. 3.00
Stanley Dilis, Woodridge, N. J.......... .  2.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! Pi’ašome aukoti į Laisvės Jubiliejaus Fondą, kad 
jį su kaupu sukėlus.

Dabar siuntinėjame pranešimus tiems, kurių pre
numerata pasibaigė arba baigiasi. Prašome tuojau 
atsinaujinti ir pagal išgalę paaukoti į Laisvės 40 metų 
Jubiliejaus Fondą. Laisves Administracija

Čiangas bergždžiai išeikvojo 
du bilionus Amerikos doleriu

Washington. — Demokra
tas senatorius Tom Connal
ly užklauSė gen. O m arą 
Bradley, kiek Ti’umano val
džia ginkluoja Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus įsi
veržimui iš Formozos salos 
i Kinijos Liaudies Respubli
ką ir ar čiangas galėtų 
įvelti Jungtines Valstijas į 
karą su Rusija.

Gen. Bradley atsakė:
—Amerika leistų Čiangui 

kariauti prieš Kinijos ko
munistus, jeigu jis į savo 
žygius neįtrauktų Ameri
kos ir jeigu Čiangas bergž

Kongresmanų komitetas nutarė 
taksus pakelt 12 ir puse proc. ■

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmo lėšų komite
tas 15 demokratų balsų 
prieš 10 republikonų užgy- 
rė bilių, siūlanti 12 ir pusę 
procentu pakelti taksus nuo 
asmeninių pajamų.

Komitetas taipgi nutarė 
šiek .tiek padidinti taksus 
korporacijoms, g a u n a n -

Žuvo didžiulis lėktuvas 
su septyniais žmonėmis
New Lisbon, Indiana. — 

Nukrito ir sudegė naujas 
milžiniškas oro jėgų lėktu
vas C-124 Globemaster. Su 
juo žuvo 7 asmenys — trys 
kariniai lakūnai ir keturi 
civiliniai technikai. Kiti 5 
sunkiai sužeisti.

Tas lėktuvas būtų galėjęs 
gabenti 200 ginkluotų kar
eivių.

džiai neeikvotu kariniu 
įrengimų, kuriuos mes jam 
duodame.

Senatorius Connally pri
minė, kad Jungtinės Vals
tijos po ‘ Antrojo pasaulinio 
karo davė Čiang Kai-šeko 
kinams tautininkams jau 
du bilionus doleriu para
mos. Ar jie neišeikvojo tą 
paramą bergždžiai? — už
klausė sen. Connally.

Gen. Bradlev atsakė:
—Taip. Aišku, jog Čian

gas nelabai sėkmingai nau
dojo įrengimus, kuriuos 
mes jam davėme.

čioms nepaprastai didelius 
pelnus. .

Ta bilių dar spręs Sena
tas ir pats Kongreso Atsto
vų Rųmas. Jeigu bilius tap
tų įstatymu, tai kur dabar 
žmogus moka, pavyzdžiui, 
$200 taksų už savo algą per 
metus, tai turėtų mokėti 
jau $225.

Jordano kareiviai nukovė 
šešis izraeliečius

Ammam, Jordan. — Dvi
dešimt Izraelio kareivių bu
vo persikėlę per upę į ara
bišką Jordano valstybę.' 
Juos pasitiko Jordano ka
riuomenė; per trijų valan
dų mūšį nušovė 6 izraelie
čius . Likusieji izraeliečiai 
tada sugrįžo atgal į vaka
rinę Jordano upės pusę.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerikonai pradėjo savo 
ofensyvą prieš Korėjos * 
liaudininkus ir kinus
Atgriebė kelis miestus; kai kur 
prasiveržė per 38-tą paralelę

Korėja, geg. 24.—Ameri
konai ir jų talkininkai pra
dėjo iš savo pusės ofensyvą 
prieš šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Vakariniame fronte, į žie
mius nuo Sepulo, jie dasi- 
grūmė iki pusantros my
lios nuo. 38-tos paralelės, 
skiriančios Pietinę Korėją 
nuo Šiaurinės.

Rytiniame fronte jie iš
lygino pavojingą spragą, 
kurią šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai buvo prakirtę ame
rikinėse linijose tarp . Šok-

Pakeisti du oro jėgy 
vadai Tolini. Rytuose
Washington.—Valdžia pa

skyrė generolą O. P.- Wey- 
landą kaip vyriausią oro jė
gų komandierių Tolimie
siems Rytams vieton susir
gusio Japonijoje generolo 
Geo. Stratemeyerio.

Kartu paskirtas genero
las Frank F. Everest lakū
nų komandierium Japonijo
je vieton gen. E. E. Part- 
ridge’o.

Stratemeyer ir Partridge 
yra • generolo MacArthuro 
šalininkai; todėl Trumano 
valdžia ir pakeitė juos ki
tais oro jėgų vadais.

*

Girdėt, Sovietai siūlė 
perfaiką Korėjoje

United Nations, N. Y. — 
Eina kalbos tarp Jungtinių 
Tautų delegatų, jog Sovietų 
Sąjunga netiesioginiai siūlė 
Amerikai derybas dėl mū
šių sustabdymo Korėjoje.

Sustabdžius karo veiks
mus. šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir kinai turėtų 
pasitraukt į šiaurę nuo 38- 
tos paralelės, o amerikonai 
su savo talkininkais—į pie
tus nuo tos linijos, kaip sa
kąs sovietinis pasiūlymas.

Amerikos delegatas dar 
negavo pasiūlymo, bet pa
reiškė, jog Amerika sutik
tų tartis su Sovietų Sąjun
ga dėl korėjinio karo bai
gimo.

Truman reikalauja 9 
biliony dol. užsieniam
Washington.—Prez. Tru- 

manas reikalauja, kad Kon
gresas paskirtų apie 9 bi
lionus dolerių svetimiem 
kraštam ginkluoti ir me
džiaginiai juos stiprinti per 
metus prieš Sovietų Sąjun
gą ir draugiškas jai šalis.

Madrid, Ispanija.—Strei
kuoja dauguma darbininkų 
Eabare, Palencijos ir EI 
Goibar miestuose, reikalau
dami nupigint maistą.
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sos ir Čangdongo.
Amerikonai su savo talki

ninkais — anglais, francū- 
zais ir pietiniais Korėjos 
tautininkais—atgriebė Han- 
gye, Kapyong ir Čanggong 
miestus viduriniame fronte, 
beveik nesusidurdami su 
pasipriešinimu iš šiaurinių 
korėjiečiu pusės.

Amerikonai rytiniame 
fronte vėl prasiveržė per 
38-tą paralelę į Šiaurinę Ko
rėją. Ju komandierius ge
nerolas Van Fleet ketino 
maršuot per Šiaurinę Ko
rėją, “kiek reikės.”

Amerikiniai koresponden
tai skelbia, kad jankiai su 
savo talkininkais per pasta
rąjį mėnesį užmušė, sužei
dė bei nelaisvėn paėmė 
150,000 Korėjos liaudininkų 
ir kinų.

Bet korėjiniai liaudiniu- 
•kai ir kinai turi dar šimtus 
tūkstančių paruoštos ka
riuomenės, kuri galėtų pa- 
naujint savo ofensyvą, kaip 
Įspėjo amerikinė komanda.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie iš
vien su kinais savanoriais 
per keturias paskutines 
dienas užmušė bei sužeidė 
7.000 amerikonų ir jų tal
kininkų; nelaisvėn paėmė 
6.000 amerikonų, francūzų 
ir Pietinės Korėjos tauti
ninkų; pagrobė 31 ameriki
nį tanka, 213 patranku, 
daugiau kaip 60 minosvai
džiu (mortars), 180 kulko
svaidžių, 3,000 šautuvų, 800 
auto-sunkvežimių ir 66 ra
dijo duotuvus-imtuvus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Teheran. — Irano valdžia 

pareiškė:
Nežiūrint, kaip anglai- 

amerikonai priešinsis, vis 
tiek ji į savo rankas per
ims anglų žibalo kompaniją* 
Irane.

Detroit. — Hudson auto
mobilių kompanija dviem 
savaitėm paleido 10,000 dar
bininkų.

Mexico City. — Meksikie-. 
čiams labai pritrūko mėsos, 
nes per daug jos išgabena
ma į Jungtines Valstijas.

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Plačiai išsivystė judėjimas, 
reikalaujantis nesiųst Bra
zilijos kareivių į talką jan
kiams Korėjoje.

Teheran.—Sovietų Sąjun
ga padeda Iranui kovoti 
prieš šarančių (skėrių) už
plūdimą. Tam atsiuntė 8 
lėktuvus su 23 sovietiniais 
technikais, 500 tonų apnuo
dytų kvietinių sėlenų ir 100 
tonų chemikalų, kuriais ir 
naikįnami tie vabzdžiai.
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SUKTA PROPAGANDA
ŠIUO METU PELNAGROBIAI, naudodamiesi karine 

isterija, kurią paskleidė Trumano vyriausybė, šienaujasi 
milžiniškus pelnus.

’ Jie kelia produktams kainas, jie plėšia iš darbo žmo
nių paskutinius centus ir vis skelbia: mes tai darome, 
nes to reikalingi šalies interesai, krašto gynyba.

• Kiti vartoja dar kitokias, šlykštesnes priemones. 
Plėsdami iš žmonių dolerius, jie sako, jog taip daryti 
juos verčia Stalinas! *

Panašiai elgiasi Niujorko Consolidated Edison kom
panija, kuri turi monopolį ant didmiesčio geso ir elek
tros, būtinai reikalingos kasdieniškame žmonių gyve
nime.-

Ši kompanija išleido milijonus dolerių reklamoms, ku
riose vyriausias šūkis yra, daug maž toks: Stalinas mus 
verčia pakelti elektrai kainas!

Ar jūs galite įsivaizduoti didesnę klastą?
Ten, kur Stalinas valdo, produktų kainos nuolat yra 

žeminamos. Čia, kur valdo kapitalistai, produktų kainos 
nuolat yra keliamos aukštyn.

Ir dėl to, kad pelnagrobiai nepateisinamai plėšia iš 
žmonių pinigus, esąs kaltas Stalinas!

TOLYDŽIO KAINOS TEBEKYLA. Korporacijos 
kraunasi didesnius pelnus, negu kada nors savo gyve
nime.

O žmoniių buitis vis sunkėja. Sunkėja ji ne-tik, fa
brikų darbininkams, ne tik “baltkalnieriams,”—sunkėja 
ir smulkiesiems biznieriams, nes jų likimas priklauso nuo 
to, kiek darbininkai gali įpirkti.

Kad nusukti žmonių nuožiūrą nuo savęs, tai pelnagro
biai sako: mes nekalti, bet kaltas Stalinas.

Kokia baisi klasta!

NUSIGANDĘ
Romos katalikų Sušivie- 

nijimo organas Garsas ra
šo :

Šių metų gegužės 27-tą 
Italijoj įvyks savivaldybių 
rinkimai, o birželio 17-tą 
Prancūzijoje įvyks parlamen
to rinkimai. Šie rinkimai yra 
labai svarbūs ir į juos ne tik 
italai ir prancūzai, bet ir už
sienis kreipia didelį dėmesį, 
šie rinkimai turės parodyti, ar 
komunistų įtaka šiose vakari
nės Europos valstybėse yra 
padidėjusi ar sumažėjus. Reik 
pastebėti, kad kai kurių, ypa
tingai didžiulių industrinių 
Italijos miestų savivaldybėse, 
kaip Bolognoje, Genoa, Veni- 
cijoj, Leghorn, Turine, Terni 
ir kituose komunistų įtaką di
delė, o kai kur visa kontrolė 
randasi jų rankose.

Kas daryti? Romos ka
talikų Susivienijimo orga
nas nepasako. Bet tiems, 
kurie nori žinoti, yra aišku 
tai: bus dedama didžiausių 
pastangų visokiais būdais 
Dapirkdinėti žmones ir juos 
bauginti, kad jie balsuotų 
už kapitalistinių partijų at
stovus.

1938 metų Italijos par
lamento rinkimuose Ameri
kos turčiai išleido keletą 
dešimtų milijonų dolerių 
propagandai prieš italus 
komunistus.

Šiuo mętu yra daroma tas 
pats. Be kitko, ten įkinky
ta aukštoji katalikų dvasiš
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ĮDOMI SUKAKTIS
ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS 27 D. Armėnų Apaštąlinė Sta

čiatikių bažnyčia švęs 1,500 metų sukaktį nuo to laiko, 
kai persai siekėsi armėnus pavergti ir juos padaryti Za- 
ratustros pasekėjais, ugnies garbintojais.

451 metų (krikščioniškos eros) gegužės 26 d. persai 
buvo užpuolę Armėniją su ginklu rankoje. Pirmasis di
džiulis mūšis įvyko A variavę; armėnai krikščionys pra
laimėjo. % Bet jie atsigriebė ir visvien tęsė karą prieš 
persus, — partizaninį karą.

Po apie 30 metų persai buvo priversti armėnams pri
pažinti teisę tikėti tuo, kuo jie nori. Na, ir tuomet įsi
kūrė tautinė krikščionių bažnyčia Armėnijoje.
• Armėnų kovotojams vadovavo Vartan Mamikonian, 
dėl to ir tasai karas prieš persus vadinamas Vartanaęu. 
Vartan vėliau buvo paskelbtas šventuoju ir dabar jis yra 
armėnų didvyris šventasis.

Tasai karas, aišku, buvo ne tiek del religijos, kiek dėl 
to, kad persai siekėsi Armėniją pavergti ir išnaudotu

Tačiau šiandien armėnų tauta, tikintieji armėnai ir 
netikintieji, minėdami tąjį “šventąjį karą,” savo ais
tras, savo nusistatymą kreipia ne prieš persus, o prieš 
turkus.

.Turkai yra išskerdę daugybę armėnų; Turkija turi 
pavergusi didesnę Armėnijos dalį, tarp kitko, ir biblinį 
Ararato kalną, kurį -armėnai laiko šventu.

Žydinčioj! tarybinė Armėnijos respublika nuolat ir 
nuolat primena savo tautiečiams, esantiems namieje ir 
išsiblaškiusiems po pasaulį, jog ateis laikas, kai visa Ar
mėnija bus suvienyta į vieną tarybinę respubliką, kai 
tttrkąi plėšikai jų nenaikins ir nevergs.

BALSAI už taiką didėja
AMERIKOS .ŽMONIŲ balsas už taiką buvo didelis 

pirmiau, bet jis dar labiau padidėjo po to, kai senatorius 
Edwin Johnson .įnešė sumanymą senatan, kad karas 
Korėjoje būtų baigtas tuojau, — ne vėliau šių metų 
birželio 25 dienos. z

Senatorius Johnson, kaip žinia, siūlo: baigti mūšius 
Korėjoje su birželio 25 diena, o ištraukti visus svetim
šalius iš Korėjos—kariškius ir civilinius svetimšalius— 
su šių metų .gruodžio 31 diena.

• Senatorius dėl tokio savo žygio gauna daug sveikini
mų nuo taikos šalininkų.

Žmonės siunčia laiškus ir telegramas ,ragindami se- 
nątą tuojau svarstyti Johnsono sumanymą. •

* Tų laiškų ir telegramų privalo būti siunčiama juo dau
giau, pasisakant, idant karas Korėjoje būtų baigtas kuo- 
greičiąusiai.

Washington.— Senato ko
mitetas 18 balsų prieš 8 at
metė republikono senato
riaus Wijey’o reikalavimą, 
kad generolas Omar Brad
ley praneštų, ką prez. Tru- 
manas sakė, kuomet balan
so 6 d. kalbėjosi su B ra- 

apie reikale pavargti

i gen. MacArthurą kaip vy
riausią komandierių Toli
muosiuose Rytuose.

Panama City.—Panamos 
policija gaudo buvusius mi
nistrus nuverstojo ir įka
lintojo Panamos prezidento 
Arijo. j___

DETROIT, Mich. — Įei
nama jau į penktą savaitę 
laiko su sulaikymu trans- 
portacijos Detroite.

Reakcionierius majoras 
Cobo, kurį rėmė viso De
troito AFL organizacija 
laike rinkimų, nenusilei
džia. Šiandien 'Federacijos 
vadas Frank X. Martel 
skundžiasi, kad gerasis 
“frentas” Cobo jį apgavo.

Kada unijų vadai pasto
viai pasirenka sau už “fren- 
tus” kapitalistų klasės žmo
nes, galima suprasti, kad 
nieko gero nebus darbo 
klasės žmonėms.

Tie, kurie remia senąsias 
republikonų ir demokratų 
partijas, tik sau užsineria 
apynasrį ant sprando.

Bile koks pažangesnis žy
gis arba asmuo tuojau ap
šaukiami komunistiniu ir 
komunistu.

Tie unijos vadai dabarti
nių laiku daugiau nieko ir 
nemato, kaip tik subversy- 
viškumą ir komunižmą. Vi
si jie vienodi: ar tai jie bū
tų iš AFL ar iš CIO.

Bet darbininkai už tokias 
jų pažiūras turi nukentėti.

Detroite randasi vienas 
kitas demokratas, taip ly
giai, kaip ir vienas kitas re- 
publikonas, kurie skaitosi 
progresyviais ir liberalais, 
bet šiandien visi tyli, kaip 
kurmiai palindę po žeme. 
Išdulkėjo iš jų visas libera
lizmas, taip lygiai ir pro- 
gresyvizmas. Jie-stovi toje 
pačioje vietoje su unijų va-, 
dais.’

Visi angliški dienraščiai 
pripildyti pastoviai puoli
mu ant vežiotojų unijos su 
visokiomis melagystėmis.

Publiką pastoviai kasdien 
liekasi šeriama vis daugiau 
melagysčių. .

.Nu, dėl pavyzdžio, pasa
kysiu ir parodysiu apie vie
ną iš jų.

Nesusitariant dėl naujo 
kontrakto per net du mė
nesius laiko, unija buvo 
proponavus, kad tą visą da
lyką pavesti arbitracijai, 
kad išvengus streiko.

Tas atsitiko dar prieš bal- 
' it 4. r • » • t 

ki ja, kad ji baugintų vel
niais ir pragaru tuos žmo
nes, kurie žada padubti sa
vo balsą už komunistus.

Iš Paryžiaus ateina žinių, 
jog ten kapitalistinės par
tijos tikisi iš Amerikos mi
lijonų dolerių propagandai 
prieš komunistus. Katalikų 
bažnyčios aukštoji dvasiški- 
ja ir Prancūzijoje leidžiasi 
darban, skelbdama komu
nizmui kryžiaus karą.

Bet visa tai rimtesniu v* 
darbo žmonių — tikinčių 
darbo žmonių — neatbaido 
nuo komunistų. Atbaido 
tik visiškai silpnus, nebepa
jėgiančius galvoti.

SLA PILD. TARYBA 
WASHINGTONE

Šių metu gegužės 18 d. 
Tėvynėje skaitome:

Kada skaitytojai gaus šią 
Tėvynės laidą, Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos nariai 
bus Amerikos sostinėje Wa
shingtone. Jie dalyvaus Jung
tinių Amerikos Valstybių tei
singumo departmento genera
linio prokuroro J. Howard 
McGrath sukviestoj šeštoj 
Tautinėj Konferencijoj, ku
rioj bus apkalbami pilietybes 
ir kiti svarbieji klausimai. 
Konferencija prasidės gegu
žės 16 dieną ir tęsis iki gegu
žės 20 dienai.

Ką viša tai turi su fra- 
ternalizmu ir SLA tvirtini
mu, mums neaišku.

savimą per vežikus, ar eiti 
į streiką ar ne.

Bet miesto ’‘majoras Co
bo pasakė tam unijbs ko
mitetui, kad jis “nenori, 
kad pašaliniai iš kitur kiš
tųsi į jo miesto reikalus. Jis 
pats žino, kaip juos vesti.”

Tą buvo paskelbę visi an
gliški dienraščiai.

Bet kas darosi šiandien? 
Tie patys dienraščiai kalti
na uniją visa savo gerkle, 
kad unija nenorinti prisi
imti arbitracijos.

Visokiems miesto valdi
ninkams, kurie uždirba du 
ir daugiau negu 5 syk,į me
tus algos, .tai miesto ma
joras Cobo rado reikalo už
gimti pakėlimą algų dar po 
kelis šimtus ir tūkstančius 
dolerių į metus, ir pinigų 
buvo. Bet darbininkams nei 
astuonių ir pusės cento į 
valandą neranda iš kur pa
imti !

Pačiam Nowicki, D. S. R. 
manadžeriui, dar pridėjo 2 
tūkstančiu dolerių į metus 
algos, nors jis jau gavo 20 
tūkstančių. O jis dirba tik 
dėl to, kad kaip nebūt per
vedus transportaciją į pri- 
vatiškas rankas, eikvoda
mas surinktus pinigus iš 
publikos bereikalingai.

Kitas dalykas. Sykį buvo 
atšauktas Detroito majoras 
Bowles, kuris šiandien ran
dasi užmaršoje. Kur mūsų 
tie liberalai ir progresyviai 
demokratai ir republikonai 
2—Paralyžius tebeveikia 
“frentai” tų visų unijos vir
šūnių iš AFL ir CIO, kad 
neišleidžia peticijų atšauki
mui to atstovo Gen. Motors. 
Chryslerio ir Fordo, majo
ro Cobo? > s ’ .

Tą Cobo buvo Burrough 
Adding Machine kompanija 
paskolinusi miestui už iždi
ninką, kad sutvarkyti mies
to finansus, pagal rekomen
daciją “Citizens” komiteto, 
kuris susideda iš atstovų tų 
didžiųjų k o r. p o r a c i j ų ir 
trustų. ■ ■

Ne, nei tie liberalai demo
kratai, nei republikonai, nei 
tie veidmainiški unijų va
dai neims to žygio, kad at- . 1*1 I M * ' J I I < lt

Persodinti ponai
(Feljetonas) visomis šaknimis išrovė iš

z Gyvendami smetoninėje 
Lietuvoje, visi ponai nu
manėme, kad mūsų šalis, dėl 
savo mažumo ir turtų ri
botumo, negali savų ponų 
materialiai sulyginti su tur
tingųjų šalių ponija. Nors 
poniškumo atžvilgiu jautė
mės net aukščiau stovį už 
kitataučius milijonierius, 
bet šitas smetoniškos poni
jos unaras buvo priverstas 
merdėti savo žemės siau
ruose rėmuose. Ir šitos ne
laimės jokiom priemonėm 
nebuvo galima pataisyti. 
Nors tu mužikam nuner
tam kaili ir su mėsa, bet dėl c z
jų neskaitlingumo turtų 
kažin kiek nepadidinsi. Net 
ir tautos vadas tuo atžvil
giu kentėjo pažeminimą 
prieš kitų tautų vadus.

Bet, nepaisant šitokios 
padėties, smetonišką poni-' 
ją kankino nesuvaldomas I 
noras išsiveržti iš lietuviš
kos orbitos, aplankyti užru- 
bežinių valstybių sostines, 
paūžti, pabaliavoti su kitų 
valstybių garsenybėmis, pa
demonstruoti aukštą supra
timą poniškos vertės, paro
dyti svetimtaučiams po
nams, . kad smetoniška po
nija nėra tais mulkiais, ku
rie nesuprastų savos vertės, 
nemokėtų poniško apsiėji
mo ir nebūtu tinkamais da
lyvauti rinktinės draugijos 
sferose. Bet nuo tokių žy
gių į užsienius smetonišką 
poniją laikė ' nelaisviu lito 
neskaitlingumas ir jo žema 
vertė užsieniuose. Jei Lie
tuvoje su desėtku kitu 
tūkstantėlių litukų jauteisi 
įsikūrusiu ir galinčiu poniš
kai pasišyaistyti, tai betgi 
visi supratome, kad su tiek 
išteklių trankytis į užsie
nius smetoniškos ponijos 
unarą tiek pakeltum, kaip 
vienarklio pasirodymu šim
tamargių parodoje.

Nerasdami priemonių ši
tai kliūčiai nugalėti, gana 
dažnai ir visai pamatuotai 
pusėtinai riebiai nusikeik
davome. Ir kaip gi ne. Tu
rint gana ambicijų ir bū
nant pilnai kvalifikuotais 
užimti mum priklausančias 
vietas rinktinėje draugijo
je, vien tik dėl prakeiktos, 
nelygybės ištekliuose, tu čia 
žmogus uždusi šitame uba- 
gyne, nepamatęs svieto ir 
savęs svietui neparodęs.

Belaukiant pagerėjimo, 
bęrūgojant tėvynę už jos 
turimus menkus išteklius, 
“suvarjavojo” Lietuvos mu
žikai ir iš to kilęs viesulas 
visus smetoninius ponus su 

šaukti tą Cobo.
Mat, negalima savo “fren- 

to” įžeisti, o tas “frentas” 
paramstytas per Gen. Mo
tors, Chrysler ir Fordą.

O kas yra Gen. Motors ir 
Chrysler?

Tai Wallstrycio įrankiai, 
nes savininkais, kurie turi 
kontrolę, yra Nemour du 
Pont -šeima, kurie kontro
liuoja House of Morgan ir 
į kurių rankas tie ■ mūsų 
miesto* valdininkai sudėjo 
tąją mūsų miesto nelaimin
gą transportacijos 'sistemą, 
pavidale 65 milijonų .dolerių 
paskolos, iš kurios niekados 
neišsikrapštys; nepai s ą n t 
kiek kels fėrus už važiuotę.

Taip, darbininkų klasė pa
stoviai gauna į* sprandą.

Ir gaus, kol laikysis 
nusistatymo, kad “va, 
geras, jis gerai kalba.”

Čia, Jungtinėse Valstijo
se, visi vagys ir sukčiai kal
ba kuo geriausiai.

Tik jų klausykite, tai ir 
galvos neteksite, ne tik kad 
kišeniai pastoviai bus tušti.

Skaisgir ietis

to 
jis

lietuviškos žemės ir nupūtė 
į svajojamus užsienius. Tik, 
ant nelaimės, ne balių puoš
niuose kostiumuose, ne suk
tis sprandus girtose puoto
se, bet rūpintis, kur suleis
ti šaknis, kad apsaugojus 
ponišką veislę nuo išnyki
mo. Nelaimės ištikti,' dau
guma mūsų gaivinomės vil
timi, kad laimingieji, mūsų 
“kraujo broliai” užsieniniai 
kapitalistai supras baisumą 
mus ištikusios tragedijos ir 
padės žmoniškai įsikurti sa
vo svetingose šalyse. Bet 
šita viltis, trumpiau mus

turtai. Nes ne po ilgo pa
tyrėme, kad kitų šalių ka
pitalistai smetoninius po
nus vadina nevertais tikru 
ponų vardo, o tik ponus pa
mėgdžiojančiais mulkiais ir 
bailiais, kurie pavojui pasi
rodžius išbėgiojo, kaip iš
gąsdintos avys, be jokio pa
sipriešinimo. Žinoma, nei 
vienas iš mūsų su tuomi 
nesutikome, k a d esame 
mulkiai ir bailiai, bet visi 
supratome, kad mūsų išli
kimas galimas tik savomis 
pastangomis.

Po šio supratimo visų 
mintys ir žvilgsniai nukry
po linkui pasakiškos Ame
rikos. Kur gi kitur, kad ne 
Amerikoj glūdi neišsemia-1 
mi gėrybių rezervai, su ne
suskaitoma daugybe progų 
prasimušti į pačias gyveni
mo viršūnes. Viskas, ko 
reikia, tai įsiveržti L paša-.... " ™
kiškų turtų žemę ir visu iųetuvoje tui eidamas keis 
ryžtumu mestis gręitam ir tukstantolius žmogus _.]nu

teisi isikurusiu, g a 1 e i a idideliam pralobimui.
Kad prieš amerikonus ne- tes, poniškai pasišvaistyti, 

pasirodyt žiopliais, visi su- ppnaj pritikdamas auksi- ’ 
■pratome, kad privalome ap-|nės kiąulės rolei,'tai Aiųę-. 

Jkoje su tiek, išteklių turi*
__  _i tarnų darbuži 

r negali prilygti'ųei paauk-1 
šuoram paršiukui. v* 

Štai, gerbiami'ponai, koA 
a yra Amerika, auksu

Įsirūpinti dokumentais, ro-!:*_v^ 
dančiais, jog esame ne bile1 paįs' atlikti 
kas, bet aukštai lavinti vai-1 
dininkai, diplomatai, gene
rolai, visokių profesijų pro- 
fesijonalai, sudėtingiausių i p į 
įmonių vedėjai, pilnai tin-| jų 
kami prabangiškam gyve- į auksą suryja aukso ryklės’ 
nimui ir labai vertinanti : J<ajp pragaro dvasios grieš- 
turtus ir pagarbą. rl urint. ninku dūšias, o poniško sto- 
savo tarpe raštininkų ir! no gyvulių prižiūrėtojam 
valdininkų, apsirūpinimas i u£ neįmatomą dulkelę pra- 
dokumentais kėblūmų nešu- ’ Reikto žibučio’ ryžtasi išva- 
darė, visi gavome diplomusI iyti dūšią iš kūno.
pagal pasirinktas ' “specia-l Pažinus Ameriką iš arti, 
lybes” su autorizuotais pa- į noras demonstruoti smeto- 
rasais ir antspaudomis. niškos ponijos unarą užsie- 

Greitesniam prigijimui Į niuose išgaravo kaip nebu-
naujoje žemėje, “išsimoki
nome” anglų kalbą, mokin
dami vieni kitus, kaip ga
lėjome ir kaip mokėjome. 
Pramokę porą tuzinų kas
dieninių žodžių ir kelioliką 
keiksmažodžių, buvome • ti
kri, kad nuvykę Amerikon 
pilnai susikalbėsime be ver
tėjų. .

Tinkamai, pasiruošę kelio
nei į auksu žėrinčią naują 
tėvynę, laukėme pašaukimo 
signalo, kaip vaikas velykų. 
Negalima nei apsakyti, į 

■koks gaivinantis džiaugs-, 
mas liūliavo mūsų išvargu
sias sielas, ka*da, Atlanto 
vandenyno bangų blaškomi,- 
artinomės prie Amerikos 
žemyno. Nepaisydami ban
gų šėlimo, visi skendėjome 
puikiausių svajonių ekrane, 
vaizduodamiesi, kaip iškil
mingai ir garbingai Ameri
koje būsime sutikti su mu
zika, karietomis, paradais 
ir apgyvendinti meniškai 
puošniuose namuose ir tuo
jau pašaukti užimti garbin
gas ir brangiai apmokamas 
vietas pagal atsivežtas spe
cialybes. Pamačius prie
plaukos žiburius, bizniškų 
garsinimų šviesas, ne tik 
mums, ponams, bet ir mūsų 
vežamiems smetoni n i a m s 
vabalams nuostaba kvapą -
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užėmė. Šitokios prabangos, 
prieš kurias net ir dangaus 
grožybes nublanksta.'! ’

Šitokioje .žemėje prigiję,
lengvai užmiršime Lietuvoši 
nuganytus pūdymus su per-T 
karusiais kuinais ir beko^y 
nais. <

Bet koks baisus bifvo mū
sų sąmones pritrenkimas, 
kai tik peržengę Amerikos 
slenkstį gavome persitikrin
ti, kad čionai žmogaus pa
šaukimas niekam nesupran
tamas. Diplomuotas ponas 
ir nudriskęs valkata, kuris 
dargi nesupranta diplomo 
reikšmės, amerikonam abu 
lygūs misteriai, o žmogaus 
vertybė sveriama pagal jo 
turimą turtą. Jei asilas pa
veldėjo savo turtingo pono 
turtus, tai jis garbėje išky
la aukščiau už universiteto 
profesorių. O kadangi mes, 
smetoniniai ponai, pribuvo
me Amerikon kaip Adomas 
išvarytas iš rojaus, tai mū
sų atsivežti diplomai, ne- 
pridavė mums vertės nė 
tiek., kiek, nudėvėtom kel
nėm lopas. Nes, vietoj sva
jotų garbingų • užsiėmimų 
savose specialybėse su rie-z 
biomis algomis, 1 gavom^A 
specializuotis prie vištų, 
kiaulių bei prie mulų ir ap-w 

įsigyventi prie tvartų' viena*f ' 
aukščiuose palociuose, su 
mokinių algomis. Nebūnant 
durniem, aišku, kaip diena, . 
kad su tokia pradžia iki 
ame r i ko niškan i po hiškui nui 
nedasikasime iki pabaigos 
svieto. .Juo labiau, kad 
amerikoniški ponai per vel- 

ą bagoti ,pinigus ne skai- 
. ai o sveria tonomis. Jei

įsikūrusiu, galėja i 
samdytis tarnus ir tąrnai-

(Tąsa penktame pusi.)

Didelis reakcionierius ir 
demokrat. iš South Caroli

na James R. Richards. Jis 
tapo Kongreso Atstovų 
Buto Užsienio Reikalų Ko
misijos pirmininku. Jis 
ton vieton pateko auto
matiškai, kai pasimirė re
prezentantas John Keen, k 
kuris buvo skaitomas Ii- 
beralu.



domūs bei keisti 
dalykai

lygiausia žmonių serga 
enza vietose, kur drėg- 
oras.

mos Universiteto pro
sus ' Francisco Grana 
io, kad Peru indijonai 
pirm 2,000 mokėjo da- 
megenų operacijas. Ta- 
larodė atkasti tu žmo- 
)alaikai.

glijos seimas balandžio 
;sį šiemet nutarė, kad 

tokių “sutvėrimų,” 
raganos. Todėl panai- 
senovinį įstatymų, rei- 
įjantį baust raganas, 
ngtinių^ Valstijų val- 

per metus išleidžia 
miliont^s dolerių to- 
s bevertėms knygelėms 
5dinti, kaip: Paukščių 
ymas tinklais Japoni- 
»er ūkanas, Kaip ap- 
>ti namus nuo šikšne
lių, Kaip gaminti val- 
tūlų žiurkinės veislės 
liukų mėsą, Kaip įtai-

Peru žuvyklos, ir 11, 
lionų dolerių eikvojimą 
i “literatūrai” nurodė 
resmanas James T.
Tson.
j taipgi priminė, jog 
tingtono valdžia išlei- 
750 tūkstančių dolerių 
ms bevertėms fotogra- 
s, kaip: “Gazolino dė- 
>rie gazolino stoties,” 
nes krapštosi dantis,” 
idzia diebus žmogus”

w Yorko valstijoj per- 
uvo tiktai po 93 vyrus 
ienam šimtui moterų 
įerginų, kaip parodė 
ais gyventojų suraši
us .

v Yorko miesto labda- 
valdyba pernai liepos* 

sį pasisamdė vieniems 
ns raštinę Melrose 
•ai Buildinge, kas mė- 
mokėjo po $2,100 ren- 
viso per 10 mėnesių 
kėjo 21 tūkstanti dole- 
r per visą tą laiką nė 
s labdarybės valdinin- 
tejkele kojos į tą pui- 
aštinę.
ostinė labdarybės val- 
dabą^ daro trimetinę 
tį tai pačiai raštinei 
yti

iniai-mokslinėse Jung- 
Valstijų armijos įstai- 
dirba keli tuzinai mo- 
nžijiierių, chemikų bei 
iktį.
džia giria jų gabumus 
dryžimą.

on, Mass.—Buvo teis- 
patrauktas vyras, kad 
dvi pačias. Teisėjas 
jam, kad mokėtų pir- 
pačiai po $25 per sa
iki bus padarytas 

o sprendimas.
ras pareiškė, kad jis 
as bankrūtas, “plikas 
tilvikas.”
►met antroji pati davė 
)inigų, ka'd vyras ga- 
nokėti pirmajai po 25 
us jfcr savaitę.

)aisant^J&ip žmogus 
gabus, bet miegoda- 

jis nieko negali iš-

—Bernard F. Gimbel.

PLANUOJAMA PAGERINU ŽUVININKYSTĘ KURŠIŲ MARĖSE
Tarybų Lietuvos Mokslų 

Akademijos moksliniai 
dradarbiai J. Maniakas ir 
R. K rotas rašo Vilniaus 
“Tiesoje”:

—Žuvininkystė užima žy
mią vietą Lietuvos ekono
mikoje (ūkiniuose reikaluo
se). Žuvys yra svarbus 
maisto produktas ir teikia 
žaliava eilei pramonės ša
kų, k

Tarybų valdžia rūpinasi, 
kad ž u v ų ūkis būtų 
tiksliai tvarkomas; žiū
ri, kad žuvų ištekliai 
neišsektų. Žvejyba taip 
planuojama, kad, būtų 
išlaikyta pusiausvyra tarp 
kasmetinio žuvies prie
auglio ir kasmetinio jos su
gavimo. Tuo skiriasi pla
ningas* žuvu ūkis nuo gro
buoniško, laukinio šeimi
ninkavimo, buvusio bur
žuaziniais Lietuvos laikais.

Žuvų ištekliai pareina 
nuo mitybos, nuo vandeni
nės jų gyvenimo vietos, jų 
dauginimosi sąlygų ir tt. 
Socialistinėje, tarybinėje 
santvarkoje jau žmonės ga
li tvarkyti visas tas sąly
gas arba žymią jų dalį.

Pamatinė Lietuvos žvejy
ba vyksta Baltijos Jūroje, 
Kuršių Marėse ir Kalinin
grado (buvusiojo Karaliau
čiaus) vandenyse, - kur pa
gaunama 85 procentai visos 
žuvies.

Lietuvai priklauso 413 
kilometrų plo

to Kuršių Marėse, ir iš 
kiekvieno jų hektaro vidu
tiniai gaunama po 75 sva
rus žuvies per metus.

Tarybinės Lietuvos Moks
lų Akademijos Biologinis 
Institutas 1949-1950 metais 
tyrinėjo Kuršių Mares ir 
rado 37 rūšis žuvų; ir apie 
20 jų rūšių pasirodė tinka
mos ne tik valgymui, bet ir 
kaip medžiaga pramonės 
dirbiniams. Instituto moks
lininkai ištyrė, kaip greit 
auga pramoninės žuvys, ku
riose vietose jos atsipeni, 
kur nerščia, kokie parazitai 
joms kenkia ir tt.
Kas gadina žuvų veisles

Surinkti duomenys rodo, 
jog pastaraisiais laikais 
Kuršių Marėse padaugėjo 
menkaverčių ir sunkiai au
gančių žuvų, pavyzdžiui, 
pugžlių, plakių, ešerių, kuo
jų. Šios žuvys kliudo veis
tis kitoms, vertingesnėms 
žuvų veislėms.

Žuvų veisles ten blogina 
visų pirma štai kas.' Besau
sinant pelkėtas pievas ir 
durpes, jų vanduo prineša 
žalingų dumblų . Dėl to už
želia ir labai svarbus, ne 
per seniai buvęs ne.rštaviete 
Krokų ežeras. To ežero in
takai ir ištakai suseklėjo ir 
apaugo, nebėra vandens

ben- ketvirtainiuv

srovenimo, didėja puvimas 
ir rūgštėja vanduo.

Tarybinė vyriausybė todėl 
ragina gretimus žvejų ko
lektyvinius ūkius ir - Žvejų 
Sąjunga geriau sutvarkyti 
nusausinimo darbus, išpjau
ti vandeninius augalus iš 
ežero ir atlikti tūlus kitus 
darbus; tuomet galimli bū
tų atitaisyti tą svarbią žu
vų nerštavietę. O jeigu *to 
nebūtų daroma, tai ežeras 
ilgainiui supelkėtų ir. pasi
keistų i durpyhą.

Svarbi ausi a," pram onei 
tinkamiausia žuvis šioje 
srityje yra karšiai, ir 1949 
metais jie sudarė 22 pro
centus visos Lietuvai su
gautos žuvies. Karšiai min
ta- smulkiais marių dugno 
gyvūnais. Bet jie auga pa
lyginti lėtai—per 5 metus 
vidutiniai užauga tik iki 10 
uncijų.

Karšiai ir lynai
Įstatymas u ž d r a u d žia 

gaudyti karšius gegužės 
mėnesį, kuomet karšiai 
nerščia.

Biologijos mokslininkai 
taip pat ragina uždrausti 
lynų gaudymą jų neršto 
laiku. Iki šiol jie būdavo 
tuo laiku išgaudomi neršta- 
vietėse venteriukais. Reikė
tų geriau uždrausti ir žio
brių ir stintų gaudymą 
nerštavietėse.

Stintos taip pat yra svar

bi pramoninė žuvis, ir 1949 
metais Kuršių Marėse bu
vo sugauta tiek stintų, kad 
jos sudarė apie 20 procentų 
visos gautos žuvies iš tos 
srities.

Biologiniai Liet ų vos 
mokslininkai pataria už
drausti per tankiais tin
klais gaudyti stintas ii’ ki
tas žuvis.

’ Lydekos
Kuršių. Marėse sparčiai 

auga plėšriosios žuvys, kaip 
antai, lydekos ir starkiai. 
Daugiausia s u g a u n a m a 
penkmečių lydekų, viduti
niai sveriančių beveik po 4 
svarus, ir keturmečių star
kiu, kuriu vidutinis svoris 
yra 2 svarai su viršum. Ly
dekų žvejyba li949 metais 
Karklių lankos srityje- su
darė G ir pusę procento su
gautų ten žuvų.

Lydekos yra pikčiausi 
naikintojai naudingesnės 
sazano žuvies, kurios nori
ma daugiau priveisti. To
dėl siūloma pasmarkinti ly
dekų gaudymą;

Ungtfriai
Kuršių Marėse taip pat 

sugaunami unguriai, kurie 
atplaukia iš Atlanto Vande
nyno. Vidujiniuose Lietu
vos vandenyse unguriai gy
vena per. 10 iki 12 metų; o 
Kuršių Marėse . daugiausia 
jų yra Preilose Nidos, Ra

sytės ir Knaupo įlankose, 
kur stori dumblo sluoksniai.

Manoma pasmarkinti un
gurių ’gaudymą ypač tuo 
laiku, kai suaugę unguriai 
išplaukia • iš Kuršių Marių 
neršui per Baltijos Jūrą Į 
Atlanto Vandenyna.

Siūloma išgaudyti dau
giau ešerių, pugžlių, dyglių, 
kai]) prastas pramonei žu
vis, kurios, tačiau, naikina 
gerų pramoninių žuvų 
ikrus, jų jauniklius ir su
naudoja daug maisto, 
skriausdamos naudingesnes 
žuvis.

A d i e k 11 n a u Jojimas
Žuvų atliekos iki šiol bu

vo išmetamos atgal į van
denį’. Bet tos atliekos taip 
pat galėtų būti naudojamos 
klijams gaminti, gyvuliams 
šerti, žuvų aliejui gaminti, 
žemei tręšti ir tt.

Lietuvos biologai todėl pa
taria žuvų pramonės minis
terijai pastatyti įmones, 
kur galėtų būti perdirba
mos ir sunaudojamos žuvų 
atliekos ir menkavertės žu
vy s.

Kadaise per Kuršių Ma
res Įplaukdavo labai vertin
gos žuvys — eršketai. Da
bar tų žuvų nebėra. Tad 
planuojama iš naujo pri
veisti sterlinių žuvų, kiu;ios 
eršketam labiausia tinka 
kaip maistas.

Sodinant supjaustytas^ pavasarintas bulves,
Likti kai kuriuose Maskvos,

gaunama daugiau derliaus

Pirmoji naminė 
maudyklė Amerikoj
Naminė maudyklė — vo

nia sukėlė 19-jo šimtmečio 
pradžioj labai daug trukš- 
mo šioje šalyje.
. Pirmąją vonią (bathtub) 
iš užsienio pars i g a b e n o 
medvilnės v (vatos) “kara
lius” Eli Whitney 1820 me
tais.

Kuomet tas maudyklės lo
vys nebuvo vartojamas, tai 
Whitney laikė jį išnešęs 
priekyje savo gyvennamio, 
rodydamas New Yorko 
miesto piliečiams.

1842 m. Adam Thompson, 
{grūdų ir medvilnės versli
ninkas Cincinnati mieste, 
pasidirbo iš raudonmedžio 
tokį vonios lovį, kokį matė 
Londone lordo Johno Rus- 
sellio namuose. Išklojęs tą 
lovį skarda (bleke), Thomp- 
sonas taipgi jį parodavo. 
Thompsonas suruošė pietus 
daugeliui turtingų savo 
draugų, kurie galėjo ir nu
simaudyti toje vonioje. Tik 
nežinia, ar jie maudėsi 
pirm pietų ar papietavę.

Tuo tarpu daktarai buvo 
priešingi naminei maudy
klei, tvirtindami, kad tai 
pavojus sveikatai. Kai ku
rie gydytojai sakė, žmonės, 
besimaudant tokiame lovy
je, galį gaut reumatizmą, 
plaučių uždegimą ir kito
kius nesveikumus.

Philadelphijos miesto ta
ryba (council) labai susido-

Lietuva yra žinoma kaip 
derlingas gerų bulvių kraš
tas, rašo akademikas I. Ja- 
kuškinas. Bet galima būtų 
dar aukščiau pakelti bulvių 
derlius Lietuvoje, tinkamai 
paruošiant sėklines bulves 
sodinimui.

J

Įvairiose Tarybų Sąjun
gos srityse iš bulvėmis ap
sodinto hektaro žemės gau
nama net po tūkstantį ir 
daugiau centnerių bulvių. 
(Centneris yra 112 svarų.)

Jarovizavimas— 
pavasarinimas

Geriausią ir ankstyvą 
derlių duodą jarovizuotos— 
supaVasarintos bulvės. O 
jos štai kaip pavasarina- 
mos, jarovizuojamos. Papi
la bulves plonu sluoksniu 
ant lentynų šiltose ir švie
siose patalpose. Jas gali
ma pavasarinti ir po atvi
ru dangum, nedidelėse duo
bėse, ' ypač kai balandžio 
mėnuo būna šiltas. Saulės 
spinduliams veikiant, at
bunda bulvių akutės ir iš
leidžia storus trumpus dai
gus,' o ne ilgus ir plonus, 
kaip kad būna, kuomet bul
vės laikomos tamsiame rū
syje.

Jeigu bulvės jarovizuoja
mos (pavasarinamos) pa
talpoj, kur per mažai švie
sos, reikia naudoti elektros 
šviesą. Žibinant elektra, 
bulvės taip pat išleidžia 
storus trumpus daigus.

Kolektyviniuose ūkiuose 
bulvės kartais per retai so
dinamos; tad ir derlius bū
na mažesnis.

Vienam hektarui reikalin
ga ne mažiau kaip 40 tūks
tančių krūmų bulvių ,o dar 
geriau 50 tūkstančių krū
mų. Hektaras yra beveik 
pustrečio akerio.

Supjaustytų bulvių 
sodinimas

Žemės Ūkio Akademija 
Tarybų Sąjungoje per pa
staruosius penkerius metus 
išbandė tokį bulvių sodini
mo būdą:

Vidutinio didumo bulves 
— bent 60 iki 70 gramų — 
supjaustomos į 4 dalis, taip 
kad kiekvienoje dalyje lik
tų po 2 akutes. (Viename 
svare yra 453 gramai.)

Bulvės pjaustomos prieš' 
pat sodinimą dezinfektuo- 
tais (apvalytais nuo bakte
rijų) peiliais. Geriausios 
pasekmės gaunamos, nau
dojant jarovizuotas (supa- 
vasarintas) bulves ir taip- 
jas sup j austant. Tuomet 
jos greičiau sudygsta žengto
je-

Ilgamečiai bandymai, at-

Riazanes ir Gomelio sričių 
kolektyviniuose ' ū k i u o se, 
p.arodė, kad:

Sodinant taip supjausty
tas bulves, gaunama ne ma
žesnis derlius, kaip kad so
dinant čielas bulves.

O pasodinus supjaustytų 
pavasarintų bulvių’ dalis,’ 
buvo gauta net 30 iki 40 
centnerių daugiau derliaus 
iš hektaro, negu kur buvo 
sodinta čielos bulvės.
Tankesnis sodinimas

Be to, apsodinti tokiam 
pat plotui buvo sunaudota 
pusiau mažiau bulvių. Tai 
ir suprantama. Kiekviena 
bulvė buvo supjaustoma, į 
keturias dalis. Sodinimo gi 
tankumas buvo padvigu
bintas. Vįetoj 40 tūks
tančių čielų bulvių buvo pa-

sodinta 80 tūkstančių ket
virtadalių.

Tarpeliai tai’]) ežių lie
ka tie patys, pavyzdžiui, 60 
centimetrų atstumo viena 
eilė nuo kitos. (Colyje yra 
apie pustrečio centimetro.) 
Bet eilių (ežių) viduje su
pjaustytų bulvių dalys so- 
žesnies derlius, kaip kad so
dinamos antra tiek mažes
niais atstumais viena nuo 
kitos, pavyzdžiui, tik 20 

i centimetrų . atstume vieton 
40 centimetrų. “Vadinasi, 
sutaupoma pusė sėklinių 
bulvių kiekio.

Kai kas nurodo, kad saus
ringais metais sodinant bul
vių dalis, jos nepilnai su
dygsta. Tame yra šiek tiek 
tiesos. Bet tankus sodini
mas savo ruožtu ir sumaži
na šį pavojų. Iš tikrųjų, 
kai iš 40,000 “krūmų” ne-

Vadinamoji ^sveikųjų liga,” psoriasis šašai
Daugelį žmonių gąsdina 

paplokšti rausvi šašai ant 
šonų bei kitų kūno dalių. 
Tie šašai, vadinami psoria
sis, iki'šiol buvo beveik ne- 
nugydomi; tad žmonės bi
jo j, kad tai galį būti vėžys.

Antra vertus, daktarai 
vadino psoriasį “sveikųjų 
liga” ir nepavojinga.

Gydytojų nuomonė pasta
raisiais laikais truputį pa
sikeitė, nes surasta, jog kai 
kurie turintieji psoriasio 
šašus taipgi sergą cukrali
ge, sąnarių uždegimū ir tū
lomis kitomis ligomis. Ta- 
čiaus tik nedaug pasitaiko 
tokių, kurie turėtų psoriasį 
ir sykiu sirgtų kokia rimta 
liga.

Daugelis daktarų dabar 
nužiūri, jog psoriasio šašai 
atsiranda dėl to, kad kūnas 
prastai sunaudoja gyvuli
nius riebalinius valgius ir 
kad per daug susikuopia

cholesterolio. O ' choleste
rolio ypač daug yra kiauši
nių trynyje, tulžyje ir ner
vuose.

Gydytojai spėjo, kad, ap
ribojus tokius maisto daly
kus, gal pranyktų psoriasis.

i
Gyvulinių riebalų 
naudojimo sumažinimas

/
Daktarai Paul Gross ir 

Beatrice M. Kesten todėl 
padarė tyrimus Columbia - 
Presbyterian medikaliame 
centre New Yorke. Ban
dymams jie paėmė 126 žmo
nes su tokiais šašais.

Tiem žmonėm buvo už
drausta valgyti kiaušinius, 
riebią mėsą, žuvį, sūrį ir 
įsakyta sumažini sviesto ip 
Smetonos naudojimą. Kar
tu jiem buvo duodama čĮaug 
A ir B vitaminų . '

Pasekmės buvo tokios. 23 
asmenims' išnyko tie šašai*. 
66-iems/ sumažėjo psoriasis

ir daugiau nesiplėtė. Pas 37 
kitus nepasirodė jokio skir
tumo.

Sulaikyti tokių šašų, di
dėjimą, jie paprastai tepa
mi angliniais tepalais 
(crude coal tar), amoniniu 
gyvsidabriu bei saliciline 
rūgštim. 

»

Psoriasis šašai gali atsi
rasti visokiame žmogaus 
amžiuje, bet'jie daugiausiai 
pasirodo pas pusamžius’ ir 
senstančius žmones.

Psoriasis šiek tiek peršti 
ir nuo jo Įupasi sausos 
plokštelės, kaip kokie žvy
nai. Tikroji priežastis dar 
nežinoma. ,

Ši. liga laikoma nepavojin
ga. * Bet spėjama, jog kar
tais gali iš psoriasio vėžys 
išsivystyti. Todėl, atsira
dus negyjančių šašų, patar
tina • kreiptis į atsakingą 
daktarą ar ligoninę. N. M.

sudygsta 10,060, derlius su
mažėja. Bet kuomet paso
dinta 80,000 krūmų, tatai 
daugiau negu persveria ne
sūdyti mą 10,000. Ypač drėg
nas Lietuvos oras pašalina 
tokį pavojų.
Tai reiškia
sudygimo padauginimą

Kartais klausiama: Kuo 
yra pranašesnis bulvių da
lių sodinimas? Juk bulvės 
supjaustymas ne su d ar o 
nauĮų akučių daigams.

Bet bulvių supjaustymas 
iš tikrųjų yra tolygus nau
jų akučių- atsiradimui. Da
lykas tame, kad, sodinant 
čielas bulves, trečdalis aku
čių, o kartais net pusė aku
čių visai nesudygsta. Su
pi ausčius bulves, sudygsta 
visos akutės. Todėl bendras 
daigų skaičius iš to paties 
bulvių skaičiaus, jas su- 
pjausčius, žymiai padidėja.

Bulvių supjaustymas ne 
per pusę, kai]) tat papras
tai daroma, o j» keturias da
lis gali sutaupyti daug sė
klinės bulvių medžiagos ir 
kartu dikčiai padidinti jų 
derliu.

Akademikas Jakuškinas 
todėl pataria kolektyvi
niams Lietuvos ūkiams iš
bandyti šį bulvių sodinimo 
būdą.

(Manome, tatai bus įdo
mu ir Amerikos lietuviams 
farmeriams.)
X -------------------

Žmogus, kuris niekuomet 
nelankė mokyklos, gali ką 
pavogti iš prekių (freito) 
vagono; bet jei žmogus bai
gė universitetą, tai gali vi
są geležinkelį pavogti.

—Theodore Roosevelt.
Kolegijos taip nekenčia 

genialiąkai gabių žmonių, 
kaip klioštol’iai šventųjų.

—R. Waldd Emerson.

mėjo tais daktarų įspėji
mais 1843 metais ir buvo 
siūloma išleisti įstatymą, 
kuris nuo lapkričio 1 d. iki 
kovo 15 d. uždraustu mau
dytis naminėje vonioje.

O Bostono miesto valdo
vai 1845 metais pravedė ta
rimą, kad tik su daktaro 
leidimu galima būtų vartot 
vonią. Buvo pakelta van
dens kaina ir taksai tiems, 
kurie naudos vonią.

Virginijos valstija^ steng
damasi pastot kelią tam 
“blogumui,” uždėjo po 30 
dolerių taksų naudojan
tiems naminę maudyklę.

Per keletą metų tas iš
gąstis sumažėjo, ir 1851 m. 
tapo įtaisyta vonia Baltaja
me Name Washingtone, 
prezidentui Millardui Fill- 
morė, kuris buvo pagarsė
jęs savo valyvumu. O jo 
žmona pasakodavo, kad 
maudyklė labai reikalinga 
apsisaugojimui nuo maliari
jos drugio, kuris tuo tarpu 
buvo užsisukęs Washingto
ne.

Kuomet gydytojai ir vals
tijos stojo prieš tą švaru
mo lovį-vonią, tai kunigai 
sakė, jei žmonės laikys na
mie vonias, tai apsikrės vi
sokiomis ligomis ir eis į am
žinąją prapultį.

Taip kiekvienas progreso 
žingsnis susiduria su dau
gybe priešų.

O šiandien naminė mau
dyklė laikoma būtinu rei
kalu, nes suprantama, jog 
švara tarnauja sveikatai.

Spartakas.
--------------------------- r-----------------

Senovės graikų filosofas 
Platonas sakydavo: “Per 
daug miegoti yra didesnis 
nusikaltimas, negu pasiger
ti.”

Guatemaloj, Vidurinėj A- 
merikoj, streikuoją moky
tojai ,reikalaudami daugiau 
algos.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktąją Gegužės-May 25, 1951
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JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ 
PIETAMERIKIEČHJ LAISVĘ 

t.

(Tąsa) 
ARTIGAS 

NEPAPERKAMAS!
Ispanai, pamatę Artigo 

santykių nutrūkimą su Bu
enos Aires, vėl bandė jį pa-' 
traukti savo pusėn, žadė
dami stambu atlyginimą 
pinigais, aukštais . postais 
ir tt. Tai jau buvo trečias 
iš eilės ispanų mėginimas 
vylionėmis patraukti Arti- 
gą ir jį 'panaudoti savo 
žlungančios galios pratęsi
mui.

Buenosairiečiai taip pat 
buvo priversti kreiptis į Ar
tigas ir siūlyti jam sąlygas 
dėl susitaikymo. Tuo pa
čiu laiku į Artigas stovyklą 
atvyko dar vienas pasiunti
nys: iš Peru, ispanų valdo
vo Pezuela pasiuntinys, siū
lydamas Artigui pagalbą: 
prieš argentiniečius.

Į visa tai Artigas atsakė, 
nepalaužiama valia: prieš) • • • _ • •

Čiais .jis neatsisako tartis, 
bet pastarieji privalo atsi
sakyti savo neliaudiškų už
mačių. Anie nenusileido. Ar
tigas taip pat, ir sutartis 
nepasisekė. . - .
ISPANAI KAPITULIUO
JA MONTEVIDĖJUJE
Ispanų jėgos su Vigodet 

priešakyj, Montevidėj aus; 
citadelėje apsuptos, pO ne
pasisekimo prisitraukti Ar- 
tigą’ supliekti argentinie- 
čio Rondeau ties Cerrito ir 
anglų flotilės (Brown) už
blokuoti, nebeturėjo kitos iš- 1 u

cities, kaip tartis su nau
juoju Buenos Aires atsiųs
tuoju vadu Alvear dėl kapi
tuliacijos. Ir, 1814 m. bir
želio 23 d. ispanų kariuo
menė apleido miestą ir iš
plaukė. Tuo būdu, ispanai ( 
paliko paskutinę savo tvir-Į 
tovę La Platoje.

šešių tūkstančių vyrų ka- 
ispanus jis nepadėsiąs gin- i riuomenė įžygiavo į Monte- 
........................... ’ ’v’ ‘ i vidėjų ir nuo tada pradėjo 

1 viešpatauti Argentinos mo-
klo tol, kol jie bus visiškai į 
nugalėti; o su argentinie
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<♦> Laisves Paramai Didieji
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Prašome r jau dabar įsitėmyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.
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BALTIMORE, MI)., PIKNIKAS
<♦>
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Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus 

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

<♦>
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BOSTONO

<♦> Sekmad
<♦>

APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks

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

MAYNARD, MASS.
<♦>
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<♦>

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.
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DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
. Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

' DEXTER PARKE

< >

<

<

<♦>

<♦>

<♦>

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

Sekmadienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE 

Glastonbury, Conn.
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provincijose. Be Rytų, dar 
penkios provincijos — San
ta Fe, Entre Rios, Gorrien- 
tes, Corboda ir Misiones — 
skyrėsi su Buenos Aiųes 
monarchine vyriausybe ir 
sudarė Federatyvę Lygą, 
Ją .sudarančiose provincijo
se veikė jau paminėtieji 
kabildai — civilės valdžios, 
kurių sprendimus vykdyda
vo kariniai gubernatoriai.

Įdomu pabrėžti tai, kad 
visų federatyvinių provinci
jų gyventojai kreipėsi į Ar- 
tigą, prašydami karinės ir 
moralinės pagalbos; ir dėl 
to. toms provincijoms buvo 
lemta nusikratyti Buenos 
Aires 'jungo. Tai rodo, kaip 
plačiai buvo pasklidęs Ar
tigas .vardas ir kaip giliai 
sutane su liaudies intere
sais buvo Artigas kuriamos 
sistemos dėsniai. Visos še
šios autonominės province 
jos suteikė Artigui “Lais
vųjų tautų protektoriaus” 
vardą. Artigas sutiko eiti 
sunkias ir atsakingas parei
gas: budėjo prieš grūmo
jantį pavojų iš Buenos-Ai
res, Paragvajaus ir portu
galų pusės.

Buenos Aires direktorijos 
galia smuko. Apie 1815 m. 
vidurį direktorijos siunčia
ma-kariuomenė prieš Fede- 
raciią sukilo Fontezueloje 
irsuko ginklus prieš savuo
sius.. Sugriuvo direktorinė 
valdžia, kuri, su Alvearu 
priešakyje, spėjo išsigelbėti 
pabėgdama į Rio de Žanei- 
ra. Fontezuelos maištas bu- 

sausio pir-lvo Artigo paruoštas.
Jame Ties ta vieta, kur Urug- 

argentiniečių jė- uay upės tėkmė susiaurėja 
gos, vadovaujamos Dorre- ir atsimušus i aukštus uo- 
go ir artigistų — vadovau- j lų krantus bei saleles, su- 
jamos Rivera, Bauža ir La- i kelia siaubinga, verpetu 
valleja. • Argentiniečiai bu-; žaisma. o vanduo čionai 
vo visai supliekti ir to pa- kunkuliuoja, nuo ko paeina 
sekoje sugriuvo alvearistų ir pats • pavadinimas 
valdžia. 1815 m. vasario lb hervidero, t xoxx.yxv,
d., po astuonių šeimininką-! plati aukštuma ,nuo kurios 
vimo mėnesių, argentinie- i labai lengva stebėti toliau- 
čiai apleido rytiečių sostinę. ■ šią aplinką. Šią vietą Arti- 

Už dviejų . dienų rytiečių I gas pasirinko savo štabo 
_> avangardas, j buveinei ir vieną birželio 

mėnesio rytą čionai apsisto
jo. Patogi tai buvo vieta: 
už upės tiesėsi Entre Rios 
(Argentinos) lygumos; ne
toli — Brazilijos rubežius 
ii* taip pat nepertoliausiai— 
Montevidėjus. Jo sekreto
rius, kunigas Monterroso, 
šią vietą pavadino Purifi- 
cacion ir ten turėjo pradžią 
naujas kaimas.

Artigas šiame mažyčiame 
kaimelyje gyveno papras
čiausiu, grubiu gyvenimu 
ir kurį laiką vairavo likimą 
visų šių provincijų, kurios 
jį pasišaukė už savo protek
torių. ' , . 'i ’

i KAIP GYVENO ARTIGAS 
PURIFIKASIONE

Bendrai imant, istori
kams mažai tepavyko su-, 
rinkti medžiagos iš Artigas 

1815 metai buvo Artigo kasdienio gyvenimo. Net 
■idėjų triumfo metais. Kova jo nuotraukos iki šiol nie- 
prieš Buenos Aires direkto- kas nesurado, o gal iš viso 
riją pasireiškė veik visose jos ir nėra. Artigo išvaiz-

CHICAGOS ŽINIOS
Iš LDS 2-ROS APSKRITIES 

KOMITETO POSĖDŽIO ♦
klausimų, kurie pagerintų
Idą mūsų LDS. J. M., ;

i vei- 
Sekr.

4

narchistai, kuriuos gyven
tojai šaltai pasitiko. Arti
gas tuo tarpu nesiliovėor
ganizavęs gaučius ir vis" ti
kėjo, kad tikrosios revoliu
cijos vėliava buvo ta, kurią 
jis iškilmingai laikė savo 
rankose.
ARTIGISTAI SUPLIEKIA 

ARGENTINOS
MONARCHISTUS

Argentiniečiai mieste šei
mininkavo lygiai taip, kaip 
ir buvusieji atėjūnai. Gro
bė turtus, gabeno prekes, 
ginklus, įvedė sunkias ’bau
das ir įvairiausiais kitais 
aštriais būdais persekiojo 
vietos gyventojus. Su tuo 
naujieji šeimininkai užsi
traukė rūsčią montevidie- 
cių neapykantą. Labai greit 
išsiplėtė visuotinė suiru

tė. Kitose provincijose mo- 
narchistams irgi nesisekė— 
plito Artigas respublikietiš- 
kos idėjos. Buenosairiečiai 
pasijuto netvirti valdyti ry
tiečių žemėje, nors ėmėsi 
griežčiausių prie m o n i ų , 
kaip rytiečiu. partizanų su
šaudymo bei trėmimo ir 
kalinimo.

Tereikėjo tik 
džiausio smūgio,
grūsti naujuosius okupan
tus. Tokiam smūgiui proga 
atėjo. Tai . buvo Guayabos į 
mūšis 1814 m. f....
mosiomis dienomis, 
susirėmė

Balandžio 23 d. įvyko LDS 
2-ros Apskrities komiteto po
sėdis. Šis posėdis buvo gana 
skaitlingas, veik visi komiteto 
nariai dalyvavo — išskyrus M. 
Kirstukienę ir J. Staškų.. Val
dyba repartavo, kad buvo su
šaukusi LDS veikėjų susirin
kimą, kuriame dalyvavo ir 
LDS prezidentas R. Mizara. 
Pirmininkas žymėjo,, kad daly
vavęs jaunimo susirinkimuose. 
Jo nuomonė, kad veikimas tarp 
jaunimo gana gerėja. Sekreto
rė žymėjo, kad atlikusi visas 
pareigas, kurios jai, kaipo sek
retorei, priklauso.

Biznio komisija raportavo, 
kad prisirengimas prie pikni
ko eina pilnu tempu. Tik ne- 
.perdaugiausia dar turi darbi
ninkų, kurie padėtų dirbti pik
nike. Tad prašome visų kuopų, 
kad savo susirinkimuose išrink
tumėte po 2 ar 3 darbininkus, 
kurie nusimano gabiai patar
nauti pikniko dalyviams.

Piknikas įvyko gegužės 
d.,- Justice Park Gardens.

Plačiai diskusuota LDS
jaus klausimas. Tuo reikalu 
yra net paskirtos dovanos va 
jininkams iš Apskrities iždo. 
Dovanos skiriamos • sekamai: 
nemažiau gavusiam vajininkui, 
kaip 20 naujų narių, dovana 
$15.00; nemažiau 15 naujų na
rių — $10.00,
naujų narių — $5.00. 
mūsų 
vajaus darbe su LDS 
Apskr. čia turėtume smarkiai
susirūpinti, ir net pačios kuo
pos turėtų iššaukti kitas kuo
pas į lenktynes ir tuo būdu 
daugiau išvystyti vajaus dar
bą.

Kalbėta ir daugiau svarbių

SUSIVIENIJO DVI UNIJOS
The AFL International Bro

therhood of Blacksmiths, Drop 
Forgers & Helpers unija nubal
savo susivienyti į vieną uniją 
su AFL International Brother
hood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders & Helpers.

Už susivienijimą balsavo apie 
85 procentai delegatų Black
smiths unijos konvencijoj, kuri 
baigėsi penktadienį Morrison 
Kotelyje. Delegatų konvencijo
je- buvę arti trys šimtai.

ŠAUNI PARODA.

20

va-

neperdi- 
kad iš-

kariuomenės' 
susidedąs iš 150 vyrų, va
dovaujamų Jose Llupes, 
įžygiavo į savo miestą ne
šini Artigo vėliavą. Mies
telėnai su nuostaba žiūrėjo 
į šiuos skurdžios išvaizdos 
karius — barzdotus, apdul
kėjusius, suplyšusios apram 
gos, menkai ginkluotus. O 
vis dėlto Aai buvo narsūs 
patriotai, nugalėję už save 
keleriopai tvirtesnę Alvea- 
ro kariuomenę ir išlaisvinę 
savo sostinę.'

Artigo leitenantas Otor- 
gues, vadui patvirtinus, bu
vo pašauktas valdyti mies
tą. Tų pat metų kovo 21 d. 
Montevidėjus turėjo pirmą
jį valdytoją artigistą.

IV.
“LAISVŲJŲ TAUTŲ 

PROTEKTORIUS”

“EI
” į rytus iškyla

Nuo gegužės mėnesio 18 iki 
26 dienos Soldiers Field sta- 
diume įvyks AFL paroda.- Bus 
rodoma, ką AFL unijų darbi
ninkai gamina ir kaip gamina. 
Sako, kad skalbyklų darbinin
kai rodys, kaip skalbia marški
nius ir per kelias minutes, pa
geidaujantiems, išskalbs. Taba
ko darbininkai gamins cigare
tes ir vietoj pardavinės.’ Pa
rodoje demonstruos gabumus 
59 skirtingų amatų amatinin
kai: krosnių statytojai, buče- 
riai, stiklioriai, siuvėjai,1 šiau- 
čiai ir tt.

Parodos Įrengimas 
siąs apie $16,000,000.
rūšies parodos Chicagoje 
nėra buvę. AFL unijos 
ruošia kelintą kartą, bet 
buvo kitur.nemažiau 10 

Be to, 
Apskritis lenktiniauja 

III-čia

dą atvaizdavo vienas pran
cūzų dailininkas, aplankęs 
Rytiečių vadą Paragvajuje, 
ir tuo braižiniu remiantis 
Urugvajaus žymiajam dai
lininkui Juan Blanes pavy
ko įamžinti drobėje Artigo 
paveikslą.

Išliko keletas Įdomiu 
įspūdžių apie Artigas gyve
nimą Purifikasione, . ku
riuos užrašė kunigas Lar- 
ranaga ir anglų verteiva, 
kontrabandininkas Robert- 
sonas. Jiedu aplankė Arti- 
gą. Larranaga buvo nuvy
kęs į Purifikasioną iškilu
sios nesantarvės tarp Mon
te vidė jaus gubernatoriaus 
Otorgues ir vadinamojo sei
mo (kabrldo) pasėkoje. Lar
ranaga pastebėjo ir užrašė 
sekantį:

(Bus daugiau)

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų radijas 
pranešė, jog Sovietų Sąjun
gą atsiuntė grupę savo gy
dytojų. Jie ypač darbuosis, 
kad sulaikytų rauplių ir ki
tų apkrečiamų ligų pliti-' 
mą.
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TEISĖJAS ATSISA’KĖ 
SUDRAUSTI UNIJISTUS

Teisėjas Elmer J. Schnack- 
enberg atsisakė sudrausti kai
riojo sparno unijistus parei
gūnus, Farm Equipment Work
ers unijos, lokalo 108, už eikvo
jimą pinigų.

Teisėjas sako, kad skundas, 
jog lokalo 107 pareigūnai eik
voja unijos pinigus Komunistų 
Partijos naudai, nėra tvirtas 
jų sudraudimui. Toliau teisė
jas pareiškė: “nėra teisės kiš
tis į bile kokios organizacijos 
reikalus, kuomet organizacija 
valdosi pagal savo konstituci
ją-”

Chicagoje susirūpinimas 
taikos reikalais

/""Kaip jau visiems Amerikos 
žmonėms žinoma, šių metų 
birželio 29-30 dieno,Chi
cagoje įvyks milžiniškaU. tai
kos sąškridis. Jį organizuoja 
American Peace CrusaMe Ko
mitetas. Manoma, kad Kong
rese- bus apie penkis tūkstan
čius dalyvių. Kaip girdėtis, 
tai darbo žmonių ir taikos 
mylėtojų organizacijos dele
gatus renka labai plačiai. IŠ 
pačios Chicagos Taikos Kong
rese atstovų bus labai daug. 
Nė kiek neabejojame, jog ge
rai pasirodys ir lietuviai, nes 
ir jiems taikos reikalai labai 
apeina.

Reikia žinoti, kad šiuo tar
pu per visą Ameriką eina bal
savimas už taiką. Balotai yra 
plačiai paskleisti. Chicagoje 
balsavimas išsivystęs labai 
plačiai.

—o—
Prašymas lietuviams

Kadangi Taikos Kongresai! 
suplauks žmonių iš visų Ame
rikos kampų, tai bus klausi
mas suradimui jiems nakvy
nės. Kongreso rengėjai .krei
piasi Į geros širdies taiką my
linčiuosius lietuvius ir prašo 
talkos. Visi, kurie turi ^’ieįb, 
yra prašomi suteikti deleg^ 
tams nakvynę. * '

Apie tai prašomi prManešti 
sekamu adresu: American 
People’s Congress and Expo
sition For Peace, Robm 312, 
166 W. Washington St.

—o—
Pienininkai gali sustreikuoti

Kai ką iš mūsų gali palies
ti naujas pieno išvežiotojų 
streikas. Jie priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Streikas paliestų tik Lake ir' 
McHenry apskritis. Ginčai ei
na dėlei algų. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo. Pie
no kompanijos nenori skaity
tis.

Gerai pavyko ir pasitaisė 
nuotaikai

Kadangi labai gražiai pa
vyko operetės “Valcų Sapnas” 
vaidinimas, tai labai pasitaisė 
LKM Chore nuotaika. Cho
ras turi gerą' mokytoją Clem 
Deffner ypatoje. Dabar cho
ro pąmokos lankomos daug 
skaitlingiau. Be to, neseniai 
įstojo trejetas naujų narių.

Dabar LKM Choras mokosi 
naujų, gražių dainų, kurias
ruošiasi šią vasarą dainuoti • Alex Stonis, 4417 S. Arte- 
piknikuose. O kad mūsų di- sian avė., mirė gegužės 14 
dysis choras dažnai pasirodys' dieną. Gimęs Lietuvoje, Tau- 
pažangiųjų lietuvių piknikuo-' ragės apskr. ir parap., Dearer 
se, tai niekam netenka abejo- lių kaime. ’ ’

—o—
Gėlės ir aukos

Pasimirė gera, veikli Lie
tuvių Moterų Kultūriečių,Klu
bo narė 
pagerbimui 
gyvų gėlių vainiką už , 
to, šis veiklus moterų 
pasveikino Vilnies 
suvažiavimą su $50.

Klubas išrinko komisiją iš 
trijų narių pasitarti su LLD 19 
kuopa, kad surengus bendrą 
pikniką abiejų organizacijų 
naudai.

—o—
MIRĖ

Antanina Zamaravičienė, 
pagal tėvus Augulaitė, 12420 
S. Racine avė., mirė gegužės 
15 dieną. Gimusi Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., Senamies
čio parap., Panevėžio mieste.

Povilauskienelj Jos 
Klubas nupirko 

10. Be 
įdubas 

šeriu inkų

Bronius S. Viršila, 2852 S.
Farrell, mirė gegužės 15 die
ną. Gimęs Chicagoje.

ti. Re^ <

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ii' laikytis savo knygynėlyje.

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

«•

Knyga iįj virš 300 puslapių, Raina $1.50.-
Tuojau įsigykite ir'pasinaudokite tuom gražiu veikalu, dh
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4. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JURA SAUKIA
T/4 (T?sa)

jatBcyiosi mažas, silpnas kaip va- 
elįš, prilipęs prio nendrelės. Mano 
zs, dažnai mirkčiodamos, ašaroja nuo 
kančio jas vėjo; vėjas lanksto stiebą
nepaliaujamu pūtimu užspaudžia 

jpavimą.
—Blekmanai! — atsikvošėjęs, šaukiu 
visa savo plaučių jėga. — Baikime!... 
kiūrėdamas į jį, aš suprantu, kad jis 
p pat kažką šaukia man, bet audros 
ugittie mes nėgirdime vienas kito.
— Ne, Blekmanai, mes nieko gero ne- 
auksime... — nežinodamas dėl ko, 
marmu pats sau ir pradedu dirbti.
Aš stipriai laidau sutrauktos burės 

itinį galą, svarstydamas, kaip geriau 
•išti jį virve; apgailestauju, kad turiu 
dvi rankas, kuriomis reikia dirbti ir 

e laikyti.
Staiga laivas trūktelėjo su tokia jėga, 
l aš, numestas nuo rėjos, nulėkiau 
va žemyn. Širdis sustingo, ir aš visas 
iriečiau pervertas ledinio šalčio. Žai- 
pralėkė mintis, kad mano kiaušas, 

imušęs į denį, išlakstys į skutelius, 
instinktyviškai darau kažkokį jucle- 
kaįl risįversčiau, kaip katė, žemyn 
otfiis. Tačiau mano sugrubę riesti 
Štai, pakeliui užgriebę storą burės ga- 
nepakįfdo jo, sustingo, — aš pakibau 

■, bejėgiškai makaluodamas kojomis, 
tui ieškodamas atramos.
— Gelbękite! Padėkite1! galuoda- 
sis, šaukiu aš kažkodėl rusiškai. Gir- 
bliovimu atsako man audra.
Pirmąją akimirką, kritimo pritrenk- 

ir kartu su tuo pradžiugintas, kad 
ima dar kurį 'laiką kaboti, aš beveik 
untu savo kūno sunkumo. Tarsi per- 
;ęs dėl mano pramuštagalviškumo, 
iki'a ir blaško mane vėjas, metyda- 
s į Visas puses, kčsindamasis nuplėš- 
bet stiprūs mano gyslotų rankų rau- 
nys įsitempė kaip plienas.
— Aš žiūriu žemyn, — ant denio, 
igų skalaujamo, nieko nėra. Ir dėl to, 
1 ten tuščia, nėra žmonių, ir dėl to 
cšČio, nuo kurio sukasi galva ir kur 
me a^? blaškausi, mano sielą apima 
’ didesnis išgąstis.
— Padėkite! — vėl šaukiu aš — jau 
diską i..<
^uo aptemusio dangaus, siūbuoda- 
5, leidžiasi purvinos užuolaidos; tvis- 
ląmas, drebančiu vingiu blyksteli žai- 
; į viršų lekia, kaip išskleistas ap- 
istas, nuplėšta bangos ketera; visas 
os paviršius,, kiek per kruviną mig- 
užma'to akis, pasipučia kalnais, tarsi 
jaslaptingo dugno iškyla vulkanai ir 
TČia lavą. Vienodai bejėgiškai supa- 
nūsų laivas’. KSai kada, krisdamas į 
ros išraustą gelme, jis sekundei su- 
a, lyg baimindamasis kylančių iš 
dens tamsiai žalių sienų, pasiruošu- 
užriūti ant denio, ir vėl plaukia, ne- 
somos jėgos užmetamas ant stačių 
mų viršūnių.
ukiodamasis ant burės, aš šiek tiek 
ju pastebėti ant tiltelio vienišą gi- 
ą — įtraukęs į pečius galvą, stovi 
itonas, laikydamasis už turėklų, np- 
edamas iš vietos, tarsi apstulbęs 
iš perkūniją, lyg aš jam visai nerū- 
au.
lano jįšgąstis pasikeičia .į pasiutusį 
T®*

— Padėkite, gyvuliai!... O, prakeik
it,-.
>antys griežia, tarsi geležį piauna, 
noje šlykštus kartumas.
aumenys pradeda nuvargti ,o aš vis

tabaluoju ant tų velniškų sūpuoklių. 
Vėjas sukasi, blaško, rauda ir klykta 
visais balsais, žaisdamas mano kūnu, 
nustumdamas kartu su bure nuo stiebo 
ir purtydamas ant atsivėrusių kriokian
čios jūros bedugnių, Norisi šaukti, per
rėkiant audrą, šaukti visam pasauliui, 
kad nustelbčiau mirties artumo siaubą. 
Tačiau, apmiręs nuo išgąsčio, dusdamas 
nuo oro, draskančio plaučius, aš tik stip
riau spaudžiu pūslėtus, susirietusius 
pirštus, ir greičiau galima atplėšti ma
no stuburą, negu rankas nuo burės.

Aš aiškiai ir tiksliai suprantu, kad 
neišsigelbėsiu, bet kas geriau — nutikš- 
ti kruvinu blynu ant denio, ar uždusti 
burbuliuojančiame verpete?

Užsimerkiu. Tamsoje staugimas stip
resnis, kurtinantis ,o kuomet laivas pa
svyra, tai atrodo, kad jis tuojau apvirs 
kyliu į viršų. Žiūriu aukštyn.

Kas gi tai? Ach! tai Blekm'anas. Tai 
jis, rankomis apkabinęs rėją ir stipriai 
prisiglaudęs prie jos, dūluoja garbanota 
galva. Juodame jo veido storos lūpos iš- 
sivertusios labiau kaip paprastai. Jis 
tarsi erzina, rodydamas raudonus sme
genis ir sukąstų dantų baltas iltis. Jo 
išsproginta dešinioji akis begėdiškai žiū
ri, o kairioji vis mirkčioja, lyg .tyčioda- 
mosi iš manęs.

— Besmegenis! Idiotas! -—šaukiu aš. 
iš naujo 'įsi lįsdamas.

—Nuleisk man virvę! Supranti, pik
toji jėga?... Papjausiu!...

Ugninis žaibo kamuolys praskrenda 
pro mus taip arti, kad jaučiamas sieros 
degėsių kvapas.

Negras, nenustodamas^ mirkčioti kai
riąja akimi, dar daugiau atkiša dantis, 
jo stori skruostai dreba, tarsi jis juoktų
si iš manęs. Tuo klaikiu momentu , aš 
staiga aiškiai prisimenu, kaip Madeiros 
saloje norvegas smogė Blekmanui bute
liu į veidą — klausai, Blekmanai? Aš 
gailiuosi, kad sudužo būtelys, o ne tavo 
paika makaulė!...

Tarsi seilės lekia į mane putų skutai, 
užlipindami akis, kaip stambi kruša iki 
skausmo plaka purslai.

. Man atrodo, kad aš pradedu nustoti 
sąmonės.

Temsta. Nenustodama makaluotis. 
negro galva išpampsta iki neįtikėtino 
dydžio, apstulbinanti savo keverziškumu. 
Tai jau ne Blekmanas, o kažkoks klai
kus vaiduoklis, kuris sklando virš be
dugnių plotų, ant savo didžiausio pur
tančio sparno neša ir mane su savimi. 
Mintys piniojasi, aš netenku laiko nuo
vokos. Tarp siautėjančių vandens tyrų, 
tų prakeiktų sūpavimų, pakeliančių ir 
numetančių mus perkūnijos trenksmų 
dundėjime, velnioniškame audros stau
gime sunku sau įsivaizduoti, kad kažkur 
yra kieta žemė, apšviesta skaisčios sau
lės, su vešliais žalumynais ir kvepian
čiais žiedais. Žemę, kaip gražus sapnas, 
išnyko praryta vandens gelmių. Ar iš 
tikro prasideda nakties tamsa, tirštėda- 
ma ir susispausdama, ar mano akys, ap- 
siliedamos krauju, nustoja matymo, — 
aš nežinau, bet tik prieš mane jau nėra 
nei jūros, nei debesų. Visur nepermato
ma tamsa, raižoma laužytų ugnies lie
žuvių, o man atrodo, kad su trenksmu 
griūva pasaulis, mirgėdamas paskuti
niais ' gyvenimo žiburiukais ir tapdamas 
pirmapradžiu chaosu. Viskas žuvo, vis- 

, ką surijo mirtis. Tiktai aš ir tas, ant 
kurio sparno aš laikausi, dar tebesame 
gyvi...

(Bus daugiau)
-r

Persodinti Ponai
(Tąsa iš antro pusi.)

' Kur . geriau rasime, 
) Į vyžįuočių žęmėje?! 
. ir ubagynas, aukso 
> ir nėra, bet ponų sau- 

buvo* neribota. Šitai 
įminus, meilė tėvynei 
kūrė neu ž g e s i n a m a 
ina ir" suklykėme pakly- 
ų dūšių lementacijomis 
(tėvynės meilę, jos lau- 
pievų, gojų .ir miškų 
ūklingus vaizdus, lietų
jų dfngaus žydrumą ir 
lepų tyrumą.
aįtu sttWnūsų smetoniš

kais poetais, klaidžiojan
čiais tyruose be kelio, besi- 
graibstančiais už visko, už 
ko tik užkliūvančiais: už 
medžių, stulpų, kelmų, ak
meny, apdainuojančiais lie
tuvišką gyvūniją — žvėris, 
paukščius, balose varles, po 
lietaus takeliais šliaužiojan
čius sliekus, bevaizduojau
čiais Lietuvos grožybes ir 
bereiškiančiais tėvynės pa
siilgimo sielos skausmus, — 
visi smetoniški ponai choru 
šaukiame:

Leiskit į tėvynę,
į mūsų dvarus, 

Be jų mum ramybės
niekados nebus.

Nenorim už duoną
pas jumis vergaut, 

Tikėjomės aukso
maišus prisikraut. 

Bet jūsų žibučiai
• skaudžiai mus apvylė, 

Gražias mūs svajones
į miltus sutrynė. 

Už baisią mums skriaudą 
turit atsiteisti: 

Į Lietuvą kelią
plačiausiai atskleisti. 

Lietuvos, mužikam
kailį iššukuokit, 

Baisia karo audra
Lietuvą nušluokit. 

Už tai garbės himnus 
mes jumi sudėsim. 

Lietuvos degėsius 
globosim, mylėsim.

Paulius.
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savo kūrinius.
Vakaras turėjo didelį pasise

kimą.

Rašytojai Qricius, Jankaus
kas ir Kauno jaunieji poetai 
Selelibnis ir Pakalnis skaitė

Baltimore, MdPittsburgh, Pa

atremontuotas.
mine-

“Liaudies u s

Gegužes-May 29 ir 30, 1951laimėj imiRimtus

žinoma,

su

čia

pasikalbėti

kas.

Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisvės

6526 Slovak National Home Park
Holabird Avė.

PRASIDĖS 1-MĄ VALANDĄ DIENĄ
BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Prie Winter Street, ant Keswick Rd.

sime išklausyti ir 
programą

kolektyvas. Auks-1 
ti baigę traktmmi remontą, į 
remontininkai d i r b a prie j 

Lros stoties / įrengimo, 
čiai sudaromos sutartys, 
olūkiais. P. Bernotavičius

— o— ' i
Tarybinės Knygos 

Propagavimo vakaras

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA: 
Dalyvaus dainininkų grupė iš New Yorko 

ir Lyros Choro grupė iš Philadelphijos.

Dienoje, .gegužės 30 d., Sarah 
Roberts namuose, 9910 Kemp
ton Ave. Pusryčiai prasidės 
9-tą valandą ryte ir tęsis iki 
3-čiai po pietų. Todėl, kad 
kiekvienas galėtų ateiti savo 
patogiausiu laiku pavalgyti ii 
prisidėti prie taikos darbo su; 
$1 auka.

Už aukštus 
gamybinius rodiklius

ŠVENČIONYS. Rajono kol
ūkių nariai ir MTS darbuoto
jai plačiai išvystė socialistinį 
lenktyniavimą. Ruošiantis sė
jai goriausius rodiklius pasie
kė Julijos žemaites vardo kol
ūkio nariai, čia sėkla jau se
niai supilta, išvalyta, surūšiuo-

pasieke |
Jautiškų į puošiantis sėjai Švenčionių MTS | 

darbuotojų

ratinės trąšos.
Gerai ruošiamasi

Viso pasaulio žmones yra 
susirūpinę taika. G kariaujan
čių šalių ypatingai, kuriose 
šimtais ir tūkstančiais kas die
na dauginasi sielvartas i arpe 
motinų ir mylimųjų, gaunan
čių šiurpulingas žinias iš karo 
fronto, l’odėl taikos judėjimo 
paramai bus duodami “Pusry
čiai Už Taiką. ’ Dekoracijos

bent kelius parengimus i 
tus. T parengimus 
gražus būrys Liet.. 
Kapinių rėmėjų, kas, 
padaro ir pelno del
šiais metais L. T. Kapinių me
tinis parengimas Įvyksta bir
želio (June) 3' dieną, tuojau 
po pietų, Liet. Tautiškų Kapi
nių vietoje. Kas metais i kapi
nių metinį parengimą atšilau-! 
ko daug žmonių : apla 
savųjų kapus, kurie yra 
atsiskyrę
Taipgi yra proga dar'ir 
viems s r si tikti, 
Įvairiai s g y v e n i m o

tos dienos
B.

Iš Lietuvių Tautiškų 
Kapinių veikimo

Per paskutinius kelius me
tus, eina smarkus veikimas 
Liet. Tautiškų Kapinių page
rinimui: kelių išvedimas, na
mo pastatymas, žemės išlygi
nimas ir daug kitų pagerini- 
mų-pagražinimų. Tiems page
rinimams yra jau išleista virš 
dešimtis tūkstančiu dolerių. 
Liet. Tautiškų Kapinių fonde 
niekados nesirado dideles su
mos pinigu, taigi, kad tą dide
lį darbą padaryti, turi kas 
sunkiai ir daug dirbti. Toji 
sunki našta guli ant kapinių 
komiteto ir komisijų pečių, 
jie gana sąmoningai veikia ir 
tam jų veikimui yra ir pritari
mo kaip iš draugijų, taip ir 
pavienių asmenų. Šiosdraugi
jos prisidėjo su stambia para
ma : Liet/ Mokslo Draugija 
davė $2000; LDS 160 kp. 
$200; Lie. Sūnų Draugija ir 
LDS -12 kp. yra nutarę paimti 
lotus ant Liet. Tautiškų Kaili
nių už keletą šimtų dolerių.

čia suminėta tik vietines 
Pittsburgbo draugijos. Reikia 
tikėtis, kad ir iš l’ittslyirgbo 
apiolinkės lietuvių 'draugijos 
prisidės.

Kapinių komitetas surengia 
me

ats i lauk'o

Klaidos pataisymas

Korcspondeficijoje, tilpusio- 
je Laisvės No. 101, rašant 
apie būsianti Laisvės pikniką 
birželio 3 d., per mano neap
sižiūrėjimą* įvyko labai nema
loni klaida. Sakoma :x “prie 
įžangos , tikietų du praizai: 
$17 ir $25.” O turėjo būti: 
pirmas praizas septyni dole
riai ir antras penki doleriai.

Klaidą atitaisau, labai atsi- 
prašydamas gerbiamu 
toju.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MONTELLO, MASS.

PIRMAS PIKNIKAS ŠIEMET

Turėsime gerą valgių ir gėrimų.
Gerai 'pataisytas' kelias įvažiavimui į parką. O pats 

parkas, tai gražiai žaliuojantis pušynas. Laukiame 
svečiu iš arti ir to]i. Re

jau . 
tarpo. ! ‘

i įvyko tarybinės knygos propa
gavimo vakaras.

Pranešimą, apie tarybinės li-i 
teratūros laimėjimus ir apie ' į 

.aplankysime sayo artimųjų į tarybiniu rašytojų dalyvavimą! 
kapus ir to pačia proga gale-1 kuriant komunistinę visuome- ’ 

rašytojas Jankaus-1

f CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e

Pusryčiai už taiką

(BUKAUSKAS)

•LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!
Apie 11-tą valandą ryte 

kalbūs žymi taikos partizanė 
Pauline Taylor, buvusi antra
me pasauliniame taikos kong
rese Varšavoje.

Kad pasiekti tą vietą, bus 
geriausiai važiuoti St. ’ Clair 
gatvekariu iki E. 93rd St. ir 
iš čia (nuo LDS Klubo) paeiti 
93-čia gatve 5 blokus i pietus- 
ir rasime Kempton Ave.

—o—
Motinu Dienos Paminėjimas 

Puikiai Pavyko

A. L. Moterų Klubas turė
jo surengęs Motinų Dienos- 
paminėjimą,' į kuri, susirinko 
tiek daug gražios . publikos, 
kad LDS Klubo svetainėje dar 
nėra buvę tiek daug. Klubie- 
tės davė labai gerus pietus ir 
kaip jos dabar sakosi, likosi 
apie porą šimtų dolerių pelito. 
Tas parodo, kad kas dirba, 
turi ir gerų pasekmių. Kada 
A. L. Moterų Klubas ką su
sitaria surengti, jos nepalie
ka tik komisijai atlikti visą 
parengimo darbą. Bet jos, lyg 
tos bitės, imasi pardavinėti 
tikietus, Tenka aukas, pačios 
aukoja ir susi neša savo paga
minto maisto. J. N. S.

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadienį9. Birželio 3 June, 1.951

Gerbiamieji! šis piknikas bus labai gražioje vietoje, kur visi bendrai galėsime pa
silinksminti ir. pakvėpuoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainėj ir gera mu
zika Šokiams. Geras alus ir skanūs valgiai. Muzika nuo 3 iki 7 P. M.
ĮŽANGA TIK 50c. Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Iš Philadelphia, Fa. imkite keli;) No. 40 ir važiuokite iki Baltimores, privažiavę pirmi! gatvę— 
Krcsson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po keitei ir perva
žiavę tilto laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., ėia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vietų, o didelj vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
Įtaru iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus /z niailės. O busas No. 20 Dundaik reikia Imti ant Baltimore St. 
ir jis priveža iki pikniko vietos. , '

F. S. Privažiavus Krcsson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda į pikniko vietą.
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Architektų ir kolūkiečiu 
draugystė

Pabradė. — Prieš kurį laiką 
pas rajono kolūkiečius atvyko 
grupė Vilniaus architektų. Jie 
susipažino su kolūkių vystymo
si perspektyvomis, atliko mata
vimo darbus, surinko kitus 
duomenis.

Šiomis dienomis vilniečiai 
architektai baigė ruošti gene
ralinius naujų gyvenviečių pla
nus Stalino vardo, “Naujojo 
kelio,” “Aušros,” “Lenino ke
lio” sustambintiems kolūkiams. 
Artimiausiu laiku architektai 
vėl apsilankys Pabradės rajono 
žemės ūkio artelėse ir čia kar
tu su kolūkiečiais aptars pa
rengtuosius projektus.

Respublikinės architektūrinės 
dirbtuvės šiais , metais užsi
brėžė parepgti 200 sustambin
tų kolūkių gyvenviečių projek
tus. 30 šių projektų jau atlikti.

—o—
V. Kapsuko - Mickevičiaus 

skulptūrinė figūra
Vilnius, kovo 21 d. — Du 

jauni skulptoriai, Leonas ir 
Vladas žukliai, Kauno taiko
mosios dailės instituto auklė
tiniai, baigė savo pirmą didelį 
kūrinį — V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus skulptūrinę figūrą. Jau
nieji skulptoriai sukūrė taip 
pat projektą šios skulptūros 
pjedestalui. 

—o—
Teatro aktoriai pas 

darbininkus
ŠIAULIAI, bal. 1 d. — Dra

mos teatro akt. su turtinga 
prog. aplankė “Stumbro” odos- 
veįtinių kombinato darbinin
kus. Aktorių kolektyvas pa
rodė ištraukas iš Pavlenkos 

“Laimės,” N. Ostrovskio pje
sės “Belaisvių” ir kt. Kombi
nato darbininkai išreiškė savo 
pageidavimus, kad tokie susiti
kimai būtų organizuojami da- 
žniau. K. Bąųarąuskas.

P. Cvirkos Memorialinio 
Muziejaus Atidarymas

Kaunas, kovo 21 d. — Tame 
pačiame name, kurio pusrūsyje 
savo laiku gyveno ir dirbo ra
šytojas Petras Cvirka (Done
laičio gt. Nr. 9), įvyko jo var
do memorialinio muziejaus ati
darymas.. Čia Petras Cvirka 
1934—35 metais gyveno ir 
parašė romaną “Frank Kruk” 
ir pradėjo rašyti “žemę mai
tintoją.”

Ekspozicijoje plačiai paro
dyti Petro Cvirkos kūriniai. 
Daug vietos skirta “žemei 
maitintojai.” Atskiroje vitrino
je pavaizduota Petro Cvirkos 
kūryba Didžiojo Tėvynės karo 
metais. Kitoje salėje parodo
ma Petro Cvirkos kūryba po
kariniu laikotarpiu, jo pasku
tinėmis gyvenimo dienomis. Iš
statyti rašytojo kūriniai, išver
sti į kitas kalbas: rusų, ukrai
niečių latvių, estų, armėnų, 
kabardinų, lenkų, vokiečių, ru
munų švedų ir tt. Gausi ir li
teratūra apie rašytoją Petrą 
Cvirką — lietuvių bei kitomis 
kalbomis. Muziejuje galima pa
matyti Petro Cvirkos užrašų 
knygelę su literatūriniais su
manymais ir planais.

Muziejaus atidarymo proga 
kalbą pasakė Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Preikšas, apibū

dindamas didžius rašytojo 
'nuopelnus Lietuvos darbo žmo
nėms.

Tarybinio Okio 
šiltadaržiuose

Kretinga. — Didelį skaičių 
Šiltadaržių turi Kretingos ta
rybinis ūkis. Patyrusiam dar
žininkui Bagdonui vadovau
jant, čia kasmet išauginamas 
vynuogių, agurkų, ridikėlių, 
svogūnų gausus derlius, šilta
daržiuose auginamos įvairios 
kambarinės gėlės, dekoratyvi
niai 'augalai: fikusai, palmės.

Praėjusiais metais tarybi
nis ūkis gavo iš šiltadaržių 
daugiau kaip 250,000 rublių
pelho.

Amatu mokytojai gavo 
algos priedą

Apie pusantro šimto moky
tojų Brooklyno, Bronx ir Man- 
hattano keturiose amatų mo
kyklose gavo algos priedus 
po dviejų savaičių streiko. 
Mokytojai yra nariais United 
Public Workers Lokalo 200.

Laimėjo po 12 centų priedo 
valandinės mokesties ir at-
mokės po pusę tos sumos, po 
kiek tie mokytojai ' nustojo 
negautomis algomis laike • 
streiko. Samdytojai taipgi su-1 
tiko nediskriminuoti dėl ra
sės, tikybos, spalvos ar politi
kos. ’

Susiderėjusias su mokyto
jais.. mokyklas (C rose e n t 
School of Radio and Televi
sion Brooklyno, Goth a m 
School skyrius Bronxe ir Man- 
hattane, Eastern School ir 
Pierce. School Manhattane) 
lanko apie 4,000 studentų, 
daugiausia veteranai.

Reikalavo besąlyginiai 
teikti Indijai duonos

, Vito Marcantonio, buvęs 
kongresmanas, Amerikos Dar
bo Partijos pirmininkas New 
Yorke pasiuntė newyorkie- 
čiams kongresmanams para
ginimą nutarti pagelbėti Indi
jai iš žmoniškumo, o ne rei
kalauti koncesijų.

Marcantonijus sakė: “Gėda 
vartoti alkį kaipo įrankį pri
versti Indijos žmones remti 
dvipartinio stūmimo link karo 
politika.”

Nemalonus lėlės balsas
Jauna brooklynietė Mrs. 

Georgia Smith tapo apkaltin
ta už blogą lėlės- balsą. Vis
kas dėjęsi taip:

Tūlos ponios dingęs bran
gus žiedas. Sekliai atvyko į 
buvusios tarnaitės butą, žie
do pas ją neradę. Tačiau ma
žos dukrytės rankose lėlė ko
kiu nenormaliu balsu šaukusi 
“mama.” Jos balso organuose 
seklys būk atradęs tą žiedą.

Penki Long Island jaunuo
liai areštuoti už apdraskymą 
antkapių ir atidarymą karstų 
Šv. Jono kapinėse Cold Spring 
Harbor, L. I. Du vyresniuo
sius, 16 ir 17 metų, teis suau
gusiems teismas. O tris 15 
metų vyrukus padavė jaunu
kų teismui.

Senatorius Richard B. Russell, demokratas iš Geor- 
gijos, pirmininkas Senato komisijos, kuri tyrinėja 
MacArthuro atstatymą iš komandos Korėjoje ir jo 
skundus prieš administraciją. Jis paskelbė turinį pre
zidento su gen. MacArthuru pasikalbėjimo ant Wake 
salos. Pasirodo, kad prezidentui ir generolui nežinant, 
stenografė Bernice Anderson sėdėjo kitam kambary
je ir nurašė ju pokalbį. Žinoma, ją ten pasiuntė Vals
tybės Departmentas. Tame pokalbyje generolas už
tikrinęs prezidentui, kad kiniečiai nesikiš Į Korėjos 
konfliktą, nors Amerikos armijos prižygluotų prie 
pat Mandžurijos rubežiaus. '

Vaitkienę laidos 
šiandien

‘ Stella Vaitkienė, Prano 
žmona, laidojama penktadie
nį, gegužės 25-tą, 2 valandą, 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Gi
minės, draugai ir pažįstami 
prašomi palydėti. Pašarvota 
Šalinsko šermeninėje, 82-04 
Jamaica Ave., Woodhaven.

Unija pradėjo rinkti 
parašus (iž taiką

Viso miesto organizacijoms 
ruošiantis pradėti masinę 
rinkliavą parašų po prašymu 
tuo,jau sustabdyti Korėjoje 
karą, newyorkietis Distributi
ve, Processing and Office 
Workers Unijos Drstriktas Go
tas jau pradėjo parašus rink
ti pradžioje savaites. Po pir
mųjų dienų darbo paskelbė 
labai geras (padrąsinančias 
kitoms organizacijoms) pase- 
kas.

Unija sako, jog iš to, kiek 
jau darbuotasi, aišku, kad ei- 

į’liniu žmonių sentimentas yra 
už baigimą karo, už taiką.

Visai nenuostabu, kad Go
tas distriktas nelaukė bendro
sios pradžios (gegužes 23- 
čios). Lokalo narių didžiumą 
sudaro praėjusiojo karo ve
teranai ir priaugantysis jauni
mas, kuriuos tesimas karo pa
liestų pirmiausia, paliestų as
meniškai jų pačių ir jų šei
mos visą gyvenimą. U.

Dainininkė Dolores 
Petronytė ištekėjo

Gerai žinoma lietuviams 
dainininke, Dolores Biruta 
Petronytė, maspethietė, ište
kėjo už Stanley Pilis.

Vestuvių pokylis įvyko pra
ėjusį sekmadienį, gegužės 20 
d., Lenkui Salėje, Maspetho. 
Dalyvavo daug ąyečių.

Po vestuvių abu jaunave
džiai išvyko medaus mėnesiui.

Kailiasiuviai veikia
Kailiasiuvių unija, viena 

stipriausiųjų New Yorke, pra
dėjo rinkti parašus už taiką. 
Unija pasisakė už sustabdy
mą karo Korėjoje tuojau. 
Skelbia, kad unijistai ir visi 
žmonės, su kuriais unijistai 
susisiekia, didžiai pageidauja 
karo užbaigimo.

Rohesonas dalyvaus 
Mrs. McGee pagerbti 

pobūvyje
Paskilbęs dainos artistas 

Paul Robeson atvyks į pobūvį, 
kuris rengiamas pagerbti nu
žudytojo Willie McGee našlę 
Rosalee McGee. Įvyks šį penk
tadienį, unijų centre, 13 As
tor 'Place, New Yorke. Įžan
ga $1.

Našlei pagarbos ir visuomet 
nei informacijos pobūvį ren
gia baltųjų moterų delegaci
ja, kuri buvo nuvykusi į Missi
ssippi nuteistąjį negrą gelbė
ti. Greta kitų, kalbės advoka
tė Bella Abzug, viena gynu- 
siųjų McGee, kuriai geriau
siai teko pažinti įstatymus ir 
kaip tos valstijos pareigūnai 
su įstatymais skaitosi. Taipgi 
kalbės kailiasiuvių unijos va
dovė Pearl Laws ir Civilinių 
Teisių Kongreso darbuotojas 
William L. Patterson.

Gali dar pakelti 
. subway f erą

Pirm kalbos temoje, noriu 
pataisyti vakar dienos Laisvė
je rašte “transportininkai rei
kalauja trumpesnių darbo va
landų” įvykusį netikslumą. 
Turėjo būti pasakyta: “Valdi
nė Transportacijos Taryba iš
studijavo tą klausimą prieš 10 
mėnesių. Tik dabar, kuomet 
darbininkai pagrasino sustab
dymu darbo, taryba ėmėsi ra
porte pateiktus pasiūlymus 
vykdyti.”

Ką sako raportas?

Kada keturi valdžios pas
kirti faktų tyrinėtojai prieša
kyje su David L. Cole prieš 
10 mėnesių paskelbė raportą, 
Transportacijos Taryba buvo 
prižadėjusi 32 tūkstančiams 
miestinės transportacijos dar
bininkų 40 valandų savaitę. 
Tačiau' to nevykdė, vis delsė. 
Dėl to dažniau pradėjo rody
tis ant vagonų ir autobusų i 
sielių išrašyti šūkiai su reika
lavimu transportininkams 40 
valandų, vietoje dabar dirba
mų 4 8.

Tapo nebegalima toliau 
delsti. Bet sklinda kalbos, 
kad :

40 valandų bus duota tiktai 
tada, kai tarybai atrodys pa
togu, tai yra, kada priimta 
paskuba darbininkai atidirb
sią numažintomis valandomis 
atsiliekantį darbą;

Darbininkų skaičiaus ne
dauginsią. O ten, kur paskuba 
neatidirbs atsiliekantį darbą, 
leisią mažiau traukinių, re
čiau. Reiškiant, kad dabarti
nės “sardinkos” būtų daugiau 
spaudžiamos; purvini vagonai 
ir stotys dar mažiau tevalomi;

Taryba turinti teisę kelti 
fėrą tiek, kiek ji nori. Tad po 
priedanga padidėjusių iškaš- 
čių dėl sutrumpintų darbo va
landų darbininkams galima ti
kėtis naujo aplupijno turin
čios subways keliauti biednuo- 
menės ir eilinių darbininkų. 
Juk ir dabar nuolat skundžia
si, būk transportacija neišsi- 
verčianti net su pakeltu fėru.

Greta su raportu jau seniai 
buvo pasiūlyta prisamdyti in
dustrinių inžinierių, kad jie 
sekiotų ir surašinėtų, gal ga
lima kur paskubinti darbą. 
To pasėkoje ant tūlų linijų 
pradėjo leisti po mažiau au
tobusų ar traukinių. Tas reiš
kia keleiviams ilgesnį lauki
mą ir tų vežimų vairuotojams 
padidintą paskubą, pavojingą 
jo paties ir keleivių sveikatai 
ir gyvybei.

Kada transportininkai mar
šuos į City Hali birželio 1-mą 
jie reikalaus trumpesnės dar
bo savaitės be priedinės pas
kubos ir be padidintų nepato
gumų ir pavojų keleiviams fr 
sau. ' T-as

Adatos Centre taikos 
balotai skleidžiami 

po gatves
■Naujoje kampanijoje rink

ti parašus po peticija už tai
ką, New Yorko kailiasiuvių 
unija pertraukoje pietums pa
skleidė Adatos Centre dešim
tis tūkstančių balotų (balsa
vimo lakštelių). Juos dalino 
prie 30th St. ir Seventh Ave., 
taipgi prie 28th St. ir 7th Avė.

Surinkus milijonus tų bal
sų jie bus nuvežti prezidentui 
Trumanui ir kongresmanams.

Tie patys balotai šiomis 
dienomis skleidžiami po visą 
miestą ir po visą šalį. Juose 
yra trys klausimai:

“Ar nori pargabenti mūsų 
armijas namo dabar ir baigti 
karą Korėjoje?”

“Ar nori tarp Penkių Di
džiųjų tuojautinių derybų, 
kurios vestu link ilgalaikes 
taikos?”

“Ar nori palaikyti Vokieti
ją nuginkluotą?”

Po klausimų padėtuose lan
gučiuose balsuotojas kryželiu 
atsakymą parašo ties “taip” 
arba “ne” (yes arba no) pa
gal savo pasirinkimą.

Balotai yra slapti. Kas nori, 
gali pasirašyti savo vardą, 
pavardę, adresą ar net pas
kirti auką vedimui darbo už 
taiką.' Tačiau] ta dalis su var
du ir antrašu nebus siunčia
ma prezidentui. Ją atplėš au
kas renkanti organizacija ir 
pasilaikys tam, kad tuo ant
rašu galėtų pakviesti į susirin
kimus ar į pramogas, kurie 
būtų šaukianti tikslu stiprinti 
taiką.

Nori surinkti milijonus pa
rašų pirm Taikos Kongreso, į- 
vyksiančio Chicagoje birželio 
29-30 ir liepos 1-mą. '

Įstaigos renka parašus 
už kainu kontrolę

United Neighborhood Hou
ses New Yorke, kur gyvena 
susibūrusios senukų, gyvenan
čių iš pašalpos asmenų ir 
bendrai biednuomenės šeimos 
paskelbė Kainų Kontroles 
Savaitę. Nori surinkti 50,000 
parašų po peticija prezidentui 
Trumanui. Prašo tikros kainų 
kontrolės, o no tokios, kaip 
dabar, kuri dar pakėlė kai
nas.

Gatvėse prie tų visų 20 
centrų įrengs stoteles ir jose 
stovės liuosnoriai parašų rin
kėjai. Tam jie gavo ir Berniu
kų Skautų talką. Jų grupe su 
muzika aplankys centrus tiks
lu sutraukti publiką, padėti 
išgarsinti vedamą parašų rink
liavą.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykit Laisvę Savo Draugo!.

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 flCIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Ar norite daugiau 
žinių apie veži

Jeigu taip, pasitaupykite bir
želio 7-tos vakarą tam tikslui. 
Auditorijoje tą vakarą rodys 
filmą ir bus žodžiu aiškinama 
apie vėžio ligą. J’relekcfją 
ruošia LDS* angliškai kalban
čiųjų narių (jaunimo) kuopa. 
Įėjimas n e m o k a m a s.

Platesnių apie tai žinių pa
teiks jie patys, sekamose lai
dose. Rep.

Laisvė negali laukti
Moterų Klubo nares buvo 

pradėjusios rinkti fondą pir
kimui virdulio (samovaro). 
Jis būtų moterims naudingas 
dažnai rengiamose pramogo
se. Tačiau atėjus Laisvės fon
do reikalui jos nusprendė, 
kad virdulio galima palaukti, 
bet Laisvė negali laukti. Ne
turi būti Laisvei per maža nei 
per vėlu. Tad jos buvusią vir
duliui skirtą sumą per savo 
draugę šmagorienę pridavė 
Laisvei.

Po $1 : M. šmagorienė, O. 
Titanis, M. Kulikienė,- K. Pet- 
litzkicnė, A. Kunevičienė. 
Smulkesniais $2. -Viso $7. R.

Darbiečitj bazaras
Now Yorko darbiečių klubo, 

1437 Third A ve., arti <81 
St.) vykdomas pavasarinis 
bazaras. Baigsis šeštadienio 
vakarą, 26-tą*.

Linda Eiskowitz, 4 motu, 
tapo pašauta žaizdama prie 
savo namų Simpson St., Bron- 
xe. Ją pašovė detektyvai vy
damiesi įtartą esant vagimi 
asmenį. 1

Aido Choras
• Aidiečių pamoka įvyks 

penktadienio vakaro 8 vai., 
gegužės 25-tą, Auditorijos 
Music Room. Svarbu visiems 
atvykti.

Choro prezid.

EGZAMTNTJOJAM AKIS 
RAROME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Petras Kapiskas
PALAIKO Į

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
s

Telefonas: EVergreen 4-8174

Gaisragesybos Departmen
tas planuoja pirkti gaisrage- 
siams 400 maskų apsaugai 
nuo pridusimo dūmais® dujo
mis. Kainuosiančios $8^4)00.

| REIKALAVIMAI
i REIKALINGI DARBININKAI

OPERATORIAI
50 Patyrusių Operatorių Valdžios 

' darbui. Single Needle, aukščiausia 
mokestis mokama tiems, kurie bus 
kvalifikuoti. Nuolatinis darbas, go- 

: ros darbo sąlygos.
SUPERIOR TOYS CORP.

I • 32 Seventh St.. Elizabeth, N. J.
(101-3)

HELP WANTED—FEMALE
Viduramžė moteriškė abelnam 

namų darbui, guolis vietoje atskira
me kambaryje. Nedirbama sekma
dieniais; biznierių pora, mokyklinio 

j amžiaus vaikai. .$20 j savaite.
• BAyside 9-4372. (101-3)

■ Patyrusi namų darbininkė. 4 die
nom j savaitę. Guolis kitur. Tel.

I LA. 5-0479. Saukite po 6 vai. vaka- 
! re.

Reikalingos moteriškės prie agur- 
. kų kenavimo.
! Kreipkitės: IIY. 8-5959.

ORIGINAL CANING CO.
491 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.

(102-4)

RANDAVOJIMAĮ
PASIRANDAVOJA K A^AloW
Didelis, šviesus, apšildomas ir su 

•' šiltu vandeniu kambarys pasiranda- 
vja už prieinamą kainą. Yla tinka
mojo vietoje prie susisiekvmo sub-

i ve ir bosais. Kreipkitės:
BURDULIS

'171-26 — 1441 h Avė.
Springfield Garden. L. L. N. Y.

(103-104)

I PAIEŠKOJIMAS
į

Pajieškau lietuvio barberio, dirbti 
ir prižiūrėti barbernę. Savaitine 
mokestis pagal sutartį. Vieta iš
dirbta per 25 metus. Noriu padėti 

' lietuvį į labai gerą vietą, turės ge- 
| rą gyvenimą. Mane galima matyti 
j bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
i galėtų pirkti 1ą biznį. Reikia turėti 
j Connecticut valstijos barbelio lais- 
1 nius.

FRANK'S BARBER SHOP
i 88 Kelsey St.. New Britain, Conn.

(101-110)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, pjtf

Prašome jsitėmyti, kad busas j 
Laisvės pikniką BaltimonSje, įvyks
tantį 3 d. birželio, iŠvaMjos nuo 
1218-1220 Wallace St., kaųp 9 vai. 
ryto, Visi turinti tikietus būkite 
laiku. Dar tikietų dėl buso galima 
gauti pas sekamus asmenis: H. Tu- 
rcikis. 143 Pierce St., telefonas 
De 4-4026: R. Merkis, 5208 N. 
Warnock St., lol. GT 5-3646 ir J. 
Šmitienė, 5809 N. Fairhill St., tel. 
WO. 4-2538. Visus kviečia Komite
tas. (101-104)

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai




