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Naujienos verkia, būk Ta
rybų Sąjungos valdžia vagian
ti Vokietijos vaikus, veža juos 
j Maskvą ir iš ten jie jau ne
begrįžtą.

Menševikų laikraštis sako, 
jog prezidentas Trumanas, 
darydamas “šitą baisų kalti
nimą,” “rėmėsi ne gandais, o 
patikrintomis žiniomis.”

Atsimename prieš apie 30 
metų Naujienos rašė, būk Ru
sijoje moterys yra nacijonali- 
zuotos — paverstos Į papras
tą prekę.

Tuomet taipgi buvo remta
si “patikrintomis žiniomis”!

Dar kiek anksčiau Naujie
nos spausdino “dokumentus,” 
rodančius, būk Leninas ap
tašęs kaizeriui visą Rusiją!
’ B'St melai melais ir pasili
ko! >

PiKofesorius Pakštas nuolat 
baimijasi, kad Tarybų Sąjun* 
goję labai daug žmonių gema 
ir auga — gyventojų prieaug
lis ten esąs toks didelis, kad 
jis stato p.avojun visą pasaulį.

Sulyg P. Grigaičiu, Tarybų 
Sąjungoje žmonių permaža, 
dėl to bolševikai vagią vokie
čių vaikus!

Abu mokyti žmonės ir abu 
nesusitaria!

★
Viename New Jersey valsti

jos teisme teisėjas nusmelkė 
požemio karalių, gemblerį, 
prisidėjusį prie baisių krimi- 
nalybių atlikimo, Joe Adonis, 
nuo 2-jų iki 3-jų metų kalėti.

Komercinė spauda skelbia, 
joge Adonis ilgiau kalėjime 

• nebosiąs, kaip 10 mėnesių.
Kitame New Jersey valsti

jos Jįfeisme, praėjusiais metais, 
pToįresyvis lietuvis gydytojas 
buvo nusmerktas nuo 12-kos 
iki 15-kos metų kalėti už tai, 
kad tą profesionalą patiko 
profesinė nelaimė, — mirė 
asmuo, kurį jis gydė.

štai, kaip klasinės teisėtu
mo svarstyklės sveria!

★
Arabiškame ■ pasaulyj kyla 

vis daugiau protesto balsų 
prieš “Vakarus,” ypatingai 
Ameriką ir Anglija.

štai, aną dieną Syrijos ko
mercijos ministras, Maaruf ai 
Dawalibia, viešai pareiškė: 
Syrija privalo ieškoti ekono
minės pagalbos ne iš Ameri
kos, o iš Tarybų Sąjungos.

Tautinis judėjimas ypatin
gai tvirtai pasireiškia Syrijo- 

“ Je<
Syral jaučia, jog Amerika, 

Anglija ir kiti Vakarų kraš
tai nori arabiškas šalis naudo
ti bazėmis kare prieš Tarybų 
Rįjungą.

Vakarams gan keblu : rems 
jie arabus — izraelitai pyks; 

, ' rems izraelitus —arabai pyks.
H »1 I ★ ' į • ' • 

| Pasaulio mahometoniečių 
organizacijos sekretorius, Ina- 
mullah Khan, aną dieną atsi
šaukė į visus mahometoniškus 

| kraštus, ragindamas juos na- 
J cijonalizuoti visokią nuosavy

bę, priklausančią svetimiems 
kapitalistams.

j/* Jis tai patarė daryti netgi, 
jeigu tai lėšuotų keletą šimtų 
tūkstančių žmonių gyvybių, — 
vadinasi, net jeigu prisieitų 
dėl to ir kariauti.

t * Irano žmones tai ir daro.
^5^.7

Afganistanas taipgi turi 
; aliejaus.

Bet ten aliejaus šaltiniai 
tik tepradedami naudoti. •

■ Afganistane kol kas labai ' ^fnru.
k

Mjpiometon iš kasis pasaulis 
— platus pasaulis, turtingas 
pasaulis.
Tačiau milijonai darbo žmo

nių ten tebegyvena neapsako-1
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Jungtinių Valstijų laivyno 
vadas perša užblokuoti 
Kinų Liaudies Respublikų
Adm. Sherman kritikuoja anglus, 
kad jie prieštarauja blokadai

Washington. — Admiro
las Forrest Sherman, kari
nio laivyno veiksmų vadas, 
ragino užblokuoti visus Ki
nijos Liaudies Respublikos 
uostus, kad jokie laivai ne
galėtų įgabenti reikalingų 
Kinijai medžiagų.

Adm. Sherman kritikavo 
Angliją, kuri priešinasi 
tam pasiūlymui. ’ Jis ypač 
peikė tokias savivaldines 
anglų imperijos dalis, ku
rios vis dar veda prekybą 
su liaudiškąja Kinija.

Jis liudijo Senato komi
tetui prieš generolą Mac- 
Arthur ą, tačiau pakartojo 
MacArthuro siūlymą — už
blokuoti Kiniją.

Adm. Sherman šaukė ki
tas Jungtines Tautas iš-

Vadinama ‘kainų vaina 
tarp biznierių

New York. — Didžiosios 
krautuvės čia ir kituose 
miestuose veda “kainu Vai
ną,” nupigina keliais nuo
šimčiais tūlas savo prekes, 
kad patrauktų pirkikus nuo 
kitu krautuvių.

Krautuvėse susikuopė per 
daug ypač tokių prėkių, ku
rios buvo skirtos pavasa
riniam sezonui, bet neišpar- 
duotos.

Tos rūšies “tavorai,” at
liekami nuo sezono, dažnai 
ir be “kainų vainos” nu- 
pinga.

Graikijos telegrafistai ir 
telefonistai streikuoja

Athenai, Graikija. — Išė
jo į visuotina trijų dienų 
streiką Graikijos telegra
fistai ir telefonistai. Strei
kas paskelbtas po to, kai 
valdžia atmetė jų reikalavi
mą pakelti algas.

MIRTINOS STUDENTO 
“ĮKURTUVĖS”

Honiestead, Florida. — 
Prieš priimant tris studen
tus i savo broliją, kiti Mia
mi Universiteto -studentai 
surengė ; aniems išbandyti 
tokias “įkurtuves”: Užrišo 
akis, išvežė juos 30 mylių 
už miesto, paleido ant klai- 
daus kelio ūkanoje ir liepė 
pėstiems grįžti į universi
tetą. Beeinant atgal, du 
studentai taip pavargo, kad 
parkrito ant kelio.

Tuo tarpu užvažiavo Uo
kas, užmušdamas studentą 
Thomą Kleppnerį, 18 metų, 
ir pavojingai sužeisdamas 
jo draugą. Trečias studen
tas nugriuvo į šalikelę ir 
išliko sveikas. ?

ORAS. — Giedra ir šilta, 

mai didžiuliame skurde ir 
varge.

Taip ilgai nebus.

vien su Amerika sudaryti 
blokadą prieš Kiniją. Sako, 
jeigu viena Amerika užblo
kuotų Kiniją, tai Sovietų 
Sąjunga, turbūt, kariautų 
prieš amerikonus; bet jei
gu prie blokados prisidėtų 
kitos Jungtinės Tautos, tai 
gal Sovietai nedrįstų.

Amerikonai vaišino 
Irano premjerų

Teheran, -Iran. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Henry F. Grady surengė 
pokylį, kur buvo pakviesti 
ir dalyvavo Irano premje
ras Mossadegh ir Anglijos 
ambasadorius Francis Shep
herd.

Grady ir Shepherd per 
pusketvirtos valandos tarė
si su premjeru Mossadegh; 
perkalbinėjo jį, kad neimtų 
anglų žibalo pramonę į Ira
no valstybės nuosavybę.

Mossadegh pabrėžė, kad 
jo valdžia turi vykdyti įsta
tymą dėl žibalo suvalstybi
ni mo.

Padaugėjo kairiųjų 
balsai Italijoje

Roma.—Miestiniuose Ita
lijos rinkimuose komunistai 
ir jų bendradarbiai kairieji 
socialistai gavo 39 proc. 
visų balsų, taigi 7 procen
tais daugiau, negu ' 1948 m. 
rinkimuose.

Katalikai, respublikiečiai 
ir dešinieji socialistai gavo 
53 procentus visų balsų, tai 
yra 8 . procentais mažiau 
kaip 1948 metais. Bet ka
dangi jie išvien susidėjo 
prieš komunistus, tai laimė
jo daugiau vietų miestinėse 
valdybose negu 1948 m.

Komunistai ir kairieji so
cialistai. tačiau, gavo dau
gumą didmiestyje Bologno- 
je ir miestuose Pesaro, Ro- 
vigo ir Savona.

Eksplozija pražudė 
91 anglų mainierį

Easington, Anglija.—Spro
gimas čionaitinėje # anglia- 
kasykloje užgriovė *91 mai
nierį. Jau išimta 19 lavo
nų iš 900 pėdų gilumo po
žemio . Aišku, jog žuvo ir 
visi 62 likusieji kasykloje.

PAKISTANUI SIŪLOMA 
DIDELĖ PASKOLA

Karachi, Pakistan.—Pra
nešama, jog Pasaulinis Ban
kas Washingtone pasiūlė, 
Pakistanui 60 milionų dole
rių paskolos, už kurią galė
tų būti statoma vanden- 
elektros jėgainės ir tiesiami 
geležinkeliai bei vieškeliai.

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Biržclio-Jime 1, 1951

AMERIKONAI ATGRIEBĖ
HVAČON TVENKINĮ .

Šiauriniai korėjiečiai atmetė 
jankius atgal dviejose vietose

Korėja, geg. 31.—Ameri
konai atgavo pietinį Hva- 
čon tvenkinio galą, už 5 iki 
7 mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės. Ten jiem beveik 
nesipriešino šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai. Bet į 
vakarus ir rytus nuo tven
kinio "šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai smarkiai atmušinė
jo amerikonus.

Į pietus nuo Tndže, ryti
niame fronte, amerikonai 
su talkininkais bandė ap- 

i supti tris šiaurinių korėjie-, 
čių pulkus; bet šiauriečiai 
kontr - atakavo ir perkirto

Infliacija nutraukė 7 bilionus 
dolerių ir nuo ginklų plano

Washington. — Infliacija 
jau suėdė 7 bilionus dolerių 
iš 35 bilionų, kurie buvo pa
skirti naujiem tankam, pa
trankom, lėktuvam ir ki
tiem ginklam gaminti per 
12 mėnesių, sakė apsigyni
mo sekretorius gen. George- 
Marshall.

Jis kalbėjo bankiniam 
Senato komitetui, jau ra
gindamas palaikyti “kainų 
kontrolę” ir algų užšaldy
mą.

Perkamos kariuomenei 
mėsos kaina per šią inflia
ciją pakilo 31 procentu, o 
medžiagos ginklams pa
brango 20 procentų nuo Ko
rėjos karo pradžios iki šiol, 
kaip guodėsi gen. Marshal- 
las.

Anglai geidauja 4-ių Didžiųjų 
konferencijos del taikos Azijoje

Washington. — Praneša
ma, kad Anglija pritaria 
demokrato senatoriaus Ed- 
wino Johnsono rezoliucijai, 
siūlančiai sustabdyti Korė
joj karą iki birželio 25 d.

Kai būtų sulaikyti mūšiai 
Korėjoje, tai Anglija ragin
tų sušaukti sueigon Truma- 
ną, Staliną, anglų premje
rą-Attlee ir Kinijos val
džios vadovą Mao Tse-tuų- 
gą, sako pranešimas. Jų 
sueiga turėtų taikiai spręs
ti visus svarbiuosius ginči
jamus Azijos klausimus.

Anglija vis laikosi nuo
monės, kad Kinijos Liau
dies Respublika privalo bū
ti priimta į Jungtines Tau
tas, bent po santaikos Ko
rėjoje. Amerika priešina
si Kinijos priėmimui.

Senatui įteikta Johnsono 
rezoliucija taip pat ragina 
amerikonus ir jų talkinin
kus po birželio 25 d. laiky-, 
tis pietinėje 38-tos parale
lės pusėje, o šiaurinius Ko
rėjos liaudininkus ir jų ben
dradarbius kinus apsistoti į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės 
kaipo rubežiaus linijos.

Pagaliaus, 1951 metų par 
baigoje'visa svetimųjų’ ka- 

jankiams vieškelį į Hyoną, 
i pietus nuo 38-tos parale
lės.

Viduriniame fronte šiau
riniai korėjiečiai ir kinai 
atmušė amerikonus mylią 
atgal į pietus nuoKumhvos. 
Pranešama, jog paskui 
amerikonai atgriebė tą my
lia, c- «

■Vyriausias amerikonų 
komandierius gen. Ridgway 
sakė, jog per 38 paskutines 
dienas buvo nelaisvėn paim
ta 10,000 Korėjos liaudinin
ku ir kinu. L-

—Bet kodėl valdžia ati
dėliojo kainų kontrolės įve
dimą? — užklausė republi- 
konas senatorius Homer 
Capehart.— Juk Kongresas 
jau pernai rugsėjo mėnesį 
suteikė valdžiai galią tuo
jau kontroliuoti kainas. Bet 
■valdžia vis delsė. Pagaliaus, 
ar pats Marshallas patarė 
Trumano valdžiai įvesti 
kainų kontrolę, kai tik Kon
gresas išleido tą įstatymą?—

Marshallas prisipažino, 
kad. pirmiau jis nereikalavo 
kontroliuoti kainas; sako, 
tai buvo “ne mano reika
las,” bet mobilizacijos val
dybos ..,

Valdžia rengiasi naujais 
taksais užkišti skylę, kurią 
kainų išpūtimas padarė ka
riniuose planuose.

riuomenė privalo būti iš
traukta iš Korėjos, sako 
Johnsono rezoliucija.

Anglijos valdžia, sakoma, 
pritaria ir šiem Johųsono 
pasiūlymam.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.—Gen. Omar 

Bradley, visų karinių Ame
rikos štabų viršininkas, iš
lėkė į Paryžių, kur tarsis 
apie Atlanto kraštų ginkla
vimą prieš Sovietus.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika, Anglija 
ir Franci] a kviečia Sovietų 
Sąjungą į Keturių Didžiųjų 
konferenciją Washingtone 
liepos pabaigoje.

Washington.—Metalo mai- 
nierių Unijos valdyba at
siuntė telegramą Senatui, 
kad užgirtų Johnsono rezo
liuciją dėl taikos Korėjoje.

London. — Anglų Taikos 
Komitetas renka 390,000 pi
liečių parašų, raginant su
šaukt penkių didžiųjų vals
tybių santaikos kohferenci-

★ ★ ★ Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Iranas tuoj perima žibalo 
pramonę į savo rankas, 
nepaisant anglų protestų
Anglija daro žingsnius savo 
žibalo bizniui ginti Irane

Teheran, Iran. — Irano 
,valdžia oficialiai pranešė 
angliškai žibalo (aliejaus) 
kompanijai, kad Iranas tuo
jau vykdys savo įstatymą, 
perimant visą žibalo pra
mone į Irano valstybės nuo
savybę. ‘

Trano finansų ministras

Iraniečiai šaukė: 
-Išvyt imperialistus!
Teheran, Iran.— Daugiau 

kaip 50 tūkstančių iranie
čių demonstravo, šaukda 
mi:

—Tuojau išvyt laukan an
glų- amerikonų imperialis
tus !—

Demonstrantai žadėjo 
mirtinai kovoti, jei anglai 
panaudotų ginklus, mėgin
dami išlaikyt sau žibalo 
pramonę Irane.

Valdžia paplatino karinį 
stovį Irane; stengiasi sutu
rėti minias, kad neužpultų 
anglų, kad neduotų Angli
jai priekabės pradėti karą 
prieš Iraną.

Kodėl jankiai prarado 
tiek lėktuvų Korėjoje
Washing ton,-t- Gen. Hoyt 

Vandenberg, oro jėgų va
das, pripažino, kad:

Amerikonai 'Korėjoje iki 
gegužės pradžios prarado 
212 savo lėktuvų. Tuo tar
pu jie sunaikino 149 šiauri
nių Korėjos liaudininkų 
lėktuvus.

Vandenbergas, liudyda
mas Senato komitetui kas 
liečia gen. MacArthuro pa- 
varymą, aiškino:

Todėl amerikinių lėktuvų 
daugiau žuvo, kad jie 5 sy
kius daugiau veikė, negu 
korėjinių liaudininkii lėktu
vai.

Daugiausia amerikinių 
lėktuvų sunaikino liaudi
ninkų patrankos ir kulko
svaidžiai, šaudydami nuo 
žemės.

Per Memorial dieną 
žuvo 71 amerikietis
Chicago. — Nelaiminguo

se atsitikimuose per Me
morial Day šventę žuvo 71 
amerikietis įvairiose valsti
jose. Daugiausia užmušė 
automobiliai.

Paryžius.—Amerikos, An
glijos, Francūzijos ir trijų 
kitų vakarinių kraštų lėk
tuvai daro karinius prati
mus virš Franci jos, Belgi
jos ir Holandijos.

Tuos manevrus stebi ge
nerolas Eisenhower, vy
riausias tarptautinės At
lanto šalių armijos koman
dierius.

Mohammed Ali Varasteh 
pareiškė, kad bus pagal 
įstatymus atmokėta an
glams už jų žibalinius įren
gimus; todėl anglai netei
singai pasakoja, būk Iranas 
konfiskuoja jų nuosavybę.

AMERIKA PALAIKO 
ANGLIJOS PUSĘ 
GINČE SU IRANU

London. — Anglija pripa
žintų Tranui teisę suvalsty
binti anglų žibalo pramonę 
tame kraštą, jeigu Iranas 
padarytų su jais “tinkamą, 
sutartį,” sakė Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Morrisonas, kalbėdamas sa
vo seime.

Visi spaudos pranešimai 
teigia, kad anglai nori pa
tys sau naudoti ir suvalsty
bintą Irano žibalo pramo
nę; jie tik šitaip “pripa
žintų” suvalstybinimą.

Morrisonas vėl siūlė pa
siųsti anglų komisiją dery
boms su Iranu. Kartu jis 
priminė, kad Jungt, Valsti
jos bendradarbiauja su An
glija, idant Irano žibalo 
versmės būtų išlaikytos an
glu rankose.

Trano nutarimą perimti 
žibalo pramonę į savo vals
tybės rankas Morrisonas 
vadino “konfiskavimu.” Jis 
grūmojo “pavojingomis pa
sėkomis,” jeigu Iranas ne
pakeistų to nutarimo.

Užklaustas, ar Anglija 
pasiruošė apginti žibalinius 
savo įrengimus nuo “užgro
bimo” b e i “užpuolimo,” 
Morrisonas atsakė: — Jau 
padarėme tinkamus tam 
žingsnius.—

Čia jis turėjo galvoje nu
siuntimą 4,000 anglų para- 
šiūtistų į Cyprus salą, iš 
kur tie oro kareiviai grei
tai galėtų perskristi į Ira 
na. €

l

Maskvos laikraštis smerkia 
‘juodrankiu’ politiką Irane

Maskva. — Sovietinis Li
teratūros Laikraštis karčiai . 
smerkė Angliją, kad jinai 
“juodrankiškais” užpuolimo 
grūmojimais bando sulau
žyt Irano įstatymą dėl ži
balo pramonės suvalstybini 
mo. '

Literatūros Laik rastis 
sako:

—Anglija 1933 metais va
ru išveržė leidimą išnaudo
ti Irano žibalo (aliejaus), 
versmes, kada Irano kara
lius buvo beviltiškai nusmu
kęs ir skolose iki ausų pa
sinėręs.

Washington.— Gen. Van
denberg sakė senatoriams, 
karui prieš Kiniją reikėtų 
antra tiek daugiau lėktuvų, * 
negu Amerika dabar turi.
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DABAR LAIKAS’
NESAME KARINIAI EKSPERTAI, tad pasisakyti 

apie karo eigą Korėjoje vienaip ar kitaip—militariniu 
atžvilgiu — nemanome. Tegu militariniai žinovai apie 
tai kalba. . ■ • . •

Bet nrįums rodosi, jog Korėjoje, per pastaruosius šešis 
mėnesius, karas tebeina tik apie 38-tąją paralelę.

Kai pietiečiai su amerikiečiais ir pastarieji su savo 
talkininkais peržengia per 38-tąją paralelę, šiauriečiai, 
su kinais talkininkais, tuomet sutvirtina savo gretas ir 
pradeda kontr-ofensyvą.

Kai pietiečiai ir amerikiečiai, su jų talkininkais, tam
pa nustumti į pietus nuo 38-tosios paralelės, tuomet mū
šiai ir vėl apsistoja.

Bet tuomet pietiečiai su amerikiečiais ir vėl pradeda 
kontr-ofensyvą.

Ir taip vis kartojasi!

NA, TAI ŠITIE FAKTAI aiškiau negu kas kitas mums 
sako: karas Korėjoje reikia baigti tuojau, dabar. Ne
žudyti be reikalo žmonių ir neeikvoti veltui turto.

Senatorius Edwin C. Johnson, kaip žinia, andai rei
kalavo Jungtinių Valstijų senate, kad Korėjoje karas 
būtų baigtas su šių metų birželio 25 diena—lygiai tą die
ną, kada jis prieš metus prasidėjo. ' i

Mes jau įžengėme į birželio mėnesį, taigi juo labiau 
reikia susirūpinti, kad šis karas būtų baigtas1.

Aną dieną senatorius Johnson, kalbėdamas per radiją, 
ragino Amerikos žmones—darbo unijas, moterų klu
bus, šiaip visokius klubus, bažnytines organizacijas, — 
reikalauti, kad karas Korėjoje būtų baigtas su birželio 
25 dieną, kad iš Korėjos visos svetimos jėgos — milita- 
rinės ir-’politinės — būtų ištrauktos su šių metų gruodžio 
31 diena.

Senatorius teisingai pastebėjo: nieks nėra tikras, kad 
iš šito mažo karo Kerėjoje neišsivystys, neišsiples didžiu
lis karas, pasaulinis karas.

Žinoma, kad nieks nėra tikras.
Gerai žinome, ’jog Amerikoje yra nemažas skaičius 

“įtakingų asmenų,” kurie nori karą plėsti, kurie nori 
Korėjos, karą padaryti pasauliniu siaubu.

Taigi senatorius Johnsonas gerai pataria Amerikos 
žmonėms: reikalauti, kad karas Korėjoje tuojau būtų 
baigtas.

. SUVALDYTI JUOS!
praėjusį sekmadienį Brownsvilleje, Brooklyno rajone, 

vos neiškilo baisios riaušės, kai baltveidis ųegrų neap- 
kentėjas policmanas Sam Appelbaum nušovė negrą Hen- 
'ry Fields, 26 metų atnžiaus vyrą.

Fields buvo nušautas iš užnugario, taigi policmanas 
negali teisintis, būk negras ryžosi jam priešintis.

Policmanas teisinasi, būk negras, vairuodamas auto
mobilį, atlikęs kažką (kai važiavo) blogo, norėjęs pa
bėgti. Bet žmonės, matę tai, kas dėjosi, tvirtina, jog 
policmanas meluoja; jis nušovė negrą dėl neapykantos 
negrams, dėl nelaikymo negrų žmonėmis, o ne dėl ko 

' kito. "
Į šį baisų dalyką įsikišo kai kurie dvasiškiai, įsikišo 

‘ Amerikos Darbo Partija, įsikišo kitos organizacijos. Jos 
reikalauja, kad tas, kuris negrą nekaltai nušovė, būtų 
suimtas, teistas ir nubaustas, kad įstatymai paliestų 

* kiekvieną, kuris juos laužo.
Nusikaltėlis nubausti,’reikia, nes jei, jis bus paliktas, 

“ramybėje,” tai tos ramybės žmonės mūsų didmiesty j 
niekad nematys. , . >

Sup/askim tai: net jei automobiliaus vairuotojas, 
Fields/ ir būtų bandęs pabėgti, tai argi policmanas tū
rėjo teisę jį šauti? Juk vairuotojo automobilis stovėjo 
gatvėje; policmanas turėjo automobiliaus laisnių numerį 
ir lengvai *buvo galima nusikaltėlis (jei jis nusikalto) pa

braukti atsakomybėn. . /
/ Mes stovime su ta visuomenės dalimi, kuri reikalaują, 

kad negro užmušėjas būtų suimtas ir atitinkamai nu
baustas.

’-TTH Dvasiškija, bažnyčia, klerikalai ' lH ŽINIOS Iš 
ir šalies įstatymai

1

JUO DAUGIAU ŽUDO, 
DAUGIAU JŲ YRA!

Kanadiškiame Liaudies 
Balse, skaitomą:

Įdomų prisipažinimą duoda 
vienas ukrainiečių dipukas, 
M. Seleško. Ukrainiečių laik
raštyje “Novy'šliak” jis rašo: 
“Paduodami skaičiai, kad 10,- 
000,000 ukrąiniečių mirė ba
du, 15,000,000 ukrainiečių yra 
ištremta, 4,000,060 ukrainie
čių žuvo laike vokiečių oku
pacijos, 3,000,000 ukrainiečių 
žuvo Tarybinėj armijoj ir tt. 
Kąrtu, tas sudaro 32,000,000. 
Bet išviso yra tiktai 40,000- 
000 ukraihiečių.”

Taigi, visi “savo akimis ma
tę’! ponai sunaikino beveik 
visus ukrainiečius'. Pagal jų 
skaitlines, tai vargiai bėra ko
kie. 8,000,000'ukraihiečiy. Bdt1 
to paties M. Seleško žodžiais; 
“niekas netikiu 1 tokiais skai
čiais.” Taktas yra„'kad ukiiai-r 
riiečįų skaičius: dabar didesnis, Į 
negu' kad kada; anksčiau bu
vo. ,

Į

Toliau: !
Tas pats yra ir su lietu

viais.
Ponas Seleško taipgi pyksta 

ir dėl to, kad •melagiai negali 
susitarti dėl “partizanų,” ku
rie kovoją Ukrainoj. Vieni 
teigia, kad 500,000, kiti nu
muša iki 200,000, treti ndt 
iki 50,000, o ketvirti pasiten
kiną tik 5,000. Ir kuriam gi 
tu dabar įtikėsi? Vieni sako, 
kąd jie valdo didelius plotus, 
turi armiją su tankais, artile
rija ir orlaiviai^, o kiti nusilei
džia iki £,000 Slapukų.

Apie £as “armijas” yra tas 
faktas'} kad'jų Visai nėra; Yra 
vienas kitas , slapukas, , kurs 
dar nęsugaultafcj bet tai iri visi
kas.' Tą : pripažįsta • britų; ir 
amerikiečių 'žvalgybų surinkti 
autontiš,ki daviniai. x -u 
. , Taigi, pųųą meilių ■pasą- > 
kojimai nesuramjna nei jų pa
čių. '

Ką ponas Seleško kalba 
apie ukrainiečius, tą patį 
galima pasakyti ir apie lie
tuvius. Kiek; .kryžiokiška 
spauda ju išžudė! Kiek. jų 
išvežė į Sibirą. Prieš ke
letą metų toji patį, ispauija 
skelbė, jog> Lietuvoje lietu
vių visai nebeliks, — per 
metus kitus bus visi išvežti. 
Bet ką gi sako faktai?

Lietuviai kaip gyveno 
Lietuvoje, taip ir tebegyve
na, — kur gi kitur jie gy
vens? O melagiai, žiopliš- 
kai meluodami, tik' patys 
save “nunakina” žmonių 
akyse!

įstatymas 
pravesti

tikėti, kaip nori, pirkti. ju- 
domą ar nejudomą nuosa
vybę, eiti į biznį, organizuo
tis į organizacijas, tapti 
Vokietijos piliečiais, lanky
ti mokyklas ir būti profe
sionalais, — laisvai prakti
kuoti pasirinktą 
ir tt.

Kaip matome, 
neblogas, tačiau :
įstatymą seime yra vienas 
dalykas, o pravesti jį gyve- 
niman—visai kitas. Jei Va
karų Vokietija būtų nufa- 
šistinta, nunacinta, jei ji 
būtų sudemokratinta, be 
abejojimo, dipukų buitis 
butų ten daug užtikrintes- 
nė: Bet gi kiekvienam yra 
žinoma, kad Vakarų Vokie
tijoje siautėja naciai, jų 
“įtaka” auga, nes jiems pa
deda okupacinės šalys; jie 
ruošiamasi ginkluoti. O kai 
naciai apsiginkluos, labiau 

I sutvirtės, tuomet ir svetim
šalių buitis Vakarų Vokie
tijoje bus aršesnė, prastes
nė . Naciai' sieksis neprileis
ti jų prie biznių, prie vers-

Labai įdomi ir rimta pa
dėtis susidarė Italijoje. Pa
sirodo, kad katalikų bažny
čios kunigija ir visi kleri
kalai, kurie' su de Gas- 
periu šiandien valdo Itali
ją, laužo šalies konstitu
ciją, nesiskaito su potvar
kiais ir įstatymais.

Prieš tai kelia protestą 
Italijos kairiosios partijos, 
pirmoje vietoje Italijos Ko
munistų Partija ir Italijos 
Socialistų Partija. Bet, ži
noma, klerikalai su protes
tais nesiskaito. Jie pasiry
žę išsilaikyti valdžios prieš
akyje, nors čia ir kažin kas.

Italijos rinkiminių įstaty
mų 79-tas punktas aiškiai 
nurodo, kad joks visuome
nės tarnautoj as bei kuni
gas negali stengtis paveikti 
balsuotojus už ar prieš ku
rį nors kandidatų sąrašą 
arba kandidatą. Na, o ka
talikų bažnyčios kunigai, 
paties popiežiaus instruk
tuoti, panaudojo spaudą ir

boikotuojami ir, neretai, 
persekiojami.

Tik sudemok r a.t i'n t o i e v 
Vokietijoje, tik tokioje 
Vokietijoje, kur naciai ne
galėtų siautėti, svetimšalių 
buitis galėtų būti pakėnčia- 
mesnė.

tojų prieš kairiųjų partijų 
kandidatus.

Prie ko tas gali privesti? 
Tik prie to, kad Italijos 
dvasiški j a sėja veja, o ka-

da nors piauš žiaurią au
drą. šis jų nachališkas ki
šimasis į politiką kada nors 
Italijos kunigams ir bažny
čiai labai neskaniai atsi
rūgs, turės atsirūgti. Nes, 
juk tik paskutinis neišma
nėlis šiandien gali tikėti, 
kad A tali ją amžinai valdys 
kapitalistinės partijos, kad 
de Gasperi klerikalinė kli
ka visados išlaikys valsty
bės vairą savo rknkose.

Kas bus tada, kada kai
riosios partijos, kada Itali
jos darbininkai ’ ir darbo 
valstiečiai pasiims tą vairą 
į savo rankas? Jie’nepa
mirš šių dienų bažnyčios ir 
klerikalų politikos. Jie at
simins, kad katalikų bažny: 
čios dvasiškija nesiskaitė su 
šalies konstitucija ir įstaty
mais.

Klausimas tik laiko. Ita
lijos klerikalai gal šitaip ir 
laimės šiuos rinkimus ir 
dar keletą metų pasiautęs. 
Bet neišvengiamai ir tikrai 
jų viešpatavimui ateis1 ga
las. Jis atėjo Lietuvoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje ir vi
soje eilėje kitų kraštų. Ita
lija nebus išimtis.

Amerikonas

Anglai ir kova už taiką

Repu bl ikonų ir demokratų suvažiavimai
ft Prezidentiniai rinkimai įvyks 1952 metų lapkričio mė

nesį, tačiau stambiosios kapitalistinės partijos jau da
bar rengiasi rinkimams.

Neseniai įvyko republikonų partijos vadovybės posė- 
; dis, kuriame buvo nutarta šaukti partijos suvažiavimą 
į 1952 metų liepos mėnesio 7 dieną Chicagoje.

Demokratų partijos vadovybės posėdis įvyko kiek vė
liau; šis nutarė šaukti partijos suvažiavimą 1952 metų 
liepos 21 d. Chicagoje.

Kaipžjnia, tuose suvažiavimuose bus nominuoti kan- 
. didatai prezidento vietai.
’ ' Kada ir kur savo suvažiavimą šauks Progresyvių Par
tija, šiuo metu dar nėra žinoma.

SVETIMš ALIAMS 
ĮSTATYMAS
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Marijonų Drauge tūlas G. 
J. Jąkonis rašo iš Vokieti
jos apie Vakarų Vokietijos 
šeinio priimtą'įstatymą, tai
komą w vokiečiams svetini-. 
saliams, —^ 'dipukams. > : Jie 
rūšiuojami.< ‘daug emaž-/ ,<ši-i 
taip: ~ «<• u I N.

Kurie a) buvo IRO Įgjobd- 
je, b) kurie .nėra ydjęiėčiaf, 
c) kurie 1950',ip. lįiržęlld 3^ 
d. Įgyveno V. Vokietijoje ir d) 
kurie po 1948 m. liępų^ L d. 
buivo išemigravę; -iš V; ..Vokie
tijos, bet dvejų metų laikotar
pyje vėl teisėtai .sugrįžo į Vo,- 
kietiją. Tas įstątyipaš galės 
būti pritaikintas ir tiems sve
timšaliams, kurie atbėgtų į. V.t 
Vokietiją ar Vakarinės Berly
no zonas po 1950 ją. birželio 
30 d. ‘ .

Taigi visiems šitų rūšių 
dipukams Vakarų Vokieti
jos seimo priimtas įstaty
mas garantuoja lygias su 
vokiečiais teises. Jie , galį

JSILEISIĄ Į VLIKĄ
H

, 1 Per tūlą laiką sandarie- 
čiai ir socialistai reikalavo, 
kad .Vlikas įsileistų į savo 
tarybą klaipėdietį. Kleri
kalai tam priešinosi, dėl to, 
kąd, įsileidus klaipėdietį, 
ne, kataliką, Vliko taryboje 
.klerikalai būtų mažumoje.

• Tas .klausimas .nebuvo iš
spręstas per ilgą laiką, ta
čiau dabar pranešama, jog 
klaipėdietis būsiąs į Vliko 
tarybą įsileistas.
; Marijonų Draugas mano, 
kad tuo “laiminguoju” klai
pėdiečiu būsiąs Dr. Marty
nas B raks.

Vliko taryba, pagal Drau
gą, pasidalinusi pareigomis 
šitaip: kun. Krupavičius 
pirmininkas, “užsienio tar
nybai vadovauja” prof. J. 
Brazaitis, finansų “minis
tras” — prof. J. Kamins
kas (Kairys), informacijos 
—-T. Šidiškis, o “lietuvybės 
išlaikymo”—J. Makauskas.

Klaipėdietis Braks rūpin
sis “grąžinimu lietuviškų 
žemių.”

Kaip aukštai tūli žmonės 
apie save mano! v

Pasirodo, kad taikos sąjū
dis labai plačiai vystosi vi
soje Anglijoje. Į tą sąjūdį 
įsitraukia visokių luomų 
žmonių. Pavyzdžiui, Brita
nijos Nacionalinėje Taikos 
Taryboje matome vardą net 
lordo Boyd Orr ir taip pat 
vardą parlamento nario R. 
Sorensono.

Šiomis, dienomis Londone 
įvyko didžiulės Elektrikinių 
Amatų Darbo Unijos meti
nė konvencija. Ji priėmė 
taikos, rezoliuciją, kurioje 
raginamos penkios didžio
sios valstybės laikyti kon
ferenciją ir susitarti dėl 
taikos išlaikymo. Prieš re
zoliuciją balsavo 81 delega
tas, o už rezoliuciją — 212. 
ši unija turi 190,000 narių.

Šios unijos konvenci-

už greitą baigimą Ko
rėjos karo. Ji ragina An
glijos darbiečių vyriausybę 
laikytis tokios politikos, jog

MIRĖ DR. ADOMAS 
YUŠKA

Šių metų gegužės 23
Čikagoje mirė

d. 
vienas se

niausiųjų to miesto lietuvių 
gydytojų, Dr. Adomas Yuš- 
kh; Jis turėjo 76 metus 

1 ąrrtžiaūš.' Palaidotas Tauti
nėse kapinėse. Vadinasi, 
Dr.. Yuška’ buvo laisvama- 
.ii-ms. . a • .

tūlas

KAS PADARYS 
OPERACIJĄ ?

• r Klerikalų Drauge
P. Gudas rašo:

“Dabartinis pasaulis tai 
toks ligonis, kuriam' didžioji 
operacija yra būtina...” ,

Na, tai ir gerai, kodėl Gu
das jos nedaro? Beje, Či
kagoje gyvena du garsūs 
daktarai—Prunskis ir Gri
gaitis — juodu gali atlikti 
tai, ką Gudas įsakys.

1948 metais, kaip skaitytojas jau žino, visų trijų par
tijų suvažiavimai įvyko Philadelphijoje.

Republikonaį ir demokratai jau dabar galvoja, ką jie 
statys savo kandidatais; Jau eina peštynės ir rietynės.

, • - . . . T l \ T

Juliui1 Janoniui Atminti .
Telšiai,* bal. 7 d. — -Rajoną 

darbo žmbnės pagerbia pi 
lietuvių proletarinio poeto 
liaus Janonio atminimą; Įmqj 
3e,' įstaigose ir mokymo įs 
gose,. ,‘kolūkiuose, tarybiniuose^ 
ūkiuose, MTS skaitomi prane
šimai, rengiami pašnekesiai 
apie rašytojo gyvenimą ir re
voliucinę veiklą.

“Masčio” trikotažo fabrike; 
pranešimą tema “Julius Jano-' 
uis — lietuvių proletarinis po
etas” skaitė vidurinės mokyks , 
tos mokytoja- Boreišienė. Neva* ■ ■ 
rėnų septynmetės mokyklos di
rektorius Lepkeyičius pasakpjo 
“Naujo gyvenimo”- kolūkio- k°_ : - 
lūkiečiams apie, poeto gyxreni^ 
mą bei kūrybą. Jaunieji litera- ‘ 
tąi paruošė 'Specialų : puslapį /. 
rajono laikraščiui “Koipuntemo 
aušra.” Bibltotekosa ir . klubui 
se-skaityklose. orgąnizpoto^ pa
rodos, (Skirtos • J u jįui. anynyy 
atminti. .;i r . - ,• x

j?'

> I

i

Sveikatos apsaugos ’ ‘ j 
darbuotojai kolūkių statybos l f f.

klausimais A i ' ( '? v? |
> č > n- ; f r 4 

•’ Klaipėda, bal., 7 d.’ — Apie ‘ u 
TOO nicdičinOš darbuotojų TJ ą 
sos srities' dalyvavo: respubįj$- ' I
nio Sanitarijos ir 'higienos M- 
stituto išvažiuojamos-; sės,i-■ 
jos darbuose, -skirtuose kolCWiy V 
statybos klausimams. Praneši- ■ 
mą apio sustambintu kolūkių 
gyvenviečių statyba padarė 

’Kaimo ir kolūkių statybos val
dybos prie Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos viršininkas Va- 
riakojis. Medicinos -mokslų kan
di datas Kviklys padarė prane-

«TI

Formoza butų . sugrąžinta Šimų apie medicinos darbuoto'-'t
Kinijai, o Kinijos Liaudies 
Respublika atstovautų ; Ki
niją Jungtinėse Tautose .

Manoma, kad šios unijos 
nutarimai smarkiai paveiks 
kitas Anglijos darbo uni
jas. Jose visose plėtojasi 
taikos sąjūdis.

Britanijos Nąciona 1 į n ė 
Taikos Taryba išleido pla
tų pareiškimą į Anglijoj 
žmones. Tame pareiškime 
nurodoma, kad visi nesusi
pratimai arba nesutikimai 
tarpe komunistinių ir kapi
talistinių kraštų turi būti 
sprendžiami ne jėga, - ne 
grūmojimais karu, bet kon
ferencijomis, nusileidimais 
ir susitarimais. Taryba 
griežtai priešinga naujam 
apginklavimui' Vokietijos ir, 
Japonijos. Ji smerkia dar- 
biečįų vyriausybės politiką, 
kuri yra tik uodega Ame
rikos politikos. Anglija ne
turinti būtiamerikiečių^ 
įrankiu.* Amerikonas

iii uždavinius sustambiptų kt)-, • • 
lūkiu statyboje. , Padaryta ,eilę 
mokslinių pranešim^, jų'tarpe5 ’ 11 ’ 
— njedicinos1 mokslų kandidato t \ 
žilino t-r-’ apie kolūkių, t gyven-j -£-. 
viecių projekto Klaipėdoj. sjqį . .
tyje saniĮLaripj įvertipjmą, 
dicinos rpokslų kandyto Jur^. 
geltonių—-apie., nįal^ari|ųs pro- 

i filaktiKa, mokslinio į)ėn$fądąr-
Šilmahb — -apie ( k&ji 
hęlnjintožėmis, jgydyUjuš 
gtoihailes apie l'sezonL‘sJ 

mų lopšelių organizavimą! :) 
Klaipėdos srities kolūkiuos^'. .7

1 bio
ti CU «. r

Tikrosios socializmo tvirtoves
žirkles, šautuvus galima ir 
gerai gaminti kolektyviškai 
— fabrikuose, o žemė turė
tų būti apdirbama ir duo-

Mechanizuojami darbo 
procesai

Katinas, bal. 10‘d. 
ko” fabrike paleista į darbą ei
le naujų įrengimų. Iš broliškų
jų respublikų gautas galingas . 
frezerįnis molio kastuvas, ku
ris per 1 valandą iškasa ąpię 
,90 kubinių metrų molio ir 
transporteriu žaliavą pakrauną 
i vagonetes. Naujasis įrengimas 
per pamainą pavaduoja 15-?0 
žmonių rankų darbą, paleistus 
į darbą galingas tėvyninis pre
sas, kuris per pamaihą pagami
na 3,000 silikatinių plytų, kas 
sudaro 25 procentais daugiau, 
negu ankstesni įrengimai. Su
montuotas naujas kalkėms mal-° 
ti malūnas ir specialios kai--, 
kėins sverti svarstyklės, ■ kūrio-. { 
mis kalkės bus sveriamos' -U

^itU- n

Man atrodo, kad šių dienų 
Lietuvos priešai visiškai nė 
nepagalvoja, ką jie rašo ir 
kalba . Štai vienas jų rašo 
ir sako: “Kolchozai sovie- 
tinimo ir rusinimo 
vės.”

Kur pagrindas tokiam po
sakiui? Nėra jokib. Nega
li'būti jokio pagrindo nepa
grįstam, neapgalvotam pa
sakymui.

Lygiai tik tiek teturėtų 
prasmės pasakymas: “fa
brikai yra kapitalizavimo ir 
a m e r i k o nižavimo tvirto
vės.” Tiesa, kad be fabri
ko negali būti moderniško 
kapitalizmo, bet juk fabri
kas taip pat yra ir turės 
būti socializmo tvirtove. 
Ar galima įsivaizduoti soci
alizmą be moderniškų fa
brikų? Negalima.

Ar fabrikai yra “ameri- 
konizmo tvirtovės? Nėra. 
Fabrikų pilna visam pasau
lyj. Fabrikus, turi Anglija, 
Švedija, Francūzija, Vokie
tija, LietuVą ir visos kitos 
civilizuotos šalys.

Dabar paimkime “kolcho
zus” (kolektyvinius -žemės 
ūkius). Kodėl rūbus, pin
klus, kirvius, ratus, ablius,

na auginama mažuose skly- sio& vagonuose- , 
tvirto- poliuose, privatiškai, atsili

kusiai, .pasenusiai? Tas 
pats su gyvulių ir naminių 
paukščių auginimu: Kodėl 
jie turėtų būti auginami tik' 
pavienių, atskirų valstiečių 
mažuose ūkiuose?, •

Matotė, kaip Beturi jo
kios logikos, jokio protin
go, mokslinio pateisiįliipo 
sąvo protavimui tie, kurie 
Įiilnai’ pritaria moderniškai 
pramoninei gamybai, mo
derniškiems fabrikams, bot 
ožiškai užsispyrę kalba ir 
laikosi prieš pagerinimą, 
patobulinimą sumoderniza- 
yimą/ žemės ūkio. Juk jie 
pučia prieš’ vėją, kalba 
prieš ateitį, prieš f---- '
gerovę, prieš progresą.

Kolektyviniai

3UTTCI

Pasiruošė miško, , Jh* R 
atžejdinimūi | . M

Panevėžyje, bal. .10 d; Lpąne- 
vėžio miškų ukję''N^vą^šoiųįį " Lį‘ 
girininkiją dar IŠ rųd^nš 'p?a- . J’ 
dėjo renįįisf bn iškop m^eldįiji-, į3 v' 
nni'i. Tani rbiljalui įu*vb'paruoš- 
ta 122 ha žerAes ir giHnihkijbs J ’ 
daigynuose išplikinta* apie 800^ 
tūkstančių ąžuėlų ir pušų da'i- 
gų. Girininkijos- darbuotojai 
surinko daugiau kaip 10 < tonų 
kankorėžių vietoje 0 tonų 
gal planą. •

Voš nutirpus sniegui, girinln- 
kijos darbuotojai stropiai ėtnė 
ruoštis miškų atžęldinimo dar
bams. Sudarytas 5 miškų atžel- 
dinimo brigados. ..Į kįekvieną 
brigadą įeina po 5-9 žmones.

žmonių i aprūpintos yisąis miško so 
" dinimo įrankiais.

Be to, šį pavasarį Pamargio 
ūkiai Lie- miške bus pasodinta 250 hek- 

tuvoje arba bile kur, ypačjtarų naujo daigyno. 
Uusveriam^i žemės ūkio ša- —---------- -------- ------------

lyje, yrą socializmo tvirto- pero r ganizuotas moksli 
vės. Socializmas, naujasis niais, socialistiniais paiifca 
gyvenimas, neįma nomas tais. Tai aišku,_kaip me 
tol, kol žemės ūkis nėra na ! > Pilietis^

' ’ ‘ * '. -ft, 1
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Procaine -- labai geras 
skausmų apmarintojas

Jau prieš 40 metų buvo 
atrastas procaine (prokein) 
vaistas kaip skausmų ap
marintojas ,darant operaci
jas. Ilgainiui šis vaistas li
ko beveik užmirštas.

Tik per pastaruosius 10 
metų gydytojai pradėjo 
plačiau procaine bandyti ir 
patyrė, jog tai puikus daly
kas, ypač daromoms išori
nėm kūno operacijom.

Įleidus procaine skiedinio 
į kraujagysles vėnes, tuojau 
“užmigdoma” n e rv a i, ir 
žmogus nejaučia jokio 
skausmo, kuomet daroma 
jam gilesnė dantinė opera
cija burnoje ar pjovimais 
taisomą nesveikumai ran
kose, klojose, ant krūtinės 
ir tt.

Ligonis po operacijos, kur 
naudota šis vaistas, nejau
čia jokio koktumo nei svai
gulio, nei nervų suerzini
mo. O nuo kitų apmarinan
čių vaistų būna tokių blo
gumų.

Kūnas greitai prašalina 
procaine perviršius.

Amerikiniai chirurgai, ne
seniai naudodami šį vaistą, 
padarė 463 operacijas, tai
sydami nulaužtas rankas, 
kojas, skaudamas nugaras, 
sąnarių išsisukimus ir kt. 
Jie ypąč tėmijo, kaip vei
kia p/ocaine, ir paskui 
džiaugėsi geromis jo pasek
mėmis.^

Sąnarių nulūžimuose pro
caine tuo jaus atliuosuoja 
skausmą, kuomet sąnarys 
dar nebūna apmarinamas 
operacijai daryti. Per die
ną’ kitą sumažina ištinimą. 

. Taigi šis vaistas naudoja
mas ne tik operacijoms, bet 
ir kaipo vaistas skausmams 
sumažinti.

Jei žmogus išsisuka arba 
skaudžiai nikstelėja koją, 
tai įleidus jam procaine po 
oda toje vietoje, jis dauge
lyje atsitikimų gali tuojau 
pastovėti — pranyksta di
delis skausmas. Jei skaus
mas pasinaujina po vienos 
kitos dienos, tai vėl įleidžia
ma šio vaisto.

Procaine taipgi naudoja
mas sąnarių uždegimui at- 
liuosiįloti ir skaudiems niežė
jimams bei nudegimams - 
nuplikimams palengvinti.

Tūli gydytojai sako, turi 
būti stipri ligonio širdis, 
jei procaįne naudojamas. 
Bet tai gydytojų reikalas 
patikrinti širdies stiprumą 
pirm duodant ligoniui šio 
ar kito apmarinančio vais
to.^ N. M.

Generolas pataria snapsą 
vieton saldainių

| San Francisco. — Marinų 
generolas L. B. Puller sako, 
kariuomenėn paimti ameri
konai per daug lepinami 
aiskrymu ir saldainiais, o 
per švelniai muštruęjami 
karinėms pareigoms.

Gen. Puller pareiškė: 
“Vely duokite jiems alaus 
ar degtinės; tatai gal šiek 
tiekwpagelbetu ir jų vyriš
kumą sustiprintų.” 
. K?r(į$ jis ragino “laukan 
išspirti mergas iš stovy
klų,” kur rekrutai lavina-

KOKIE AKINIAI TINKA APSAUGAI NUO VASARINES SAULES
Vasaros metu milionai 

amerikiečių perka akinius 
regėjimui saugoti nuo sau
lės spindulių. T&i daugu
moj pigūs akiniai—nuo 25 
centų iki $2.

Pirmiau žmonės būdavo 
baidomi nuo pigių saulinių 
akinių. Vadinami “žino
vai” sakydavo, kad papras
ti sauliniai akiniai kenkia 
regėjimui . Vienos kompa
nijos pagyrūniškai garsino 
brangesnius savo gamintus 
akinius, o kitos piršo savo 
“tavorą.”

Bet naujesnieji moksli
niai tyrimai įrodo, jog svar
biausias reikalas tėra vie
nas, — kad akiniai būtų 
gana tamsūs. O šiam rei
kalui tarnauja ir pigieji va
sariniai akiniai, pardavinė
jami dešimtukinėse krau
tuvėse, tabokinėse parduo
tuvėse ir k t.

Temple Universiteto 
tyrimai

Temple Universiteto, Phi- 
ladelphi jo j, mokslini n k a i 
per pastaruosius 8 metus 
tyrinėjo visokio tamsaus 
bei spalvuoto stiklo akinius. 
Jie darė bandymus pagal ka
rinės vyriausybės užsaky
mą, kad galėtų parinkti tin
kamiausius saulinius aki
nius kareiviams, lakūnams 
ir jūreiviams . Tie bandy
mai buvo aprašyti Ameri
kos Ofthalmologų Žurnale 
pernai gruodyje. — Ofthal- 
mologija yra mokslas apie 
akių sudėtį, jų veiksmus ir 
ligas.

Tūrp kitko, buvo tyrinė
jama regėjimas gyvybės 
sargų Atlantic City, N .J. Tie 
sargai nuolat tėmija jūrą, 
kad galėtų skęstančius gel-

ĮDOMŪS BEI KEISTI DALYKAI MOKSLE IR GYVENIME
Jungtinių Valstijų darbo 

sekretorius (ministras) To
bin nurodo, kad per viso
kias nelaimes pačiuose savo 
namuose žuvo dveja tiek 
daugiau amerikiečių, negu 
buvo užmušta Korėjos kare 
per tą patį laiką.

Bet Tobinas vengė tikro
jo palyginimo, — kad na
mie yra pusantro tūkstan
čio sykių daugiau amerikie
čių, negu Korėjos įronte. 
Toks palyginimas parody
tų, kaip daug daugiau pro- 
porcionaliai jų žūva korėji- 
niame fronte, negu naminė
se nelaimėse.

Plačiai tarp amerikiečių 
paskleista nuomonė, kad 
tam tikri chemikalai veikią 
kaip “teisybės vaistai.” Da
vus žmogui tokių vaistų, 
jis, esą, prisipažins ką blo
gą padaręs, negalės meluo
ti.

Bet tai klaidinga nuomo
nė.

Mokslininkai New York o 
Valstijos Ligoninėje dėl 
Protinės Sveikatos davė 
“teisybės vaistų” daugeliui 
tos įstaigos įnamių. Dau
gelis ligonių vis tiek slėpė 
žinomus jų nusikaltimus ir 
gabiai melavo.

Žemdirbystės departmen- 
tas Washingtone apgailes
taudamas pranešė, kad 
Jungtinėse Valstijose teliko 
tik du milionai arklių .

1915 metais šioj šalyj bu

i bėti. Jeigu sargas saulėto
je dienoje tiktai per kelias 
valandas žiūri be tamsesnių 
akinių, tai jo regėjimo jau
trumas pusiau nupuola ir 
neatsitaiso per kelias die
nas. Kartais per keletą va
landų tokioje šviesoje akys 
praranda net 90 procentų 
reikalingo jautrumo daik
tams įžiūrėti, jeigu nevar
tojama apsauginių akinių.

Kuomet saules šviesa taip 
atbukina regėjimą, tai pu
siau sumažėja įma tymas 
automobilių šviesų gatvėse 
bei vieškeliuose.

Jei žmogus be aptamsin
tu akinių per savaitę žve
joja, maudosi bei golfą žai
džia, tai reikia net kelių sa
vaičių, iki jo akys atgauna 
buvusįjį sveiką regėjimą. 
Panašiai atsitinka ir ilgai 
čiužinėjantiems, kuomet vi
sur aplinkui balta žiema.

Jeigu akys neapsaugomos 
tinkamais akiniais ,tokiuose 
atsitikimuose dažnai prisi
meta žmonėms galvos gėla, 
akių skaudėjimas ir visuoti
nas nuovargis.

Akinių tamsumas
Temple Universiteto 

mokslininkai paskirstė ban
dymams žmones į dvi gru
pes. Vienai grupei davė 
tamsesnius akinius, suge
riančius 80 iki 90 procentu 
saulės šviesos. Kita grupė 
gavo šviesesnius akinius^ 
sulaikančius tiktai 50 iki 65 
procentų saulinės šviesos. 
Vieni ir kiti akiniai buvo 
padaryti iš tokio stiklo, kad 
nepraleido n e m a t o m ų j ų 
karščio (infrared) ir ultra
violetinių spindulių.

Šie bandymai parodė, jog 
tiktai akinių tamsumas ap

vo daugiau kaip 21 milio- 
nas arklių.

Aktorius Robertas Mit
chum visų pirma pagarsėjo 
kaipo meilingas arklių bu
čiuotoj as ir gavo aukštą 
užmokesnį už vaidinimą ju
damuosiuose paveiksluose, 
kur arkliai rodomi.

Aktoriai Dustin Farnum, 
William Desmond, Errol 
Flynn taipgi per lipšnų ar
klių bučiavimą pakilo į pel
ningus vaidinimus judžiuo- 
se. Paskui jie dar gabiau 
bučiavo aktores.

Johns Hopkins universi
teto medicinos profesoriai 
atrado, jog kūdikių paraly
žium daugiausia kitus vai
kus apkrečia sveiki vaikai,

GERIAVSI INDAI VALGIAMS GAMINTI
Neseniai rašiau, kaip 

aliumino indai gadina bei 
nuodija gaminamą juose 
maistą. Suprantama, jog 
yra žmonių, netikinčių pa
rodymais apie aliuminių in
dų kenksmingumą, nepai
sant, nors mokslininkų raš
tai įrodė tokių indų žalin
gumą.

Na, tiek to.
. Dabar pakalbėsime apie 
geriausius indus valgiams 
gaminti.

Bent mano patyrimas ro
do,. kad tinkamiausi indai 
yra enameliuoti, palivoti, ir 
stikliniai, jei galima jų gau- 

saugo akį nuo praradimo 
regybinio jautrumo. Vadi
nasi, patikrinta, kad svar
biausias dalykas yra stiklų 
tamsumas.

. Per keletą pastarųjų me
tų daug buvo rašoma žur
naluose ir laikraščiuose, 
tvirtinant, jog reikia, kad 
vasariniai akiniai sulaiky
ti] nematomus karščio ir ul
travioletinius spindu liūs. 
Buvo peršama brangesnieji 
akiniai. Bet tuose rašy
muose užmiršta vienas da
lykas, — kad akis pati sa
ve apsisaugo nuo daugumos 
tokių nematomų spindulių,- 
jeigu žmogus nežiūri tie
siog į saulę arba į smarkiai 
jos. apšviestus daiktus.

Regėjimą laikinai nupul- 
do per smarkūs, matomieji 
šviesiniai saulės spinduliai. 
Tai šviesiniai, matomieji 
spinduliai pažeidžia regėji
mo nervo galūnę retiną, 
esamą užpakalinėje akies 
obuolio dalyje.

Atlantic City padaryti 
bandymai įrodė, jog būtent 
akinių tamsumas saugo re
gėjimą nuo apšlubimo.

Temple Universiteto moks
lininkai įgijo daug visokių 
saulinių akinių — brangių, 
šlipuoto stiklo, vidutinių ir 
pigiausių, kurie buvo po 25 
centus pardavinėjami At
lantic City pajūryje. Jie 
pagamino tam tikras kor
tas; .pasikvietė daug žmo
nių; davė jiems visokius 
saulinius akinius — nuo pi
giausių iki brangiausių, 
kurie buvo nešiojami atvi
roje saulės šviesoje per tam 
tikra laika.

Paskui buvo išbandytas 
tų žmonių regėjimas ,nau

patys nesirgdami šia liga. 
Pas sveikuosius rasti kūdi
kių paralyžiaus perai ne- 
susirgdino juos pačius, nes 
jų kūnas turėjo tam tikrą 
atsparumą prieš tą ligą.

New Yorko Miesto Kole
gija patyrė, kad merginos 
studentės beveik visuomet 
yra geresnės silebizuotojos- 
“spelintojos” negu vyriškiai 
studentai.

Washington. Dr. Palmer 
Dearing, vadovaujantis Vie
šosios Sveikatos Įstaigos 
chirurgas, tvirtina, kad 
naujieji skiepai (čiepai) su
laiko influenzos plitimą, jei 
žmonės gana greit įsiskie
pija ,pasirodžius tos ligos 
epidemijai.

ti. Bet enameliuotų iųdų 
yra įvalias. Jie nedarko 
maisto ir juos lengva šva
riai palaikyti.

Jie yra skirtingų spalvų— 
balti, mėlyni, juosvai mels
vi. Pripažinta, jog balta 
paliva švariausia. Spalvo
tose palivose yra metalinių 
■priemaišų.

Vienas priekaištas ena- 
meliuotiems sudynams yra, 
kad jų paliva lengvai išdūž
ta. Bet apsukrios šeiminin
kes, per metų metus išlaiko 
sveikus enameliuotus indus, 
naudojant-truputį atsargu
mo.

dojant paruoštąsias kortas 
su raidėmis bei paveiksliu
kais. Ir štai kas pasirodė. 
Nebuvo beveik jokio skirtu
mo tarp brangiųjų ir pigių
jų akinių kas liečia akių 
jauslumo apsaugojimą nuo 
saulės spindulių. Pačios 
akys nejautė skirtumo. 
Maži netobulumai pigiuose 
akiniuose nekenkė akiai, 
nors kartais ir dąrė nesma
gumo.

Niekas neatkalbinėja nuo 
brangesnių vasarinių aki
nių. Jie dailiau padaryti ir 
kas turi pinigų, gali “spor- 
tiškesnius” akinius nusi
pirkti. Bet brangumas ne
suteikia ekstra apsaugos 
akims.

Jei žmogus nešioja pa
prastus kasdieninius aki
nius dėl geresnio regėjimo, 
tai geriausia • būtų įsigyti 
pagal tinkamą jo akims re
ceptą pagamintus vasa
rinius. Bet nėra tam 
būtino reikalo. Ant re
gėjimui naudojamų aki
nių galima užsidėti sauli
nius akinius ir bus gana 
gerai.
Optikų Draugijos bandymai

Amerikiečių Optikų Drau
gija kovo mėnesį šiemet 
pranešė apie savo padary
tus bandymus įvairių spal
vų akiniams. Ji atrado, jog 
nesvarbu, ar sauliniai aki
niai būtų pilki, mėlyni, ža
li, geltoųi. ar rudi. Svar
ba yra tik tame, kiek aki
niai turi tamsumo, nepai
sant jų spalvos.— Optikas 
yra išlavintas akinių pritai
kymo žinovas.

Bet ne visos spalvos tin
ka kiekvienam žmogui. Vie
na spalva kartais gadinai

West Rentwood, Long Is
land. — Proto ligonė “Miss 
Jones” puikiai atliko trijų 
valandų koncertą, skambin
dama pianu Šopeno, Liszto, 
Rachmanihovo Jr kitų di
džiųjų muzikos kompozito
rių veikalus. Nė vienos 
klaidos nepadarė gaidose.

Jos koncerto klausėsi 600 
įnamių protligių Pilgrim 
State Ligoninėje, tos įstai
gos viršininkai ir pašaliniai 
muzikos žinovai.

Washington. — Amerikos 
oro jėgų viršininkas gen. 
Hoyt Vandenberg gegužės 
28 d. liudijo senatoriams, 
kad rakietiniai Sovietų lėk
tuvai MIG turi • geresnius 
inžinus, negu bet kokie A- 

Yra stiklinių Vpyrex” in
dų, kuriuose galima valgius 
virti bei kepti. • Bet krau
tuvėse dar negana yra vi
sokios jų mieros. Pavyz
džiui, stokuoja mažųjų sti
klinių keptu vėlių (skaura- 
dukių) ir skirtingų lėkščių.

Stikliniai indai labai len
gva išplauti. Nors ir mė- 

|sa buvo kepta tokiame in
de, tai užleidai vandens, ir 
truputį pabuvus, pridžiuvi- 
mas pasidaro liuosas.

Žymėtina, jog baltoji pą- 
liva padaryta iš visai pa
našios medžiagos kaip sti
klas.

(Tąsa ketvirtame pusi.)
• ’ ♦ r w •

tūliem žmonėm natūrales 
daiktų spalvas. Kitiem žmo
nėm gali kitokia spalva dar
kyti natūralių spalvų maty
mą. Taigi kiekvienas gali 
pasirinkti tinkamiausios sa
vo regėjimui spalvos aki
nius. Pavyzdžiui, patartina 
akinių spalvą išbandyti, žiū
rint į žalias ir raudonas au
tomobilines šviesas paliai 
gatves. Jeigu akinių spal
va daro neaiškumą ,tai rei
kia gauti skirtingos spal
vos akinius.

PERSERGĖJIMAS
Nepaisant, kaip būtų tam

sūs jūsų akiniai, niekuomet 
nežiūrėkite tiesiog į saulę 
per juos! Nes nematomie
ji karščio spinduliai vis tiek 
gali išdegint regėjimo ner
vo galūnę — retiną. Tatai 
gali dalinai arba visai ap
akinti.

Patarimai
Naujieji moksliniai ban

dymai pabrėžė du dalykus: 
1) Sauliniai akiniai turi bū
ti naudojami smarkioje tie
sioginėje saulės šviesoje ar
ba stiprioje atspindimoje 
(atmušamoje) saulinėje 
šviesoje; 2) pirkite gana 
tamsius vasarinius akinius.

Ar akiniai gana tamsūs, 
šitaip patikrinkite. Jeigu 
žiūrint į veidrodį'per sauli
nius akinius matote savo 
akis, tai akiniai nėraįvalias 
tamsūs; reikia tokių, kad 
žiūrint į veidrodį per juos 
nematytumėte savo akių.

Nesvarbu, ar brangūs ar 
pigūs sauliniai akiniai.

Jie turi būti užtenkamai 
dideli, kad gerai pridengtų 
akis nuo saulės ir kad ne
žiūrėtumėte pro jų kraštus.

N. M.

merikos rakietiniai lėktu
vai.

Bostone ir artimoj apy
linkėj yra 14 Adams Street 
pavadintų gatvių.

Kuomet žmogui taip su
krečiami nervai, kad jis ap
alptų, tai karštas skystas 
maistas dažnai sulaiko nuo 
apalpimo, kaip praneša val
dinė Anglijos Žinių Įstaiga.

Louisianos Universiteto 
medicinos profesoriai ap- 
klausinėjo 6,000 vedusių ir 
pavienių vyrų ir moterų 
kas liečia galvos skaudėji
mą. Pasirodė, kad galvos 
skausmais dažnai serga 70 
procentų pavienių ir tik 61 
procentas vedusių.

Pagal profesijas - užsiė
mimus, galvos kandžiais 
serga 85 procentai medici
nos studentų, 80 proc. biz
nių vadų, 71 proc. šeiminin
kių, 519 procentai paprastų 
darbininkų, 50 procentų 
farmerių, 66 proc. advoka
tų ir 45 procentai daktarų.

Vėžio ligonių kraujyje 
yra daug daugiau cukraus, 
negu sveikų žmonių krau
jyje. 

9

Jeigu pasigėręs žmogus 
dar panaudoja migdolus 
(užmigimui vaistus), tada 
ląbiausiai gręsia mirtis.

Į ' - - - -■ ■ <
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Kales ir pelės” 
Įstatymas

Kuomet dabartiniu laiku 
paleidžia kareivius poilsiui 
iš karo fronto dėl atsigavi
mo, tad gerokai pasitaisius 
ir vėl siunčia juos frontam 
Tatai man primena išleistą 
Anglijoj įstatymą 1913 me
tais.

Anglijos seimas tais me
tais išleido vadinamą “cat 
and mouse” (kates ir pelės) 
įstatymą. Tuo įstatymu va
dovaujantis, politiniai An
glijos kaliniai buvo palei
džiami pasveikimui, o kai 
pasveikdavo, tai valdžia vėl 
paimdavo juos kalėjiman.

Kuomet Emmeline Pank- 
hurstienė, kovotoja už po
litinių teisių lygybę mote
rims/ buvo nuteista, ji pa
skelbė badavimo streiką. 
Kai ji gana susilpnėjo, tai 
valdžia paleido ją atsigauti. 
O kai Pankhurstienė pa
sveiko ir padiktėjo, tai poli
cija vėl ėmė ją “šaltojom”

Pankhurstienė buvo nu
teista 3 metus kalėti. Pir
maisiais metais • ji išbuvo 
kalėjime tik 30 dienų. To
liau buvo paleidžiama ir vėl 
įkalinama net 8 kartus.

Kapitalistinė spauda tuo 
laiku rašė, būk Pankhurs
tienė padėjus bombą prie 
tuometinio Anglijos minis
tro Lloyd George namų.

Spartakas.

PARAKO KOMPANIJOS 
CHEMIKALAI DUONOJE

Amerikinė Atlas Powder 
(parako) kompanija gami
na ir chemikalus, kuriuos 
didžiosios duonkepyklos de
da į duonos miltus, kad 
duona būtų minkšta ir ilgai 
nesupelėtų.

Amerikos Maisto ir Vais
tų Administracija uždrau
dė tūlus parakinius chemi
kalus duonon maišyti kaipo 
kenksmingus sveikatai. Bet 
leidžia duonon dėti eilę ki
tų žalingų chemikalų.

Ta administracija atmetė 
reikalavimus, kad prie kiek
vieno duonos kepalo būtų 
pažymėta visos medžiagos 
bei chemikalai panaudoti 
tai duonai gaminti. J.C.K.

SENOVĖS KINŲ MENO 
KŪRINIŲ PARODA

Peking.^ — Kinijos moks
lininkai atkasė daug senovi
nių , kinų pagamintų dailės 
veikalų Kansu provincijos 
vietoje, kuri vadinama 
“tūkstantis Buddos urvų.”

Tie meno darbai atlikti 
pirm pusantro tūkstančio 
metų — 900 paveikslų, ku
rie buvo aliejiniais dažais 
nutapyti ant urvų sienų; 
skaitlingos statulos ir kiti 
skulptūros kūriniai.

Dabar atidaryta tų seno
vinės dailės radinių paroda 
Pekinge, Kinijos sostinėje.

GRAIKAI SUSIKIRTĘ 
Su BULGARAIS

Salonika, Graikija.— An
glijos žinių agentūra Reu
ters praneša, jog susikirto 
Graikijos ir Bulgarijos sie
nų sargai. Graikų koman
da pasakoja, kad bulgarai 
buvo įsiveržę 700 jardų į 
Graikijos žemę. i



Antanas Vaiviiskas

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ
PIETAMERIKIEČIV LAISVĘ

, . (Tąsa)
PADIDĖJO ARTIGAS 
PRIEŠŲ STOVYKLA
Išdavoje tokių Artigo re

formų liaudies naudai, pa
gausėjo priešų stovykla ir 
padidėjo jų atkaklumas.. 
Vietos buržuazija matė Ar
tigo asmenyje savo neprie
telių ir ’todėl stengėsi jį su- 
likviduoti. Slaptai ir vie
šai boikotavo, griovė Arti
go santvarką. Galima įsi
vaizduoti, kaip Artigui bu
vo sunku kovoti už 
sistemos išlaikymą,
Montevidėjuje anų laikų 
inteligentijos tarpe nesira
do nei vieno žurnalisto, ku
ris būtų sutikęs leisti laik
raštį ir ginti Artigo idėjas. 
Visi jie tarnavo turčių kla
sei ir visi troško pabaigti 
su Artigu.

Artigas buvo priverstas 
imtis griežtų priemonių ir 
su . dvasininkija. Buenos 
Aires kurija bandė kenkti 
artiginei valdžiai per savo

savo 
kai
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ALDLD Reikalai
LLD 15-tos Apskrities Metinės 

Konferencijos Protokolas 
\ •

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15-tos Apskr. 
konferencija įvyko 
6 d., 1951 m., LDS 
Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė Aps
krities pirmininkė O. Gendrė- 
nienė 10 :30 valandą ryto.

Į mandatų komisiją paskyrė 
P. Nefmurienę, J. Rūbas ir P. 
Kurulį. Kol mandatų komisi- 
pa sutvarkė mandatus, pirmi
ninkė pakvietė delegatus pa
kalbėti. Kalbėjo P. Nemura, 
J. žebrys ir J. N. Simans.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi nuo 
4 kuopų 28.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. žebrys, raštininku 
J. N. Simans, pagelbininke P. 
Nemurienė. Į rezoliucijų ko
misiją išrinkti: M. Geibienė, 
J. Apšega ir F. Bauža.

Skaitytas protokolas iš pra
eitos konferencijos įr priimtas,.

Apskrities valdybos rapor
tai : Sekretorius raportavo, 
kad Apskrities, komitetas at
laikė 5 susirinkimus; surengė 
1 pikniką, kuris davė pelno 
$59.57; pasiuntė atvirus pro
testo laiškus CIcvelando mies
to majorui, policijos viršinin
kui ir visiems Miesto Tarybos 
nariams už nedavimą apsau
gos, kada buvo, kryžiokų už
pultas LLD Apskrities jubilie
jinis bankietas, nors ir buvo 
apie 50 policijos ir jos viršy- 
lu priešakyje svetainės. Po 
laiškais buvo pasirašiusios 43 
skirtingos organizacijos; lik
viduotas apsigynimo fondas 
su $127.17, kurie tapo paau
koti sekamoms įstaigoms: 
Ohio Teisių Biliaus Gynimo 
Konferencijai $37.17, Apsigy
nimui $30, V. Andrulio gyni
mui $30, ir LLD knygų fon- 

'dui $30; Apskrities ižde 
randasi $127.70 ; už pra
eitus, 1950 metus, 224 nariai 
duokles užsimokėjo, nustojo 
22 narių, nors ir 20 prirašyta 
naujų; Apskritis pasiuntė vie
ną delegatą į LLD nacionalį— 
jubiliejihį suvažiavimą, su $20 
pasveikinimu.

Finansų raštininkas rapor
tavo ir iždininkas'sutiko, kad 
Apskrities ižde randasi $127.- 
70.

Iš kuopų stovio raportas už 
1950 metus: 22 kuopa naujų 
narių negavusi, bet nei vieno 
nenustojusi; užsimokėjusių 
narių turėjo 77; išplatino 30 
Vilnies kalendorių; turėjo 1 
parengimą; darbininkų reika
lams išaukavo $26; turėjo de
legatą LLD Jubiliejiniame su
važiavime ; susirinkimus laikė 
kas 3 mėnesiai; ižde turėjo 
$17. '

51 kuopa, Burton, Ohio.: tu
rėjo pasimokėjusių narių 13, 
nustojo 3; susirinkimus laiko 
kas 3 mėnesiai; turėjo vieną 
parengimą; išplatino 7 Vil
nies kalendorius; darbininkų 
reikalams išaukavo $30; ižde 
radosi $104.72.

57 kuopa: narių turėjo 36;

1949 ‘turėjo 42; darbininkų 
reikalams išaukavo $30.50. 
Susirinkimus laiko kas mėne- 
šis; ižde turėjo $100.30.

90 kuopa, Youngstown, 
Ohio: turėjo 10 narių, kuopa 
užmokėjo už 6; susirinkimus 
atlaikė 2; šiemet teko matyti 
porą tos kuopos narių, bet 
jie mažai ką žino apie jos 
stovį, nes kuopa surengdavo 
kokį parengimą, o iš pelno 
apmokėdavo narių duokles. 
Pasirodo, ka,d velionis Madi- 
sonas bus vedęs visus tos 
kuopos reikalus ir buvę keli 
doleriai pinigų, o kada drau
gas Madisonas mirė, tai ir vis
kas kuopoj mirė. •

190 kuopa: įrašė 20 naujų 
narių; mirė 2, išsibraukė 3, 
reiškia neteko 5-kių; dabar 
turi 102 užsimokėjusius na
rius už 1950 metus; turėjo 
dvejas prelekcijas; išplatifto 
25 Vilnies kalendorius; darbi
ninkų reikalams išaukavo 
$25; turėjo 3 delegatus nacio- 
naliam — jubiliejiniam LLD 
suvažiavime su $10 pasveiki
nimu; ižde turėjo $53.05, ka
ro boną už $75; ir LDS Klu
bui paskolinta $100; susirin
kimus laiko kas 3 mėnesiai; 
turėjo 1 išvažiavimą.

Kuopų delegatai dar rapor
tavo, ką jų kuopos jau nuvei
kę šiemet: 22 kp. jau turėjo 
2 parengimus ir jos iždas pa
siekęs $80. Užsimokėjusių na
rių jau turi 64. 51 k p. jau vi
si nariai užsimokėję. 57 kp. 
jau turi 29 pasimokėjusius na
rius. 190 kp. jau turi 82 pasi
mokėjusius narius ir kuopos 
25 metų gyvavimo jubiliejinis 
bankietas davęs pelno $87.59.

—o— 
NUTARIMAI!

Nutarta: pavesti naujai iš
rinktam Apskrities komitetui 
pasirūpinti 90 kuopos reika
lais; paaukoti į LLD knygų 
fondą $25 ir likusius pinigus 
iš suaukotų per pietus, nuo ap
mokėjimo, už maistą, paauko
ti progresyvei spaudai po $10: 
Laisvei, Vilniai- ir Darbininkų 
Balsui.

Mirusių 
pagerbimas 
yra sekami
pos P. Klivingtonas ir A. Jan
kauskas; 90 kp. Pranas Madi
sonas.

Rezoliucija už išvystymą 
veiklumo kuopose priimta 
vienbalsiai.

Senasis Apskrities Komite
tas užgirtąs šiems metams 
vienbalsiai. Komitetas suside
da iš sekamų draugų-gių : P. 
Kurulis, J. Stripeika, O. Gen- 
drėnienė, A. Paltanavičienė, 
J. žebrys, J. Jasiunas ir J. N. 
Simans.

Sekančiai metinei Apskri
ties konferencijai laiką ir vie
tą parinks naujasis komitetas.

Konferencija baigėsi 1 :30 
valandą po pietų?

• J. Žebrys, pirm.
J. N. Simans, rast.

—o—
Rezoliucija už išvystymą 

veiklumo kuopose
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugija 
yra žymiausia apšvietos orga
nizacija lietuvių ' išeivijoje, 
kokios jokia kita lietuvių sro
vė neturi, ši apšvietos organi
zacija savo 35 metų gyvavi
mo laikotarpyje yra nuveikusi 
labai didelius švietimo ir kul
tūros darbus. Išleido 57-as

metine 
gegužes

Klube,
i ar mirties 

klausimas. Ir šito atsiekti 
jie nesidrovėjo pavartoti 
bet kokias priemones.

Antai, 1816 metais Bue
nos Aires monarchistams 
pavyko palenkti savo pu
sėn Santa Fe provinciją, su 
kuria sudarė sutartį apei- 

‘dami Artigo autoritetą. Tai 
buvo, pirmoji Santa Fe iš
davystė Artigo bei> federa- 
tyvizmo politikai. Antras 
žygis: Buenos Aires direk
torija pasiuntė savo atsto
vus į Rio de Žaneirą ir ten, 
siūlydami Rytų provinciją 
Portugalijos imperijai, su
sitarė dėl ginkluotos -inter
vencijos prieš Artigą. Šia
me Rytų provincijos par
davimo veiksme aktyviai 
dalyvavo vyriausieji direk
toriai: Alvarez, Balcarce ir 
Pueyrredon.

Tuo būdu tapo padary
tas federatyvizmui mirties 
sprendimas. Artigui ir jo 
leitenantams teks vesti sun
ku karą.

ARTIGAS KOVOJA 
PRIEŠ PORTUGALU 

INVAZIJĄ
Artigas iš savo stovyklos 

Purifikasione įtemptai ėmė 
organizuoti karines jėgas 
prieš gręsiantį portugalų 
įsiveržimą iš Brazilijos pu
ses. Ypatingai šiaurinėse 
provincijose pastatė ant 

'kojų savo karines jėgas, 
kurioms vadovavo jo leite
nantas indėnas Andres 
Guacurari - Andresito, šau
nus ir ištikimas Artigo ben
dražygis. Į Paragvajaus 
pasienį, iš kur taip pat bu
vo laukiama įsiveržimo', ta
po pasiųstas kitas 'Artigo 
leitenantas irlandietis Pe-

prisiųstus vikarus. Tatai j buvo gyvybės 
sužinojęs, Artigas įsakė 
tuč tuo jaus visiems vika
rams kraustytis atgal į 
Buenos Aires. Savo laiške 
Kabildui jis rašė, kad į ar
gentiniečių dvasininkų vie
tas būtų paskirti, jei jie 
rastųsi, savi kunigai, o jei 
nesi rastų, kad palauktų iki 
atvyktų, o jei neatvyktų, 
tai ir be įų, greičiausiai, bū
tume dvigubai laimingesni...

LA PLATOS MONAR- 
CHISTAI SUSITARIA
SU PORTUGALAIS 

PRIEŠ ARTIGĄ
Po vėliava prieš federaty- 

vizmą, prieš autonomizmą 
jungėsi visi La Platos 
stambieji buržuazijos sek
toriai ir kuo įmanyda
mi kovojo prieš Artigą ir 
jo vadovaujamą Tautų Fe
deratyvinę Lygą. Turtin
giesiems verteivoms bei 
dvarininkams sunaikinti 
artigistų galią La Platoje

sėkminga partizani- 
nuo Santa

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKĄ
Prašome jau dabar įsitėmyti ir 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti bąsais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

1S

• 6^5

BALTIMORE, Ml)., PIKNIKAS

Šekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE 
j (Čia jau^ anksčiau buvo)

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

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

ĮŠanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Biliętai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai 
sivėlinkite pasiūlyti Tikietus.

ne-

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS 
įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
x Bus

' DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Bi‘ooklync būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
ipažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, neš ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE

’ Glastonbury, Conn.
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lauktų' jos 
parsinešę 

naujai

vo laivais jau nuo 1814 m. 
šeimininkavo 'Pavanos upė-

1816 m. birželio mėn. iš 
Brazilijos pasijudino portu-

Vidurdienį susire-

tefatūros šakose praplėtimui 
mūsų žinojimo ribų. O tą visą 
turėdami, mes privalome būti 
pilnai susipratę ir lengvai 
gvildenti įvairius darbininką 
klausimus bei pilnai puiriu)-,, 
šę-veikimui.

Bet pažvelgus į.kūoj\Į vei
kimą ir į narių silpną prisiri
šimą prie apšvietos darbo, 
pasirodo, kad mes mažai te
pasinaudojome tuomi apšvie
tos lobynu: visai, mažas skai
čius narių lankome susirinki
mus; pas daugumą narių rei
kia eiti į namus, kad iškolek- 
tuoti duokles: o kas už vis 
blogiausia, kad ir naujai kny-: 
gai atėjus kuopų valdyba tuvi 
išnešioti nariams į stubas, vie
toje, kad nariai
ateinant ir tuojau 
skaitytų ir stu'dijuotų 
išleistą knygą.

Todėl LLD 15-tos 
ties konferencija nori 
ti atydą visų*kuopų, apskričių 
ir paties Centro į šitokią plūs j 
apšvietos organizacijos padė
tį ir suvienytomis pastango- 
mis imtis už jos atitaisymą. 
Kitaip iš mūsų rašytojų ir iš ' 
mūsų Lietuvių Literatūros | 
Draugijos pastangų bus ma-/, J 
žai naudos.

Pirmučiausiai kuopos/ prjL, ! 
valetų sutrumpinti px^astqL: 
susirinkimų dienotvarkį ir į Į 
juos įdėti lavinimosi /jfcyrių. 
Prirengti daugumai nanųj pa- [ 
geidaujamas paskaitas, pre- I 
lekcijas arba diskusijoms te
mas bėgančiais klausimais. O 
turint tokį lobyną knygų, I 
paskaitas ar diskusijoms te- 1 
mas ir patiems galima pasira- ! 
šyti, jeaigu iš Centro nebūtų 1 
galima gauti. Reikalinga išvys- 
tyti 
riu. ‘i

A pskri- 
atkreip

vi nei jos. Tačiau. artigistų 
jie jau nebeužklups pasa
li ngai. Rytiečių vado pla
nas buvo: nutolti nuo savo 
bazių ir priešo jėgas pasi
tikti jo valdomoje žemėje 
ir ton jas niokoti. Tuo tiks
lu Artigas nurodė Andresi- 
tui pirmajam pasijudinti iš 
Santo Tome. 1816 m. rug
sėjo mėn. Andresito su 1,- 
000 vyrų persikėlė per U- 
ruguay upę ir įsitvirtino 
ties Itaqui.’ Artigas pradė
jo žygį į Santa Maria, Otor- 
gues — į Santa Tecla, o Ri
vera turėjo užimti Maldo
nado ir budėti ties Santa 
Teresa, ties durimis iš Ry
tu.

Pirmąjį mūšį ,rytiečiai, 
Andresito vedami, laimėjo 
ties Itaqui, iš kur jie pa
traukė link §ąn Borjas. 
Rugs. 21 d. Andresito jėgos 
jau susidarė iš 1,500 žmo
nių ir jos apsupo portugalo 
Chagas garnizoną San Bor
jas mieste. Į kvietimą pa
siduoti portugalai laikėsi 
kaudamiesi per keletą die
nų. Ir kai nusilpę.portuga
lai buvo bepasiduodą, išvy
do artėjančius Abreu pul
kus, kurie iš Alegrete sku
bėjo jiems pagalbon. An
dresito negalėjo prieš 
atsilaikyti ir ’buvo privers
tas trauktis per Uruguay 
upę, Artigas tuo metu taip 
pat turėjo grįžti, atgal ry
šium su pasireiškusiu suo
kalbiu Montevidėjuje prieš 
Barreiro vyriausybę.

PIRMIEJI ARTIGISTŲ 
PRALAIMĖJIMAI

Prieš Ąrtigb nuplyšusių 
gaučių pulkus; beveik Viė*‘

tai

riomis ietifms kovoj ąnčius, 
stojo veteranirlė kariuome
ne, įgijusi karinto patyri
mo Europoje; kariuomenė, 
kuri kovėsi prieš Napole
oną, kuri buvo .gerai gin
kluota artilerijos pabūklais 
ir vadovaujama mokslą išė
jusių karininkų. Todėl Ar
tigo pastangos atsilaikyti 
prieš tokia kariuomenę bu
vo bergždžios.

1816 m. rugsėjo 26d. San
ta Anos viršukalnyję susi
rėmė Artigo leitenanto Ga
tei! jėgos su portugalais. 
Pradžioje pergale ?buvo ar
tigistų pusėje. Tačiau spar
nų pusračiu nutęsimo takti
ka, pampos indėnų naudoja
ma, prieš portugalus, kovo
jančius kvadratu ir su
glaustomis gretomis, davė 
pražūtingas pasekmes nar
siesiems, bet nepatyrusiems 
artigistų kovūnams. Ši tak
tika
niame kare,
Anos pralaimėjimo likosi 
bevertė.

. Tuo metu, kai Artigas 
traukė link Arapey, jo ka
rininkai turėjo pralaimėji
mų kitose vietose. O spa
lio 26 d. tiktai paties Arti
go- asmeniškai vadovauja
ma kariuomenė dar buvo iš
likusi be- pralaimėjimo tarp 
Rio Grande kalnu. Savo 
buveinę tuomet jis pastatė 
ties Cuareim upe, Corumbe 
vietovėje. Jo kariuomenė 
susidėjo iš 500 pėstininku ir 
1,00'0 raitininkų — gaučiai 
veik visi savanoriai ir labai 
prastai ginkluoti. Spalio 27 
d. rytą portugalai užtiko 
Artigą.
mė abi kariuomenės. Ar
tigas čįa pakartojo . Santa 
Anos mūšio klaidą: išrikia
vo savo vyrus į vienaeilę 
gretą, su tarpais 3-4 žings
nių nuo kovūno, viduryje 
'pastatydamas pėstininkus, o 
sparnuose—visus savo rai
tininkus. Portugalai puoli
kus prisileido visai arti ir 
tuomet suglaustomis greto
mis šoko visu smarkumu 
ant artigistų. Pasėkos bu
vo labai .skaudžios: karo 
laukas buvo apklotas už
muštais ir sužeistais. Arti
gas su savo kariuomenės li
kučiais pasitraukė į rytinę 
teritoriją.

Negeriau dalykai klojosi 
ir rytinėje dalyje. Spalio 
pabaigoje įsiveržė į Rytų 
provinciją portugalų gene
rolas Lecor ir žygiavo link 
Montevidėjaus. Pastoti jam 
kelią buvo paskirtas Rive
ra, kuris netrukus pasiju
to atsidūręs užfrontėje. 
Ties vieta, vadinama India 
Muerta, susikirto Riveros 
ir Lečorio jėgos. Čia taip 
pat pasirodė pragaištinga 
rytiečių karo taktika. ‘ 

(Bus daugiau)

Užsisakykite Laisvę. Žinoki
te, kad “kas skaito ir rašo 
duonos neprašo.”

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I AlCUr 1J0-12 ATLANTIC AVENUE, 
\ LAI JT t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Apskrities 
atsistojimu. Mirę 
nariai: 190

narių

kuo-

draugiškumas tarpe' na-1 
O užvis geriausiai išvys- < 
darbininkišką ,įdėją.

Mare Geibienė 
Juozas Apšega 

Pranas Bauža.

Geriausi indai
pusi.) , , 

n 1 ir n d
(Tąsa iš trečio

Nerūdyjančio 
(stainless steel) 
yra gana 
biznio įstaigose, 
nerūdyjančio plieno sudynų 
turi po apačia antrą varinį 
dugną. Toks sudynas ly
giau kaista, ir jame netaip 
prisvyla gaminamas valgis.

Bet metalas vis tiek tu
ri savotiškas ypatybes. Taip 
antai, pilant tik ką užvirin
tą tokiame inde vandenį į 
stiklą, tai čirškia, spraga, ir 
reikia saugotis! - kad neuž
teksiu ant akių.

Namie, tačiau, gaminant 
valgius, atrodo, jog ename- 
liuoti indai būtų' geriausi/ 
Patyrusios šeimininkės!'; 
greitai girdi ir mato? jei * 
vanduo ar kitoks skystimas 
baigiasi inde; tad ir apsau
goja palivą nuo sprogimo.

Jeigu metaliniai indai, ’ 
plaunami su muilu ar tam 
tikrais valomaisiais mį#ttf-A • 
liais, tai paplovos 
.juodai tamsios nuo me 
Bet tokio tamsumo nebūna, 
plaunant palivotą (enamel) 
indą. , -'' /W

geri, ypatingai 
Daugelis

d&l'OSH f

• (Sovietų Sąjungoje padaM 
ryti bandymai prieš kelio- ; 
liką metų parodė, kad ligp^ 
ninėse greičiausiai gyja to* 
kie ligoniai, kuriems 
maistas gaminamas pa*' . į

įvairiausių apšvietos, teorijos i au k’suo tuo se (arba pa* 
ir praktikos mokslo, istorijos, sidabruotuose iŠ vidaus 
sveikatos bei lengvesnio pasi- induose: 'Palivotį ir papras- r, LvxTr/Ynn 1 1 ' j • 1 V* • • 1 • • J1skaitymo knygas. Tų knygų 
rašytojai dėjo savo pastangas 
suteikti .mums, LLD nariams 
geriausių ir lengvai supranta
moj kalboj knygų, kad mes, 
kaipo darbo žmonės, galėtu
me lengvai suprasti jų turi
nius ir pasinaudoti apšvietos 
labui. Kada mes peržvelgia
me mūsų knygyne esamas J 
LLD išleistas knygas, tai ma
tome, kad ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos yra dėtos 
pastangos išleisti knygas įvai
riose mokslo ir dailiosios li-

indai negadina maisto. Ta
da dar nebuvo ištirti nerū- 
dyjančio "plieno sudynai.

Žymėtina, kad nerūdyjan- 
tis plienas ..padaromas, su- /'i 
liejant paprastą plieną su* j 
8 iki 25 procentų chromtk
Chromas pats savaime yrar 
nuodingas. Bet.dar nę^>j ; 
tirta, ar jis kenkia, kuQwB|l 
būna sulydytas su 75 9Ž ■ 
procentų paprasto' pneno.. - 
—Įvairumų Redakcija.) W

t

4 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktad,, Birželio-June 1, 1951 J



»

A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JŪRA ŠAUKIA
Ant n&džių, aprengtų sutuoktuviniu 
jaunųrlapų rūbu, ant smaragdinio pie
vos aksomo, ant žiedų, kaip džiaugsmo 
ašaros, mirga rasos lašai. Vyturėlių ir 
kitų paukščių triliavimu skamba dan
gus. Aplietas spindulių, aš stoviu miško 
pakraštyje ,atsirėmęs į medi, ir su ap
mirusia širdimi klausausi nuostabios vė
lyvo pavasario giesmės. Ištiesusi kaklą, 
į įfolę sprunka kurapka; išlindęs iš krū
mų, karpydamas smailiomis ausimis ir 
neramiai dėbčiodamas į mane išsprog
dintomis akimis, stoja ant užpakalinių 
kojų pilkas kiškis ir nustriksena toliau, 
—- vis tai menki laukiniai gyviai, pa
skirti medžiokliškam lend-lordų malo
numui. . O čia pat, žaliuodamas jaunų 
pasėlių vilnimis, tęsiasi laukas supjaus
tytas į rėžius ir aptvertas gyvais augalų 
krūmais. Aplinkui išbarstytos fermos. 
Praalkęs, aš užsuku pas valstiečius nu
sipirkti ko nors valgomo. Anglijoje šie 
svetimų žemių nuomotojai laikomi ne
turtingi, tačiau tas neturtingumas man, 
užaugusiam rusų kaime, atrodo keistas: 
dideliuose akmeniniuose namuose—šva
ra, languose — užuolaidos, ant sienų — 
žmęgaįjp dydžio veidrodžiai, ant grin
dų — Kilimai, pas kai kuriuos šeiminin
kus yra netgi minkštų baldų ir pianinas. 
Žiūrėdamas Į buto Įrengimą ir sočius 
bei gerai apsirengusius žmones, nenoro
mis su karčia pagieža prisimenu rusų 
valstiečius, savo gentainius, gyvenan
čius tarp miškų pusiau sugriautose lūš
nose, ' nuplyšusius ir alkanus, amžinai 
prilenktus prie žemės, tarsi paniekinto
ji padermė. Manyje toks jausmas, lyg 
aš kažką pamečiau ir privalau pamestą
jį būtinai surasti. Džiugus, su pasigė
rėjimu gerdamas gyvenimą, aš jaučiu 
ilgesį. Nepagrįstas ir nesuprantamas, 
jis, tarsi vanduo į prastą triumą, sunkia
si į mano krūtinę, suardydamas sielos 
pusiausvyrą. Kieta žemė pradeda įky
rėti, vis daugiau, vis stipriau traukia 
mane į jūrą.

Diena karšta, visiška tyla. Tingiai 
plakasi bangos, užšokdamos ant seklu
mos, Vydamos vaikus, su linksmais riks
mais Bėgiojančius krantu, o toliau, prisi
sotinusi saulės, nė nekrusteli visa neap
rėpiant vandens lyguma. Tiktai laivai, 
plaukdami į įvairius kraštus, plausto ir 
laužo, trupindami į gabalus mėlyną, 
auksu tviskantį emalį, — įsikimbi aki
mis p vieną jų ir godžiai lydi tol, kol 
dingsta už horizonto. Nukamuotas kait
ros, aš pradedu maudytis ir, atsiskyręs, 
plaukiu į tą pusę, kur prieš metus suti
kau Ameliją.

Tirštas sūrus vanduo lengvai laiko 
kūną, —aš ilgai guliu ant jo, tarsi ant 
minkšto patalo, pavirtęs ant nugaros, iš
skėtęs rankas ir nejudėdamas. Malonu 
žiūrėti, primerkus akis, į dangaus kiau
rymę, iš kurios, meiliai degindamos, lie
jasi karštos šviesos srovės. Puiku! Vie
nu tokiu momentu prie manęs netikėtai 
pasirodo pažįstamas tamsiai raudonas 
raištis ir po to pasigirsta džiugus bal
sas:

/ .

— Mister Antonai, brangus bičiuli, 
argi tai jūs?’

— Taip, miss Amelija, jūs nesukly- 
dote,J— atsakau aš, tuojau išsitiesda
mas stovimoje padėtyje.

Kaip aš džiaugiuosi, kad jus suti
kau ...
^Aš bučiuoju ištiestą man ranką. Ame

lija, tarsi aušros atspindžio aplieta, su
mišusi nurausta, ir atrodo man vėl 
brangi ir artima, kaip šventai saugoma 
svajonė.

— Jūs taip pasikeitėte!
— Gal būt...
— Aš viską apie, jus žinau, žinau, 

kaip jūs kabojote ant burės, kaip susi- 
kūlėte ir kaip paskui' kitu garlaiviu jus 
nugabeno į Italiją ...

— Iš brolio sužinojote?
— Taip. O, kiek aš išliejau ašarų, 

kuomet sužinojau jūsų nelaimę!...
Mes laikėmės vandenyje, nejudėdami 

iš vietos, būdami vienas nuo kito per 
žingsnį. Ir dabai’ manyje? nėra jokios 
abejonės, kad lig šiol aš pats save ap
gaudinėjau, vengdamas susitikimo su 
Amelija. Ne, aš jos kai]) tik ieškojau- ir 
radęs, noriu surikti visai jūros platybei, 
kad aš vėl atgavau savo, džiaugsmą.

— Na, kai]) jūs dabar jaučiatės?
— Ačiū, gerai. Taisausi.
Kalbėdamas, aš žiūriu į ją: vis ta pa

ti begaliniai miela Amelija, tas pats Į 
skambiai virpantis juokas, tos pačios'1 
žaismingai jaudinančios akys, bet kartu 
su tuo veido išraiškoje' ir žvilgsnyje* kaž
kokia nepagaunama permaina, tarsi ji 
pažino gyvenime* tai, ko nežinojo anks
čiau.

— O kai]) jūs gvvenate, miss Ameli
ja?

— Vadinkite mane* paprastai—Ame
lija. Aš elab'ar . .y

Ji nevikriai užsikirto, pastebėjusi 
mane) išsigandusį žvilgsni, ir susigėdusi 
dilbtelėjo.

— Seniai?
— Apie* mėnesį laiko.
— Sveikinu jus, mistris Amelija., su Į 

teisėtomis vedybomis! Linkiu jums, j 
mistris Amelija, visiškos laimės,...- Lin-i 
kiu ... Likit sveika . ..

Pradėjau' aš kalbėti garsiai, pašiep-' 
damas, bet neištvėriau, ir mano halsas,; 
sudrebėjęs, nutrūko. Greitai pasisukęs, | 
aš nuplaukiau nuo jos šalin, o iš paskos • 
girdėjau:

—Kur jūs? Mister Antonai! Balau-1 
kite! Aš jus prašau, maldauju!. . . Ašį 
jums turiu kai ką pasakyti. . .

Darydamas rankomis didelius mos-' 
tus, dusdamas iš susijaudinime), tarsi 
man stigtų oro, aš greitai plaukiu prie 
kranto. Prieš akis, siūbuodama, bėgte’ 
bėga visa žemė ir visi pastatai, o jūrai 
tarsi apsivožia.

XI
Aš visiškai pasveikau, tarsi niekada 

nebuvo sulaužyti mano šonkauliai, ta
čiau dar daugiau pradeda įkyrėti sausu
ma. Ištisas paras aš bastausi joje, neži
nodamas, kur prisišlieti, vienišas, nie
kam nereikalingas. Kada žingsni uoji 
tvirta žeme, dargi įpratusios balansuoti 
ant siūbuojančio denio kojos darosi ne
vikrios. Muskulai ilgisi fizinio darbo. Ir 
visas šis pasaulis, apstatytas daugia
aukščiais ' namais ir fabrikais, bažny
čiomis ir smuklėmis, atrodė) man siau
ras ir ankštas. Todėl didelę laiko dalį aš 
praleidžiu jūroje, užsižiūrėjęs į jos sau
lėtus plotus, o ji, su kiekviena dienos at
maina keisdama spalvas, taip gražiai iš
silieja ugniniais paveikslais, kad pa
miršti išgyventus joje? baisumus, ir vėl 
traukia į tolimą Kelionę. Būdamas uos
te, aš su pavydu žiūriu, kaip pasikrau- 
na\ laivai, ruošdamiesi į kelionę, kaip

So. Boston, Mass.
Kaip mes rengiamės prie 

didžiojo Naujosios Anglijos 
keturių apskričių pikniko, ku
ri rengia LLD, LDS, LMS ir 
Moterų Klubų Sąryšys, 'sek
madieni, birželio 10 d., Gede- 
mino Klubo parke, Haver
hill, Mass.

• Praėjusiame Lietuviu Lite
ratūros Draugijos 2-ros k uo
lios moterų susirinkime pla
čiai kalbėjomės apie šį aps
kričių pikniką. Pasirodė, kad 
reikia kreipti į jį didžiausio 
dėmesio, nes tai bus vienas iš 
didžiųjų piknikų, kuris gali 
lygintis net didžiajam dien
raščio Laisvės piknikui, kuris 
įvyks liepos 1 dieną Maynar- 
de. Kadangi Ilavcrhillio lietu
vių parkas yra . nepaprastai 
puikus, į kurį gali sutilpti ke
letas tūkstančių žmonių ir ku
ris turi puikiai įrengtą sve
tainę ir kitus patogumus, ir 
kadangi į šį pikniką suvažiuos 
daug publikos, tad, be abejo
nės, čia reikės mūsų visų tal
kos.

Moterų stalas
LLD 2-ros kuopos moterys 

m tarė turėti piknike moterų 
stalą, kuris paįvairins patį 
pikniką ir pagelbės pavaišin
ti tą didžiulę publiką, kuri 
suplauks iš visų apylinkių.

Bet čįa jau no mūsų vienų rei
kalas, čie * reikalinga pagalba 
visų draugių ir draugų iš visų 
kolonijų.

Kuomet visi bendrai dirbsi
me, tai stalą padarysime tik
rai Įvairiu ir vaišingu.

Tad, draugės ir draugai, 
važiuodami Į pikniką, atves
kite ir savo dovanas del mo
terų stalo, už kurias iš kalno 
tariame ačiū.

’ , Bušai
Kuomet kitos kolonijos taip 

smarkiai rengiasi prie šio di
džiojo pikniko, tai ii^So. Bos
tonas neatsilieka. Jau pasam
dyti basai ir padaryti važiuo
tos tikintai. Būtinai tikintus į- 
sigykit'e iš kalno. .

Tikintus galima gauti pas 
J. Shukį, M. Dambrauską ir 
II. Tamošiūnienę.

Tad visi ir visos ruoškimės 
dalyvauti šiame piknike. Lai
ko nedaug bepaliko. ,

Bostoniete.

Chester, Pa.
štai ir vėl sulaukėme vasa

ros, ir vėl turėsime progą pa
sigėrėti gamtos tyru oru ir 
kvepiančiu- žalumu. Vieni va
žiuosime prie maudynių, kiti 
— į piknikus.

Mačiau Laisvėje pranešimą, 
kad baltimoricčiai rengia di
delį pikniką, ateinantį sekma
dienį, birželio 3 d. Rodosi, 
pbiladelphiečial su N. J. lie
tuviškomis kolonijomis rengia
si net busais į tą pikniką va
žiuoti. Bet girdėjau, kad ir 
chesteriečiai nenori pasilikti 
namie. Rodosi, apie pusė' tuzi
no mašinų važiuos į Baltimo- 
rės pikniką. Kaip atrodo, tai 
daug važiuos* pasigėrėti tyru 
oru ir pasimatyti vienas su ki
tu. ' Chesterietis.

Oakland, Cal.
Šis tas iš mūsų veiklos

Gegužės 4 dieną , turėjome 
LLD 198 kuopos susirinkimą 
pas draugę Barbę Bietę. Svar
stant dienos klausimus, nuta
rėme surengti žaislų p arę ge
gužės 27 d. (Kodėl taip pavė
luotai parašote? —Red.) pas 
draugus Karosus. Išrinkome 
gerą komisiją iš E. ^legcrie- 
nės ir Mazuraitionės. Jų pa- 
gclbininkas bus J. Mazuraitis, 
kaipo geras virėjas.. Kas liks 
pelno, bus paskirta dienraš
čiui Laisvei.

—o—

'Turėjome viešnią iš Los 
Angeles, Calif., tai draugė 
Anna Bernotienė. Ji suteikė 
daug įspūdžių ir sakė, kad 
mos negalėsime sukelti tiek 
aukų Vilniai, kiek losangelie
čiai sukėlė. Bet išėjo priešin
gai. Mes jau sukėlėme Vil
niai daugiau kaip tris šimtus, 
dolerių. Pinigus drg. V. An
drulis išsivežė.

Po susirinkimo Barbė Biete 
visus pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais.

—o—

Oakland ir San Francisco 
nemiega. Eina balius po ba
liaus. Gegužės 13 dieną ture-' 
jome tarptautinį pikniką. Pik
nikas davė pelno. Suėjome 
Richardą Janulį, kareivį., ku
ris grįžo iš Korėjos fronto. 
Dabar jis apsistojęs 'Treasure 
Highland kempėje prie San 
Francisco.

■ —o—
Gegužės 20 d. draugai Bal

čiūnai surengė gimtadienio 
parę savo dukrelei K. Karo- 
sienei. Sukvietė daug žmonių. 
Tai buvo “supraisa” pare.

čia susilaukėme ir labai to
limų nepaprastų svečių. Tai 
buvo A. ir B. Chuladai, iš 
Lawrence, Mass., Taraškienės 
tėveliai, ir brolis Edmundas. 
Buvo malonu su. jais pasikal
bėti ir mintimis pasidalinti. 
Tai labai draugiški svečiai. 
Jie čia žada pasisvečiuoti ir 
grįžti atgal prie kasdieninio 
gyvenimo. Mes nuo savęs 
vėliname laimingos kelionės.’

G. ir E. L-nas

Lorain, Ohio
Apturėjome net ir pin-up 

žiurkę, garbei Lorain Journal 
spaustuvininkų streiko laužy
tojų. Ją nešiojo pi k i etų oto jai 
toje gatvėje,-kur streiką lau 
žantis laikraštis yra spausdi
namas. Ant tos pin-up žiurkės 
buvo ii- devynių asmenų pa
veiksliukai.. Jie, be abejo, 
kuom nors pasižymėjo...

Bet streikas vistiek dar te
besitęsia. Jaui šešioliktas mė

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisvės

nuo kaip jis prasidėjo, bet 
dar jo galo kol kas nesimato. 
Lorain Journal yra vieninte
lis dienraštis šiame miestelyje 
ir dabar jau dalis laikraščių 
monopolio.

Prieš dvidešimt-penkis me
tus tas pats Lorain Journal 
rašė,, jog kiekviename mieste
lyje turėtų būti mažiausia du 
laikraščiai, kad kompeticija 
priverstų juos tinkamai visuo
menę aptarnauti. Kitaip, esą, 
laikraščiai atspausdina pirk
lių skelbimus su klaidomis, 
juos žemyn galva apverčia ar
ba paragrafus sumaišo. Kada 
kas pasiskundžia, tai jam at
sako : “Labai gaila, bet ką gi 
tamsta galėsi apie tai padary

ti?’’ Dabar gi tas viskas reikš
mės, atrodo, nebeturi.

Nestebėtina, todėl, kad kar
tais ir pasaulio žinios žemyn 
galva apsiverčia. Komercinė 
spauda šioje apylinkėje labai 
tvirtai nusistačius kaltina Ta
rybų Sąjungą už kiekvieną 
bėdą, neišskiriant ir Korėjos 
karo. Jie tvirtina, kad rusai 
yra “all right,” lygiai kaip ir 
kinai, bet tie Kremlino tūzai 
pasauliui taikoje gyventi ne
duoda... Bet ką tik teko maty
ti kino teatre naujienų filmą, 
rodomą šiame miestelyje, ir 
viskas vėl labai neaišku pasi
darė... Kunigėlis juodoje su
tanoje, vietoje priprastų pro
fesionalų politikierių, pareiš
kė^ “Jei ir visa Rusija būtų 
nuo žemės paviršiaus nušluo
ta, tai tas komunizmo klausi
mo dar neišspręstų. Visur yra 
šimtai tūkstančių žmonių, ku
rine tiki į gyvenimo santvarką, 
surėdytą ne pagal dievo pla
na.” K

Kada laikraščiai vienaip ra
šo, o kunigėlis judamuosiuose 
paveiksluose kitaip tvirtina, 
tai kiekvienam žmogeliui be
lieka tiktai pačiam apie viską 
savo nuomonę susidąryti. Ne 
monopolizuotas * laikraštis gal 
ir galėtų šiek tiek padėti. Ti
kimės, jog jo sulauksime ne- 
pertolimojc • ateityje.

t Skaitytojas.

Newark, N. J.
. Iš Sietyno Veiklos
Kadangi per praėjusius ke

lis mėnesius choras buvo taip 
užsiėmęs darbais (operečių 
darbe), tai susirinkimą turė
jome tik užbaigus darbą, t. y., 
sulošus paskutinę operetę,1 
kuri buvo suvaidinta gegužės 
lo dieną bendrai su Aido 
Choru Brooklyne. Praėjusią 
savaitę turėjome susirinkimą, 
kur buvo išduota raportai 
veik iš visų metų veiklos. Po
vilas Kasparas išdavė ilgoką 
ir gražų raportą, kaip ir kur 
choras dalyvavo pildyme pa

rengimuose programų, ir taip
gi turėjo ir savo keletą pa
rengimų.

Su paskutine savaite praei
tų metų, mūsų gabus ir ger
biamas ilgų metų Sietyno Cho
ro mokytojas Walteris Žukas 
pasitraukė iš choro mokyto
jaus vietos. Chore pasidarė 
suirutė, netekus mums gero 
talentingo mokytojaus. Tarė
mės, ką daryti? Nesinori su 
taip ilgų metų veikiančiu Sie
tynu persiskirti. Nutarėme 
kreiptis prie Mildos Jamison- 
Štensler. Milda sutiko mokin
ti chorą, kol kas bus toliau. 
Nuo š. m. sausio turime 
naują mokytoją, kuri pasiro
dė gabiai atliekanti savo, kai
po choro mokytojos, darbą. 
Visi choristai užsiganėdinę, 
josios darbu, t. y., mokymu. 
Ji jau sumokino (ir jau per
statom) dvi operetes į gan 
trumpą laiką. Choras tęsia sa
vo pamokas iki liepos mėnesio.

Choro komitetas susideda 
iš šių narių: Org. — K. Žu
kauskienė, tarimų sekr. — 
Paul Kasparas, fin. sekr. — 
Anna Kūniškas, ižd. — St. 
Mikionis.

Linkėtina chorui puikios 
darbuotės. G. Albinas.

Detroit, Mich.
Padėkavonė

Dėkavojame gerbiamiems 
J. Galinskui, A. Andruliui, X. 
Steponkevičiui, J. Aranukui, 
S. Tvarijonui ir J. Dantai už 
nuoširdžią pagalbą laike mū
sų tėvo laidotuvių. Taipgi ačiū 
Mrs. Rūta Price (Palevičiu- 
te’i) už liūdnas ir pritaikytas 
dainas. Ačiū visiems už su
teiktą mums pagalbą, gėles, 
viską.

Mrs. Margaret B.
Matthers ir vyras 
Mrs. Isabel B. 
Laitis ir vyras

(M. Bagužinsko dukros)

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

Newark, N. J.
Busais išvažiavimas į va

sarojimo farmą ARROW, . 
Monroe, N. Y., įvyks šį sek
madienį —

Birželio 3 June
B ūsas išeis 8 vai. ryto 

nuo RAC, 53 Broome St. 
Round trip bilietas $1.50. 
Tai bus šios farmos didelė 
šventė. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti, pasinaudokite 
gražiu laijto pralęidimu.

^Irano pastatyti ginkluoti sargai saugo Anglo-Iranian 
Oil Co. žibalo fabriką Abadano srityje. Tuo tarpu Ang
lijos darbiečių valdžia nutarė pasiųsti savo atstovą j

pasitarimui del Irano nutarimo visus žios kom
panijos žibalo šaltinius sunacionaiizuoti. *

S pu*!.— Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 1, 1951

.1. roman!
LAIDOTUVIŲ ' 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, '' greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų • patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

' B
1113 M t. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Tol. Poplar 4110

Sekmadienį, Birželio 3 June, 1951
6526 Slovak National Home Park

Holąbird Avė.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Dalyvaus daįnininkų grupė iš New Yorko 

ir Lyros Choro grupe iš Philadelphijos.

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

--------- ..y.----------------------------------------------------------------- . ,

KELRODIS: IS Philadelphia, Pa. imkite kalią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St;; privažiavę Lombard St. sukite po keirei ir perva
žiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Ilolabird Avė., čia sukite po kairei k inailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta j o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ IŠ miesto galima važiuoti’ 26th St. 
karu iki Ilolabird. Avo. Išlipę eikite į vakarus'D mailės. O busas No. 20‘Dundaik reikia imti ant Baltimore St. 
ir. jis priveža iki pikniko vietos. 

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia temyti orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda J pikniko vietą. 
■

___________ - - L  , - — _ i_  . . . - i gtfHn



NewYorko^/Z^fczZinioi Mažiau gaminama 
civiliniams

Atminęs gerus laikus, 
kai nebuvo raudonųjų

Tautines grupės energingai 
ruošiasi Taikos Kongresui

Reikalauja daugiau 
aukšty valdininkų

Sudaryta nauja 
džiurė

New 
j liniams

Yorko valstijoje 
reikmenų 
šj pavasari

Bronx teismą bu tin buvo 
George Wahi off. 
jo rendauninkai, 

rendauninkei

Prince George Hotel New 
'Yorke išstatytos parodai sta
tulėlės, atvaizdai visu Ameri- 
kos prezidentų žmonų .-(First 
Ladies of America). 
įžangos.

savaitės tu- 
dalyvauti New 

organizacijų

Pradžioje šios 
rėjau progą 
Yorko tautinių 
atstovų susirinkime. Jisai bu
vo sušauktas pasiruošti kelio
nei į Taikos Kongresą, įvyk
siantį Chicagoje gale birželio 
mėnesio ir 1-mą liepos.

Poros valandų laikotarpis 
praėjo ne tiek planuose, kiek 
raportuose apie tai, kas jau 
nuveikta -(šis susirinkimas jau 
buvęs atstovi^ ’trečiąsis). žino
ma, būVoįir naujų .pasiūlymų, 
nes *JiAgėiHhimams niekad ne
būni’ pėy vėlu. •

įdomino tas, kad * daugelį 
tautinių grupių atstovavo jau
ni praėjusiojo karo veteranai 
ir studentai. Jaunesnis, opti
mistiškas jų ir veiksmas. Jie 
jau surinko ir įteikė savo 
draugijų antrašus šaukimams 
Kongresan pasiųsti. Jie komi
teto darbui atnešė pinigų ir

dar žadėjo atnešti. Jaunieji 
drąsiai davė pažadus, kiek jų 
tautinės organizacijos delega
tų pasiųs. Ir jie pažadėjo 
skaitlingą jaunimo delegaciją, 
užtikrindami:

“Jaunieji trokšta . taikos. 
Mes darbuosimės, bet jūs taip 
pat turite mums padėti.’’

Kai kurios, palyginti, no 
didžiausios tautinės grupės 
pažadėjo net po 20-30 dele
gatų.

Delegacijoms pasiųsti pla
nuojama pasamdyti special is 
traukinys. Kelionė kainuosian
ti apie $45 (round trip). Ga
lutiną informaciją galės su
teikti tuomet, kai viskas bus 
sutarta. O kad galėtų daryti 
sutartis, turi maždaug žinoti, 
kiek bus delegatų. Tad prašo 
organizacijas skubiai darbuo
tis, nustatyti savo delegacijų 
kvotas. D-ė.

Majorui Impel litter i jo pa
ties paskirtims komitetas pa
siūlė sudaryti miestinėje švie
timo Taryboje dar tris vald- 
vietes su $25,000 algos me
tams kiekvienam. Tie valdi
ninkai būsią po tiesiogine su
perintendento Jansono kontro-

Gi eiliniai žmonės sako, 
kad tai bus nauja našta tak
sų mokėtojams. Kad jau ir 
be to valdininkų daug, o mo
kytojų permaža, o ir tie patys 
nedamokėti. Kad nuo to ken
čia jaunimo švietimas.

Tarnautoją tardė prie 
uždary dury

NewPraėjusį antradienį 
Yorke sudaryta special ė: 
grand džiūrė. Ją sudaryti įsa
kęs vyriausias teisėjas John 
C. Knox. Kandidatus, 19 vyrų 
ir 4 moteris, prisiekdino teisė
jas Henry W. Goddard, įsa
kydamas viską laikyti slapty
bėje.

Koks tos džiūrės tikslas, jos 
sudarytojai kol kas nebuvo 
paskelbę.

ei vi
gam y boję 

mažėjo.
Vieno tiktai mėnesio laikotar
piu (nuo vidurio kovo iki vi
durio balandžio) besamdę 
54,500 mažiau darbininkų.

Industriniuose darbuose po 
visą valstiją tą mėnesį dirbo 
viso 1,895,600 darbininkų.

Tammanės savitarpinė 
kova iškilo aikštėn

Rusenusi ir
visu laiku po praėjusiųjų iria- c,l°f

Stotyje atėmė dvieju 
asmeny pasus

Brownsvilleje veikiama už 
atpildų nušautojo šeimai

Gegužės 28-tos vakarą, už 
dviejų dienų' po to, kai poli- 
cistas Applebaum nušovė neg
rą Henry Fields Jr., Browns- 
villėje sušaukta masinis mitin
gas. Jame pareikšta protestas 
prieš policijos brutališkumą; 
sudarytas aparatas reikalauti 
nubausti šovė ją ir gauti 
dą nušautojo našlei ir 
riems našlaičiams.

šovoj as 
būtų 
ro-

Labdarybės Depart,mento 
tarnautojai unijistai pasipikti
nę ne vien tiktai tuomi, kad 
kamantinėjami ir persekioja
mi veiklūs unijistai (po prie
danga nova ieškojimo raudo
nųjų). Bet ir dėl to, kad jie 
kamantinėjami slaptai, kad 
bando jų liūdymus nuslėpti 
nuo svieto akių.

Paskiausiu viršininkų taip 
kamantinėtų buvo 

ištarnavęs 
metų. Jį 

partiniu.
dar klausinėjo,

New Yorko International 
Airporte praėjusį antradienį 
imigracijos ir natūralizacijos 
agentai atėmė pasus nuo Mrs. 
Esther Goldberg ir John 
Francis Halloran. Atėmimo 
priežasties jiems nesakė, ta
čiau ji numanoma. Mrs. Gold
berg, United Labor Action 
Komiteto sekretorė, vadovavo 
18-kos amerikonų delegacijai, 
keliavusiai į Maskvą pamaty
ti Gegužės Pirmosios minėji
mą Tarybų Sąjungoje.

Jį skundė 
kad jis jaunai 

j grasinęs kardu nukirsti galvą.
Gerai suprasdamas gyvena

mąją gadynę, Walueff teisė
jui aiškintis pradėjo nuo savo 
kilmės. Jis esąs grafas. Jo tė
vas buvęs prie caro Mikės ad
jutantu, o jisai pats’1920 me
tais iš ten pabūgęs nuo revo
liucijos.

Magistratas teisėjas Marti
nis, tačiau, nuo to nesuminkš
tėjo, jį sulaikė po $1,000 kau- 

iki sekamo tardymo. -Dar 
ir pašiepė, sakydamas, kad 
mos “Amerikoje nesišvaistomo 
kardais prieš moteris. Jeigu 
mes taip darytume, ateitų re-

pradėjo revoliuciją ir ta-

Grafas prisipažino, kad jis 
moteriškę baugino, norėda- 

jmas tą šeimą prašalinti iš

SKELBKITĖS

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė šei
mai iš 4, mechaniški įrankiais dar
bui. Atskiras kambarys su radio, 
reikalingas paliudijimas. Telefonas 
ROchviile Centre 6-4741.

(107-9)

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas su saliūnu, ar

ba tik vienas saliūnas. Saliūno ilgų 
metų gerai išdirbtas biznis. Kreip
kitės: 406 So. 3rd St. ir Union Avė., 
kampas, Brooklyn 11, N. Y.

* 107-108)

RANDAVOJIMAI

atpil- 
k etu-

tūk^-
Užpildžius 
500 publi- 

salę, šimtai

viršĮ mitingą suėjo 
tantis publikos, 
originaliai samdytą 
kos talpinančią'
atvykusių susibūrė prie sales 
ant gatvės. Vėliau pasiliuosa- 
vo, atidaryta ir antroji salė 
nelipusiems pirmojon.

Fields, 27 metų, buvo nu
šautas praėjusį penktadienį 
apie 5 vaL po pietų prie Li
berty Avė. ir .Osborn St.

Anot policijos, Fields bėgęs 
iš auto nelaimės vietos. Jisai 
pats, žinoma, nebepasakys sa
vojo liūdymo. Tačiau susiedi- 
jos žmonės žino tą, kad nėra 
įstatymo, nėra tradicijos au
to nelaimės kaltininkus šau
dyti. Net jei ir ištiesų jis būtų 
buvęs prasikaltęs, jį reikėjo 
suimti, dalyką ištirti, tada 
teisti. To nebuvo. Tad jie su
pranta, jog Fields buvo nušau
tas ne dėl ko kito, kaip tiktai 
dėl to, kad jis negras. Prieš 
tą jie protestuoja.

Dvidešimt susiedijos įžy- 
jnių piliečių, negrų ir baltųjų, 
delegacija buvo nuvykusi pas 
prokurorą Miles McDonald 
reikalauti, kad visas dalykas

būtų ištirtas ir kad 
policistas Applebaum 
areštuotas ir nubaustas. P 
kuroras prižadėjo dalyką ty
rinėti, sakė specialiu tyrinė
toju paskyręs savo padėjėją 
William I. Siegel ir kad bylą 
pavešiąs grand džiūroi. Bet 
neprižadėjo policistą areštuo
ti. Tas “būtų priešiška polici- 
sto civilinėms teisėms,” sakė 
jis.

Policisto Appelbaum žmo
nės nebematė ant Ošborn St. 
Pasklido spėliojimai, kad jis 
gal perkeltas kiton sritin, nors 
kapitonas Joseph Malina tą 
nuginčijo. Policijos bendrai 
čia ne mažiau, bet masiniai 
padaugėjo. Tuojau pq nušovi-.] 
,mo Fields čia atsiųsta ekstra 
apie 40 uniformuotų, 25 slap
tieji ir 10 radio mašinų. Kiek
vienas atrodęs galinčiu 
nors reikšti asmuo buvo 
stabdomas.

Tarp sustabdytųjų buvo 
Amerikos Darbo Partijos
šininkai atskubėję čia tyrinė
ti padėtį tuojau i po to, kai 
vietiniai darbiečiai jiems pra
nešė apie įvykį. Juos buvo 
suėmę, bet paleido, ta.čiau 
sekliai sekė juos visą laiką iki 
jie išvažiavo iš šios srities.

Nežiūrint to spaudimo, su- 
siedija susirinko, sudarė apa
ratą veikti už teisėtumą nužu
dytojo vardui, už atpildą šei
mai ir už apsauga savo žmo
nėms ateityje. Kaimynas.

su-

n 
vir-

gaukit laisvei skaitytoja 
Užraiyklt Laisvę Savo DrangiH.

Iš Prancūzijos pribuvo francūzy vidurinio svorio cam- 
pijonas K.id Marcei persiimti su pasauliniu vidurinio 
svorio čampijonu amerikiečiu Sugar Ray Robinsonu. 
Pasekmės buvo tokios, kad penktame “raunde” fran- 
cūzas buVo supliektas. Robinsonas pasilieka pasauliniu 
čampijonu.

Christian 
depart- 

arkvotė

ar
su

Minėjo vedybinę 
sukakti

J. Lewis, 
mente 17 
jis buvęs

Lew iso
jis esąs vedęs, ar gyvenąs 
žmona. Baltųjų taip neklausi
nėjo. Unijistai sako, jog tie 
u ž gani i o j anti e j i asm enišk o
gyvenimo kvotimai buvo klau
sta dėl to, kad jisai negras.

Mokytojai laimėjo 
viename punkte

Mokytojų Gildija, esanti 
dalimi AFL, pas vyriausią tei
sėją Arkwright, Brooklyne,’ 
gavo miestinei švietimo Tary
bai įsaką stoti teisman. Tary
ba turės parodyti, ar ji turėjo 
pagrindo įsakyti mokytojams 
eiti šalutines nuo mokymo pa
reigas. Taryba tokias šaluti
nes pareigas mokytojams įsa
kė eiti po gręsme atstatymo iš 
mokytojo pareigų.

Patsai pašaukimas dar nėra 
atšaukimu ar užtikrinimu at
šaukimo to įsako. Jisai pagel
bsti tiek, kad, kol byla tęsiasi, 
taryba negali savo įsako vyk
dyti, vykdymas skaitytųsi ne- 
įstatymišku. Tuo tarpu moky
tojams liekasi ilgesnis laiko
tarpis mobilizuotis ginti savo 
teises.

Mokytojai nuo šalutinių 
pareigų mokinių ir studentų 
saviveikloje atsisakė prieš 
apie metus laiko, kuomet mo
kyklų viršenybė ir bendrai 
miesto valdžia atsisakė jiems 
suteikti jų reikalaujamą algos 
priedą. Atsisakymo laikotar
piu, mokytojus parėmė dauge
lio mokyklų studentai savo 
masiniais išstojimais.

Gildijos delegatai taipgi 
buvo susirinkę apsvarstyti, 
kokių žingsnių imtis nuotiky-, 
j c pralaimėjimo teisme;

Kita mokytoji) organizaci
ja — Mokytojų Unija— per 
savo advokatą Benjamin Zel- 
man kreipėsi į valdinį valsti
jos švietimo komisijonierių 
Wilson, kad jis padėtų patai
syti padėtį. Wilson pasiūlęs 

I visoms mokytojų ęrganizaci- 
jų atstovybėms sykiu susieiti 

] su miesto mokyklų viršininku 
Jansenu. Jis esąs ’tikras, 
galėsią padėtį pataisyti 
moju.

Zelmanas raportavo 
Wilsono pasiūlymą 
Jansenui ir patsai 
kad ir majoras
tokiame pasitarime dalyvautų. 
Greta to, varde Mokytojų 
Unijos jis pasiuntęs kitoms 
mokytojų' grupėms pasiūlymą

Praeitą sekmadienį- minėjo 
savo vienų metų vedybinę 'su
kaktį advokatas Keistutis Mi- 
chelsonas ir jo žmona Olga. 
Gražioje Michelsonų reziden
cijoje Bellerose, L. L, dalyva
vo celebrantų tėvai, giminės ir 
artimesnių draugų būrelis. Vi
si jie jauniesiems linkėjo ilgo 
ii> linksmo 
ninkai už 
vaišino.

Ilgiausių

j orinių rinkimų, Now Yorko 
miesto valdovės Tammany 
Hali tarpusavinė kova vėl iš
siveržė į aikšte. Pasklido vie
ni kitiems kaltinimai, vienos 

i ir kitos pusės saviškių gyri- 
I mai tikslu įsigauti valdybon ir 
laimėti rinkimus savo frakci
jos kandidatams.

Laimėjimas rinkimų, kaip 
žinia, visuomet yra lydimas
naujais politiniais darbeliais i 
laimėjusiųjų šalininkams, pro- Į 
tekcija jau ten buvusiems nuo j 
seniau. O tas vėl savu ruožtu 
suteikia galią kontroliuti se
kamus rinkimus ir kopti vis 
aukščiau ii’ aukščiau, į šiltą 
gusta ir į didesnę galią.

P ąsk i a u s i ą s i s s 11 s i k i r t i m a s 
įvyko tarp Robert Blaikie, 
West Side demokratų distyik- 
to lyderio, ir Carmine DoSa- 

1 pio, dabartinio centralinio 
Tammanės lyderio. Blaikie] 
pareiškė, kad jis micrija iš i 
ten nusodinti DeSapio.

Blaikie nesako, kad jis ko
vos prieš DeSapio už vietą. 
Ne. Jis sakosi kovosiąs net ne 
už partiją, bot “už partiją su 

daugiau idė-

kardymui jį sulaikė ne vien 
tai už patį švaistymąsi 

į riškuoju kardu, bet ir už 
rėjimą pavojingo įrankio 
atitinkamo tam leidimo.

PASIRANDUOJA KAMBARYS
Geras, apšildomas ir su šiltu van

deniu pavieniam asmeniui, geroj 
vietoj, pasiranduoja rūmas (kamba
rys). Susisiekimas čievatcriais ir 
subve labai parankus. Kreipkitės: 
105 So. 3rd St. (Williamsburg), . 
Brooklyn, N. Y. (106-8)

tu
be

Bronke areštuotas Vincent 
De Luca, 59 m., už šaudymą 
į savo seserį prie jos namų, 
šūviai nepataikė sesers nei 
praeivių.

Matthew A

Pajieškau lietuvio barber!^, dirbti 
ir prižiūrėti barbernę. savaitinė 
mokestis pagal sutarti. Vieta iš
dirbta per 25 metus. Noriu padėti 
lietuvi J labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznį. Reikia turėti 
Connecticut valstijos b&rbelio lais- 
nius.

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

(101-110)

kad
ge-

tokį 
pateikęs 
pasiūlęs, 

Impellitteri

gyvenimo. šeimi- 
tai svečius gražiai

meti] 1
Dalyvis

Macy žada nuleisti 
prekių kainas

BUYUS
(BUYAUSKAS)

PRANEŠIMAI

mažiau 
jų.”

Majoras Impellitteri ir new- 
yorkietis k o n g r c s m a nas 
Franklin D. Roosevcltas, jau
nasis, pasisakė remsiu Blaikie. 
Tas jau suprantama. Jisai 
juos rėmė praėjusiuose rinki
muose. S-as.

Didžiosios Macy krautuvių 
firmos viršininkas Richard 
Weil, Jr., sako, kad jo firma 
numažinsianti po 6 procentus 
kainas 5,978-niems skirtin
giems daiktamsrdaikteliams.

J^irma tai padarysianti va
dovių j antis Aukščiausioj o
Teismo nuosprendžiu, kad 
yra neįstatymiška uždrausti 
prekybininkams numušti kai
nas, jeigu jie išgali tai daryti.

Visašališkasis Teismas ne
seniai patvarkė, kad krautu
vės, kurios neturi specialių 
sutarčių su prekių fabrikan- 
tais-gamintojais, gali tų kom
panijų nustatytų kainų nesi
laikyti, nežiūrint, kad 
valstijose ir būtų įstatas, 
kantis prisilaikyti.

tose

Mokytoji] Unijos žygis 
demokratijai

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieni, birželio 4 d., Lietuvių 
Tautiško Namo kombariuose, kaip 
7:30 vai. vakare. Visi nariaia prašo
mi dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turė
sim apsvarstyti: kaip tai, Laisvės 
piknikas .kuris ; jvyks July 1 d., 
Maynard, Masę., ir kiti roil^ai. — 
Fin. rašt. Geo. Shimaitis. ’

(107-8)

Persekiosią negro 
užtarėjus

Policijos inspektorius Louis 
Goldberg leido suprasti., kad 
tai sričiai, kurioje 
A p p e 1 b a ir m n 
grą F i c-1 d s ą, 
ta apie 85 cksti 
tai, uniformuoti i 
Jiems įsakyta . būti sargyboje 
visomis valandomis.

Anot Goldbergo, v sąjūdis 
kilęs “dėl komunistu agitato
rių.” Gal reikėsią ’ įteikti pa
šaukimus teisman už “kursty
mą maišto.”

Kažin, ar ,ne perdaug duo
dama komunistams kredito. 
Ar ne perdaug diskredito ki
tiems? Nesinorėtų tikėti, kad 
niekam kitam Brooklyne ne- 
boapcinąs nušovimas nekalto 
žmogaus, tiktai komunistams.

u šovė lie
ji r i s kir-

PEIST LANE
DRUGS,' Inc,

Street 
st.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

s „ Tel. ST. 2-8342

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimai jvyks 

antradieni, birželio 5 d., A. L. P. 
Klubo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 v. vak.

Visi nariai jsitėmykite: Kadangi 
pirmą dieną gegužės labai mažai 
narių pasimokėjo, tai apsižiūrėkite, 
kad nesusispenduotumėt. — Prot. 
Sekretorius. (107-93

TONY’S
UP-TO-DATE --

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE
. Gerai Patyrę Barberial’

Mokytojų Unijos pastango
mis iš miesto mokyklų praša
linta pasiskaitymams /taikoma 
knygelė, lyg ir veflkaliukas 
“The King’s English.” Para
šyta Roberto Bates’o, knygelė 
įžeidžia žydus ir negrus; Pra
šalinta “iki pataisys.”

žmonės klausia: “Kam dar 
šlamštą taisyti? Jog tas viskas 
dar ištrauks ir miesto pinigų.”

Tarpvalstijinė komisija Wa
shingtone neleido kelti tunelio 
fėrą iki 20 centų, kaip to rei
kalavo tarp New Yorko ir New 
Jersey operuojanti geležinke
lių firma.

bendrai prašyti ir valstijinį 
tarpininką Arthur S. Meycr 
tarpininkauti derybose,

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Th. G.
Tol. EV. 7-6288

Dr. A. Petriko
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
s Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskąs
PALAIKO J

BAR & GRILL ’>
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS ;
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto )

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir'Hooper Street.

TELEVISION Telefonas N,
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 1, 1951




