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Pasaulis neramus.
Yra kuo sielotis.
Werner apie civilini kara

Korėjoje.
Savais reikalais.

Rašo R. MIZARA

Korėjoje padėtis labai opi, 
pilna netikėtumų, kupina to
kios medžiagos, kuri gali už
degti pasaulj trečiojo karo 
liepsna.

Iš Manilos, Filipinų sostinės, 
pranešama, jog to krašto vy-i 
riausybė ruošiasi visokioms 
“galimybėms,” jų tarpe—ka
rui.

Panašūs pranešimai ateina 
iš Romos ir Londono.

Prezidento Trumano pa
reiškimas, kad mūsų krašto 
aviacija ir karo laivynas siun
čiami, Pietų Korėjai talkon, 
kad' mūsų, krašto laivynas pa
dės Čiang Kai-šekui Formo- 
zoje, be abejojimo, įnešė pa- 

’ saulin daug ko naujo ir ne
ramaus.

★
Pasaulis laukia, ką dėl viso 

šio reikalo pasakys Tarybų 
Sąjungos vyriausybė.

Nieks, tačiau, netiki, k a d 
Tarybų Sąjunga nori karo ir 
kad ji pradės karą .

Taiką mylinčiajam pasau
liui šiandien labai rūpi, kad 1 iŠ pilietinio karo Korėjoje 
neprasiplėstu trečiasis pasau
linis karas.

Jei taikos šalininkai veiks, 
taika bus išgelbėta.

Max Werner, žymus mili- 
tarinių reikalų žinovas, rašo 
niūjorkiškiame dienrašty j 
“The Daily Compass” apie 
Korėjos armijas.

Jis mano, jog Pietų Korėjos 
armija yra labai menkai la
vinta, nes toje Korėjos dalyje 
valdinėse viršūnėse viešpata
vo didžiulė korupcija, sugedi
mas.

Po to, kai Seoulo miestas 
tapo šiauriečių užimtas, ma
žai jie, šiauriečiai, .susitiksią 
rimtesnio pasipriešinimo, ei
dami tolyn į pietus.

Be to, Pietų Korėjoje yra 
tvirti partizanų būriai, kovoja 
už šalies apvienijimą.

Jeigu generolas MacArthu- 
ras paleis veiksman didžiules 
aviacijos jėgas, tai šiauriečių 
armija, spėja p. Werner, il
gainiui susivienys su. pietie
čiais partizanais ir išvien 
drauge partizaniškai kovosią.

Tūlais požvilgiais šis Ko
rėjos civilinis karas panašus į 
Amerikos Civilinį Karą Lin
coln© laikais.

Tuomet, atsiminkime, Ame
rikos pietiečiai turėjo savo 
atskirą valdžią ir ryžosi at
plėšti pietinę Jungtinių Vals
tijų dalį nuo šiaurinės.

Pietiečiai išprovokavo gin
kluotą susirėmimą, na, ir ki
lo karas, šiauriečiai (Lincol- 
n© vadovaujamoji armija) iš
ėjo pergalėtojais, ir mūsų 
kraštas buvo paliktas čielybė- 
je.

Komercinė mūsų krašto 
spauda, per ilgą laiką visaip 
provokavusi karą, dabar pil
na džiaugsmo.

Bet taikos mylėtojai—ne! 
Žmonės nori’ taikos. *

Jungtinių Valstijų komu
nistinė partija atsišaukia: da
ryti viską, kad išgelbėti pa
saulį nuo trečiojo pasaulinio 
karo. ♦

Italijos vyriausybė atsisakė 
leisti taikos šalininkams su- 
skristi kęngresan, šaukiaman 
sekamą rudenį.

' Kur tas kongresas įvyks, 
dabar dar nieks nežino.

Jeigu trečiasis pasaulinis 
kara užsiliepsnos, aišku, tuo
met ir kongresas iš viso nega
lės įvykti toks, koks šiandien 
planuojamas. *

Na, o mes ruoškimės į pik
nikus, įvyksiančius liepos 2 
dieną] Brooklyne ir Maynarde.

Beje, šia proga sveikinu vi- ,
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SENATAS GALUTINAI 
UŽGYRE VERSTINO 
REKRUTĄ VIM(» RlLII
Jau pagaminti planai kainų 
algų kontrolei ir racionavimui

Washington. — Senatas kaip iš naujo įvest karinį 
trečiadienį vienbalsiai už- racionavimą 
gyrė bilių, kuris vieniems kainoms ir algoms, ■ jeigu 
metams pratęsia įstatymą 
dėl verstino kariuomenėn, 
ėmimo ir įgalina preziden
tą Trumaną bile valandą 
pašaukti valstijų miliciją ir 
atsarginius 
veiklią karinę tarnybą.

Kongreso Atstovų ’ Rū
mas diena pirmiau priėmė 
tą verstino rekrutavimo bi
lių. Dabar bilius perduotas 
prezidentui pasirašyti.

Valdžia jau turi planus,

(rezervus) į

Anglijos laivynas 
talkauja karui prieš 
šiaurės korėjiečius

London. — Anglijos val
džia pavedė 23 karo laivus 
Jungtinėms Valstijoms nau
doti Pietinei Korėjai ginti 
nuo šiaurinių korėjiečių. 
Tarp tų laivų yra ir anglų 
lėktuvnešis Triumph, 13,- 
350’tonų. Jis gabena 40 ka
rinių lėktuvų.

Australijos valdžia taip 
pat duoda kelis savo karo 
laivus Amerikai talkon 
prieš šiaurinius korėjiečius.

Tie Anglijos ir Australi
jos laivai yra netolimuose 
nuo Korėjos vandenyse.

Naujas Japonijos 
ministry kabinetas

Tokio. — Buvo pasitrau
kęs Japonijos premjero YV< 
šidos ministrų kabinetas. 
Bęt už poros dienų tas pats 
Yošida sudarė tokį naują 
ministrų kabinetą, kad vi
same kame remtų generolo 
MacArthuro politika ir rei
kalautų atskiros taikos su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Kaip jau žinoma, Mac- 
Arthuras stoja už atskirą 
sutartį su Japonija 
karinių Amerikos 
palaikymą Japonijoj 
tarties pasirašymo.

ir už 
bazių 

po su-

ir kontrolę

Korėjos įvykiai “įtrauktų 
Jungtines Valstijas į tikrą 
karą,” sako LTnited Press.

Planus pagamino valdinė 
Saugumo Priemonių Komi
sija, kuri suderina karinius, 
pramoninius ir civilinius 
planus karui ir duoda pre
zidentui patarimus.

“Dabar mes laukiame 
patvarkymų iš Baltojo Rū
mo,” sakė komisijos atsto
vą, s

Gen. MacArthur nulėke 
į karinę amerikonų 
bazę Pietų Korėjoj

Tokio, birž. 29 — Gene
rolas MacArthur, Ameri
kos komandierius Japoni
jai, nuskrido j karinę ame
rikonų bazę Pietinėje Korė
joje. Jisai sakė, “aš pats 
pažiūrėsiu,” kaip ten vyks
ta kariniai dalykai.

Su MacArthuru perlėkė 
į Pietinę Korėją oro jėgų 
generolas George Strate- 
meyer, karinių žvalgų vir
šininkas gen. C. C. Wil
loughby ir du kiti genero - 
lai.

Išlekiant MacArthurui, 
tūli karininkai. Japonijoje 
sakė, kai kurie amerikinės 
kariuomenės daliniai jau 
paruošti mūšiams, jeigu rei- 
'Yės. Nes šiauriniai korejie- 
ciai\pavojingai ardo Pieti
nės

Associated Press kores
pondentas Russell Brines 
teigia, kad amerikonų armi
ja gal stos kovon savo bazei 
apginti Pietinėje Korėjoje.
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SOVIETAI SAKO, JUNGT. 
VALSTIJOS NETEISĖTAI 
KIŠASI J KORĖJA

Per 20 dienų mes sukėleme $3,015. Birželio mėnuo 
tuo požvilgiu, vadinasi, buvo geras mėnuo. Dabar dar 

i teks sukelti $7,000 per truputį daugiau, kaip du mėnesiu. 
,Mes tai padarysime, jei kiekvienas, kuris išgalime, at-1riaUSVbe 
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Pareiškė, kad J. Tautų Tarybos 
nutarimas dėl Korėjos bevertis

liksime savo pareigą.
Trečiadienį stambesnėmis sumomis prisiuntė:

Jurgis Šimaitis, Montello, Mass. .:............. $122.00
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Cęnn.................. 58.00
Adele Varaneckas, Detroit, Mich.................... 37.00

Jurgis Šimaitis, Montello, Mass............ ............ $25.00
LLD 188 kuopa, Detroit, Mich......................... 25.00
Mykolas.ir Ona Arisonai, Bridgeport, Conn... .20.00 
Konstancija Kalvelienė, Montello, Mass..........

,.S. ir Jonas, Montello, Mass..................... ....
A. J. Skirmont, Montello, Mass.......................

' J. M. Gutauskas, Montello,1 Mass................ .
A. Purvinis, Bridgeport, Conn.........................
Mockaičiai, Bridgeport, Conn.........................
Mary Kreivėnas, Richmond Hill, N. Y.............
Geras Lietuvis, Brooklyn, N. Y.......... . . ....... .
Felix Roman, Hartford, Conn....................... .
LDS. 19 kuopa, Elm Grove, West Virginia .. 
A. Raguskas, Bridgeport, Conn................ . . .
A. Mureikienė, Bridgeport, Conn....................
J. Sireikis. Montello, Mass...............................
P. Sinkevič, Montello, Mass...........................
F. M. Markevičia, Montello, Mass. .................
J. A. Kukaitis, Montello, Mass.......................
A. V. Čerkasas, Montello, Mass.......................
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Maskva. — Sovietų vy- 
i pareiškė, kad 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba antradienį neteisė - 
tai užgyrė amerikinį pa
siūlymą kas liečia Korėją. 
Sovietų Sąjunga todėl pa - 
siuntė sekamąjį atsakymą 
Trygvei Lie, generaliniam 
Jungtinių Tautų sekreto
riui :
’“Sovietų vyriausybu ga

vo nuo jūsų tekstą rezoliu-

Pravda kaltina Ameriką
Maskva. — Sovietų komu

nistų laikraštis Pravda kai- 
Jungtines Valstijas, 

pradėjo tiesiogi- 
veiksmą

tino
kad jos “ 
nio užpuolimo
prieš Šiaurinę Korėją ir Ki
nijos Liaudies Respubliką.”

Pravda klausia: “Ar tik 
ne per toli jie (Amerikos 
valdovai) nuėjo?”

Pravda rašo, jog prezi
dentas Trumunas sulaužė

I Gijos iš 'birželio 27 d. Rezo- Jungt. Tautų konstitucijų,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthuras ketvirtadienį par
lėkė. iš Pietinės Korėjos 
atgal į Japoniją. Korėjoje 
jis tėmijo mūšius tarp pie
tinių ir šiaurinių korėjie
čių.

MacArthuras įsakė urmu 
siųsti daugiau bombanešių, 
greitųjų lėktuvų ir kitų 
ginklų pietiniams korėjie
čiams.

Jis pranešė, kad naudos j 
ir Anglijos karo laivus ir1 
Australijos lėktuvus ata
koms prieš šiaurės korėjie
čius ir ju užimtus uostus, 
geležinkelių stotis ir tiltus 
ir kituš taikinius.

MacArthuras sakė, dar 
“nėra nurodymų,” ar pie
tinės Korėjos armija atsi-i 

Rhee su savo valdžia pabė-1 laikys prieš šiauriečius, ar Į 
go į Taejona, 85 mylios į reikės amerikonu kaj’iuo-

♦
neša, kad- pietiniai korėjie
čiai “bent laikinai atgrie - 
be” Seolo lėktuvų aikštę 
K i mpo. Sako, pietiečių 
frontas šiek tiek “atsistei- 
gęs.”

Honolulu. — Hawaii 
lose dar vienas didelis 
rys- karinių Amerikos 
vų paruošiamas karo veiks
mams.

orejos frontą.

Tokio. — Pietinės Korė
jos prezidentas Syngman,

kuomet jis įsakė n^mįot 
ginkluotas Amerikos jėgsiS" 
Pietinei Korėjai ginti nuo 
šiaurinių korėjiečių ir For- 
mozai apginti nuo Kinijos 
Liaudies Respublikos,

Pravda tvirtina, jog Tru
mano paliepimas ameriki
niam karo laivynui “apsau
goti” Formozą reiškia, kad 
“ginkluotos amerikiečių jė
gos faktinai užima tą Kini
jos žemės dalį.”

Kas liečia pilietinį Kore- 
konstituciją, nutarimas pą- j°s kapą, tai Pravda sako: 
daryti reikia septynių bal- Amerikonų globojama, pie
šų, jų tarpe ir penkių nuo- tines Korėjos prezidento 
latinių tarybos narių, bū- Syngmano Rhee šaika pir^ 

— Jungtinių Valstijų, įsiveržė į šiaurinės Ko-

liucija atsišaukia į Jungti
nių Tautų narius, kad rei
kią jiems įsikišti į Korėjos 
reikalus naudai pietinės 
Korėjos valdžios.

“Sovietų vyriausybė pa
reiškia, jog ši rezoliucija 
buvo priimta šešiais bal
sais, dalyvaujant ir septin
tam/ Kuomintango (Čian- 
go) Tsiangui Ting Fu’jui, 
kuris neturi jokios legalės 
teisės atstovauti Kiniją. O 
pagal Jungtinių Tautų j

sų, jų tarpe ir penkių nuo- tinės Korėjos preziden

tent,
Anglijos, Franci jos, Sovie - 
tų Sąjungos ir Kinijos.

“Taip pat yra žinoma, 
jog, kada minimas nutari
mas buvo padarytas, neda
lyvavo du nuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai — 
Sovietų Sąjunga ir Kinija. 

fai-'^uo tarPu> pagal Jungtinių 
'Tautų konstituciją, Saugu
mo Taryba tegali padaryti

ša
bu-

London. — Anglijos sei
mas 309 balsais prieš 289 
atmetė Churchillo pasiūly
mą sujungti Anglijos gele- 
žies-plieno ir anglies pra
mones su tokiomis Franci- 
jos ir vakarinės Vokietijos 
pramonėmis.

Melbourne, Australija. — 
Susprogo keleivinis lėktu- 
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pietus nuo šiauriečių užim- menės.į talką pietiečiams. Ivas Skymaster, 
tos sostinės Seoulo. žmonės. «•

PIETINIAI KORĖJIEČIAI, SPROGDINDAMI 
TILTUS, NUŽUDĖ ŠIMTUS SAVO KAREIVIU

Suwono, Korėja. — Kuo
met Šiaurinės Korėjos ar
mija šturmavo Seoulą, tai 
pietinės Korėjos kariuome
nė galvatrūkčiais leidosi 
bėgti iš tos savo sostinės. 
Kartu pietiečių komandie- 
riai įsakė susprogdinti Han 
upės tiltus, kad sutrukdy
tų besivejančius šiauriečius.

Pietiečiai tokiu “strio-

sus LLD ir LDS sanskridžių 
dalyvius, atvykstančius seima- 
voti.

Pasaulyj bus vienaip ar ki
taip, gi mes privalome ugdy
ti savo kultūrines ir susišel- 
pimo organizacijas; mes pri
valome rūpintis savo spaudos 
išlaikymu!

ku” sprogdino tiltus,ku” sprogdino tiltus, kad 
užmušė šimtus savo karei
vių, kurie bėgo per paskuti
ni tiltą, kai]) rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Burton Crane. Tatai 
jis pats matė.

Per greitai sprogdindami 
tiltus, pietiniai korėjiečiai 
užkirto pabėgimą ir savo 
divizijoms, likusioms šiauri
nėje Han unės pusėje. Bet 
jie tikisi, kad Amerikos 
lėktuvai išgelbės tas divizi
jas.

Rusiški šiauriečių lėktų -' 
vai Jakai du sykiu per’die
ną apšaudė amerikonų lėk
tuvų stovyklą Suwone.

‘ Tokio.—Amerikonai pra -

Planuojama siųst jankių 
armiją j Pietų Korėją

Blogas oras trukdąs 
Amerikos lakūnus

Washington. — Ameri
kos apsigynimo depart- 
mentas sakė, jog “bjaurus 
oras” trukdo' amerikinių 
lėktuvų žygius pietinėje 
Korėjoje prieš šiaurinius

Tokio. — Aukštieji ame
rikonų karininkai sakė, ne
galima bus ilgai atidėlioti 
jankių naudojimą,, jeigu no
rim užkirst kelią Šiaurinės 
Korėjos komunistams, kad į korėjiečius, bet jie pasmar-
jie neužimtų visos pietinės 
Korėjos.

Associated Press prane
ša, kad “gal jau 
(ketvirtadieni) 
ta” panaudot 
kariuomene.

(Amerikinis 
jas neoficialiai pranešė jau 
trečiadienį, kad “pasiųstas 
amerikonų korpusas į Ko
rėją”) t ' ■ T

šiandien 
bus nutar- 
amerikinę

W0R radi-

ORAS. — švelni giedra.

kins savo veiksmus, kai tik 
pagerės oras.

Amerikos, lakūnai bom
barduoja ir apšaudo šiauri
niu korėjiečių užimtas ge
ležinkelių stotis, prieplau
kas, kariuomenę ir jos tan
kus ir kitus karinius įren
gimus.

Kuomet oras buvo tinka
mas, amerikiniai lėktuvai 
nuolatiniais būriais bom
bardavo šiaurinius korė
jiečius.

rejos Liaudies Respublikiį 
ir tuo budu užkūrė brolžu
dišką korėjiečiu karą. Tad 
šiauriniai korejiečiaiS^įmii- 
šė įsiveržėlius ir pradėjo, 
ofensyvą prieš Pietinę Ko
rėją. _______t

Angl’i reikalauja užgini 
atomines bombas

London. — Du darbie- 
nariai 

kreipėsi į premjerą elemen
tą Attlee, kad darytų žings
nius dėl atominių bombų

nutarimą esminiai svarbiais čiai Anglijos seimo 
klausimais tiktai, jeigu
vienbalsiai ji remia visi
penki nuolatiniai tarybos 
nariai, būtent — Jungtinės uždraudimo. Jie ragino At- 
Valstijos. Anglija, Francija, 
Sovietu Sąjunga ir Kinija.

“Atsižvelgiant į tai, kas 
aukščiau pasakyta, todėl 
minimas Saugumo Tarybos 
nutarimas Korėjos klausi - 
mu neturi jokios teisinės 
vertės.”

tlee duot naujus pasiūly
mus Jungtinėms Tautoms 
prieš atombombų naudoji-\ 
ma. !

Tie darbiečiai įspėjo, kad 
iš civilinio Korėjos karo 
liAižsikurti pasaulinis ato
minis karas.

AMERIKONAI TEIGIA, KAD ATSIGRIEBUS 
PIETINIU KORĖJIEČIU FRONTAS

Tokio. — Trečiadienį bu-1 lėktuvai, be atlaidos pilda
vo pranešta, kad šiauriniai 
korėjiečiai su tankais , ir 
120-milimetrinėmis patran - 
komis faktinai suardė, vi
są Pietų Korėjos karo fron
tą. Pietinių korėjiečių ka
riuomene daugiausia bėgi
mui naudojo “džypsus” ir 
kitus amerikonų duotus 
karinius automobilius.

Šiauriniai korėjiečiai da- 
sigrūmė iki 8 mylių nuo 
Suwono, karinės ameriko
nų lakūnų bazės. Suwon 
yra už 20 mylių į pietus 
nuo šiauriečių užimto Se
oulo, pietų Korėjos sosti - 
nės.
' Ketvirtadienį ameriko

nų komanda skelbė, kad jų 
bombanešiai ir rakietiniai

mi ugnį į šiauriečių tankus, 
padėjo pietinės Korėjos ka
riuomenei atsigriebti. Tad 
pietiniai korėjiečiai pradė
jo Aifensyvą iš savo pusės.

Sakoma, jog verda mū
šiai tarp Seoplo ir Suwono; 
pietiniai korėjiečiai sutarti
nai su amerikiniais lakū
nais taip pat atakuoja šiau
riečius Kimpo lėktuvų aikš
tėje, 17 mylių į vakarus nuo 
Seoulo. j

'Amerikonai praneša, kad I 
šiauriniai lakūnai sudaužė/ 
du “priverstus nusileisti? 
amerikinius lėktuvus. Sako; ‘ 
kad amerikonai ir pietiniai 
korėjiečiai viso iki šiol nu
šovę jau 9 šiaurinius lėkti 
vus. i
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Ką kalbėjo pietines Korėjos lyderiai?
Kai šiandien daugelis amerikiečiu klausia, kas kaltas 

už civilini karą Korėjoje, kas pradėjo ginkluotus veiks
mus, įdomu pasižiūrėti į netoli imi praeitį ir paieškoti 
faktu. Faktai aiškiai parodys, kad pięt. Korėjos valdovai 
tikrai norėjo karo ir laukė progos “pasikalbėti” ginklais. 
Jie nesivaržydami viešai kalbėjo apie įsiveržimą šiauri
nei! Korėjom

Apie tai rašė United Press korespondentas. Ta kores
pondencija tilpo New York Herald Tribune 194i9' metų 
lapkričio 1 dieną. Ji buvo atsiųsta iš Japonijos sostinės 
Tokyo. Korespondencija skambėjo:

“Sihn Sung Mo, South Korean Defense Minister, said 
today.that his army is ready and waiting to invade Com
munist North Korea but been restrained by American 
officials.

“At the same time President Syngman Rhee said in 
Korea that his government will not much longer tolera
te a divided Korea,‘and if we have to settle this thing by 
war, we will do all the fighting needed.’ He spoke to of
ficers and men of the visiting United States 7th Task 
Fleet aboard the flagship St. Paul. He described Korea 
as a ‘living body cut in half.’

“Referring to the readiness of his troops to'drive into. 
North Korea, Mr. Sihn expressed confidence that they 
could wrest control from the communists.

“ ‘If we had our way we would, I’m sure, have started 
up already,’ he told a press conference. ‘But we had to 
wait untill they (American government leaders) are 
ready. They keep telling us, “No, no, no, wait. You are 
not ready.”

“ ‘We are strong enough to march up and take Pyon
gyang (the Northern capital) within a few days,’" he 
said...”

Lietuviškai ši įdomi, istorinė korespondencija skamba 
sekamai:

“Sihn Sung Mo, Pietinės Korėjos Apsigynimo Minis
tras, sake šiandien, kad jo armija yra pasirengus ir lau
kia progos užpulti Komunistinę šiaurine Korėją, bet ją 
ikišiol sulaikė Amerikos viršininkai. )

“Tuo pačiu laiku prezidentas Syngman Rhee sakė 
Korėjoje, kad jo valdžia nedaug ilgiau hetoleruos pada
lintą Korėją, ‘ii’ jeigu mums reikės ši klausimą išspręs
ti karu, mes atliksime visą reikalingą kariavimą.’ Jis 
kalbėjo oficieriams ir jūrininkams besilankančio Jungti
nių Valstybių Septinto Laivyno ant laivo St. Paul. Jis 
apibudino Korėją kaip ‘per pusę perkirstą gyvą kūną.’ 
“Nurodydamas jo armijos pasiruošimą patraukti į 

Šiaurinę Korėją, Mr. Sihn išreiškė pasitikėjimą, kad ji 
galėtų atimti iš komunistų kontrolę.

“ ‘Jeigu būtų priklausę nuo mūsų aš esu tikras, kad mes 
jau būtumėm pradėję tą žygį’, jis pareiškė spaudos kon
ferencijai. ‘Bet mes turėjome laukti, kol jie (Amerikos 
valdžios lyderiai) bus pasiruošę. Jie vis mums sako, 
“Ne, ne, ne, laukite. Jūs dar neprisiruosę.”

“ ‘Mes esame pakankamai stiprūs maršuoti ir užimti 
Pyongyang (šiaurinės KoVęjos sostinę) bėgiu keleto 
dienų,’ jis pasakė.” /

Ši korespondencija tilpo ne kuriame pažangiosios 
spaudos laikraštyje, bet viename iš pačių stipriausių ko
mercinės spaudos dienraščių. Ją paskleidė ne kuri mažy
tė, nežinoma žinių agentūra, bet viena iš stambiausių 
kapitalistinių agentūrų. Ji atėjo ne iš kurios nors so
cialistinės sostinės, bet iš mūsų okupuotos Japonijos 
sostinės.

Iš jos aiškiai matome, kad Pietinės Korėjos lyderiai 
norėjo karo, buvo pasiruošę karui, Jr tik laukė progos,— 
tik laukė, kada mūsų valdžios vadai jiems leis šį karą 
pradėti! Jeigu jie anksčiau karo nepradėjo, tai tik todėl, 
kad mūsų vadai manė, kad jie dar nėra pakankamai tam 
pasirengę. Iš šios korespondencijos atrodo, kad visiškai 
nebuvo kilęs principinis klausimas: Ką civilinis karas 
reikštų Korėjai ir visam pasauliui?

Pasiskaičius šiuos viešus Sihn ir Rhee pareiškimus, 
kad jie nori pradėti karą, kad jie pasirengę tokiam ka 
rui, kad juos iki šiol sulaikė tik amerikiečiai, tai yra, 
mūsų vyriausybė, tuojau iškyla klausimas: Ar toks su
tikimas dėl Sihn ir Rhee buvo duotas birželio 25 dieną, 
Hada Korėjoje ginkluotas konfliktas prasidėjo?

Birželio 26 dienos New York Times tilpo labai svar
bi nutrauka. Ji buvo nutraukta Korėjoje ant pat rube- 
žiaus tarpe Šiaurinės ir Pietinės Korėjos (ant 38-to para
belio). Joje matome skaitlingą grupę karininkų. Tai Pie
ninės Korėjos karinis štabas. Bet ten taipgi randasi' to 
štabo amerikinis patarėjas Maj. J. W. Bilello ir John 
Foster Dulles, kuris yra specialiu1 valstybės sekreto- 
įriaus patarėju ir buvo prezidento pasiųstas į Japoniją, 
kartu su apsigynimo sekretorium Johnsonu ir karinių 
jėgų galva gen. Bradley, tartis su gen. MacArthur. Jie 
ten apžiūrinėja šiaurinės Korėjos pusėje pozicijas.

Viską sudėjus į daiktą, neišvengiamai išplaukia' išva
da, kad negalima sakyti, jog'šis konfliktas Korėjoje 
prasidėjo staiga, netikėtai, nelauktai, jam visiškai nepa
siruošus.

/ 
Susidariusi Korėjoje pade- pereitais metais nuo naminio 

karo.
Japonijoje buvo pakrikusi 

Yoshida valdžia, bet jis grei
tai suorganizavo kitą; sako, 
dar iš ištikimesnių asmenų 
Jungtinėms Valstijoms, negu 
pirmiau buvusi valdžia.

Japonijoj demokratiniai 
žmonės nepatenkinti Yoshida 
valdžios žygiais. Yra streikų 
'protestui prieš ją. Genero- 
las^MacArthuras uždarė de
mokratinius laikraščius, pa
skelbdamas, kayl jie neteisin
gai aprašė Korėjoje įvykius.

Lenkija ir Demokratinė Vo
kietijos Respublika pasirašė 
sutartį, pagal kurią nustatė 
Lenkijos ir Vokietijos sienas 
išilgai Oderio ir Neisse upių.

Filipinų salose, kaip rašo 
Mr." T. Durdin, yra išsiplėtęs 
didelis valstiečių partizanų 
veikimas, ’ kuris .vadinamas 
“huks.” Jis rašo, kad vien

tis stipriai jaučiama Wash
ingtone. Mr. J. Reston rašo, 
kad apsiginklavimui opozici
ja “išdyko.” Kongrese veik 
vicnbalsi\ų padarytas tarimas 

s laiko verstinąpratęst mW 
jaunuolių įareiViąvimą. Pri
imtas prezidento Trumano 
siūlymas skirti $1,222,250,000 
ginklavimui Europoje tų vals
tybių, kurias remti preziden
tas numatys reikalą.

Associated Press įteikia ži
nių iš Washingtono," kad, būk 
kar0 specialistams pavyko pa
ruošti atominę artileriją.

Bet tuomi kartu liaudis nori 
taikos. Septyni senatoriai ir 
keturi kongresmanai, vado
vystėje Brien McMahon iš 
Connecticut valstijos, įnešė 
rezoliuiciją, siūlančią penkių 
metų nusiginklavimo progra
mą. Jie siūlo, kad Jungtinių 
Tautų organizacijos vadovy
bėje" turėtų 
apsiginklavimas visų valsty
bių, atominė'.jėga turėtų būti 
taikoma moksliniai prie eko
nominių reikalų, o ne karui.

Lake Placid, N. Y., įvyko 
46-ta konvencija New Yorko 
valstijos sveikatos reikalais 
veikėjų. Jie 'pasisakė už tai
ką. Jie sakė, kad atominės 
bombos yra pavojus žmonijai.

Bedarbė kapitalistinėse ša
lyse plečiasi. Nors komerci
nė spauda stengiasi mažinti 
bedarbės augimą, bet birželio 
24 d. Mr. F. Hailey, The New 
York Times kolumnistas, sutin
ka, kad jau yra apie 5,000,- 
000 bedarbių Europoje. Va
karinėje Vokietijoje yra virš 
1,000,000, Italijoj — veik 2,- 
000.000, net Belgijoj '<ir tai 
priskaitoma 400,000 bedarbių. 
Kas dėl Jungtinių Valstijų, 
tai jau seniai čia yra virš 4,- 
000,000 bedarbių.

Čechcriovakijos vyriausybė 
ii- Vokietijos Demokratinė 
Respublika (Tarybų okupuo
ta) pasirašė rubežių reikalais 
sutartį. Vokietija atsisakė 
nuo tų čechoslovakijos plotų, 
kurie žinomi, kaipo “Sude
tai,“ tai yra, kur pirmiau ne
mažai vokiečių gyveno. Hit
leris pirmiausiai tuos plotus 
pagrobė nuo čechoslovakijos, 
pagal Municho sutautį, o vė
liau buvo1 pavergęs ir visą Če- 
choslovakiją.

Kinijoj, Mandžurijoj, smar
kiai plečiasi industrijos įmo
nės. Tai labai turtingas kraš
tas. Kai kurios industrinės 
šakos net šešis kartus padi
dino savo produkciją, kaip 
metai atgal. Javai taipgi la
bai gerai užderėjo, taip, kad 
iš Mandžurijos daug grūdų 
bus pristatyta į tas Kinijos 
dalis, kurios daug nukentė.J)

būti sulaikytas . Luzono saloje iš 460,000 vals
tiečių į “huks” veikimą įsi
traukė apie 100,000. Tūlas 
salas partizanai pilnai kon
troliuoja. '

Kitas to laikraščio kores
pondentas birželio 8 d. rašė, 
kad ten yra girdų, jog Fili
pinų reikalus vėl paims į savo 
rankas Jungt. Valstijų kari
nė komanda, nes kitaip, į '"še
šis mėnesius visi Filipinai bus 
partizanų rankose.” Jis ra-

1917 ir 1918 metais gy
venau New Yorko mieste ir 
apie jo apielinkę. Tuom lai
ku buvau jaunas vyras. Lai
ko veltui neleidžiau. Lan
kiau mokyklą, kurioje mo
kiniai buvo mokinami: dar-

šė, kad būk tam žygiui yra 
priešingas Filipinų preziden
tas Elpidio Quirino* .

Vokietijoje. Demokratinėje i...... .....
Vokietijos Respublikoje, pra- I bininkų judėjimo, politinio 
nešama, Tarybų Sąjunga 
i’inius viršininkus pakeičia 
viliais. Taip, Berlyne genero- 

. Kotikovo vietą už
ims S. A. Denginas — civilis; 
Brandenburge generolo V. M. 
Šarovo—G. N. Malinąs • Sak
sonijoj vietoje generolo D. R. 
Dubrovskio bus ^S. 1. Uraso- 
vas, ir Turingijoje — vietoje 
generolo I. S. Kiolesničenko 
bus S. S. Pančinas.

Tarybų Sąjunga siūlė 
karų valstybėms, kad visi 
trauktų savo karo jėgas 
Berlyno ir leistų Berlyno gy
ventojams (išsirinkti visam 
miestui bendrą . vyriausybę. 
Bet Anglija, Francija ii’Jung
tinės Valstijos nepriėmė pa
siūlymo.

Tarybų Sąjungoje į vyk’o 
Aukščiausiosios Tarybos (par
lamento) posėdžiai. Vienbal
siai pasisakyta prieš atominių 
bombų 
tai yra, 
Taikos 
m as,
smerktu atomines jėgas, )kad 
pasižadėtų jų nenaudoti atsi
tikimo karo.

Tarybų Sąjunga ir Suomija 
panaujino savo tarpe preky
bos sutartį.

va

naudojimą
priimtas Pasaulinio

Kongreso
kad višos valdžios pa-

karuose,

atsišauki-

Vajus dėl SEkelim© 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo l-’mo puslapio)
K. Beniulis, Montello, Mass..............................
M. Budrikis, Montello, Mass.............................
J. Vaitiekūnas, Montello, Mass........................ .’
Antanas Patkus, Rice Landing, Pa................
A. P. Urintas, Montello, Mass.........
J. July Blujus, Montello, Mass..........  . .. • •
M. Gruzinskienė, Rumford, Me.........................
P. Mickevičienė, Montello, Mass. .. ................
M. Kairis, Bridgeport, Conn. ...............
D. Kajeckienė, Bridgeport, Conn.......... ..........
A. Chapons, Bridgeport, Conn.................... .
Anna P. Chestnut, Montello, Mass...................
J. Stigienė, Montello, Mass............ . .........
Charles Valen, Montello, Mass.........................
G. Stepankevičius, Detroit, Mich.....................
K. Gedminas, Detroit, Mich................ • •.. •
K. Vidugiris, Detroit, Mich..............................
Detroitiškiai, aukoję po $1: B. Varaneckas, A. 

vičius, J. Laimikis, M. Bivainis, A. Dargis, A. Skiparas.
Kaip matome, trečiadienis buvo gan gausus: Vėl atsi

rado visa eilė laisviečių, stojusių su dešimtinėmis ir pen
kinėmis, o kiti ir po daugiau.

Visiems aukotojams ir tiems, kurie aukas rinko ir pri
siuntė, tariame nuoširdžią padėką.

Laukiame žodžio nuo tų, kurie dar nesuspėjo prisidėti 
prie šio didžiulio mūsų darbo.

Specialaus Vajaus Komitetas
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3.00

3.00

2.00

2.00

2.00
2.00

Braze-

veikimo, istorijos, klasių 
kovos, socialistinio mokslo 
ir anglų kalbos. Trumpai 
sakant, viso po biskutį mo
kino, supažindino su gyve
nimu, taip, kaip jis ištik- 
rųjų yrą.

Ta mokykla i)1 dabar dar 
užsiima mokinimu. Bet, 
kaip pasirodo, ji yra deši
niųjų socialistų kontrolėje. 
Griežtai nusistačius prieš 
masių kovas, o ypatingai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Šiandien Ne v; Yorkas jau 
ne toks, koks jis buvo Ii917- 
18 metais. Dabar ten di
džiausias susigrūdimas. O 
jau tas žmonių skubumas, 
tai neišpasakytas!

Gatvės pilnutėlės auto
mobilių, kurie tik zvimbia, 
kai bitės avily.

Atvykusiam iš mažesnių 
miestelių, New Yorkas

Šiuom kartu aš vykau 
New Yorkan su Detroito 
LDS bowlininkais į LDS 
bo wl i n i n ku t o u r n am en t a. 
Pagal kitų kolonijų bov/li- 
ninkų skaitlinę, atsilankiu
sių tournamente, tai detroi- 
tiečiai gana gerą sudarė 
skaitlinę. Tiesa, detroitie- 
čiai neparodė savo smarku-

mo, turbūt todėl, kad turė
jo ilgą kelionę, buvo be 
miego ir nuvargę.

Detroitiečiai yra paten
kinti brooklyniečių drau
giškumu ir jų atliktu darbu 
laike tournamento.

Tarpe čionai gimusių ir 
augusių jaunuolių, buvo ir 
keletas senuolių, jų tarpe ir 
aš .

ją žmonių, kurie mano, 

 

kad senuoliai bowlininkai 
blogi sau daro, kad boles

&faonių gyvenime yra vi
sokios rūšies įpročių. Yra 
gerų ir blogų. Jeigu geres
nių įpročių yra didesnis 
nuošimtis už blogus įpro
čius, tas žmogui eina į ge
rą, o jei ne — į blogą.

Einant senyn visi žmonės 
įgauna įpročius. Kartą ma
no geras draugas pareiškė: 
“Tu esi durnas, kad boles 
raitai. Tai jaunu vyru dar
bas.”

Atsakiau jam: “0 man 
atrodo, kad Jūs tokiu esa
te. Juk bonkos su alum nie
kad neišleidžiate iš savo 
rankų.”

Toliau jis man nieko ne
atsakė.

Man atrodo,, kad su cie- 
nia visoko galima vartoti, 

j tik jau neperdėjus, kad 
sveikatai nepakenktų.

elektrines. Neseniai pasta
tytoji elektrinė teikia elek
tros energiją Alytaus aps- 

i krities “Tikrojo kelio” ko
lūkiui. Artimiausiu laiku 
toji elektrinė aptarnaus dar 
du kaimyninius kolūkius. 

| Baigiama statyti hidro- 
į elektrinė Viekšnių vals- 

■ čiuje. Elektrinė teiks sro- 
j Vę 11-ai kolūkių. Hidroelek- 

' trinūs ir šiluminės elektri
nės statomos Kėdainių, 
Telšių, Kuršėnų bei kitose 
apskrityse. Tiktai viena 
respublikine “Selelektro” 
(“Kaimo elektrifikacija”) 
kontora stato 36 kaimo 
elektrines.

Noriu palygint seniokų 
jaunystės dienas su mūs gi
musių vaikų dienomis.

Mes, būdami jaunystėje, 
kovojome prieš alkoholi
nius gėrimus. O šių dienų 
jaunimas tuo pusėtinai 
naudojasi. Manau, kad tas 
jiems neišeis ant sveikatos. 
Kai kuriuos gali nustumti 
į girtuoklystės įprotį. O ta
da jau bus blogai!

Dabartiniu laiku yra 
skleidžiama neapykanta 
vienų žmonių prieš kitus, 
ypatingai prieš tuos, kurie 
drįsta atvirai reikšti savo 
mintis, kas link karo ir ki
tų išnaudojimo. Dabar bau
džia juos, ir baudžia pusė
tinai sunkiai.

Ar ilgai taip bus, yra 
šanku atspėti. Pagyvensim, 
pamatysim! Pranas

♦

Jungtinių Tautų generalis sekretorius Trygve Lie kal
basi su reporteriais sugrjžęs New Yorkan iš keliones 
su taikos misija. ’ Jis lankėsi Londone, Paryžiuje,- 
Maskvoje. “Europa nori taikos—abiejos, kaip rytines, 
taip vakarines Europos valstybės—ir tai yra; mūsų tai
kikliu,” sakė jis. “Jungtinių Tautu siekių yra taika 

ir kad daugiau nebebūtų šaltojo karo.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gamybines kooperacijos 
įmones aprūpinamos nauja 
technika

KAUNAS. —Lietuvos ga
mybinės kooperacijos stam
biausiame Kauno fabrike 
“Diana” įrengti kojininiai 
automatai bei kitos specia
lios naujosios tarybinės 
konstrukcijos mašinos. At
sipalaidavęs nuo pasenusių 
įrengimų, fabrikas pusant
ro karto padidino produk
cijos išleidimą; praplėtė 
asortimentą.

Per pereitus metus ga
mybinės kooperacijos įmo
nės gavo iš broliškųjų są
junginių respublikų už ke
lis milijonus rublių įvairių 
įrengimų — avalynės, siu
vamųjų bei trikotažo maši
nų,' metalų ; apdirbamųjų 
staklių.

Kolūkiuose statomos
jos elektrines

Lietuvos kaimuose vyks
ta didelis darbas statant

nau-

I Vaš^me užsisakyti Jono 
Kaškaičio poezijos knygą

^PROŠVAISTES"
Neseniai sukako 65 metai amžiaus žymiausiam Ameri

kos lietuvių literatui-poetui Jonui Kaškaičiui. Neužilgo 
sukaks 50 metų, kai Jonas Kaškaitis pradėjo rašyti-kur- 
ti grožinę literatūrą ir veikti visuomeniškai.

Per tuos 50 metų Jonas Kaškaitis parašė daug knygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eilėraščių-poezijos kūrinių.

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų — tilpo mūsų 
periodinėje spaudoje — laikraščiuose ir žurnaluose — o 
daugelis jų dar niekur netilpo.

Atžymėjimui mūsų brangaus literato taip svarbaus 
jubiliejaus — faktinai, dubeltavo jubiliejaus — Laisvė, 
susitarusi su gerbiamu poetu, leidžia jo rinktinė^ poezi
jos knygą PROŠVAISTES. )

Knygoje tilps ir neilga autoriaus biografija, o taipgi 
portretas-paveikslas.

Tai bus ne tik didelis įnašas grožinės lietuvių literatū
ros lobynan, o drauge ir kuklus pstgerbimas mūsų lite
rato, visuomenininko, mecenato!

Mes norime, kad šiame pagerbime dalyvautų juo di
desnis skaičius žmonių. Geriausia proga dalyvauti
sisakyti PROŠVAISTES iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdinta knygos gale. 
PROŠVAISČIŲ kaina tik vienas doleris. Knyga turės 
virš 250 puslapių, gražiai išleista, gerame popieriuje.

Užsakymus-prenumeratas siųskite Laisvei. Kurie no
rite ir galite prenumeratų parinkite, jei dar negavote 
tam reikalui blankų, rašykite Laisvės administracijai, o 
ji prisius.

Prašome greitai darbuotis.
Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisve, 

110-12 Atlantic Ave., Richmond Ilill 19, N. Y,

uz-
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AR GALIMA LIETŲ PADARYTI?
Pavasario pradžioj šie

met gręsė “vandens badas” 
New Yorkui. Croton ir 
Catskill tvenkiniai, iš kur 
miestui vanduo plaukia, 
taip išsisėmė, kad liko tik 
trečdalis vandens.

Vandeniu taupyti New 
Yorko valdyba paskelbė 
“troškulingus”, “bevande
nius” ketvirtadienius ir 
šaukė: — Vyrai, nesiskųs
kite tą dieną barzdų! Mo
terys, mažiau prauskitės! 
Visi po stiklinę kitą mažiau 
vandens gerkite! Jei vyras 
ateis su “rugienomis”- ant 
veido i raštinę bei krautu
vę, tai bus tik pilietiškos 
garbės ženklas. Na, o jeigu 
moteris su murzinu kaklu 
pasirodys gatvėje ar šo
kiuose, galima bus atleisti.

Bet vanduo Crotono ir 
Catskillio vandentiekiuose 
vis tiek nekilo. Nusigandę 
miesto šeimininkai pradėjo 
šnekėtis, gal reikėtų sam
dyti lietaus darytojus. Vie- 
<ni nedrąsiai apie tai kalbė
jo, bijodami, kad kiti mies
tai pajuoks: — Ve, žiūrė
kite, New Yorkas samdo 
burtininkus. Newyorkieciai, 
kaip tie indijonai, tiki Į lie
taus darytojus.

Kai kurie maldingi kata
likai ir religingi žydai sa
ke
darys; tik Dievas tegali 
duot.

Lietaus darytojai 
Nejy Yorkui

Miesto valdininkai,
gale, vis tiek kreipėsi į lie
taus darytojus ir tam ^pa
samdė prof. W. E. Howelli 
už 100 dolerių per dieną. 
Howellio padėjėjai ėmė 
tinkamomis dienomis bars
tyti “sausojo ledo” kruopas 
ir sidabro iodo (silver iod
ide) miltelius į tam tikrus 
debesis.

Pradėjo lynoti.
— Ar tamsta iššaukei 

įlietų? — klausinėjo žmo
nes profesorių Howelli.

— Negaliu to tvirtinti,— 
paprastai atsakinėjo Howe- 
Uis. — Bet gal mes kiek ir 
prisidėjome prie lietaus iš
šaukimo.

Pasireiškė negirdėtas 
New Yorko apylinkėje pa
vasarinis oras. Per eilę sa
vaičių beveik diena iš die
nos po truputi lynoja arba 
keista drėgmė leidžiasi že
myn. lyg tai būtų lengvas 
smulkutis lietukas, o gal tik 
ūkana. Bet ieigu būtu tik
ra ūkana, tai per ją nega
lima būtų taip toli matyti.

Ir tokio oro laikotarpis 
tesėsi nėr tuziną savaičių. 
Daugelis žmonių nyko ant 
lietaus darytojų, kad 
pagadinę pavasarį.

• Catskillio ir Crotono 
dentiekiai

Žmogus lietaus n epą- 
ji

galu

skelbė: “Dievas išklausė 
mūsų maldų.” •» v

Farmeriai žino
Y ra newyorkieciu, kurie 

dar ir šiandien abejoja, ar 
lietaus darytojai patarna
vo. Bet Catskillio ir Croto
no apylinkių farmeriai gi
liai įsitikinę, kad lietaus 
darytojai “pagadino” jiem 
orą. 1

Užklausk tenaitinį far- 
merį: — Koks šiemet čia 
pavasaris? Kaip oras?

— Kai čia pradėjo laks
tyti lietaus darytojai, — 
piktai atsako farmeris, — 
tai ir dingo mums pavasa
ris. Beveik kasdien lyja. Jei 
kurią dieną nelyja, tai dan
gus paniuręs varvančia ū- 
kana. Kad jie surūktų, tie 
lietaus darytojai!

Kiek ir kada buvo 
tiniai iššaukta lietaus 
apylinkėje, kol kas 
tikro įrodymo.

Patikrinimas
Tūli lietaus darytojai ki

tur pasistengia įrodyti savo 
nuopelnus kiekvieną kartą. 
Pavyzdžiui, bostonietis lie
tadaris Hermanas Cohe- 
n’as. Ji samdo Kuba ir Pie
tinė Afrika. Jis įmaišo fluo
rescein dažų į sausojo ledo 
kruopas ar į sidabro iodo 
miltelius, kuriuos barstys į 
debesis. Prieš lyjant sam
dyto iai pastato tam tikras 
stiklines, norint patirti, 
kiek lietaus gaus. Ir jeigu 
stiklinėje vanduo spalvuo
tas tais dažais, tatai Įrodo, 
jog lietus buvo dirbtinis.

Jau keletas metų, kai a- 
merikiniai mokslininkai Ir
ving Langmuir, Vincent 
Schaefer Jr kiti daro sėk
mingus lietaus bei sniego 
darymo bandymus. Sovietų 

į Sąjungoj dar pirm antrojo ! 
.pasaulinio karo buvo daro
mi gausingi lietūs Kauka
zo, Krymo ir Kaspijos Jū
ros srityse. .
Sidabro iodas ir “sausasis 

ledas”
Amerikiečiai lietadariai 

paprastai barsto smulkutes 
sidabro iodo kruopeles bei 
“sausojo ledo” trupinius į 
debesis. Sausasis ledas yra 
cheminis junginys anglia- 
dario su deguonim (carbon 
dioxide).

Sidabro iodo kruopelės 
tarnauja kaip branduoliu- 
kai, aplink kuriuos susida
ro sniegulės. Jeigu debesyje 
nėra dulkių ar kitų bran- 
duolikų drėgmei susikuop- 
ti, tai nebus ir lietaus.

Jei mažyčiai vandens la
šeliai debesyje sušąlą, tai 
ir jie gali veikti kaip bran- 
duoliukai sniegulėms. Bet 
dažnai kitaip atsitinka. Ky
lant vandens’ lašeliams į 
aukštuosius oro sluoksnius, 
jie pasidaro šaltesni už le
dą, o vis tiek patys savai
me nesušąla į ledukus.

Jeigu įbersi sidabro iodo 
kruopelių į tokį debesį, tai 
peršalę vandens lašeliai 
tuojau pavirs lediniais kri
staliukais. Šie ledukai susi
duria su kitais vandens la
šeliais. Tuų būdu greitai su
sidaro didelės sniegulės. Ta- Ii • . x ~ X ~ ~ «

dirb-V • • šioje 
nėra

Kuomet vandeniniai kris
taliukai jungiasi, iš to išsi
vysto šilumos. Šiluma ver
čia orą aukštyn kilti; oras 
gi neša sušalusius vandens 
krislelius bei sniegules. Tie 
vyksmai netrukus apima 
visą debesį, ir pradeda iš jo 
kristi lietus ar sniegas. Jei
gu oras žemai šaltas, tai 
kris sniegas; o jeigu oras 
šiltesnis, tai sniegulės, ke
liaudamos žemyn, ištirps ir 
bus lietus.

Sausasis ledas turi 109 
laipsnius šalčio žemiau ze 
ro, pagal amerikinį Fah
renheit termometrą. Jis į- 
šaldo vandens lašelius iki 
38 laips. bei daugiau, taip 
kad lašeliai turi virsti ledu
kais, kurie tada veikia jau 
kaipo branduoliai, o aplink 
branduolius kuopiasi kiti 
sušalę lašeliai, tokiu būdu 
sudarydami sniegus.

Sausasis ledas gerai vei
kia lietaus darymui, kuo
met debesyje yra 32 laips
niai ar daugiau šalčio že
miau zero; o sidabro iodas 
veiksmingiausias, kuomet 
jis naudojamas tiktai 14 
laipsnių debesiniame šaltyje 
ar šiek tiek daugiau.

švirkščiamoji mašina 
lietui daryti

Pernai liepos 21 d. buvo 
panaudota nauja ir sėk
mingiausia priemonė lietui 
daryti. Mokslininkai pasta
tė savotišką švirkščiamąją 
mašina New Mexico valsti
jos dykumoj arti Albuquer
que miesto. Mašinoje jie 
užkūrė baisiai karštą ugnį, 
degindami hydrogeno (van
denilio) dujas. O per 2,500 
laipsnių karščio liepsnas jie 
pumpavo sidabro iodo 
kruopeles. Karštis pavertė 
tas kruopeles garais, susi
dedančiais iš tokių smulkiu 
sidabro iodo dulkelių, kad 
jos net per mikroskopą ne
įmatomos. Tie perkaitę ga
rai buvo švirkščiami per 
mašinos snapą aukštyn 0- 
ran. Giedrioje padangėje 
tada nebuvo jokio debesė
lio.

Švirkščiant sidabro iodo 
garus, pradėjo rodytis de
besis. Toliau, dar per pus
antros valandos varant 
tuos garus oran, susidarė 
jau storas, platus, ilgas de
besynas; ėmė žaibuoti ir 
papliupo lietus. Mat, švirk
ščiamoji mašina pasiuntė 0- 
ran tūkstančius milionų 
krisleliu sidabro iodo. Ap
link krislelius, kaip apie 
branduoliukus, 
sušalo vandens
tapdami lediniais kristaliu
kais. Jie gi kliudė kitus 
vandens lašelius, kuriuos 
taip pat vertė ledukais. Le
dukai jungėsi į sniegules, o 
jos, krisdamos per šiltesnį 
oro sluoksnį, tapo lietum.

Tokiu būdu ta dieną buvo 
padaryta 320 bilionu galio
nų lietaus, kaip skaičiuoia 
garsusis lietadaris prof. Ir
ving Langmuir, buvęs Ge- ’ 
neral Electric tyrinėjimo “Tai nieko tokio, 
laboratorijų direktorius. | Jūs priskaitliuosit tą savai- 
Viso sunaudota tiktai apie.te mano kreditui, kai aš 

vėl čionai sugrįšiu.”

Jungtinių Tautų generalis se
kretorius Trygve Lie išeina iš 
lėktuvo LeBc'urget stotyje, Pa
ryžiuje, sugrįždamas iš Mask
vos, kur jis matėsi su Juozu 
Stalinu. Po pokalbio su Lie, 
Francūzijos užrubežiams mi
nistras Robert Schuman sakė, 
jog pasaulinio sekretcriaus 
kelionė Maskvon buvusi “la
bai naudinga” ir kad jis pa

stebės šaltojo karo atlydį.

Įkvėptas darbas tėvynės labui

suspito ir 
lašeliai,

jiem lėšuoja $30,000 per 
metus, bet jų gaunamo 
dirbtinio lietaus vertė skai
čiuojama $168,000.

Californijos Electric Po
wer kompanija reguliariai 
naudojasi lietadarių patar
navimais, kurie užpildo 
tarpkalnių tvenkinius. Ta 
kompanija- vartoja vandens 
jėgą varyti elektros gami
nimo mašinas.

Perkūnijų - audrų 
sklaidytojai

Amerikiečiai ■ Harvey 
Brandau ir Eugene Kooser 
surado pigią medžiagą X, 
kurią barstant į debesų ku
pras yra išsklaidoma aud
ros - perkūnijos ir žalingos 
tvaniškos liūtys karštose 
šalyse. Jie dar neskelbia tos 
medžiagos vardo, iki gaus 
patentą iš Washingtono.

Kasmet per 37 metus iki 
1048 metu Oregono valsti
joje ledų lietūs padarydavo 
vaisių augintojam bent pu
sę miliono dolerių nuosto
lių; 1948 metais jie pradėjo 
samdyti audrų sklaidytojus 
Brandau ir Kooser, ir nuo 
tada jau išvengia žalingos 
krušos. Dykumose gi, kur 
audros nesklaidomos, vis 
prikrinta po kelis colius 
dų, kaip ir pirmiau. N. M,

jie 
Bet 
van- 

mažu-pamažu 
prisipildė; ir vanduo juose
dabar jau viršija 1949 me
tų pavasario lygį.
O kardinolas su maldomis!

New Yorko kardinolas 
Spellmanas, po lietaus da
rytoji) pasamdymo, užsakė 
bažnytinės pamaldos dėl lie
taus. Panašiai, kaip seniau 
Lietuvoje, kur žmonės per 
“kryžiavas dienas”, eidami 
nuo kryžiaus prie kryžiaus,, da jos sutrūksta į mažesnes 
giedodavo: “Pone karaliau,-sniegules, o šios sniegulės 
Dieve Abraomo, dovanok 
mums lietų” (arba “paga-

tarnauja kaip branduoliai 
dar kitoms sniegulėms su
sidaryti,
Pačios sniegulės išauga iš 

susijungiančių, suledėjusių
O kuomet atsirado aps

čiai vandens, tai kardinolas 
pasiėmė sau kreditą ir pa- vandens kristaliukų.

Anekdotai
VISTIEK GERAI

Išleisdamas laisvėn tūlą 
kalini, kalėjimo viršininkas 
pastebėjo: “Aš labai atsi
prašau, bet tik dabar apsi
žiūrėjau, jog mes jumis iš
laikome čion visą savaitę 
ilgiau negu reikėjo.”

Išleidžiamasis kalinys: 
tamsta.

Rašo J. MATULIS,
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos prezidentas , 

1950 metų liepos 21 die
ną Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės miniai savo istorijo
je įžymią datą. Prieš de
šimt metų Lietuvos Liau
dies seimas, išreikšdamas 
liaudies valią, paskelbė Lie
tuvoje Tarybų valdžią. Lie
tuva kaip lygiateisis narys 1 
įėjo į draugingą Tarybų 
Socialistinių Respublikų 

šeimą. A
Nepaisant sunkių žaizdų, 

kurias respublikai padarė 
faišstiniai grobikai, Lietu
vos liaudies ūkis, Tarybų 
šalies tautų broliškos pa
galbos dėka, buvo greitai 
atkurtas, sėkmingai vysto
si neregėtais tempais.

■ Visa tarybinė liaudis di
džiuojasi laimėjimais, ku
riuos pasiekė Lietuvos dar
bininkų klasė, atstatant ir 
statant naujas įmones, įsi
savinant naujos produkci
jos našumą. Su teisėto pa
sididžiavimo jausmu tary
biniai žmonės kalba šian
dieną apie didžiausius per
tvarkymus, vykstančius lie
tuviškame kaime, apie Lie
tuvos valstietijos, stojusios 
į kolūkinio gyvenimo kelią, 
šviesią ateitį. Drauge su 
didžiaisiais pertvarkymais 
žemės ūkyje ir socialistinės 
pramonės išvystymu, tary
binė santvarka atskleidė 
didžiausius galimumus lie
tuviškajai kultūrai, moks
lui ir menui klestėti.

Tik Tarybų valdžios me
tais Lietuvos mokslininkai 
gavo neribotus galimumus 
kūrybiškai, įkvėptai dirbti 
tėvynės labui. Mokslui ir 
kultūrai atsivėrė nauji, 
platūs keliai. Mokslas atsi
kratė reakcijos varžtais ir 
tarnavimu siauriems kapi
talistų ir dvarininjkų sauje
lės interesams; perėjo tar
nauti Lietuvos liaudžiai.

Tarybinės liaudies vadas 
Stalinas 
9 dieną? kalbėdamas 
Komuniktų Partijos darbo 
planus artimiausioje atei
tyje, pažymėjo, kad mūsų 
šalyje bus įvykdyta plati 
statyba. įvairių mokslinio 
tyrimo institutų, kurie 
duos galimumų mokslui iš
vystyti savo jėgas.

“Aš neabejoju, — kalbėjo 
Stalinas, — kad jeigu su
teiksime reikiamą pagalbą 
mūsų mokslininkams, jie 
sugebės ne tik pasivyti, bet

I ir pralenkti artimiausiu 
laiku mokslo laimėjimus už 
mūsų šalies ribų.”

Per ketverius metus, pra
ėjusius po Stalino kalbos, 
mūsų tėvyninis mokslas ne
išmatuojamai pasistūmėjo 
j priekį, praturtino socialis
tinę Tėvyne naujais įžy
miais atradimais visose ži
nojimo srityse. Nėra tokios 
mokslo šakos, kur tarybi
niai mokslininkai nebūtų į- 
nešę savo indėlio, nėra to-

kios šakos technikoje, kur 
mūsų mokslininkai nebūtu

tolesnio jos

visu Tarvbu
išsivystė ir

priešakinių žmonių naujų 
darbo metodų, tarybiniai 
mokslininkai gauna di- 
džiausios vertės medžiagos 
savo moksliniams darbams 
bei apibendrinimams.

Metai po Lietuvos TSR 
išvadavimo iš hitlerinių 
grobikų buvo nepaliauja
mai augančios socialistinės 
statybos metai, istorinio 
respublikos žemės ūkio per
ėjimo i socialistines vėžes 
metai. Didžiulis miestų bei 
miestelių atstatymo darbas, 
audringas pramonės atkū-

46 metu vasario 
apie

svaras sidabro iodo, kuris 
lėšavo '20 dolerių. 0 tas 
dirbtinis lietus būtų galė
jęs perpildyti New Yorko 
miešto vandentiekius, net 
jeigu jie būtii visiškai iš
tuštėję.

Arizonos valstijos far- 
meriai jau kas metai samdo 
lietaus ' darytojus. Tatai

' Rašydamas apie ameri
koniškąją komercinę spau
dą ir jos melagystes, Dr. 
B. Liber šitaip baigia: “Re
gimai, vienatinė teisybė, 
kurią bešališkas skaityto
jas gali mūsų šalies dien
raščiams pripažinti, tai tik

data pirmąjame dienraščių 
puslapyje.”
Ne visa, kas žiba—auksas

Tėvas: “Jonuk, jei tu bū
si geras, aš duosiu tau, šį 
gražų, žvilgantį, naują cen
tą.”

Jonukas: “Dėkui, tėveli, 
bet gal pas tave randasi 
koks senas, purvinas de
šimtukas? Aš geriau tą 
priimčiau.”

Surinko J. Burkus,

prisidėję prie 
išvystymo. ,

Drauge su 
šalies mokslu
mokslas Lietuvos TSR.

Tarybų valdžios metais 
Socialistinėje Lietuvos Res
publikoje buvo sukurtas 
mokslinio tiriamojo darbo 
centras — Mokslų Akade
mija, apie kurios Įsteigi
mą daug metų svajojo prie-j rimas bei tolesnis išvysty- 
šakiniai Lietuvos 
minkai. Dabar 
turi 11 mokslinio 
institutų, kurie turi įreng
tas laboratorijas, specialius 
kabinetus bei dirbtuves, 
muziejus bei bibliotekas. 
Prie institutu sukurta eilė 
pagalbinių mokslinio tyri
mo įstaigų, kaip antai, bo
tanikos ir pomologijos so
dai, zoologijos muziejus, et
nografijos ir literatūros 
muziejai, gyvulininkystės, 
laukininkystės, agrochemi
jos, veterinarijos mokslinės 
tiriamosios stotys.

Drauge su mokslo bei 
mokslinio tyrimo įstaigų 
išsivystymu, Tarybų Lietu
voj yra sukurtos visos są
lygos darbo žmonių bend
rojo įsimokslinimo lygiui 
pakelti ir specialistams pa
rengti.

Lietuvos Respublikoje’ į- 
vestas visuotinis privalo
mas septynmetis mokslas. 
Palyginti su 1939 metais, Į

1 kada Lietuvos valdžioje bu
vo buržuazija, tai 1949-50 
mokslo metais vidurinių 
mokyklų (gimnazijų) tink
las padidėjo pustrečio kar
to, o nepilnų vidurinių mo
kyklų (progimnazijų) tink
las — 25 kartus.

Šiuo metu Tarvbu Lietu
voje veikia 11 aukštųjų 
mokslo įstaigų, kuriose mo
kosi 10 tūkstančiu studen
tų. Aukštosios mokyklos v- 
ra ne tik aukštai kvalifi
kuotų specialistų kalvės. 
Daugelis jų išaugo iki 
stambių mokslinės minties 
židinių, kur vedamas rim
tas mokslinis tiriamasis 
darbas. Be to, mokslinio ty
rimo veikla užsiima specia
lūs institutai ir stotvs, ku
rie yra Sveikatos Apsau
gos Ministerijos ir Žemės 
Ūkio Ministerijos sistemo- ja. 
je. Apžvelgiant kunkuliuo
janti darba, vykstanti mok
slinės, kultūrinės statybos 
srityje, teisėtai galima 
tvirtinti anie tikrąją kultū
rine revoliuciją.

Remdamiesi didžiuliu pa
tyrimu, sukauptu broliškų
jų tarybinių respublikų 
moksliniame tiriamajame 
darbe, Tarybų Lietuvos 
mokslininkai įneša savo in
dėlį į tolesnį mokslo išsi
vystymą.

Būdingas tarybinio mok
slo bruožas — jo tamprus, 
nenutraukiamas ryšys su 
praktika, visapusiška mok
slininkų pagalba liaudies ū- 
kiui. Drąsiai stumdami 
mokslą bei techniką į prie
kį, tarybiniai mokslininkai 
tuo pat metu mokosi iš 
praktikų, iš drąsių gamy
bos naujinto jų. Nuolat stu
dijuodami priešakinį paty
rimą, darydami mokslines 
išvadas iš mūsų įmonių,

moksli- mas, naujų kolūkiniu gy- 
Akademija venviečių statyba reikalau- 

tyrimo ja didelio kiekio statybinių, 
rišliųjų bei kitų medžiagų.

Gcologiios ir geografijos, 
chemijos bei cheminės tech
nologijos institutai nuo 
1946 metu pradėjo stambų 
darbą, tiriant vietine mine
ralinę žaliava ir studijuo
jant jos perdirbimo būdus.

Per kompleksinius tyri
nėjimus, per 
išžvalgymus 
nių bandymų 
išnaudodama 
ne medžiagą 
džiagą, surinktą studijuo
jant ketvirtines nuogulas, 
Lietuvos Mokslu Akademi
ja paruošė didelį planą sta
tybinių bei rišliųjų medžia
gų -pramonei statyti ir tik-

ekspedicijų 
ir labo rato ri- 

pagrindais, 
visą geologi- 
ir ypač me-

Taip pat numatyta pilnuti
nai patenkinti pareikalavi
mus miestų ir kaimų staty
bos srityje.

Audringas pramonės, 
miestu bei kolūkiniu gy
venviečių statybos išsivys
tymas, stambaus socialisti
nio žemės ūkio išsivysty
mas ir suartus kultūros 
augimas labiausiai nutolu
siuose mūsų respublikos 
kampeliuose, visa tai Reika
lauja milžinišku kiekių 
nergijos, visu pirma — e- 
lektros energijos.

Tarybinė Vyriausybė ir 
Lietuvos Komunistų Parti
ja iškėlė sau tikslą —smar
kiai išvystyt elektrinę res-
publikos jėgą 
siais metais 
mitini žemės 
trinimą.

Nuveiktas dideĮis^ darbas, 
tirinėjant durpynus ir di
džiųjų ir mažųjų upių van
dens energiją, studijuojant 
vėjo ir augmenijos energL 

. Baigiama ruoHi—planą 
elektros jėgai paskirstyti ir 
žemės ūkiui pilnutinai el- 

: ektrifikuoti, kas ja 
vendinama.

Lietuvos TSR M^kshLA- 
kademijos institutai Tary
bų Respublikos dešimtmetį 
sutinka įžymiausiais pasie
kimais našiosios gyvulinin
kystės išvystymo, respubli
kos dirvų išstudijavimo, 
naujų agrocheminiu meto
dų bei laukų derlingumo 
kėlimo srityje.

Pasiekti dideli laimėji
mai archeologijos, etno
grafijos, savo tautos isto
rijos studijavimo srity j 
lietuvių kalbos ir literatu 
ros srityje.

Vienas didžiausių moksli
nių' pasiekimų Tarybų Lie 
tuvoje yra tas neginčija
mas faktas, kad mūsų res
publikoje mokslas . tapo 
liaudinis ir tampriai susi
ejęs su socialistinės staty
bos praktika.

Įvykdyti pil- 
ūkio suelek-

Ji

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Birž. 30, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIčIUS

(Tąsa)
jai bebraukiant užtiesalų raukšles, švie
si, kaip linų kuodelis, jos galva, štai, ji 
permeta kasą už nugaros,' pritūpia ir pa
kiša palovėn batus mediniais padais ir 
geldą su pelais vištų lesalui.

“Visa merga! Tekėt laikas!” galvoja 
■ Ignotas. Ir senelis, tartum atspėjęs 

mintį, progarsiu pasako atsikrankštęs:
— Bus svečių: katytė prausias...
Užkaitus Karusė slepia veidą, dar gi

liau pasilenkdama prie lovos, o motina 
atsigrįžusi nuo prieždos, prikimba:

— Taigi, kur nebus.
Netrukus ateina Deksnys, paskui jį 

atsėlina Stočkus; prasideda ginčai.
Stočkus dar netiki, kad caro Mikalo

jaus nebėra:

kur, laukia, kas toliau bus? Kaip taip? 
Buvo, buvo karalius, o čia — šmykšt, ir

♦ nebėr!
Stočkaus namuose šalia Alijošiaus te

bekabo j/) dar jo tėvo paliktas caro 
Aleksandro" II paveikslas. Mat, tas senis 
garbino “ciesorių, nuo vergystės išliuo- ' 
suotoją” ir negalėjo suprasti, dėl ko 
“išliuosuotoją” nušovė “cicilikai”. Ir 
Stočkaus sūnus buvo išmokytas tokios 
pat pagarbos karaliams. Ir jam sunku 
buvo suprasti sostų griovimo reikalai.

— Kaipgi? Tokią galybę pargriaut! 
Majestotas!

dievo galybė!.. — niršta Deksnys: — 
Prikelk dabar jį, kad nori, brač... Sakys- 
ma, auga medis, nagi, — Audrašily ge
nio ąžuolas, pats drūtasai medis! Augo, 
augo — per tris šimtus metų! Tik, va, 
užėjo vėtra, perkūnija plinkst!—ir po 
ąžuolui. Nuo viršūnytės ligi šaknų, kiau
rai visą kamblį perskrodė, ir —- šipu
liais!.. Čia tau — ąžuolas, čia jau ir po 
ąžuolui...

Ignotas nespėja prabilti. Kaimo gat
vėje visai arti, už sienos, pasigirsta šu
nų lojimas, nedarnus, žviegiamas armo
nikos balsas ir neblaivūs šūkaliojimai.

Ir tuoj armonika sutirlina jau prie
menėje, o keli prikimę balsai užtraukia 
naktibaldų lotinę:

Inteinu priemenėn, 
Pasižiūriu palubėm: 
Kaba paltis lašinių, 
Ima mislys apie jų...

Su tais žodžiais trobon įvirsta. Besąs- 
pažengęs, jis 
nenusiimda- 

šeimi- 
kiti

g
paris. Vos žingsnį kitą 
sunkiai sudrimba suolan, 
mas kepurės ir nesveikindamas 
ninku. Paskui jį ima spraustis 
šaukdami:

— Ar čia piaut, ar čia rėžt, 
Ar čia visu išsinešt?..

Varkalienė puola degti aliejinio žibu
rėlio, o priemenėje tuo tarpu sudarda 
kampe sustatyti žarstekliai.

— Ar pargriuvo kuris? — sumurma 
Deksnys: — Tai kumponija, dyki, kaip 
arkliai, geria, ūžia...

Svečiai tik neišverčia kubilą su vande
niu pas duris. Paskui kažkas iš jų smar
kiai pastumia suolą, ant kurio krašto 
molinės puodynaitės šukėje pastatytas 
žiburėlis. Šukė nukrinta, žiburėlis tuoj 
užgęsta, o tie sau patamsyje vis trypia 
ir priemenėje, ir gryčioje, vis šaukdami:

— Mušė, mušė pagaliais, z 
O unt gala ir basliais...
Varkalienė, piktai murmėda- 

vėl uždega šviesą, paskutinis prasi- 
pro duris muzikantas atsisėda 

ir, ligi pačiam galui ištempda
mas dumplių kampeliukais tviskančią 
armoniką, užbaigia:

Cit, susiedai, nėr ko pykt, —
Reikia dažnai susitikt!...
Po tų žodžių viskas aptyla, ir Ignotas 

pastebi, kad Besąsparis nėra jau 
kokiu nori pasirodyti. Jis 

permeta trobą savo didelėmis, 
’usiomis akimis, šniūkšteli 

s bajoriškomis šnervėmis, paglo- 
šiaųrą ūsų šniūrelį ir sėdėdamas nu-

Kada 
ma, vėl

žvaliaia

silenkia
Prašom dovanot! Subatvakariš. 

kit pavakaruotų jauniem žmo-
nem

arkalienė atneša šviestuvėlį ant sta- 
garsiai atsidūsta ir, lyg pati sau, be-

jausmiu, mediniu balsu pasako:
— Duok, dieve, dvasią šventą!..
Tada iš kitų tarpo prasistumia nema

tytas Ignotui puošeika. Besąsparis užlei
džia jam vietą šalia savęs ir ima prašyti 
Varkalienė: v

■— Kas jau čia? Ar adventas, ar ga
vėnia? Treti metai kaip pasnikas! Jau 
gi pirmas toks suėjimas! Jau tą pirmą 
sykį prabočytum, gaspadin!...

Žvilgtelėjusi į vyrą, šeimininkė nieko 
neatsako. Ignotas taip pat nepasiskubi
na nei prašyti, kad pasiliktų, nei varyti 
nekviestuosius.

O puošeika tuoj išsitraukia papirosus 
ir ima jais vaišinti visus, pradėdamas 
nuo Ignoto:

— Gal rūkystat, tamsta?...
Ignotas atsisako.
— O kas čia per povas toksai? — pro- 

garsiu paklausia jis Deksnio.
— Graužiniukas, Kajetonas, brač, — 

sušnypščia Deksnys: — Nekinčiu, kaip 
šunies...

O Kajetpnas, linguodamas koją, jau 
įsivaro pasakoti apie Kaukazo įžymy
bes, tarsi tęsdamas pasikalbėjimą su Be- 
sąspariu.

— Vandenį tai už didelius pinigus par
davinėja, — labai karšta! Užeini ducha- 
nan, — kaip ledaunėn! čia šešlykus 
čirškiną, čia vyną iš bačkos tekina... Vi
si šaukia, klykia, baraboną muša, del
nais ploja, kaip čigonų veselijoj!... Lez
ginką šoka... Geriausias vynas tai tas 
kakitinskis, raudonas, — vieni bajorai 
gerdavo... Visą bačką išgėrėm, kaip ka- 
mandyrius rinko... Tik užėjo vienu metu 
rinkt vadai, — pulkam vadus renka, ba- 
taljonam renka, kuopom renka!... Išeinu 
iš štabo, stovi kareiviai. Susigrūdę gal
vas, kuždąs. Aš artyn, tai du tokie kadgi 
puls prie manęs, kad stvers už kinkų, — 
man jau ir šalta pasdarė! O čia ir dau
giau stveria, — manau, sudraskys! Ėgi 
jie tik išmetė, išmetė aukštyn ant ran
kų, pasupiojo ir jau: ‘/Vadas! Išrinktas, 
vadinama!” Vot kaip! Taigi, ir čia taip 
bus. Padėkim, — išeina vokiečiai, taigi 
reikės gi vis kokia milicija, ar kas, tenai 
tvert! — ir jis visai netikėtai mirkteli 
Ignotui ir perveda žvilgsnį.į jo žmoną ir 
Karusę.

— Tai tu, sakais, išrinktas buvai? — 
niūriai paklausia Ignotas.

— A kaipgi, išrinktas.
— O tu... — Ignotas nudelsia valandė

lę, paskui prideda. — Kokios partijos 
rinktas?

— Be partijų, be partijų ašei! — Tuoj 
išsigina Kajetonas ir paaiškina. —Per 
tai ir išrinko, kad bepartyvis buvau: nei 
po tais, nei po šitais! Aš su žmonėm vi
sada, aš — demokratas.

Vos išgirdęs tą žėdį, Deksnys pašoka 
ant kojų ir ima plūsti:
'— Aš tave tokį dimakratą kruviną 

matau! Jisai, mat, su žmonėm! O su že
me kaip bus?

Su didžiausia pagieža jis išdeda viską 
— ir apie “penktadalį žemės priedo” 
valakininkams, ir apie draugystę su vo
kiečiu, ir apie pribuišėlių niekinimą,. — 
puola ir Besąsparį’, net ir Laužadžio ir 
Graužinio vardų nepalieka ramybėje.

Kyla triukšmas, kokio dar Ignotas ne
matė savo namuose po sugrįžimo iš miš- 
' ko.

Priemenėje rėkauja paaugliai: griūda
mi iš trobos, vakarotojai spauste iš
spaudžia juos visus į kiemą. Tuoj suloja 
šunes, suklinka vaikai.

Deksnys, atgavęs kvapą, apsidairo ū- 
mai ištuštėjūsioje troboje, atsisėda ir 
jau žiojasi įsikąsti pypkės kandiklį, kai 
po langu staiga sužviegia armonika, 
kimūs, išrėkti balsai užtraukia:

— Cit, susiedai, nėr ko pykt:
Reikia dažnai susitikt!
— Reikia reikia, kaip nereikia: 
Tūriam pačiu, tūriam vaikus!...

Ir užuot kandęs pypkę, Deksnys iške
lia ją ir duria lango pusėn, atsigrįžęs į 
Ignotą: ’ L

— Girdi, kavol? Grasina!
Ignotas tik papučia ūsą. •;
— Nieko, mes ir ne pėsti!.. ĮPažiūęės- 

ma, kaip tas šlubis šoks....
i . /(Bus daugiau) į

ir

ŽINIOS IS LIETUVOS
Mokslininkų Darbai

VILNIUS, bal. 30 d.—Lietu
vos TSR Mokslų akademijoje 
ir jos institutuose buvo nema
ža pažymėtinų įvykių, I 

žemės ūkio instituto veteri
narijos stoties direktorius Ra
lys atidavė spausdinti leidinį, 
pavadintą “Kiaulių raudonli
gė.” Tai'p pat užbaigtas reng
ti spaudai jaun. mokslinio 
bendradarbio Lukoševičiaus 
darbas “Pašarų bazės organi
zavimas kolūkyje.”

Geografijos ir geologijos 
instituto mokslinis darbuoto
jas geografijos mokslų kan
didatas Čepui y tė sugrįžo iš 
kelionės po pietų-rytų Lietu
vą. Ji čia rinko' medžiagą 
ruošiamam apžvalginiam res
publikos paviršiaus formų že
mėlapiui. Netrukus Čepulytė 
išvyks į šiaurinę Lietuvos da
lį. Iš viso ji numačiusi, rink
dama žemėlapiui medžiagą, 
šiais metais nukeliauti po res
publiką apie 8,000 km.

Įdomūs darbai vykdomi 
Chemijos institute. Moksliniai 
darbuotojai pradėjo tirti dur
pių pavyzdžius, kuriuos šio
mis dienomis atvežė iš Ku
piškio apskrities durpynų 
Kriaučiūno v a d ov a u j a m a 
mokslinė ekspedicija. Tyri
mas daromas siekiant nusta
tyti tokią durpių rūšį, kuri 
duotų aukščiausio kaloringu
mo dujas, šios dujos bus pa
naudojamos respublikos mies
tams gazifikuoti. Tyrimo dar
bai vykdomi specialioje nau
jausiais įrengimais aprūpinto
je laboratorijoje.

Instituto bendradarbis Bla
žys bando naują odos gerba- 
vimo būdą, kuris trečdaliu su
mažintų odos išdirbinio laiką. 
Blažys pradėjo pirmąjį žalios 
odos išdirbinio ciklą panaudo
jant naująjį ekstraktą.

kymai.”
Du kūrinius mokyklinio- am

žiaus vaikams spaudai įteikė 
poetas Matutis: tai dailinin
ko Jurkūno iliustruota poe
ma “Negriukas Džonis” ir 
dail. Tarabildionės iliustruo
tas eilėrąščių rinkinys “Vai
kai iš kolūkio.”

Požėlos vardo, “Pergalės,” 
“Raudonosios vėliavos” kolū
kiai jau įvykdė pavasarinių 
grūdinių kultūrų sėjos planą. 
Taip pat 
valsčiaus 
“Aušros” 
buvo tik
sėkla gerai įdirbtose 
tręštose dirvose.

Iz. Kurklietis.

baigė sėją Imbrado 
“Komjaunuolio” bei 
'-'kmukiai.
kondicino,

Sėjama 
beicuota 

ir pa-

Traktorininkų laimėjimai

TAURAGE, geg. 6 d.—Tau
ragės MTS traktorinė briga
da, vadovaujama Jono Matu
sevičiaus, garbingai Įvykdo 
prisiimtus Įsipareigojimus. Vi
si brigados vairuotojai virši
ja dienos užduotis, atidžiai 
seka darbų kokybę, taupo de
galus.

Geriausius darbo rezultatus 
pasiekė jaunas traktorininkas 
Kazys Mačiulis. Traktorium 
DT-54 jis kasdien suaria po 
12 hektarų. Vien tik ‘.‘Rau
donosios žvaigždės” kolūkyje 
•jis jau įdirbo daugiau kaip 
80 hektarų žemės ir sutaupė

• 200 kilogramų degalų

p la
ri ar-
pa- 

d vi
liai-

Pagal Visas
Agrotechnikos Taisykles

ŠIAULIAI, geg. 6 d.—Ap
skrities kolūkių laukuose 
čiu frontu vyksta laukų 
bai.. žiemkenčiai visur 
tręšti. Patręštas plotas 
gubai viršija pernykštį,
giamos sėti daugiametės žo
lės, sparčiai ariamas ir akėja
mas rudens arimas. 1.G0 kol
ūkių sėja vasarojų. Apsėti 
pirmieji 2,000 hektarų grūdi
nėmis kultūromis. čia sėja
ma pagal visas agrotechnikos 
taisykles: tinkamiausiuose sė
jomainos sklypuose, • veisline 
sėkla ir tik eiliniu būdu.

Moksline Konferencija 
Energetikos Klausimais

KAUNAS, bal. 28 d.—Kau
ne pasibaigė Technikos moks
lų be Geologijos ii’ geografi
jos institutų konferencija, 
energetiniais klausimais.

Pirmąją darbų . dieną vyr. 
j mokslinis bendradarbis inž. 
I V. Taujenis padayč prane
šimą apie Lietuvos TSR dur
pynų panaudojimą šilumi
nėms elektrinėms, Vyriausio
sios kuro valdybos prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
vyr. inžinierius V. Briedelis— 
apie mažųjų durpynų eksplo
atacijos mechanizaciją, Kau
no energetinio rajono vyr. 
inžinierius J. Linkaitis—-.apie 
darbą, panaudojant durpes 
Petrašiūnų elektrinėje, o 
j&un. mokslinis bendradarbis, 
J. Heleris — apie termofiką- 
cijos perspektyvas Lietuvos 
TSR miestuose.

Balandžio 28-tą dienią jaun. 
mokslinis bendradarbis L. 
Mingauda padarė praneši
mą apie Lietuvos TSR vėjo 
energijos išteklius, vyr. dėsty
tojas Macevičius — praneši
mą hidrologinių charakteristi
kų skaičiavimo klausimu Lie
tuvos TSR teritorijoje, jaun. 
mokslinis bendradarbis V. 

. Petruševičius — apie elektri
nio traktoriaus j^andudojimą 

ityrio 
L. Kaulakis :— apie 

ūkio elektrifikacijos 
įtampų parinkimą.

S. Tarvydas.

nio. traktoriaus nanaudojim 
mūsų respublikojp, poskyri 
vedėjas 
žemes 
tinklo

Literatūros Kūriniai

Vykdo' Įsipareigojimus
ZARASAI, geg. 6 d.-Ap

skrities kolūkiečiai, iškvietę į 
socialistinį lenktyhiavimą Ute
nos žemdirbius, atkakliai ko
voja dėl pergalės sėjos fron
te, dėl aukštų derlių išaugi- 
nimo. Antazavės valsčiaus 
“Tarybų Lietuvos,” Karolio

Nauji
VILNIUS, bal. 29 d. —Mū

sų rašytojai užbaigė sukurti 
ir įteikė Grožinės literatūros 
leidyklai išleisti eilę naujų li
teratūros veikalų.

Vienu iš stambiausių veika-' 
lų yra “Lietuvių poeziją” ru
sų kalba, šią antologiją, ku
rioje surinkti geriausi lietuvių 
poezijos kūriniai nuo Donelai
čio ligi šių dienų, paruošė 
Stalininės premijos laureatas 
P. Antokolskis ir A. Kliono- 
vas.

Naujų eilėraščių rinkinį “Iš 
rytų šalelės” spaudai įteikė 
poetė Valsiūnienė.

Rašytojas Sluckis užbaigė 
jaunimui skirtą knygą “Apsa-

Tarybų valdžios Lietuvoje su
sikūrimo dešimtmetį jis pasi
žadėjo sutikti sutaupęs 18% 
kuro ir 30 rub., sumažinęs 
kiekvienam hektarui traktori- ** 
nių darbų savikainą.

Traktorininkų brigadose 
vyksta gyvas lenktyniavimas 
Tarybų Lietuvos dešimtųjų 
metinių garbei. Traktoriai 
dirba dienomis ir naktimis. 
MTS jau įvykdė 70% pava
sario traktorinių darbų pla
no. Dirbama pagal valandinį 
grafiką. K. Valaitis.

Pagal Valandini Grafiką

ALYTUS, geg. 4 d.—Alo
vės MTS traktorininkai gyvai 
atsiliepė į Lietuvos KP Cen
tro Komiteto kreipimąsi. MTS 
traktorines brigados prisiėmė 
Įsipareigojimą sutaupyti 15% 
kuro ir kiekvienam hektarui 
sumažinti darbų savikainą 25 
rub.

Traktorininkai prisiėmė in
dividualius įsipareigojimus. 
Traktorininkas J. Kazlauskas 
jau įvykdė 1 f/o pavasario dar
bų normos. Jis dirba Alovės 
valsčiaus “Spalio” ir “Gogu-. Baigta statyti mūrinė kiauli- 
žės Pirmosios” kolūkiuose. | dė. E. Skibarka.

RASEINIAI, geg. 4 d.— 
Raseinių valsčiuje daug kol
ūkių pradėjo statybą naujose 
gyvenvietėse. “Gegužės Pir
mosios” kolūkio statybininkų 
brigada jau pastatė tris dide
lius sandėlius grūdams. Taip 
pat pastatytos dvi daržinės ir 
perkelti j gyvenvietę penkių 
kolūkiečių gyvenamieji namai. • 

' V -k *1 . • i 1 « •

Rusai j Laisvės Pikniką 
I liepos - July 2 d.

ELIZABETH, N. J. Organizuoja busą į Laisvės pik
niką. Busas išeis nuo Kliuho: 408 Court St. 12-tą valan
dą dieną. Kelionė $1.50 į abi pusi.

Tuojau užsiregistruokite važiavimui į pikniką pas šiuos 
asmenis: P-. Taras, ir C. čiurlis. Taipgi galite užsiregist
ruoti Kliube, pas šiaulį.

Elizabetiečiai turėsime bendrų užkandžių ir parke tu
rėsime savo stalą. Bukite užtikrinti, jog pasivaišinsime 
gražiai.

PHILADELPHIA, PA. Važiuosim busu į Laisvės pik
niką, Brooklyne. Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubas 
samdosi busą važiuoti į dienraščio Laisvės pikniką, įvyk
siantį liepos (July) 2-rą, Brooklyne. Prašome įsigyti ti- 
kietus iš anksto, sekamose vietose:

Mrs. Tureikienė, 143 Pierce St., DE 4-4026.
Mrs. Merkienė, 5208 N. Warnock. GL 5-3646.
Mrs. Mattis, 6067 Upland. SA 7-3496.
Mrs. žalnieraitienė, 1009 Jackson St. HO 8-7226.

CLIFFSIDE, N. J.—Busas išvažiuos lygiai 12:30 popiet 
nuo Steponavičiaus namo, 346 Palisade Ave.

Dėl važiavimo būtinai praneškit iš anksto bent prieš 1 
d. liepos. Patelefonuokit A. Bakūnienei: Cliffside 
6-0932R.

DIENRAŠČIO

LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY 
1950 .

Prasidės 1-mą valandį po pietų
____ ;_______ ___ ;_ ___ £___ i____

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avcs.

Maspeth, L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandų 
po pietų

75 centai, 
taksai 

įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Nepamirškitc pakviesti į šį pikniką savo draugus ir kaimynus, 
į pikniką, jie bus jums dėkingi už pakvietimą. Nes jie čia turės sau 

.lonaus pasitenkinimo. Laikas jau trumpas, tad rengkitės patys ir 
kite kitiems, kad jau laikas viskuom apsirūpinti piknikui. Norime 
ir tą, kad piknikas įvyksta didžiosios Liepos 4-tos šventės savaitėje. Po 
įtiko nebus dįrbama. Puiki proga poilsiui. . PIKNIKO

m malo- 
primin- 

prijninti

KOMISIJA

4 pusi.-—Laisve
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LOWELL. MASS
Laisvei;

patalpas.
yra labai

parama dienraščiui 
v mūsų piknikai;

LLD jubiliejus.
Klubas gerina savo

Dienraštis Laisvė
populiarus ir lietuviškos liau
dies už vis labiausia mylimas 
laikraštis. '

Kaip toks — visuomet gi
nantis pažangių žmonių rei
kalus—privalo vsuomet stovė
ti ant tvirto finansinio pama
to. Nes Laisvės skaitytojai 
yra sąmoningi savo reikalų 
gynėjai ir rėmėjai. kuomet 
parama yra reikalinga.

Prisipažinsiu, kad aš esu 
vienas iš tų biedniausių Lais
vės

Vajus turi baigtis su La
bor Day. Bet ve, aš pastebė
jau birželio 21 Laisvėj, jog 
yra sukelta tik $1,882; o dar 
reikia $8,118. Mane tas la
bai palietė, kad aš dar nei 
trupučiuku neprisidėjau. O 
jeigu tokių bus daug, tai kaip 
gi tas fondas susikels? 
nau sau. 
ko jo dėl 
giau, jie 
prisidėsiu

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 35-kių metų sukakties 
jubiliejus, kuris eina visus 
šiuos 1950-tus motus, gali bū
ti labai pasekmingas, jei vi
sos kolonijos atatinkamai pa
sidarbuos, ir jei mūsų visa 
vasarinu veikla, — visi vasa
riniai parengimai, piknikai, 
išvažiavimhi ir kitokie paulio- 
jimaj bus surišti su jubilie-

joj lygaus nėra, gros sma
giausias lietuviškas polkas ir 
amerikoniška s m e 1 o d i. j a s.

tau 
tos 
b a 
vės

skaitytojų, kadangi jau 
metai, kai invalidu vaikš-

medinėmis kojomis, ir
pačios įgytos tik su pagul
tų pačių geraširdžių La iš
skaitytoj ų.

Esant tokioj padėtyj, man 
be galo skaudu, kad aš neiš
galiu taip padaryti, kaip ki
ti— kurie skiria bent savai
tės uždarbį Laisvės didžiajam nieko,

Kiti skiria draugą Paulenką ir savo par 
eiginę dalį jam priduokite.

Ma- 
suau- 

kojų—ir biskį dau- 
man atleis, jei aš 
del sukūlimo

vei virš minėtos sumos.

Sutikau draugą Stasį 
lenką ir jam įteikiau 
Mat, draugas Pan lenk a 
buojasi

uos progos bus bandyta 
ti naujų narių i LLD.

Tokiuose dideliuose, 
tautiniuose piknikuose,

gau-

Pau-
ir

draugas
dėl Laisvės mūsų ko- 

jau kelimus
draugai aukojo po $10.
labai 
draugai, nesekite manęs, bet 
pasekite tuos, kurie prie vie-, 
nos paikutės pastato nolį ir, 

Jei mes Low-.I 
pasidarbuosime, !

brangūs

šiemet, i kuriuos suvažiuoja 
įvairiu žmonių, kurių didžioji 
pusė dar nėra LLD nariais, 
galima daug sveikos medžia
gos surasti mūsų Draugijai.

Jaučiama, jog šiemet liepos 
2 Maynardo Laisves piknike

tašką — $10.
ellyj gerai
tai šimtinę sudarysime dien- 1 žara pa 

paramai. Nelaukite ! gančiais 
bot patys matykite 1 dys gra

tokių, kurie dar pirmą kartą 
dalyvaus pažangiųjų žmonių 
parengime.

Laisvės redaktorius R. Mi
nkys prakalbą ne
klausimais, chorai pil- 
ią (laimi programą,

■o Al Stevens puikusis orkes
tras, kuriam Naujojoj Anglį-

$10,000 fondui, 
po $10. Labai puiku!

DUJISTSIS&PIKNIKAS
Paramai Dieoraso©

Visi rylai rengkites į savo dienraščio

ši didžioji iškilme bus

ARARAT CAMS®
Vose Pond

o

kuo geriausių

Liepos» JuIy S SekmadieB^

ROJUS MIZARA
Laisvės redaktorius sakys svarbių 

prakalbų šiame piknike.

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvairumų, daly
vaus chorai, mažesnes grupes ir paskiri asmenys. Iš anksto rengkites jame 
dalyvauti. Turėsite malonumo pasimatyti su daugeliu seniai matytų ii4 įsi
gysite naujų pažinčių.

Pavilion
Maynard, Mass

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasistengtikite įsi
gyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose.

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš daugelio koloni
jų gaspadines pasirūpina prigaminti ir atvežti į piknikų 
valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių 
jos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti šioje 
kilmėje ir tuomi finansiniai paremti dienraštį Laisvę

prganizaci 
gražioje iš

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Klubas gerokai, padidino že
mutinę patalpą, kurioje ran
dasi baras. Kontraktorium to 
darbo yra Jonas Gicevičius iš 
Bedford, Mass. Klubas pui
kiai atrodys, kuomet darbas 
bus užbaigtas. Klubas: 14

Žukauskai (bostoniečiai) be
ne pirmutiniai buvęs atsilan
kę pas mus į padidintą klubą.

Alfonsas iš Lynu,

ir mus atlanko. Da-

cevičiaus gerą darbą, nors 
darbas dar nebaigtas.

Kiti geri mūsų svečiai, tai 
J. Narankevičius su žmona ir 
sūnus 
Mass, 
žino j a
bar mūsų klubas, kuomet jis 
daug pagerintas, visiems ge
riau patinka. Malonu girdėti 
gerus k o m pi i m e n tu s.

Dabar tikimės 
daugiau malonių 
ti. Ypač daug

Laisves

J. M.

daugiau ir 
svečių turė- 
svečių, griž-

K arsenas.

Chicagoje įsikūrė taikai 
sinti komitetas

Visoje Amerikoje eina rin- Kaip Padės Toliau 
k imas parašų 
rezoliucija, kurią 
rinkime priėmė

po Stockholmo 
savo susi- 
Pasau linio

Toji

«

išrinko pažangius

kai gales geriau veikti, ir iš 
visko matyti, kad grįžta tas 
kovingumas, kuris pradžioje 
unijos steigimo matėsi plieno 
darbininkuose. Plieninis.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO 
Bus Lietuvių Stalas 

Clcvclando Darbininkų piknike, ku
ris įvyks liepos 4, West Side Vete
rans piknikų darže, 2137 Ridgewood 
Dr., tarpe Broadview ir States Rd’s, 
bus lietuvių stalas su tikrais lietu
viškais valgiais. Bus net ir krupni
ko. Tai taip ir lietuviai praleisime 
4-tą dieną liepos kartu su kilų tau
tų žmonėmis.

Kurie važiuosite gatvekariais, pa
imkite iš miesto W. 25th - State Rd. 
gatvekarį ir juomi važiuosite iki ga
lo linijos, o nuo čia, persimainę ant 
Slate Rd. buso, važiuokite iki Rid
gewood Dr. Nuo čia bus parūpinta 
transportacija iki piknikui. — Stalo 
Re n gėjos. (123-124)

Gary, hid.
Plieno Darbininkų Lekai ai 
Apsivalė nuo Dešiniųjų

Du didžiausi Plieno Darbi
ninkų Unijos lokalai rinkdami 
valdybas apvalė lokalus nuo 
dešiniųjų Philip Murray šali
ninkų ir
unijistus jų vietoje. •. Pasiliko 
keli dešinieji menkesnėse 
pareigose.

Youngstown Sheet Local 
1011 išrinko visus pažangiuo
sius, išskyrus tris, kurie gavo 
menkesnes vietas. Pirmu kar
tu nuo 1938 metų, kada dar 
plieno darbininkų unijoj ne
buvo tokių pasiskirstymų, į 
valdybą išrinkta negrų. In
land Steel Local 1010 taipgi 
išrinko visus pažangiuosius, 
išskyrus užrašų raštininką ir i 
d n trustistus. J valdybą šio 
lokalo išrinkti seni unijistai, 
kurie daug veikė, kad įstei
gus plieno darbininkų uniją, 
šiame lokale yra ir Niek Mi- 
gas, kuris Bostone konvenci
joj pakritikavo Philip Mur
ray ir už tai gavo į kailį. Jis 
kaltino Murray nekovojime 
už didesnes algas ir geresnes

MONTELLO, MASS.
Piknikas Liet. 'Į'autiško Namo 

Parko, prie Winter St. ir Keswick 
Rd., įvyks liepos (July) 2 d., pirmą 
valandą dieną. Art Masson orkes
tras, muzikalč programa. Pelnas eis 
darbininkiškai spaudai ir Liet. Taut. 
Namo Knygynui atnaujinti laikraš
čius.

Liepos 4 vėl bus didelis piknikas, 
toje pačioje vietoje, Taut. Namo 
Parko. Pradžia 1 vai. dieną. Šo
kiams gros Art Masson orkestras. 
Pelnas eis vienam Liet. Taut. Namo 
valdybos sergančiam nariui. Jau 
apie dveji motai, kai jis negali dirb- 

! li. Į pikniką prašom vietinius ir ap- 
I linkinius dalyvauti. — Komitetas.

(121-123)

trokš- 
” til- 
1'0 Z O- 

k a i tyto-

\-,v k domusis komitetas, 
rezoliucija skamba:

“M.es reikalaujame besą
lyginiai uždrausti atominius 
ginklus, kaipo užpuolimo ir 
masinio žmonių žudymo 
įrankius; r e i k a 1 a u jame 
įsteigti griežtą tarptautinę 
kontrolę atominiams gin
klams, kad būtų įvykdytas i 
šis nutarimas.

“Mes laikysime kariniu j )1V.( 
kriminalistu tą valdžią, kuri | 
pirma pradės atominį ginklą ros PiRslp. ir surinko 1

Tai labai 
kaip norinti 

darbuoti gali surasti 
dus. Tas paprastas i 
priklijuotas prie ' laik 
įlipusios. blankos, bus dar 

nu Vakarų Europos, b rančų- j reikšmingesnis, nes parodys, 
zijos. Italijos, Anglijos, Skan- jštikro trokšta taikos 
dinavijos ir kitų-Europos ša-' Des Moines piliečiai, 
lių. Po rezoliucija * rašosi J tas laukia ir daug 
aukšti pareigūnai, kabinetų . atsiliepimu iš “Vilnies 
nariai, ministerial, kaip, pav., ; 
vyriausias ministeris Finland!-i 
joj. Dvasiškiai irgi neatsilio- J 
ka, parašai renkami bažnyti
niuose susirinkimuose.

Parašų rinkimas eis iki vi-i 
dūrio spalio mėnesio, kada iš 
visų šalių bus jiasiųsti į Ita
liją, kur įvyks Antras Pašau-į 
linis Taikos Kongresas.

Mes, amerikiečiai, esamo į 
pusėtinai atsilikę šiame dar-į 
be. Ėmė laiko mums išsiju-j 
dinti. Nuo dabar, reikia ti
kėtis, parašai plauks ne šim
tais ir tūkstančiais, bet de- 
sėtkais ir šimtais tūkstančių.

Chicagos Lietuviai įsteigė

Gyvenantieji

Komitetas tikisi gauti 
paramos šiame ,darbe ir 
liau gyvenančių taikos
tančių lietuvių. “Vilnyje 
Po kopija Stockholmo 
liucijos su prašymu s' 
jų parinkti parašų ir 
ti i “Vilnies” raštinę, 
atsiliepė iš Detroito 
čiant išpildyta blanką 
Dės Moines, Iowa, 
manusis Dos Mokios s

Iki šiol 
prisiun- 

ir iš

pen

t ii pusiu, i blankoj, paf 
įprastą įrašomos fiopic

naudoti prieš bet kurią

šišą Stockholmo rezoliuciją 
jau pasirašė virš 120,000,000 
vyrų ir moterų visame pasau- 

, įskaitant desėtkus milio- 
Vakarų Europos, Francu-

Antradienį, birželio 20 d., 
Chicagos pažangieji lietuviai, 
sušaukti i aktyvistu susirinki
mą, išrinko komitetą iš septy-

iki šiol parašų rnkimas nebu
vo visai apleistas lietuviuose, 
atskiri asmenys jau pasižy
mėjo tame, kaip, pav., jau
noji Remeikienė iš northsai- 
dės ir tūli kiti, tai nuo dabar 
parašų rinkimo veikla turės 
būti geriau sutvarkyta ir or
ganizuotai vedama. Komite
tas pirmam savo susirinkimo 
kitą savaitę išdirbs planus

Per visą 
surinkti

parašus.. puikus
pasi-

Komi to
li tokių

greit

i Vienas iš minėtų lokalų tu- 
i ri 1 5,000 “narių, antrasis 6,- 
' 000. Tikimasi, kad po pažan- 
'gia vadovybe plieno darbinin-

Du menesiai 
prabėga, tad neatidėliokime, 
manydami, kad “dar yra lai
ko.” Dirbkime kas dieną at- 

' liekamu laiku, visuomet turė
kime su savim blanką ir kur 
lil< sutikę žmogų paprašyki- 

iine, kad pasirašytu. Dėlei

pažadėjo
10,-

‘ Namu Savininkams
Mos namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus^ tai- 
' som stogus, gatavus ir kami- 
1 nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
1 kaip didelis ar mažas darbas, 
j Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

Tel. Ra 6-

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

£o. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

LIETUVIŠKA VALGYKLA

įsteigtas tam tikras sky- 
kuriame bus pranešta, 
parašų jau turime, kas 

stovi pirmoj vietoj parašų 
rinkime, rinkėjų patyrimai 

i kalbant su žmonėmis, ir tt. 
“The Labor Peace Confer
ence” skirią dovanas surin
kusioms tam tikrus skaitlius 
parašų . Apie tai plačiau ]»a- 
rašysime sekančiam praneši
me, įsteigus nuolatinį skyrių 
“Vilnyje.”

Komiteto Narė A. J.

rius,

Canberra, Australija. — 
/Australų valdžia davė Ang
lijai 30 bombanešių karui

XVJ MJU.IJ'/O Į > <. IL Ul/uCUUlO; į

kovojančius už savo šalies 
paliuosavhna nuo Anglijos.

UNION CAFE
387 Shcrmah Avė. N. . Hamilton, Ont.
Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turimo Kambarių Apsistojimui.
Savininkas CH. PAMPALAS

Telefonas: 46917
nm

MERCHANTVILLE, N. J

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!
BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 

galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 
Juozo Ragažinsko

Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).
Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J t

r

Centralinis taikos komitetas 
(“The Labor Peace Confer
ence”) Illinois valstijoj pasi
ngojo surinkti 500,000 parašų 
iki spalio mėnesio, 
šalį yra pašimota 
penkis milionus.

Li etų vi ų atstovas
vidurvakariuose surinkti 
000 parašų. Kad išpildžius
■tą pažadą, reikės didelio pa
sidarbavimo. Reikės daug
sparčiau dirbti, negu dirbome 
iki sieliai. Beje, iki šiol jau 
turime arti 200 parašų, nors 
darbas dar tik pradėtas, ir tik 1 
mažą skaičių rinkėjų turime.

Parašų surinkti greičiausiai 
galima, kur susirenka 
žmonių: piknikuose, 
zaįijų ' susirinkimuose, 
ežerą, parkuose ir tt.
galima surinkti trumpu laiku 
perėjus didelius apartmenti- 
nius namus, arba viešuosius 
projektus. Pasirašyti gali vi
si, ar jie bus piliečiai ar'nc- 
pjliečiai^ net ir maži vaikai 
gali rašytis, bile moka pasi
rašyti vardą.

Vakari jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsiranda voja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, menesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

J

į 4 CHARLES J. ROMAN
• •

mases 
organi-

Daug

J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

A. Z A VIS H
Barnegat, N. J.

)

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.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Birž. 30, 1950

w



Rytoj Prasidės Lietuvių Didžioji Savaitė;
Būkite Dalyviais ir Kvietėjais Kitų;

Per Mažai Teturime
Nakvyniy

i

KVIEČIAME PASILINKSMINTI LAISVĖS 
PIKNIKE, SUSIPAŽINTI SU SVEČIAIS 
IŠ VISOS DIDŽIOSIOS MŪSŲ ŠALIES!

STASYS KUZMICKAS 
Žymusis mainų srities barito
nas solistas iš Shenandoah, 
Pa., dainuok Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo šeimi
niame koncerte, 

auditorijoje.

SUE KAZOKYTĖ
Darbo dienomis profesijonalė 
slaugė, liuosvalandžiais dai- 
dos mylėtoja ir nuolat tebe
auganti dainoje, suteiks dai

nų LDS koncerte.

Kelrodis Auditorijon

Pradedant šeštadieniu, liepos (July) 1-ma, baigiant 
ketvirtadieniu, liepos 6-ta, į Richmond Hill bus suvykusi 
veik visų Amerikos lietuvių kolonijų atstovybė. Atvyks 
dalyvauti suvažiavimuose ir Laisvės piknike.

Kviečiame dienraščio Laisvės skaitytojus iškilmėse 
dalyvauti visose, ar bent tose,, kurios jums atrodo arti
miausios prie širdies. Svarbu patiems atvykti. Dar svar
biau būti ir mobilizatoriais visų didžiojo Brooklyno- 
New Yorko lietuvių. <

Padirbėkime! Tokios progos ne dažnai pasitaiko — 
seimai įvyksta kas dveji metai, tačiau jie ruošiami vis ki
tuose miestuose. Nėra žinios, kiek dar praeis metų iki 
sulauksime kitų seimų mūsų mieste, tad įdėkime visą, ką 
turime geriausio, šiems.
Lietuvių Literatūros Draugijos Suvažiavimas

Pradžia liepos 1-mą dieną, 1 vai. Užbaigiamoji sesi
ja sekmadienio rytą, liepos 2-rą, delegatų nustatysimu 
laiku. Viskas Liberty Auditorijoje. Nariai ii* prieteliai 
kviečiami pasiklausyti suvažiavimo eigos.

Laisvės Piknikas Liepos 2 Dieną, Maspethe
Vieta: Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth 

Avenues.
Pikniko programoje Aido Choras, vadovaujamas 

Jurgio Kazakevičiaus.
Svečiai iš Floridos ir Kalifornijos atskris lėktuvais; 

iš Philadelphijos, New Haven, Elizabeth, Cliffside atva
žiuos didžiuliais čarteriuotais busais. Iš Chicagos, De
troito, Clevelando, Pittsburgho, Shenandoah, Pittstono, 
Scrantono, Rochesterio, Binghamtono, Baltimorės, Hart
fordo ir daugybės kitų miestų atvažiuos desėtkais priva- 
tiškų auto ir kitomis priemonėmis.

LDS Seimas, Koncertas, Balius, Bankietas
Seimas ir visos jo pramogos įvyks Liberty Auditori

joje, kampas Atlantic Avė. ir 110th St., Richmond Hill, 
N. Y. Kelrodį rasite atskirai. Visais seimo vakarais gros 
Kazakevičiaus Orkestras.

AMELIA PAT YOUNG
Opera Intime trupės aktore- 
dainininkė, sopranas, dainuos 
operiniu ii* lietuviškų liaudies 
dainų LDS koncerte liepos 3- 

čią, auditorijoje.
c>

Dai’
I p-alinči

■ mažai užsiregistravo 
j galinčių priimti suvažiavimo 
svečius. Prašome pasiskubin
ti žsiregistruoti. Pašaukite 
VI inia 9-3692.

Didžiumai svečiu 
nakvyhįų pradedant liepos 1- 
mos vai<aru. Nedideliam bū
riui nakvynių reikės jau bir
želio 30-tą. Chicagiečiai ir, 
regis, tūli kiti atvyks penk
tadienį, nes kai kurie atsto
vaus savo draugijas Lietuvių 
Literatūros Draugijos suva
žiavime, įvyksiančiame Liber
ty Auditorijoje liepos 1-mą ir 
2-ros 
vynių 
2-ros 
niko 
vauti

reikės

rytą. Dar kitiems nak- 
reikės pradedant liepos 
vakarui, po Laisvės pik- 

pasiliksiantiems daly- 
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo Seime, kuris pra
sidės liepos 3-čią ir baigsis
6-tą.

Hamilton Eish, Naujosios 
, Dalybos laikais buvęs piliečių 
išbalsuotas laukan iš vadovy
bės politikoje, dabar pasisiū
lė būti repųblikonų kandida
tu į senatorius.

New York Central trauki
niui atėjus į Grand Central, 
vienas keleivis rastas miręs 
savo kompartmente.

< Atvykstantiems iš kitų mies
tų miestų verta adresą ir kel
rodį jau dabar įsidėti valizon, 
nes paskutinę minutę lengva 
užmiršti. Pasiekę miestą—

Klauskite kelio į Richmond 
Hill, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St.

Traukinj^is:
Iš miesto centro New Yorke 

(Manhattan) tinka bile ka
tra iš sekamų dviejų linijų:

BMT Jamaica traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti Tilth St. stotyje. Eiti 
du blokus iki Atlantic Avė.

Independent linijos Jamaica 
traukiniai gaunami po 6 Avė. 
ir po 8th Ave. ties 34th, 42nd, 
50th Sts. Išlipti stotyje Union 
Turnpike - Kew Gardens, iš
sipirkti transfėrą, žiūrėti ro
dyklių į Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Automobiliais:
Atvažiuojantiems iš vakarų 

per Holland Tunelį ar ferry, 
ieškoti Manhattan Bridge į 
Brooklyną, o čia ieškoli At
lantic

PIRMOJI SEIMO DIENA
Seimas prasidės liepos 3 d., 10 vai.- ryto. Vakarą į- 

vyks šaunus koncertas. Pradžia 8 vai. Programoje:
Aido Choras, vadovybėje Jurgio Kazakevičiaus, Syl

via Pužauskaitė prie piano.
Amelia Pat Young, sopranas.
Stasys Kuzmickas, baritonas, iš Shenandoah, Pa.
Sue Kazokytė, sopranas.
Frank Balevičius, pianistas, kompozitorius.

Po programos šokiai, pobūviai su delegatais ir šve
dais. Visais seimo vakarais gros Jurgio Kazekevičiaus 
Orkestras.

ANTROJI SEIMO DIENA
Liepos 4-tą nacionalė jaunimo konferencija, 10-tą 

valandą ryto.
Liepos 4-tos vakarą, 8 vai., šokiai ir įvairumai.

TREČIOJI SEIMO DIENA
Liepos 5-tą per dieną sesijos.
Liepos 5-tos vakarą bankietas ir šokiai. Įteikimas 

dovanų atsižymėjusiems LDS Jubiliejiniame Vajuje, ga
vusiems daugiausia naujų narių.

Liepos 6-tą — likusieji seimo darbai; grupių pasi
matymai ir 1.1, v

Avė. ir šauti iki UOth

Naujosios Anglijos va
por Whitestone Bridge, 

Interna- 
Exit 16,

žinoti
Belt Parkway 
tional Airport 
Lefferts Blvd.
Ave., įsukti po

Yra ir kitų
biskį trumpesnių už

i Susidūrė Laivai 
New Yorko Uosle

link 
iki 

iki Atlantic 
kaire.

kelių, gal net 
čia pa

duotus, bei kiti painesni, jų 
gerai nežinančiam. Ar.

Civil. Teisių Kongresas 
Šaukia Stabdyti Karą

Šaukime į masinį mitingą 
(birželio 28-tos vakarą), ruoš- 

* tą reikalauti išlaisvinti poli
tiniu^ kalinius ir 
laisves, 
Teisių Kongresas 
šūkiu paskelbė:

“Sustabdykite J. 
venciją Korėjon! 
kia fašizmą namie! 
šiandien į Madison Square 
Gardeną už taiką, už civili-’ 
nes teises, už laisvę įkalin
tiems taikos kovotojams!”

Amerikos
atsteigti 
Civilinių 

vyriausiu

V. Inter-
Karas reiš-

Ateikite

VIS UŽ AUTOMOBILIO 
BENAMYSTĘ

Pamatęs policistą užkabi
nant ant jo auto tikietą už 
“parking,” bronxietis Frank 
Manzino užprotestavo. žo
dis po žodžio atėjo jiems tal
kon kumštis, čebatas, revoj- 
verio kulbė ir kulka. O pas
kiausia areštuotas auto savi
ninkas, jo brolis, tėvas 
kaimynas.

ir

nuo
mo-

Teisėjas paliuosavo 
bausmės Mrs. Ellis, jauną 
teriškę, kuri už mokestį eida
vo pabūti su svetimais vyrais, 
kad norinčių persiskirti porų 
sekliai juos "užtiktų” ir taip 
palengvintų gauti divorsą.

Išleistas iš proto ligoniams 
įstaigos Raymond LaBua ta
po policisto nušautas North 
Bellmore, L. T. Policistas sa
ko, kad LaBua jį užatakavo 
su peiliu.

Arverne, L. L, ateinantį mė
nesį atidarys sveikatos centrą 
prie 67th St. ir Rockaway 
Beach Blvd.

Aštuoniolika tūkstančių new- 
yorkiečių buvo susirinkę į 
Gardeną reikalauti ištraukti 
mūsų karines jėgas iš Korė
jos ir išlaisvinti mūsų šalies 
politinius kalinius.

Dar Tebestokuoja 
Gyvenimui Pastatų

Unijų ir veteranų organize/-* 
ei jų statomam Clerview Gar
dens projektui, kuriame bus 
2,000 apartmentų, pirmiausia 
proga aplikacijoms paduoti 
įteikta 3,500. Projektas sta
tomas Whitestone, Queens. 
Nuoma nustatyta $14.75 už 
kambarį .

Pašalpos gaunančiųjų skai
čius New Yorko valstijoje ba
landžio ir gegužės mėnesiai^ 
biskelį numažėjo, kaip skel
bia valstijinio koSnisijonie* 
riaus raportas. Pirmiau per 
19 menesių vis daugėjo.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NARMAI 

WOODHAVENE
Visi turi tuščius kambarius

2 šeimų, 
kambarių, 
blokas nuo_____ v ___

4 šeimų, mūrinis, baksimai kam
bariai, parkaid grindys, garu apšil
domas, driveway, detached.

6 šeimų, mūrinis,’ detached, bak
simai kambariai, driveway, aliejum 
apšildomas, naujai sudėtas plumb- > 
ing.

2 šeimų, 11 baksinių kambarių, 
išfornišiuotas skiepas, aliejum ap
šildomas, garadžius.

Visi namai arti subway. Turime < 
ir daugiau namų visose dalyse mie
sto. senesnių ir visai naujų.

B. ZINIS
Telefonas REpublic 9-1506

mūrinis, 11 baksinių 
šonuose langai, vienas 
subway $8,250.

TONY’S

Matthew A
BUVUS LIKERIO, VYNO ar ALAUS

(Buyauškas)

GERIAUSIS TELEVISION

MArkct 2-5172

REAL ESTATE
Patarnavimas pasORMAN ž MICHELSON

GRILLBAR

111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

taiką. Bėgiu vienos savaitės 
trys tūkstančiai New Yorko 
uosto marininkų pasirašė rei
kalavimą taikos.

Pranešimas
LDS 1 KP. NARIU ATYDAI

Kuopos 
lij būti 4 
komitetas 
tainę (ga 
kambarį),
mokėti, kad nesuaispenduotumėt, 
galėsite' pasimokė!i. Neužmirškite.

Prot. sekret torius. (122-124)

susirinkimas, kuris turė- 
dieną liepos, neįvyks. Bet 
ateis j I...A.P. Kliubo sve- 

j kurj mažesnį kliubo 
Taigi, kuriem reikia pasi-

Marinin kystės Virėjų ir

Bronxe atidarytas, naujasis 
projektas — Sedgwick Hous
es.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-G868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

LDS 1 KP. DELEGATAMS
Išrinktieji delegatais j LDS Seimą, 

kurie nebuvote praėjusiame kuopos 
susirinkime, kuomet, buvo jteiktnfe- 
jami mandatai, įsilėmykitc seimo 
laiką (liepos 3-čią, 10 vai. ryto) ir 
pribūkite, mandatus priduosiu seime.

Prot.4 sekretorius. (122-123)

REPUBLIC

JURGIS KAZAKEVIČIUS 
Jo vadovaujamas Aido Cho
ras dainuos Laisves piknike 
liepos 2-rą, Maspethe, ir LDS 
šeiminiame koncerte liepos 3- 

čios vakarą, Liberty 
Auditorijoje.

INSURANCE
IR

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Marininkai Pageidauja 
Taikos

Atplaukiantis danų prekinis 
laivas ir išplaukiantis iš New|Stewardų Unijos lokalas vion- 
Yorko liuksusinis ekskursam' balsiai pasisakė darbuotis už 
tų laivas Excalibur susidūrė 

'apie už pusės mylios nuo 
Į kranto ties Brooklyno prie
plaukomis.

American Export linijos lai
vui Excalibur praardyta šo
nas ir danų laivas apžalotas. 
Excaliburo 114 keleivių, tikė
jęsi vidurvasario 43 dienas 
praleisti keliaudami po vidur- 
žeminę sritį, turėjo sugrįžti 
atgal ir laukti pataisų arba 
ieškotis kitų laivų.

Keleiviai buvo pusėtinai iš
sigandę ir ne veltui. Laivo 
įgula sako, kad jeigu nelaimė 
būtų ištikusi toli nuo krašto, 
nebūtų buvę greitos pagalbos, 
laivas galėjo nuskęsti

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c.
iš 7-ių patrovų i

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas; EVergreen 4-8174

•06*

•06*

TELEPHONE

3TAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-3631

*06*

*06*

Trys ginkluoti jauni vyrai 
vidurdienį atėjo į Montauk 
Book Manufacturing Co. raš
tinę prie Lafayette St., New 
Yorke, uždarė du savininkus 
ir raštininkę moterų kambary
je, patys saugiai išėjo nešini 

,$7,000 algų pinigų.

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamnotojas) 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pęnkt., Birž 195Q




