
Mūsų reikalai ir atsakomy
bė.

Jaunieji vyrai ir moterys.
Puikiausia Dirva.
Mūsų trečioji karta.
Lietuvybės židiniai.

Rašo A. BIMBA

šiemet Liepos Ketvirtąją
praleidome nepaprastai. Per 
visą diena ir ilgą vakaro teko 
išbūti Kultūriniam Centre. 
Buvau tik stebėtoju. šian
dien galva kupina Įvairiausių 
minčių. Vieną kitą jų noriu 
patiekti mūsų kantriems skai
tytojams.

Antradieni Įvyko taip va
dinamoji LDS seimo jaunimo 
konferencija. Buvo dvi sesi
jos. Jauni vyrai ir motčrys 
pirmininkavo. sekretoriavo, 
darė pranešimus, sakė pra
kalbas, diskusavo .iškeltus 
klausimus.

Tai mūsų vaikai, tai mūsų 
antroji karta. Tokių jaunų, 
lietuvių ir lietuvaičiu Lietuvių 
Darbininku Susivienijimas tu
ri arti trijų tūkstančių. Ti
krai nepaprasta, tikrai gražu. 
LDS turi kuo džiaugtis ir di
džiuotis.

Kas šiems mūsų čia gi
musioms ir augusiems vyrams 
ir moterims rūpi ?

Jiems rūpi viskas, kas pri
valo rūpėti protaujantiems 
žmonėms. Jiems rūpi LDS, 
jiems rūni visi Amerikos lie
tuviai. .jiems rūpi lietuvybės 
reikalai Amerikoje, jiems rū
pi lietuviška spauda, toje 
spaudoje angliški skyriai ir tt.

Pagaliau... pagaliau dau
geliui jų jau rūpi ju pačių 
vaikai. Amerikos lietuvių 
trečioji karta! Jie nori, kad 
ir jų vaikuose būtų pasėtas 
lietuvybės diegas. Jie nori, 
kad jų vaikai didžiuotųsi savo 
tautine kilme, kad jie mylėtu 
ne tik savo tėvus, bet taip pat 
ir “grandpas” ir “grandmas.”

★
Tr malonu man buvo per

ištisa diena • dideliam kar^ty- 
ię sėdėti salėjo ir sekti jų dis
kusijas, jo pokalbius, jų jau
nuoliška entuziazmą. Prisi
minė man. kad itJ mes tokiais 
buvomb prieš norą trejetą de- 
sėtkų metu. Viskas buvo ga
lima; milžiniški darbai buvo 
nesunkūs, didžiausi sunkumai 
nie.ko nereiškė. Taip dabar 
jie, mūsų antro i i karta, jau-

7 . • 4ni vyrai ir motervs, siekia 
kalnus nuversti, visą žemę 
paiudinti.

Gerai, puiku ’
' Mūsų atsakomybė jums pa

dėti, jūsų atsakomvbė pradėt 
imti ant savo pečių daugiau 
pareigų dėl mūsų organizaci
jų ir spaudos išlaikymo.

★
* Sėdžiu aš. klausausi disku
sijų ir galvoju: Štai kur der
lingiausia dirva Lietuvių Dar
bininku ’Susivieniiimui- augti.
Juk tokio lietuviško jaunimo, 
tokių čia gimusiu ir augusių 
lietuviu pilna kiekvienoje ko
lonijoje. LDS jau turi J gerą 
programą čiagimiams organi
zuoti, jau turi dvidešimties 
metų patyrimo. Kas svar
biausia: LDS jau turi nebe 
šimtus, bet tūkstančius tokių 
vyrų ir moterų sav0 eilėse! 
Jau turi prasilavinusių, labai
gabiu ir labai išmintingų kal
bėtojų, organizatorių, švietė
jų.

Tiktai duokime jiems dar
bo. Tik tegu jie dirba,! O 
jiems darbo yra, o jie dirbs, 
aš žinau, aš tikiu, po šio sei
mo !

Ju teisybė, kai jie sako, kad 
reikia generalinio organizato
riaus. Jų tiesa, kai jie nori 
daugiau vietos “Tiesoje” an
gliškam skyriui.; Tegu būna 
vieną pusė laikraščio lietuviš
kai, kita — angliškai. Fair 
and square!

Taip pat, jie sakė, LDS tu

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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Šiauriniai korėjiečiai 
smarkiai žygiuoja pirmyn 

j prieš amerikonus
Išdaužė jankių artileriją; 
gręsia naujais apsupimais

J
I ------------------?-----------------------------------

Taejon, Korėja. — Šiau- nepaisant lietaus, nuolat 
viniai korėjiečiai su 40 ru-,žygiavo pirmyn-., Atakomis 
siškų tankų sutriuškino i iš rytinio šono dabar jie 
.amerikinės artilerijos lini - gręsia atkirsti dar daugiau 
ją už keliolikos mylių į pie- amerikonų.
tus nuo šiauriečių užimto šiauriečiai per dieną nu- 
|Suwono ir privertė ameri --maršavo apie 20 mylių 
konus toliau atgal pasi- pirmyn ir užėmė pozicijas 
traukti, kaip pranešė Asso- už 48 mylių į pietus nuo 

i dated Press ketvirtadieni. Suwono.
Amerikonai sudaužė 7 tan- Amerikiniai oficieriai sa-
kus, bet kiti tankai smar- 
kiai grūrrtėsi pirmyn. Kar
tu su tankais veikė ir siau
bimai. pėstininkai.

Traukdamiesi atgal, ame
rikonai paliko tam tikrą 
skaičių sužeistų saviškių.

(Neoficialiai pranešama, 
kad šiauriniai korėjiečiai 

Itą dieną užmušė 100 ameri- 
konų ir suėmė 150.)

Šiaurinės Korėjos armija 
atkirto priekinius Ameri
kos kariuomenės junginius. 
(Pietinės Korėjos kareiviai 
galvatrūkčiaįs bėga atgal.

Šiauriniai ~) korėjiečiai,

Šiauriečiai nuskandinę 
2 jankių šarvuočius

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos radijas pranešė, 
jog kariniai jos laivai nus
kandino du Amerikos šar
vuotlaivius.

(Amerikonai tatai užgin
čija.)

Tas pat radijas sakė,'kad 
šiauriniai korėjiečiai išlai - 
pino savo kariuomenės jun
ginius į rytinį Pietų Korė
jos krantą netoli Pusan 
uosto. Amerikonai per tą 
uostą gabena savo karei
vius ir ginklus prieš šįau - 
riečius.

(Associated Press rašo, 
kad jeigu šiauriečiai išlipo
ten krantan, tai gali per - 
kirsti geležinkeli, kuriuom 
amerikiečiai veža savo ka
riuomenę į mūšių frontą.)

NUŠAUTAS SICILIJOS 
BANDITŲ VADAS

Roma. — Italijos polici
ja, pagaliaus, užklupo ir 
nu(šovė • garsųjį Sicilijos 
banditu-nlėšikų vadą Salva
tore Giuliano. Jo šaika bu
vo nužudžius daugiau kaip 
100 žmonių.

ri smarkiai susirūpinti “teen
agers,” mūsų antrosios kartos 
vaikais, štai ir šiame sąskri- 
dyje patys veikliausi ir gy
viausi dalyviai buvo jauni tė
vas ir motina, kurie gražiai 
augina sūnelį ir dukrelę.

Čia pat dalyvauja geras 
pustuzinis jaunuolių, tarpe 10 
ir 17 metų amžiaus. Jie ka
žin kaip jaučiasi “išvietin- 
tais.” Niekas apie juos nekal
ba seime, mažai kada juos 
prisimena organe “Tiesoje.” 
Tas reikia pataisyti. Taip ne
beturi būti. Taip pasakė ši 
Liepos Ketvirtosios jaunų vy
li] ir motetų konferencija.
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LDS 9-taSIS Seimas Į Jaunuoliai surinko 100,000
pasibaigė

Richmond Hill, N.
Liepos 5 dieną baigėsi LDS,' 
9-tasis Seimas, kurio sesi
jos tęsėsi Liberty Audito 
rijoje. Seimas pakeitė kai 
kuriuos punktus LDS kons
titucijoje, priėmė -vieną 
naują; jis išrinko pastovius 
komitetus, kurie veiks iki 
kito seimo. < k

Sekamasis, 1 O-tas LDS u 7 /

Y. -M.Seimas ivvks 1952
Detroite.

Trečiadienio vakarą toje

metais

pačioje Liberty Auditorijo
je įvyko šeiminis bankic- 
tas; jis buvo gražus, spal
vingas, su koncertine prog
rama. f

Smulkiau apie Seimo dar
bus bus sekamuose Laisvės 
numeriuose.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

I v

parašų dėl taikos po
Trumano įsikišimo Korejon
O jau pirm to jie gavo 100,000 
parašų prieš atomines bombas

New . York. — Jaunuo
liai įvairiose valstijose su
rinko 100 tūkstančiu ameri
kiečių parašų ant atsišau
kimo dėl taikos po to, kai 
prezidentas Trumanas bir
želio 26 d. pasiuntė gink-

' saulinės Taikos.
Philadelphijoj, New Jer

sey miestuose ir kitose 
vietose' policija vaikė para
šų rinkėjus ir kai kuriuos

kė korespondentams, jog 
šiuo tarpu nesiseka karas 
prieš šiauriečius. Kartu jie 
pranešė, jog nuo karo pra
džios sunaikinta jau apie 
30 šiauriečių tankų ir 15 jų 
'lėktuvų.

Švenčių nelaimėse žuvo 
845 amerikiečiai

| Chicago. — Nacionalė 
Saugumo Taryba galutinai 
(apskaičiavo, jog per šventes 
i ryšium su Liepos Ketvir
tąja žuvo. 845 amerikiečiai 
įvairiose nelaimėse.

i Automobiliai užmušė 491 
asmenį, nuskendo 179; kiti 
žuvo skirtingose nelaimėse.

(Šiaurines Korėjos 
protestas J. Tautom

Lake Success, N. Y. — 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika atsiuntė Jung: 
itinėms Tautoms aštrų pro
testą prieš amerikonų kari
nį įsiveržimą į Korėją. Pro
testas vadina Ameriką im- 
Iperialistiniu užpuoliku ir 
smerkia amerikinius lakū
nus už ‘‘barbarišką ramių 
civilinių gyventojų žudymą 
Šiaurinės Korėjos miestuo
se ir kitimuose.”

Suimti du amerikiniai 
korespondentai Korėjoj

Pyongyang. — šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos radijas pranešė, jog 
Suwono fronte tapo nelais
vėn paimti du amerikiniu 
žinių agentūrų United 
Press ir Associated Press 
koresporidentai, Peter Ka- 
lischer ir Tom Lambert.

AMERIKINES bazukos 
NEBAISIOS ŠIAURIEČIŲ 
TANKAM

Pietinė Korėja. — Ame
rikonų bazukos rakietiniais 
savo šoviniais nepajėgia 
prakirsti rusiškų Šiaurinės 
Korėjos tanku, kaip prane
ša Tom Lambert, Associa
ted Press korespondentas. 
Jis sako, kuomet jankiai 
bazukomis šaudė į tuos 
tankus, tai tankų “kulkos
vaidžiai tik juokėsi,” žer
dami savo ugnį į jankius.

Anot to korespondento, 
visur amerikiniame fronte 
girdėt išgąstingi šauksmai:

DAR REIKIA $5,721
Šiuomi skelbiame tik $174 sumą, įėjusią į 10,000 Lais

ves fondą. Turime ant rankų gavę daugiau, bet juos 
paskelbsime vėliau:

Stambesnėmis sumomis pridavė:
D. M. Šolomskas .............................................. $70.00
K. Abekienė, Chicago, Ill.................................. 39.00
V. Vilkauskas, Nashua, N. H.........................50.00
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y..................... "... 33.35
Aukojo.

i •Nashua, N. H. lietuviai darbininkai iš savo suruoš
tos pramogos šio fondo naudai ............ $50.00

ilfooklyno Lietuvių Moterų Klubo stalas
(Laisvės piknike liepos 2 d.) davė pelno . . 33-35

A.. E. Klimai, Hartford, Conn............................20.00
Sveikatos - Kultūros Klubas, Brooklyne............10.00
Kun. Balkūno parapijonas ........................... ...10.00
O. Labašauskienė, Harrison, N. J..................... .10.00

, M. Pakštienė, Kearny, N. J. ........................... 10.00
N. A. Lazauskaitė ..............................  10.00
N. Butirienė,. Chicago, ..Įll.................. .t............5.00
J. M. Česnai, Chicago, ..TH........... .5.00
G. Šarkiūnas, Chicago, Ill.............. ................i5.00
C. A. Brazauskas, Hartford, Conn...................... 5.00
F. Bams, (abu. per Vaznį), Hartford, Conn.........5.00
C. Miller, Hartford, Conn.....................................5.00
K. Abekienė, Chicago, Ill................................. 5.00

luotas Amerikos jėgas ka
drui prieš Šiaurinę Korėją. 
(O jau pirm birželio 26 d. 
jaunuoliai surinko 10t),000 
(parašų po atsišaukimu už- 
Idraust atomų -bombas ir 
ramiomis derybomis taiky
tis su Sovietų Sąjunga.

Taikos parašu rinkimui 
vadovauja Laikinasis Jau
nuolių Komitetas dėl Pa-

Mundto bilius dar gal 
bus atidėtas

Washington. — Demo- 
! kratų senatorių vadas Scott 
(Lucas sake koresponden
tams, kad policinis Mundto 
bilius prieš “raudonuosius” 
įeisiąs atidėtas kitai Kong
reso sesijai, nes senatoriai 

jyija pasiryžę išsiskirstyti 
rugpiūčio 1 d.; todėl netu
rėsią laiko tam biliui svars- 
tyti.

Mundtas šaukė jo 
(greitai užgirti. Jis 
kad Korėjos karas

• pervaryti Kongrese tą 
■šistuojantį jo sumanymą.

areštavo. i
Woodbury ir Belmare, 

•N. J., keli jaunuoliai buvo 
nugabenti j policijos stotis. 
Bet policijos viršininkai, 
perskaitę atsišaukimą dėl 
taikos, pareiškė, “nieko 
blogo čia nematome”, ir 
paleido suimtuosius.

Kai kur policininkai ban
dė sulaikyt žmones nuo at
sišaukimų pasirašymo, sa
kydami, kad tai “komunis
tiniai popieriai.” Daugelis, 
tačiaus, nenusigando to 
baubo ir pasirašė, bežiū- 
jrint policininkams į juos.

Daugiausia parašu dėl 
taikos surenka keliolikiniai 
berniukai ir, mergaitės.

Į

Perša MacArthurą į
J. Tautų komandierius

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos šalininkai Jung
tinių Tautu Saugumo Ta- 

pasiūlė užgirti ge- 
MacArthurą kaip 
Jungtinių Tautų 

karui prieš
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika. Aišku, jog Sau-

biliu ryboje
tikisi, nerolą

padėtų bendrą
fa- komandierin

5.00 
3.00 
2.00 
2.00

P. A. Deveikis, L. Matulienė, V
J. Katilius, J. Lapinskas, A. Ro-

J. Stulgis, P. Slėnis ir A. Sida-jjimo dar 8 japonus karinius (šiaurės Korėją. Bet Ame- 
(piktadarius. Jo įsakymu Tikos valdovai nori, kad 
(jau pirmiau buvo ' paliuo- atrodytų, jog tai yra “Jung- 

1 (suota 40 karinių kriminalis- tinių Tautų” karas, 
(tų.

Sovietų Sąjunga pro tęs -
taY.°A kad ^MacArthur sau - Teiseias reikalauia po 

$1-000 užstatu iš taikos

Charles Trash, Chicago, Ill 
Geo. Jenkins, Chicago, Ill. ., 
V. Preikšą, Chicago, Ill.......
P. Dauderis, Chicago, III...., 
čikagiškiai po $1:

Waite, Ch. Pielis,
manas, I. šlaskūnas, 
ravičia.

Visiems., aukotojams tariame nuoširdžią padėką.
Neužilgo paskelbsime didesnių sumų, gautų per 

šventes. t
Specialaus Vajaus Komitetas.

Pietinei Korėjai Amerika 
davė $110,000,000 ginklų

Washington. — Jungti- Imažųjų ginklų; 
nės Valstijos pernai davė 
110 milionų dolerių vertės 
ginklų Pietinei Korėjai, 
kaip dabar pranešė kong - 
resmanų komitetas dėl už - 
(sieninių reikalų. Tuo pra- 
’ nešimu trumaniški demo - 
kratai atsakė republiko- 
nams, pasako i autiems, kad 
Amerikos valdžia “per ma- tinkamą kiekį kulkų jiems-, 
žai” ginklavo Pietų Korėją.

Kongresmanu komiteto'gi pervedė Pietinei Korė- 
raportas parodo, jog f asis
tuojančio Pietinės Korėjos 

Iprezidento Syngmano Rhee 
lvaldžia 1949 metais gavo 
šitokius kiekius ginklų iš 
Jungtinių Valstijų:

Daugiau kaip ftlO.OOO 
amerikinių šautuvų ir kitų

“Tankai, tankai!” “Būti
nai <sunitikinti tuos 1 pan
kus!”

MacArthur paleido 48 
japonus nusikaltėlius

gurno Tarybos dauguma 
užgirs MacArthurą.

MacArthuras iki šiol bu- 
;vo vyriausias ginkluotų 
Amerikos jėgų komandie -Tokio. — Gen. MacAr-1/___ _ Z____ 2L

thuras įsakė paleist iš kalė- rius Pietinei Korėjai prieš

o ne 
vienos Amerikos.

- - t daugiau
kaip 2,000 “bazukų” ir 40/ 
000 rakietinių šovinių ba- 
zukoms prieš tankus; dau
giau kaip 4,900 karinių 
trokų ir automobilių; didė
lį skaičių patrankų ir mi
nosvaidžių ir 700 tūkstan
čių šovinių šiems ginklams; 
40,000 japoniškų šautuvų ir

Jungtines Valstijos taip -

vališkai atleidžia bei maži- (
na bausmes kariniams kri- ( .
minalistams, kuriuos nutei- atsišaukimu skleidėjų 
sė bendras talkininkų teis
mas.

lyj kaip Koreia. Bet šiau
riniai korėjiečiai se 
mingai naudoja lengvuo
sius rusiškus tankus.' Ame 
rikonai sakė, kad lengvieji 
šiauriečiu naudojami lėktu
vai Jakai “turės slansty- 
tis” nuo amerikinių lėktu
vu, bet Jakai gerai pasiro
do.

United Press teigia, kad 
rejiečiai moka 

pakilo maisto produktų ■’pasirinkti vfetą ir laiką sa- 
kaiųos sandėliuose. Ivo žygiams.

jai 79 nedidelius karinius 
laivus.

Taigi melagingai skum 
džiasi Pietų Korėjos val
džia, kad dėl ginklų stokos 
ji negali atsilaikyt 
Šiaurinės Korėjos 
menę.

prieš 
kariuo-

i Philadelphia. — Miesti- 
jnis teisėjas Clarence Frei- 

ŠIAURINIAI KOREJIE - del pareikalavo, kad 8 vy- 
ČIAI MOKA KOVOT rai ir viena moteris užsi- 

Pietų Korėja. — United statytų po $1,000 kaucijos 
Press praneša^ kad šiauri - kiekvienas iki teismo už 
niai korėjiečiai gabiau ko- tai, kad iie skleidė atsišau- 
voja, negu amerikonų la- kimus dėl taikos, prašymus 
vinti pietiniai korėjiečiai, dėl pilietinių teisiu ir Pro- 

Amerikiniai karininkai gresyviu Partijos lapelius, 
pasakojo, kad tankai netin-| Teisėjas užreiškė. ’kad 
karnas ginklas tokioj \kal- (atsišaukimas užginti ato- 

 

nuotoj ir kartu balotoj\ša-Iminės bombas, tai “beveik 
išdavystė” prieš Jungtines

New York. — Įsivėlus
Amerikai į karą Korėjoje, (šiauriniai !•

Visi 9 areštuotieji bus 
teisiami už “tvarkos ardy
mą,” nors jie ramiai dali
jo žmonėms lapelius prie 
iteiimo i Fairmnunt Parką 
ii\ jokios betvarkės nebuvo.

Washington. —Prez. Tru
manas sakė koresnonden - 
tams, kad dar neūlanūoja 
mobilizuoti atsarginius (re
zervus) ir valstijų miliciją.
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Jaunimo
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 9-jame seime 
jaunimas turėjo savo spe- 
ciales dvi sesijas. Jos įvyko 
liepos 4 dieną, Liberty Au-. 
ditorijoje, Richmond Hill,

irmoji jaunimo sesija 
5:4-5° atsidarė 11 v. ryto. Ją for

maliai atidarė Aldana Ka
tinas, veikli brooklynietė

---------  m Rašo G. Matulionis
Dideliame Šiaulių apskri- -----------------

ties kolūkiniame Stačiūnų apdovanotųjų
kaime man teko
su respublikos nusipelnusiu nes mokyklos pedagogė Ve- 

i mokytoju Vasiliausku. Be- 
įveik pusė šimtmečio jis 
Imoko lietuviu vaikus rašto.
Mes įsišnekėjome, ir sena- 

pedagogas papa-

Darbiečiai ir karas Korėjoje
Anglijos daiĮbiečių vyriausybė buvo pati pirmutinė 

siskubinti su 
rą vesti ir laimėti Korėjoje. Tie pažadai nebuvo tik 
džiais. Darbiečiai tuojau įsakė. Anglijos laivynui 
siekti su Amerikos laivynu ir jam pagelbėti toje misijoje.

Todėl nelieka jokios abejonės, kur stovi darbiečių vy
riausybė. Bet tai dar nereiškia, kad Anglijos darbie- 
čiuose neatsiranda tokių, kurie Save skaito kairiaspar- 
niais ir dažnai “pazurza” prieš vyriausybės parsidavimą, 
Amerikai. Jiems nelabai patinka ir šis toks staigus nūs-1 
virimas amerikonų pusėn. Jie, matyt, reiškia nepasi
tenkinimą valdžios politika.

Bet Attlee-Bevin-Morrison yra gudresni .politikie
riai. Jie žino, kad ši jų politika labai patinka konserva
toriams ir liberalams. Winston Churchill jau pasisakė 

. šimtu procentų remti valdžios politiką Korėjoje. Jis at
virai darbiečius pasveikino už “išmintingą žygį.” Sau - 
jelė liberalų taip pat visu šimtu procentų palaiko Attlee- 
Bevin - Morrison ašį.

Tai ką reiškia saujelės nepasitenkinusių darbiečių 
balsas prieš šį suvienytą frontą? Vyriausybė reikalauja, 
kad parlamentas pareikštų jos politikai pasitikėjimą. 
Už pasitikėjimą balsuoja ne tik darbiečiai, bet konser- 

•vatoriai ir liberalai. Kairieji darbiečiai tampa “nugink
luoti”. Jų mažai. Jie nebedrįsta rankos pakelti prieš 
“suvienytą Angliją.”

Tačiau reikia žinoti, kad karas Korėjoje dar tik pra
sideda. Reikia žinoti, kad nesimato jokių ženklų, jog jis 
greitai užsibaigtų. Dar daugiau: Reikia žinoti, kad Ang
lijos darbiečių vyriausybės įsitraukimas į Korėjos karą 
padidina pasaulinio karo pavojų.
Iki šiol šis karas buvo visiškai pianapusiškas karas.Milži

niška Amerika prieš palyginti saujelę korėjiečių! Spėkos 
nelygios jau ir taip, o čia dar jai ateina talkon Anglija 
su savo galingu karo laivynu. Už “suvaldymą” Korėjos 
pasisakė beveik visos kitos kapitalistinės šalys.

Iš vienos pusės, tai atrodo, kad korėjiečiams nebelie
ka jokių vilčių kiek ilgiau atsilaikyti. Bet, iŠ kitos pusės, 
kaip tik šis europinių kraštų įsikišimas į Korėjos reika
lus turės svarbų efektą ant nesuskaitomų milijonų Azi
jos gyventojų. Jiems bus įrodinėjama, kad kapitalisti
niai imperialistai vėl siekia visą Aziją paversti savo ko
lonija. Kinijai pasidarys aišku, kad jai grūmoja pavojus. 
Kas būtų, jeigu Korėjoje būtų įsteigta militarinė bazė? 
Juk tai būtų Kinijai peilis po šonu.

Šitaip dalykams susidėjus, į šį karą Korėjoje gali vis 
daugiau ir daugiau Azijos žmonių įsitraukti. Jų yra 
daug. Nors jie prasčiau ginkluoti, bet kadangi jie ka
riauja prieš įsiveržėlius, jie kariauja su patriotiniu ryžtu.

Tai jau matome iš Korėjos, šiaurinės Korėjos armijos 
veržiasi pirmyn, nes jos yra įsitikinusios, kad jos ka
riauja už savo tautą, už savo žemę, už savo kraštą. 
Tuo tarpu Pietinės Korėjos armijos, nors gerai amerikie
čių išlavintos ir apginkluotos, nors susilaukusios Ameri
kos lėktuvų, laivyno ir kariuomenės stipriausios para - 
mos, niekur neatsilaiko. Associated Press koresponden
tas liepos 5 dieną praneša, kad jos bėga nuo Suwon di
džiausiam pakrikime, didžiausioje panikoje, vos tik ga
vusios pirmą gerą smūgį. Toje armijoje nėra'patriotiz- kad mūsų jaunimas dau- 
mo, nėra įsitikinimo. Ją paruošė svetimi, jai vadovauja giau dirbtų ir kad LDS na- 
svetimi, jai kariauti liepia svetimi!

Štai kame pamatinis skirtumas tarpe Šiaurinės ir 
Pietinės armijų. Anglija gi Azijos žmonėms per amžius 
žinoma, kaipo įmperialistinė, plėšikiška jų pavergėja. 
Per amžius Anglija vergė ir išnaudojo azijiečius. Todėl, 

• mums atrodo, šis anglų darbiečių pasiuntimas ginkluotų 
jėgų Korejon tarnaus kaip dar vienas įrodymas, kad 
Šiaurinė Korėja atstovauja ir gina visų Azijos žmonių 
reikalus. Labai galimas daiktas, kad nuo dabar šiaurie- augimo reikalu, 
čiai susilauks daugiau paramos iš kitų Azijos kraštų.

ažadu padėti Jungtinėms Valstybėms
zo- 

susi-

Ji pakvietė Joną Drma- 
na, LDS Veiklos ir Jauni- 
mo Komiteto pirmininką o- 
ficialiai sesiją atidaryti.

Po trumpos Ormano kai- Abekienė, K. Briedis ir visa 
bos buvo rinktas šios kon- ’eilė kitų.
ferencijos prezidijumas. Jaunimas reikalavo,

Pirmininku išrinktas Jo- LDS leistų “Tiesą” du 
nas Katinas, veiklus LDS 
narys, brooklyniškis.

I Sekretore išrinkta kita 'kalbėtojai sakė, . 
veikli LDŠ darbuotoja, bu- kelti po penktuką 
vusi Centro valdybos nare, | mokestys. Jie

vyksta pinųininko Jono 
Katino gimtadienis, visi se
sijos dalyviai ir svečiai su
giedojo jam “Happy birth
day!”

Sekė pranešimai iš LDS 
jaunimo kuopų ir grupių. 
Kalbėjo: Al Wickon, Al Do- 
binis, Aldana Katinas, Al 
Makutėnas, Arline Veprau- sa|<0j0j jjs niekuomet 
skas, Joe Butkus, Ophelia . per j]gUS savo darbo mo - 
Palevičius, Aldona. Pavilo- j kykloje metus nėra matęs 
nis, J. J. • Mockaitis, 9eo J žmonių, tai]) trokštančių ži- 
Montvila, Helen Yeskevich,, paįp c]aUar, esant tary

mokytojų
susitikti tarpe — Dotnuvos viduri-

John Ormanas, Richard Ja 
nulis, Albert Karasevičius, 
Joe Pulton, J. Siurba, K

Jaunimas reikalavo,
kai- J° 
lesu ;

tai
tu per mėnesį, o jei 
'Fonde trūksta pinigų,

reikia
narines 

reikalavo, 
Aldona Pavelonis, iš Chica- kad angliškas skyrius būtu 
gos. !

Mandatų bei registracijos i 
komitetan išrinkti: Arline 
Veprauskas, iš Kenosha, i 
Wis., Olga Baltrušaitis, iš ' 
Brooklyno, taįpgi Albert j 
Karasevičius, iš Baltimore, 
Md. ; ■■ j

Nominacijų komisijon iš- 
rinkti: John Orman, Ophe- cija tapo priimta kai]) ])a- 
lia Palevičius, Al Wickon, įsiūlymas bendroms LDŠ se-; 
John Jocis ir Frank Olson, isijoms.

Už LDS Veiklos ir Jauni- Į 
mo komitetą pranešimą pa- 
dąrė Anna Yakstis. Jos 
pranešimas lietė bendrus 
darbus — sporto ir kultū
ros srityj — atliktus LDS 
jaunimo per praėjusius

geras, didelis, kad “Tieso
je” angliškai būtų rašoma 
tiek pat, kiek lietuviškai.

Šias diskusijas sukėlė rė

(jaunimo) kuopos Rich
mond Hill, N. Y.

ronika Vilkienė. Prieš ket
virtį amžiaus atkampiame 
lietuviškame Vaiguvos kai
melyje prasidėjo josios pe- 

įdagoginė veikla. Kaip ir 
Į pirmaisiais jos mokytojavi- 
i mo metais, už suolų vėl sėdi 
valstiečių ir kumečių vai- 
jie nepanašūs į tuos gyve
nimo užguitus vargingųjų 
valstiečių ir kumetčių vai- 

jkus, kuriuos Vilkienė mokė 
buržuazinės Lietuvos me

stais. Jau nebe buožių sūne
liai įsigija vidurinį moks- 

’lą, o kolūkiečių, Dotnuvoje 
selekcijos - bandymo stoties 
darbininkų vaikai.

Štai vienuoliktoji, baigia-

’' binei santvarkai.
Visi Stačiūnų valstiečiai 

susijungė į “Gegužės Pir
mosios” kolūkį.

— Ir jame, — papasako-
: i Vasiliauskas, — nėra i

i nei vieno žmogaus, prade
dant nuo septynerių metų ] 
amžiaus, kuris nesimokytų. į
Visi kolūkiečių vaikai mo-]moji mokyklos klasė. Poke- 

1 kosi mokykloje, jų tėvai— lių dienų kaimo mokytojos 
’ neraštingumui

rateliuose, komunistai
: komjaunuoliai — valsčiaus 
partinėje mokykloje, dau
gelis tobulina savo kvalifi
kaciją gyvulininkų ir kolū
kinių . brigadininkų kur
suose, žiemą beveik visi .....
mokosi agrotechnikos rate vina žinias, 
lyje,. vienas kolūkietis mo-|

' kosi respublikinėje dvime- mūnė. 
tėję kolūkiu, kadrų mokyk-

Pietinių Amerikos Valstijų pramonė
Labai ilgus metus mūsų šalies pietinės valštijos buvo 

’labai atsilikusios industriniai. Mažai ten buvo pramonių 
ir tos, kurios, buvo, vertėsi labai silpnai.

Bet paskutiniais keleriais metais pietų “veidas” kei
tėsi. Sakoma, kad paskutiniais vienuolika metų gimė 
pietuose net 18,000 naujų pramonių, kad pietinėse valsti
jose pramonių darbininkų skaičius paaugo vienu milijo
nu ir kad pietinių valstijų pramoninės įplaukos padidėjo 
šešiais bilijonais dolerių.

Tai tik reikėtų pasidžiaugti. Tačiau tas didelis pramo
ninis pakilimas turi vieną blogą ypatybę. Jis atsirado 

' pirmoje vietoje šiaurinių valstijų kaštais. Juk nėra jo
kia paslaptis, kad darbo unijoms smarkiai išsiplėtojus 
vidurvakarinių ir šiaurinių valstijų industriniuose cent
ruose, industrines kompanijos likviduoja savo įmones 
šiauriuose ir kraustosi į pietus, kur darbo jėgos piges
nės, kur lengviau darbininkus išnaudoti, kur darbinin
kai beveik neorganizuoti.

h------------------------------------------------

toniškoje Lietuvoje.
Didi yra meilė knygai, 

kuri dabar yra kiekvieno 
lietuvio geriausias bičiulis 
ir patarėjas. Per pastaruo
sius ’ketverius metus res
publikoje išleista daugiau 
kaip 24 milijonai knygų. Į 
lietuviu kalba išversti bro
liškųjų respublikų rašytojų 
kūriniai. Buržuazinėje Lie
tuvoje literatūrinių kūrinių 
tiražas neviršijo 2-3 tūks
tančių egzempliorių. O da
bar tik per dvejus metus,' 
pavyzdžiui, J. Žemaitės kū
riniai išleisti 115 tūkstan
čių egzempliorių tiražu, kas 
viršija tiražą rašytojos 
knygų, išleistų Lietuvoje 
per visus 50 metų nuo jos 
literatūrinės veiklos pra
džios.

Buržuaziniais laikais res
publikoje laikraščiai ėjo tik

Da
bar jie leidžiami kiekvieno
je apskrityje. Tarybų Lie
tuvoje eina 49 laikraščiai 
ir 7 žurnalai. Vien tik “Tie
sos” laikraščio tiražas 3 
kartus viršija visų buržua
zinės Lietuvos kasdieninių 
laikraščių tiražą kartu pa
ėmus.

Pasakojant apie didžiu- 
pakitimus, įvykusius 

Lietuvoje, Tarybų valdžios 
metais, kultūros srityje, 
negalima nepažymėti, kad 
tik Tarybinė Vyriausybė į- 
gyvendino lietuvių moksli
ninkų svajonę, organizavus

likviduoti i Veronikos Vilkienės auklė-, stambiuose miestuose, 
ir! tiniai išsiskirstys po visą 

respubliką, gal po visą šalį. 
Tėvų ir motinų, tik esant 
Tarybų valdžiai išmokusių 
skaityti ir rašyti neraštin
gumui likviduoti rateliuose, 
vaikai užsispyrusiai įsisa-

Per Tarybų valdžios me- 
Mildred Stensler padarė' tus Lietuvoje įvyko tikro- 

pranešimą apie LMS Ato- ji kultūrinė revoliucija. Iš 
stogų Mokyklą, ruošiamą ' Europos užkampio, 
šių metų rugpiučio mėnesį 
Worcesteryj.

Išrinktas LDS Veiklos ir 
člvejis metu. Tai buvo įdo- Jaunimo Komitetas: John 

Kardus, John Katinas, Al 
^Wickon, John Orman, Aton 
Yakstis, Joe Pulton, Al Ma
kutėnas, Amelia Burba ir 
Ruth Bell.

Šioje sesijoje pasirodė 
,daug gerų kalbėtojų jauni
mo tarpe. Visa tai liudija 
gražų augimą mūsų Susi
vienijime— augimą ne tik 
amžiumi, o ir kultūriniai.

Sesija užsidarė 5 v. p. p. 
Vakare įvyko puikus jau

nimo šurum-burum.
Koresp.

mus raportas.
John Karelus ,iš Bridge- 

iport, Conn, platokai kalbė
jo apie apdraudą (insu
rance), apie jos reikšmę, a- 

ipie tai, kokias lengvatas as
muo gauna, apsidraudęs 

Į L D S-. Mr! K a r o 1 u s

ibėti. Nors jo tema buvo 
sausa, bet jis ją pagyvino 
gražiais palyginimais, a- 
nekdotais, na, ir tuomet ji 
Ipasidarė lengvutė, supran- 
jtama ir visų įvertinama.

Amelia Burba darė pra
nešimą apie vaikų skyrių ir 
j apie tuos paauglius, kurie 
jaunesni nei suaugusieji 
angliškai kalbą LDS nariai 

i ir senesni nei vaikai.
Prieš uždarysiant pirmą

ją sesiją, pirmininkas Kati
nas pakvietė Antaną Bim- 

!bą tarti žodį. Pastarasis 
kalbėjo lietuviškai; sveiki
no konferenciją ir linkėjo,

iriai galėtų juo daugiau jau
nų žmonių įtraukti į LDS 

| eiles.
Frank Olson, LDS vice

prezidentas, taipgi buvo iš
šauktas tarti keletą žodžių. 
Jis kalbėjo apie mūsų už
davinius, susijusius su LDS

Tuomet primininkas Ka
tinas uždarė pirmąją sesiją 

■pietums.
Pirmojoje sesijoje daly- 

ivavo arti 50 jafmų žmonių. 
O svečių bei broliškų dele
gatų per visą sesiją buvo a- 
pie vienas šimtas.

Konferencija graži, spal
vinga. •

Jaunieji LDS nariai ir 
veikėjai visu rimtumu svar
sto reikalus, susijusius su 
organizacijos tvirtinimu.

LDS jaunimo sesija antra
Antrojoje LDS jaunimo 

sesijoje buvo nemažai dis
kusijų organizacijos, spor
to, LDS organo reikalais.

Sužinoję, kad tą dieną į-

San Francisco. — Nusi 
nuodijo amerikiete artistė 
Ruth J. Stevens, 23 metų 
amžiaus, buvusi Irano kara
liaus mylimoji, kuomet jis 
čia lankėsi.

Irena Petrauskaitė —žy- 
Jos tėvas, “Spindu

lio” žemės ūkio artelės kol- liūs 
ūk ietis Petrauskas savo lai
ku nė galvoti negalėjo apie 
tai, kad baigtų gimnaziją. 
Duktė Irena -pirmoji 
giminėje 
mokslą, 
geriausią šalies aukštąją I respublikinę Mokslų Aka- 
mokslo įstaigą — į Mask- demiją 
vos universitetą. Kilnų jau- tyrimo 
nuolės ' siekimą nesunku į- ’ šimtus mokslininkų, 
gyvendinti: Tarybų valdžia moksline veikla 
atvėrė lietuviškajam jauni- sihųšti su l_ 
mui visus kelius.

'.Universitetan ketina 
stoti selekcijos - bandymo i 
stoties darbininko

savo
gauna vidurinį

Ji ketina įstoti j
kokiu 

Lietuva buvo smetoniniais 
laikais, ji pavirto priešaki
ne tarybine respublika. 
Tamsybę, amžių atsilikimą, 
kultūros stoką pakeitė nau
jasis gyvenimas.

Per Tarybų valdžios me
tus respublikoje atidaryta 
110 kultūros namų, per 300 
klubų-skaityklų,Į apie 600 
bibliotekų. O juk iš viso 
prieš dešimt metų buržua- yįlė Leščinskaitė, 

Polinauskaitė ir 
kitų. Baigiamoje Veronikos nizuotos smetoninėje 
Vilkienės klasėje nėra tokio tuvoje, nebuvo lankomos, o 
žmogaus, kuris nesi ruoštų - paveikslų nėra kam par- 
įstoti į aukštąją mokyklą, duoti. Vienintelis teatras 
Jų: vyresnioji bičiulė ir auk- buvo tuščias. Žmonės- ne- 

įstatymas ■ lėtąja mokytoja Vilkienė lankė neturiningų spektak- 
privalomą I padeda 

septynmetį apmokymą. Pq- specialybę. Džiaugsmo pri- ros 
reitais metais už suolų sė- sipildo jos širdis, kai ji žiū- Lietuvą pasmerkė buržua- 
do daugiau kaip 400 tūks- pį į laimingą jaunystę, 
tančių moksleivių. Vien tik, ~ 
į penktąsias klases 
40 tūkstančių moksleivių— aukštojo mo] 
pusantro karto daugiau,1 mas. Lietuvo 
negu buvo visose gimnazi- ] 
jų bei progimnazijų klasėse 
1939 metais.

Buržuazinėje 
reguliariai / buvo 
mas mokyklų skaičius ir 
jose besimokančių kiekis, 
be darbo likdavo šimtai mo- ( 
kytojų. Visos fašistinės j 
Smetonos vyriausybės poli
tikos švietimo srityje tiks- j 
las buvo užkirsti darbo 1 
žmonėms kelią į mokslą, į] 
žinias. 1933 metais fašisti-1 
nis oficiozas “Lietuvos ai- ! 
das” ragino “rasti būdą in-; . 
teligentijps prieaugliui ap
riboti.” Ano meto mokslo į- 
staigose garsiai skambėjo I 
lozungas: “Tebūnie palai-i 
minti dvasios nuskurdę- | 
liai.”

Tarybų valdžia atskleidė 
lietuvių tautai plačias per-!

zinės Lietuvos kaimuose 
nebuvo nei vienos kultūros 
-švietimo įstaigos!

Milžiniškas Tarybų Lie - 
tuvos darbo žmonių pot- 

: raukis į žinias. Sėkmingai 
įgyvendinamas 
apie visuotinį

jos 11 mokslinio 
institutų, vieniją 

savo 
tampriai 

svarbiausiais 
liaudies ūkio statybos už- 

į- ( daviniais.
Senais laikais dažnai tek- 

■ duktė; davo girdėti iš lietuvių, 
Elena , kad net tos negausios dai- 

daugelis lės parodos, sunkiai orga-
Lie-

jiems pasirinkti lių. Tai buvo visiško kultū-
; susmukimo, kuriam

i žiniai nacionalistai, vaiz- 
Per Tarybų valdžios me- das. Nūnai Lietuvoje 13 te

atrų! Prie 30 muziejų ne
trukus prisidės dar šeši: is
torinis - revoliucinis Vil
niuje, kraštotyros Klaipė
doje ir Trakuose, revoliu
cionieriaus Karolio Požė
los, rašytojų Petro Cvirkos 
ir Juliaus Janonio memori-

įstojo ] tus iš pašaknų pasikeitė' 
ikslo sutvarky- ' 
oje dabar mo

kosi trigubai daugiau stu
dentų, negu jų buvo buržu
aziniais laikais, yiename 
tik Vilniaus universitete 
beveik tiek studentų, kiek 
buvo studentų visoje sme- aliniai muzięjai.

mažina-

James Roosevelt užkrečiamai 
šypsosi. Kandidatavęs Į Ka- ■ 
lifornijos gubernatorių abiejų ; SpektyvaS Vystyti kultūrai, j 
senųjų partijų tikietu, velio- į nacionalei savo forma, so-! 
nies prezidento Roosevelto cialistinei SHVO turiniu, i 
vyriausias sūnus laimėjo no-; Nuolat auga lietuviškosios! 
1

Lapkričo 7-tą jam teks grum- ■ 
tis^UŽ piliečių balsus su esa
muoju 
W arren, 
kandidatavo abiejų 
tikietu dėl to, kad\ 
jos Įstatai Įsako leišt.i visiems 
kandidatuoti visų partijų ti- 

kietu. Tą leidžia tik 
nominacijose.

minaciją ^demokratu, tikietu.; tarybinės inteligentijos ka
drai. Kaip didelę šventę vi
sa lietuvių tauta sutiko T-| ’ 
SR Sąjungos Aukščiausio
sios Taryb. Prezidiumo Į- i 
saką dėl respublikos 126 
geriausių mokytojų apdo
vanojimo ordinais ir meda
liais.

“Garbės Ženklo” ordinu

gubernatoriumi Earl 
reptiblikonu. Jis 

partijų 
tos valsti-

Prieš porą metų laikraštis Detroit News apšmeižė 
tuos 4 asmenis. Rašte apie pašovimą unijos virši
ninko Reutherio buvo leista suprasti, būk jie esą da

lyviais “komunistų suokalbio” viršininką pašauti. Jie 
patraukė laikraštį teisman, reikalaudami $30,000 at
pilde. , Laikraštis prašė taikytis, atmokėdamas ma- < 
žesnes sumas. Laimėtojai bylos apginti savo gerą 
vardą yra (iš kairės) : Nelson Davis, lokalo 600 vice
prezidentas; Percy Llewellyn, buvęs tą lokalo prezi- . 
dentas; Shelton* Tappes, buvęs finansų sekretorius, 

ir William Grant, dabartinis finansų sekretorius.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Liepos 7, 1950



Nauji atradimai apie bakterijas ir/virusus LATVIJOS UNIVERSITETAS
žinome, jog kai ku-'nyse, kiaušiniuose, piene, 
kterijos sukelia tam žuvyje. Jų taip pat yra grū- 

pupose, 
tva- riešutuose ir Įvairiuose vai

siuose ir daržovėse.
Amerikos ir kitu vakari- 

augaliukas, nių šalių mokslininkai tvir-

rios 
tikras ligas. 0 kitas ligas duo.se, žirniuose, 
iššaukia dar mažesni 
rinėliai, vadinami virusai.

Bakterija (arba bacilas) i 
yra mažytis 
kuris turi tik vieną ląstelę tina, kad viruso prigimtis 
(celę, narvelį). O žmogaus ivisai skirtinga nuo bakteri- 
kūnas susideda iš tūkstan- jos. 
čių milionų daug geriau iš-q • . • •
sivysčiusių ląstelių.

Bakterija yra 
veislės augalėlis 
smulkus, kad tūkstantis

h''y,toks atradimai.
— Bet įvairiapusiai so

bakterijų, sudėjus jas gre- vietiniu mokslininkų tyrinė
ta, sudaro tik vieno colio jįmaj sugriovė 'tą pažiūrą,
ilgio eilutę.

Bakterija dauginasi skil
dama. Kada ji subręsta, tai 
pusiau skyla. Abidvi pusės 
tampa savistoviomis bakte
rijomis. Subrendus joms, 
kiekviena vėl pusiau, skyla. 
Tain bakterijos ir veisiasi.

Tūlos bakterijos pasivaro 
iš vietos i vieta, judindamos 
savotiškas uodegaites (fla-(susideda iš to paties balty- 
geJla). mo, kaip ir aukštesniųjų

Ne visos bakterijos kenk- gyvių ląstelių branduoliai, 
smingos. Yra ir naudingų. Vadiansi, virusas taip pat 
Mielės taip nat bakterijos, [gyva būtybė.

Skirtingos bakterijos rau-' Daugelis užsienio moksli- 
gina pieną, įjungia reika- ninku tvirtino, kad virusas į 
lingajj javams oro nitroge- yra negyva medžiaga, kurią I 
na (azota) ir t.t. _ j ‘ ’

Bakterijos neižiūrimos (sakė, kad virusas yra arba 
plika akmi. bet jos mato-'atskira negyva medžiaga 
mos per mikroskopą, tai y-1arba parazitinis baltymas, 
m. nėr sudėtiniu nadidinan-i Pasak jų. tai virusas yra 
čiuių stiklų prietaisą. .tarpinis dalykas tarp gyvo- 
w?-* • sios ir negyvosios gamtos.
VirUSUl Užsieniniai mokslininkai

teigė, kad virusas negali 
savarankiškai .gyvuoti. Jie 
tvirtino, iog virusai gyvena 
tik aukštesniųjų augalų ir 
gwuliu ląstelėse.
' Remdamasis patyrimais, 

aš vis labiau įsitikinau, kad 
virusai vra gyvos būtybės. 

Patvirtinimą, savo min- 
h’ms aš radau raštuose D.
T. Tvanovskio. ižvmaus ruso j skiepijimo patikrinimai. Ir 
tvrinėfm’n. Jo atradimai jie parodė, jog tai labai 
kas liečia virusnq buvo be-[veiksmingas būdas gydyti 
vpik ripvinnnu' iki na t na s- (arkliams, sergantiems ap- 

k r eč i am ą j a m až ak rau j y s te.
Smulkiausias pamatinis 

gyvybes elementas
Bakterija yra ląstelė, o 

virusas menkutėlis, net ne
įžiūrimas krislelis, lyginti 
su ląstele. Kuomet bakteri
ja yra gyvojo baltymo da
lelė, tai 
smulkioji baltymo dalelės 
dalelytė.

Bet Sovietų mokslininkų 
bandymai parodė, jog viru
sas gali pavirsti ląstele, 
bakterija. Tam tikromis są
lygomis ląstelė gali ir pati 
suskiltų baltyminiūs trupi
nėlius, nepraradančius gy
vybės savybių.

Vyriausiojo sovietinio 
Veterinarijos Instituto la
boratorijoje buvo išvystyta 
40 skirtingų rūšių bakteri
jų iš tiek pat skirtingu vi
rusų rūšių-. Tai buvo besi- 
filtruojantieji virusai, va
dinasi, toki, kad juos Ro
siant, šie virusai neišbėga 
su skysčiu per tankiausia 
koštuvėlį, bet pasilieka koš
tu vėlyje.

Tie patyrimai privedė so
vietinius mokslininkus prie 
išvados, iog; ląstelė nėra pa
ti paskutinė gyvoio orga-

— sako profesorius G. M. 
Bošjanas, bakterinių tyri
nėjimų vadovas vyriausia
me Sovietų Veterinarijos 
Institute.

Bošjanas šitaip dėsto sa
vo atradimus:

— Pirm 10 metų, daryda
mas tyrimus, aš giliai susi
domėjau tuom, kad virusai

Virusas paprastai yra 
tvirtai susijęs su baltymais 
[to gyvulio ar augalo, kuria- 

jis gyvena. Todėl ne iš 
karto pavyko pakeisti viru- 
|są į tos pačios rūšies bak
teriją. Tam reikėjo dikČiai 
laiko. Beauklėjant dirbtiniu 
maistu virusą į bakterija, 
ivirusas tik palaipsniui kei- 
[tėsi. Bet sykį išauginus vi- 
[rusą į bakteriją, toliau jis i 
[jau gerai auga ir veisiasi,'B. Lepešinskaja dar visai 
[naudodamas dirbtinį mais- [neseniai įrodė, kaip susida
rą, be jokių gyvulio’ ar au-įro gyvos ląstelės iš kiauši- 
[galo ląstelių. . . [nio trynio dalelyčių, nors

Viename besikeitimo laip-[tos dalelytės daug smulkes- 
snyje virusai sudaro krista- nes negu ląstelės, 
lūs, kurie dažnai matomi

rašė:tinim
—/Kuomet manoma, jog 

paprasčiausia medžiagos 
dalelė- atomas suskaidomas 

i dar mažesnes dalelytes- 
ęlektronus, lygiai taip pat 
galima manyti apie papras
čiausią gyvybės vienetą- 
ląstele, kad ir jinai gali dar 
toliau susiskaidyti, pasida
lyti. i. '

Sovietinė mokslininkė O.

Tie patyrimai sumuša se- 
net plika akimi. Bet kai kri-jnajį mokymą, kad “ląstelė 
stalai praskiedžiami, jie vėl [ tik iš ląstelės tegali atsi- 
tampa nematomais, suko, n 
liančiais ligą virusais.

Vadinasi, i 
mas - proteinas gali gyven
ti kaipo bakterija, kaipo vi
rusas ir kaipo kristalas ir 
[atbulai pasikeisti iš krista
lo į virusą, o iš viruso į 
bakteriją. Tuo būdu bakte
rinė - virusinė būtybė pri
sitaiko įvairioms gyvenimo 
sąlygoms.

Praktinis įrodymas
Arklių 

pagimdo gyvoji ląstelė. Jie [kaip jau minėta, yra virusi-; _ 1 — 1_ 21 ..L — -i • i • i > v

sukę-1 rasti.

gyvasis balty- iNllUJOS gyvybės
atsiradimas

Paryžiaus akademija 
1867 metais suteikė aukštą
ją dovaną francūzui Paste
rui už jo raštą, kuris dėstė, 
kad šiais laikais negali at
sirasti nauja gyvybė. Pas
teras davė tokį pavyzdį: 

Jeigu išvirinsime sriubą, 
mažakraujystė, sudarytą iš jautienos skys- 

[čių ir kiaušinių trynių, tai 
nė liga, kuri kasmet nužu- Li°ie neliks jokios gyvybės, 
do tūkstančius gyvulių. Ta|U išvirintame skystyje j_au 
liga buvo laikoma neišgy- (niekada neužgims gyvybe, 
doma, todėl veterinarai! Pasteras filosofavo, kad 
(gyvulių gydytojai) įsaky- [Dievas vienu veiksmu su

(Tarybų Latvijos 10-me-| sėkmingai įvykdo pokari- padengdavo 45 procentus 
nį penkmetį. Didžiuliai pa- universiteto išlaidų, o 1950 
sikeitimai įvyko latviška- metais tai, ką studentai į- 
me kaime, tvirtai stojusia- moka, tesudaro tik pus
ine į kolektyvinio ūkinin- penkto procento išlaidų, 
kavimo , kelią — daugiau Visi moksle pažangūs stu- 
kaip 4 tūkstančiai kolūkių dentai kas mėnesį gauna 
nūnai vienija i92 procentus valstybinę stipendiją. * 
valstiečių ūkiu. m , 1JV. , _ -Tarybų valdžia sukure 
Mokyklos latvių jaunimui visas sąly-

Šiuo metu Tarybų Latvi-' ^as piningai mokytis. Per 
jos mokyklose mokosi 275 
tūkstančiai moksleiviu — 
115 tūkstančių daugiau, ne-1 
gu pirmaisiais pokariniais 
metais. Apie 10 tūkstančių 
studentų mokosi 10 aukš
tųjų mokslo įstaigų (šešios 
iš jų įsteigtos, pokariniais 
metais). Stambiausioji res
publikos aukštoji mokslo 
įstaiga — Latvijos Valsty
binis Universitetas.

Latvijos Universitetas 
buvo organizuotas darbo 
žmonių vaikams 1919 me
tais, Tarybų valdžios spren- Į 
dimu. Bet latvių buržuazi
niai nacionalistai, su vaka
rų : 
užgrobę valdžią, labai greit 
pavertė universitetą “auk- 

kurios

čio išvakarėse)
Rašo prof. Janis Jurgenas

Dešimt metų ■— palygin
ti nedidelis laikotarpis, bet 
kaip neatpažįstamai per tą 
laiką pasikeitė Latvijos vei
das, latvių tautos gyveni
mas. Silpna ir bejėgė buvo 
mūsų maža šalis netolimo
je praeityje, kuomet val
džioje buvo saujelė buržu
azinių politikanų, parsida
vusių svetimšaliams kapi
talistams. Galingais ir lai
mingais mes tapome dabar 
Tarybų Sąjungos tautų 
šeimoje. Išsipildė genialaus 
latvių poeto - revoliucionie
riaus Janio Rainio svajonė.

Tiktai broliškoje sąjungo
je su didžiąja rusų tauta 
bei kitomis socializmo ša
lies tautomis Latvija įsigijo 
tautinį savarankiškumą, 
gavo neribotus galimumus 
liaudies ūkiui augti ir vys
tytis.

Dideli ir reikšmingi Tary
bų . Latvijos pasiekimai! 
Respublikos; darbo žmonės

Virusai sukelia daugiau 
kaip du šimtus visokių sun
kių ligų įmonėms, gyvu
liams ir augalams. Tarp tų 
virusinių ligų yra pasiuti
mas (pagedimas), galvos 
smegenų uždegimas, papra
stos slogos, dėmėtoji šiltinė, 
tvmaiH geltonasis drugys, 
skarlatina, taip pat apkre
čiamoji arklių mažakraujy
stė, galvijų snukiu ir įvai
rios kitos gyvulių^igos.

Kas gi yra tie virusai?
Virus yra lotynu kalbos 

žodis ir reiškia nuodą.
< Tikroji virusu prigimtis 

iki pastarųjų laikų buvo ne
žinoma amerikiniams ir ki
tu vakariniu krašto moksli
ninkams. Jie paprastai va
dino virusus bakteriniais 
nuodais. Dar tik pernai iš
leistas amerikinis Random 
House žodvnas sako:

“Virus vm tam tikras 
sukeliantis Ii p-a veiksnys, 
dažnni mažesnis už nanras- 
ta bakteriia. Virusui reikia 
prvvu ląstelių (celiiD. kad 
jis galėtu daugintis.”

Viniq vra nenanras(-ni 
smulkutis nedarąs, neižiū- 
rimas not nėr stipriuosius 
mikrnsknnnq. nore tie mik- 
rnsknnai tūkstančius kartu 
nedidino mažvčiu daikteliu 
pavidalus.

Proteinai-baltymai
Virus susidaro iš balty

minės - proteinų - medžia
gos. Paprasčiausias protei
nas arba baltymas yra jun
ginys keturių būtinųjų ele
mentų — angliadario (car
bon), vandenilio (hydro
gen), deguonies (oxygen), 
ir azoto (nitrogen) 
Be to, daugelis baltymų tu
ri savo sudėtyje dar sieros, 
fosforo bei geležies.

Baltymas yra pamatinė
gyvybinė medžiaga beveik,bėiimus, vienos rūšies viru- 
visuose gyviuose ir auga- sai ir bakterijos taip pat

kn^inin Inikn. Dar tik nesp- 
nioi iqlpidfi Jvnnovcfkio VC1- 
pnini’ ąj-pi >9 nprodo:

VJvncaq tnjn r»of? imli P’v- 
VnnO’c Jp voist*^ Iriinmnf iiq 

dirbtiniai gu

_  universitetą baigė daugiau 
kaip 1,300 jaunuolių. Šimtai 
naujų specialistų gaus dip
lomus šių metų pavasarį.

Tarybų Latvijoje, lygiai 
kaip ir visoje Tarybų šaly
je, galutinai išnyko nedar- , 
bas.

Audringai besivystą pra
monė ir žemės ūkis, aukš^' 
tųjų bei vidurinių mokslo 
įstaigų tinklo praplėtimas 
reikalauja nuolatinio inži
nierių, technologų, mecha
nikų, agronomų, mokytojų 
skaičiaus papildymo. Štai uacunansia., su vana- ko(J^ Ta Ijatvijos gtu. 

limper!ah?tųi , pagava ranliai žiūri į savo
ateitį, džiaugsmingai pasi
rengia kūrybiniam darbui.

Pokariniais metais uni- 
iversitete ypatingai išsiplė
tojo mokslinio tyrimo dar
bas, nukreiptas, svarbiau
sia, į respublikos gamtos 
turtų ištyrimą; Čia didelį 

T .. . vaidmenį suvaidino pirmoji
injA71^ mokslinė sesija, įvykdyto

metais,

liui, jų baltymai - protei - štesniųjų” įstaiga, 
nai dėl to dar nemiršta, durys beveik aklinai buvo [ 
Net sudžiovintuose dobi-! uždarytos darbininkų ir 
luose, virkščiose ar šiene' valstiečių vaikams. Iš visų 
baltymai dar gyvi.

(Jeigu rūkytas kumpis 
kabo ir dvejus metus, jo 
baltymai liekasi gyvi. Jau
tienos laikymas per kelis 
mėnesius šaldytuve neuž- 

imuša jos baltymų. Nuvy- 
tusiame bei pūvančiame 
augale dar yra įvalias gy
vų baltymų.)

Nusenęs “vakarų” moks
lias be pagrindo skelbia vi
rusus tik parazitais, gyve
nančiais gyvosiose augalų 
bei gyvulių ląstelė
se. Bet virusai visiškai ga
li apsieiti be ląstelės, kaipo 
šeimininko. Kad jie daž
niausiai gyvena gyvųjų lą
stelių kaštais, kaip parazi
tai, tai vra tik vienas iš bū
dų, kuriais virusai prisitai
ko prie gyvenimo sąlvgų.

Šie ypatingai smulkūs 
gyvybės elementai, virusai, 
lygiai kaip ir bakterijos, 
vaidina milžinišką vaidmenį 
mūsų planetos žemės gyve
nime.

Bet kaip atsirado patys 
virusai? Kodėl mes turime 
tikėti, kad gyvybė, pirm bi- 
lionų metų užgimusi pliko
je, negyvoje mūsų žemėje, 
jau negalėtų užgimti šian-( 
dien,, kuomet vra tokia didi faįįu~ 
gausybė gyvulinių - augali
niu medžiagų?

Remdamiesi faktais, mes 
įsitikinome, kad gyvybė už- 
gimdavo ir užgimsta visa
da. kai yra tam atitinkamų 
sąlygų.

Medžiaga paprasčiausiam 
gyvybės pavidalui — balty
miniams (proteinų) gumu
lėliams — susidaryti yra iš 
žūvančių augalu ir gyvulių 
kūnu, nuo kurių atsipalai
duoja baltvmai. Patekda
mas į palankias salvgas, va-

studentų skaičiaus darbi
ninkų vaikų tebuvo tik trys; 
procentai.

Tik įsikūrus 
Tarybų valdžiai 1940 me
tais, universitetas tapo tik
ru kultūros ir mokslo ži
diniu, plačiai atsidarė liau
džiai. Pat pirmaisiais me
tais darbininkų ir valstie
čių vaikams, kurie pirma | 
neturėjo galimumo ’užbaig-;^ 'sugH^tus’ respuMT 

Ikos miestus ir kaimus; 
[ žinieriai, chemikai 
[ logai supažindino 
[dalyvius su savo 
turinčiais didelę 
praiponei.

Mokslinės sesijos dabar 
sušaukiamos kelis kartus 
per metus.

1947 metais universitete 
buvo

’! dentų mokslinė draugija. 
‘ j Nūnai ji turi 12 skyrių ir 

i vienija daugiau kaip 600 
' busimųjų specialistų. Drau- 

! gijos nariai paruošė spau- 
■ dai pirmąjį mokslinių vei- 

i kalų rinkinį.
Latvijos universitetas 

Įteikia pagalbos kolūkiams 
* jų ūkiniame ir 

sPe“ [ darbe. Studentai 
Ogrės apskrities 
čiams daugiau kaip 5 tūks
tančius knygų, paskaitė 70 
paskaitų įvairiomis temo
mis, surengė kelis studentų 
meninės ' s&vyveiklos kon
certus. Universiteto inži
nierių skyrius paruošė 
.projektą tilto per Ogrės 

| upę, medicinos skyrius su
organizavo keturias dan-

universitete 1945
i Tarybų Latvijos penkto
sioms metinėms paminėti.
Sesijoje architektūros sky

riaus moksliniai bendra- 
i darbiai papasakojo apie 
i savo dalyvavimą, atstatant

tvėrė visas esamas gyvybių 
rūšis. Jis tvirtino, kad jo
kia nauja gyvybė negali sa
vaime atsirasti.

Pastero, mokymas Įsigalė
jo net tarp daugelio neti
kinčiu į dievišką sutvėri
mą. Jie taip pat tvirtino, 
kad savaime naujos gyvy
bės atsiradimas “šiais lai
kais” jau negalimas daly
kas.

— Taip Pastero filosofi
ja beveik šimtu metų atito
lino teisinga klausimo iš
sprendimą kas liečia naujos 
gyvybės atsiradimą ir išsi
laikymą, — sako profeso
rius Bošjanas, priminda- 
|mas sovietinių mokslininkų 
patyrimus:

— Mes įrodėme, kaip kly
do Pasteras, tvirtindamas, 
kad virinimas nužudo visa 
tai, kas gyva. Mūsų labora- 

virusas — tiktai [torijoje buvo virinami ark
lių mažakraujystės virusai 
per 40 minučių; paskui jie 
buvo du kartu pervedami 
per aklinai uždarytą dėžę, 
kur karštis būdavo pakelia
mas iki 120 laipsniu Celsi
jaus, (šimtai aipsnio) ter
mometro, ir virusai vis dėl
to išlikdavo gyvi. O pagal 
Amerikoj naudojamą Fah- 
renheito termometrą tai 
būtų net 248 laipsniai karš
čio!
.šie bandymai liudija, 

kain patvarūs yra virusai 
ir bakterijos, kaip jie pri
sitaiko prie skirtingu aplin
kybių ir išlieka gyvi.

O ieigu virinimas vis tik 
išgelbsti mus nuo sukelian
čio ligas,arba žudančio bak
terijų vei virusu veikimo 
taip dedasi 1 
gi virusai ar bakterijos per 
dideli karšti praranda gą- 
buma sukelti liga, nors pa
tys išsilaiko gyvi.

Mes manome, kad nesu
skaičiuojamos gyvoio bail- 
tvmo (proteino'! dalelvtes- 

vra visur paplitę

davo užmušt taip sergan
čius arklius.

Sovietiniai mokslininkai 
išskyrė grynus šios'ligos vi
rusus iš sergančio arklio 
kraujo; dirbtiniai perauklė
jo virusus į tos pačios rū
šies bakterijas; iš bakterijų 
pagamino skiepus (čiepus) 
ir leido sergantiems ark
liams į kraują. Buvo daro
mi nauji, vis platesni tokio

^ii^olų ir gvvnliu In;stelbi.
Virusų pasikeitimas i bak

terijas ir atbulai
Bošjanas savo knygoje a- 

pie virusų ir bakterijų pri
gimtį rašo:

— Mums, naudojant savo 
išrastas naujas priemones, 
pavyko išskirti grynus vi
rusus iš sergančio gyvulio 
kraujo.

Tolesni tyrinėjimai įtiki
no mus, kad virusas ir bak
terija ne tik artimi savo 
prigimtim. Mes atradome, 
jog Virusas ir bakterija yra 
tiktai skirtingi pavidalai 
vienos ir tos pačios būtybės 
gyvenime.

Kai gryni virusai būna 
išskirti ir padėti į ypatin
gas sąlygas, tai jie pavirsta 
bakterijomis. Jeigu iš nau
jo pakeiti sąlygas, tad šios 
dirbtiniu ,būdu gautos bak
terijos vėl pasikeičia į ne
matomus virusus.

Tos pačios rūšies virusaijnizmo dalijimosi riba. "Nes 
ir bakterijos gali ne tikųr ląstelių dalelvtės - viru- 
tarpusavyje pavirsti vieni 
kitais, bet, pagal mūsų ste

drnsu veikimo, dinamas “mires” baltymas 
todėl, kad žalin- gali tapti medžiaga smut-

sai taip pat gali gyvuoti ir 
veistis.

Dar 1909 metais rusų a-virusai
kademikas V. L. Omelians- gyvojoj ir negyvojoj gam-

Juose. Daugiausia proteinų-'gali išsivystyti į skirtingas kis. užginčydamas vokiečių toj. 
baltymų yra mėsos raume- bakterijų bei virusų rūšis, mokslinčiaus Virchovo tvir-1 (Mii(Mirus augalui ar gyvu-

kiausiam gyvam organiz
mui - virusui susikurti.
- Tai vra idomus atradi
mai dėl mokslinio gamtos 
supratimo. Tie atradimai 
turi ir praktinės svarbos: 
jie praskina naują -taką 
virusinėms žmonių ir gy
vulių ligoms gvdyti arba 
joms kelią pastoti.

W,'F ■ N. M.

ti vidurinį mokslą, buvo; 
prie universiteto atidaryti [ 
parengiamieji kursai.

Vokiškųjų fašistų okupa
cija laikinai nutraukė šiuos ‘ 
didžiuosius pertvarkymus. 
Jie buvo toliau pratęsti 
tuoj po Latvijos sostinės 
Rygos išvadavimo iš hitle
rininkų. Jau pokariniais: 
metais universitete sukur
ta eilė naujų fakultetų - 
geografijos, geologijos, dir 
vožemio n geologijos, filoso
fijos, teisės ik ekonomikos. 
13 fakultetų dabar mokosi “į 
daugiau kaip 5 tūkstančiai Į 
studentu. \

Daugiau karp 700 žmo
nių eina universiteto kur
są, nenutraukdami darbo 
Jiem organizuojamos .r"‘ 
cialios pamokos, skaitomos i 
paskaitos jiems patogiu

in- 
ir geo- 
sesijos 

darbais, 
reikšmę

suorganizūota stu-

švietimo 
nusiuntė 
kolūkie-

Penkiasdešimt geriausių 
studentų, baigiančiųjų uni
versitetą, dabar ruošiasi 
apginti disertacijas moks
lų kandidato vardui gauti. 
Artimiausiais metais jų 
skaičius bus padidintas.

Jau dabar universitete
*1 * *1 1 * V/ CAzA A A C.-V * N-/ A X V A A VAVAA A

dirba dvigubai daugiau ^mg ambulatorijas
profesorių ir dėstytojų, ne
gu buržuazinės Latvijos[ 
laikais.

Pasikeitė universiteto 
studentų sudėtis. Darbinin
kų vaikai dabar sudaro 41 
procentą, valstiečių —apie 
33 procentus, tarnautojų— 
20 procentų. Daugiau kaip 
pusė bendro studentų skai
čiaus — moterys.

Iš metų į metus tarybinė 
valstybė skiria daugiau pi
nigų universitetui išlaiky
ti.

1933 metais studentų 
mokami pinigai už mokslą

i ir tt.
Daugiašalė yra pagalba, 

kurią universiteto profeso
rių ir dėstytojų kolektyvas 
bei studentai • teikia pramo
ninėms respublikos įmo
nėms. Tik 1949 metais dės
tytojai ir studentai paskai
tė įmonėse, įstaigose ir fab
rikiniuose - gamykliniuose- 
kursuose 1,000 paskaitų 
mokslo - technikos ir poli
tinėmis temomis. Įmonėms 
suteikta pagalba, tikrinant 
medžiagas, mašinas, staty
bą. •« *7 .

(Twi ant 5 pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 7, 1950
i
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(Tąsa)
— Ale pini, kaip bajoras vyžą! — vėl 

sušuko Čiobrys.
— Che-che-che-che! Kaip šlapiu per 

akis!
— Jo akys dūmų nebijo!...
Netrukus klebonui teko nutraukti kal

bą.
Išėjo prie stalo mokytojas Didžkus. 

Nekaringas, mergiškai ramus, apyraus- 
ve lygia oda šviečiantis veidas traukė į 
save akį. Jis nekėlė balso, nešaukė, ne
mostagavo. Kalbėjo, tartum pats sau. 
Bet jo žodžiai buvo kandūs:

— Klebonas Kanopa pašnekėjo čia a- 
pie kurstytojus, kurie tvirkdp kaimą, 
drumsčia, gadina dievobaimingo so
džiaus gyvenimą... Grąudūs tie žodžiai, 
tik — pasaka labai sena!... Mūsų žmo
nės gana yra pamatę kunigų įvairiomis 
sutanomis. Vokiečiai išvedė klebonijas į 
plačią politinės kovos areną. Kas, jei 
ne kunigai, per Vokietijos katalikų par
tiją yra susiderėję paversti Lietuvą ka
ralija su vokišku karaliuku? Smetoninė 
taryba pas busimąjį karaliuką, Viur- 
temburgo hercogą; pasiuntė net savo 
atstovus: Panevėžio dvarininkę Choda- 
kauskaitę ir kun. PurickĮ. Purickis net ir 
poterių tą hercogą Urachą buvo išmo
kęs, bet Lietuvos pamatyti tam karaliu
kui neteko. Karalijos dabar ne madoj. 
Despotų liaudis nenori. Todėl vakaryk
ščiai monarchijų tvėrėjai šiandien deda
si demokratais. Kalba už liaudį, mėgina 
trupiniais, alkaniems dalijamais, numal
dyti liaudies keršto troškimus ir vėl pa
imti juos į savo bučį. Liaudis negali už
miršti ir niekad neužmirš, kiek ją pri
kankino vokiečiai užgrobikai! Tiems, 
kieno buvo pilnos kišenės ir visada pri
kimštas gurklys, — žinia, labai patiko 
liaudies tramdymas: prieš kiekvieną vo
kišką šunelį reikėjo kepurę nusiimti ir 
nusilenkti ligi žemei! Kunigai to nema
tė, nenorėjo ir negalėjo matyti. Jie po
sėdžiavo kartu su okupantų žandarais ir 
feldpolicija, duodami patarimų, kaip 
engti mūsų žmones! Mes. to neužmir
šom! Jie tikėjosi, kad gaus bajorystę, 
gaus šiltas vietas prie karaliaus. Mes 
nenorim būt čia vienoj salėj kartu su 
tais vokiško karaliuko piršliais. Kas nė
ra liaudies išrinktas, kas neturi liaudies 
įgaliojimo, tas privalo suvažiavimą ap
leisti !

Pakilo ūžimas, triukšmas, bet Kanopa 
dar kartą atsistojo, išlygino delnais sa
vo baltą kamžą ant storojo pilvo ir vėl 
prabilo:

— Nuvargę, nukamuoti beturčiai, ne
gali nepatikėti tiesos šaukiančiom skun
dom! Vienybė dabar yra pati vyriausio
ji teisybė, ir visos kitos skundos negali 
jos šauksmo nustelbti! Brolis šiandien 
pasikėlęs prieš brolį: tau žemės per 
daug! Bernas užsimojęs atimt nuosavą, 
nuo amžių valdytą grafo žemę!

— Grapo žemė ta, kurioj jį mirus už
kas! — piktai ir garsiai sušuko Ignotas: 
—Jo senis 3,000 valakų, turėjo! Kam jam 
tiek buvo?
• Delegatai garsiai pritarė.

Salei kiek,aptilus, Kanopa traukė to
liau:

— Ar pasiekiamas daiktas— visi žmo
nės sulyginti? Argi lygūs žmonės? Bro
liai ! Ne visi mes čia lygūš;. kas pėsčias, o 
kas ir važiuotas pribuvę .̂ Rinkit; bro
liai, tuos, kas tvarkingai gaspadbrius, - 
gerai, turtingai gyvena,’-.gižiai!... Kad 
jis pats turte, tai mokės in'- jūsų reika
lus sudoroti!...

Toliau jam nebedavė kalbėti įpykę 
dvarokai:

— Prisiklausėm tavęs! Gana!,..
Varkalys tylėdamas išėjo į. priekį, ty

lėdamas išsitraukė iš kišenės į seną laik
raštį suvyniotą “paviržį”, tylėdamas iš
vyniojo, išbėrė ant delno juosvus, Jyg 
šaknų, lyg durpių, trupinius ir paklau
sė: -

— Kas čia, draugai, išrinktieji*delega
tai, kas čia? Gal tai žemė? Gal, atsipra
šant, arkliatrūšos?.. Ne,! Čia mūsų bL 
ralinė. Va, tas purvas, tos šaknys —-tai 
itaūsų duona! Vaikai mūsų noksta iš ba
do, o grūdų mumfnėr. Neįsiperkam. Ne
išgalim niekur aukso išsikast. O be auk
so, klebone, šiandien tavo išgirtasai gas-

padorius nė grūdelio neduos. Dėl ko tu 
juos užstoji?

— Drėbk! Drėbk tu jam ant baltos 
kamžos! — šaukė dvarokai.
• — Ir drėbsiu!... Tu! — jis pasisuko 
į kleboną, įsidrėbusį ant suoliuko prie 
pat prikūrentos krosnies, ir piktai pa
judino ūsus. — Tu mūsų negąsdink savo 
mokslais! Nepagąsdinsi, nesuklupdysi! 
Darbinykas žmogus dabar kelią žino. 
Užsimerkęs gali eit, vedamas tikėjimo 
savo geresniu gyvenimu. O kada reikės 
raštinykų prie darbo, tai jų bus tiek, 
kiek tiktai prireiks...

— Teisybė! — šaukė iš vietų.
— Kaipgi ne teisybė, aišku, kad teisy

bė! Seniau klebonas tik klebonijoj ir tu
pėdavo, na, dar su pristavu nugerdavo, 
kortom sukirsdavo, o dabar, — žahdar- 
ma be klebono nė žingsnio nepažengs: 
kunigas ir verstojas, ir teistojas, ir viso
kių šunybių pramanytojasA .. Aš savo 
žodį pabaigiau, bet tegu čia dabar vi
siem Čiobrys pasako, kaip jį klebonas iš 
stovyklos vadavo! Tegu!

Išėjo Čiobrys — džiūsna, pajuodėlis, 
žybtelėjo juodomis akimis.

— Tegu čia man akysna klebonas pri- 
rodo, kad neteisybė... Rugiapiūtėj ar 
šaloną sutūrėjo vokietis, nuo Dvinsko 
einantį? Sutūrėjo... O kur padėjo vi
sus? — Už spyglių, Obelių bravo ran. 
Susivadino šaltyšius, kunigus, rodo 
mum, kai]) žvėris. Va, čia pats klebonas 
pasakys, — ar nevaikštinėjai apie spyg
lius? Vaikštinėjai. O ko'klausinėjai? Ko 
ieškojai.?.. Priėjęs pirštu rodžia ir klau
sia: “Kiek turi žemės, tamista?” Prieina 
manęs klaustų, aš ir drėbiu: “Daug, sa
kau, labai daug.” — “Tai kiek gi, a, gir
di?.” — “Kiek tik akim apmatau, — visa 
mano...” Jis net atgalias atšoko! “Tai, 
mat, tu toks!” — “Tai jau aš toks!..”

— Ga-ga-ga! — nusijuokė delegatai.
— Ar gal nebuvo taip? Atsakyk? Ko 

tyli? — šaukė Čiobrys, bet tas neatsilie
pė.

— Ir paleido didžiažemius, o mum, 
vargo pelėm, jau kitas šalonas stovi ant 
kelio — Cilezijon! Jūs, vadinas, didžia- 
žemiai, Lietuvoj pasilikstat, o jūs — be
žemiai ubagai — von iš Lietuvos... Aš 
namo važiavau! Savan kraštan pargrį
žau ! Aš čia gimęs, užaugęs esmu. O man 
pats pirmasai žodis: kiek žemės turi? 
Kad tau žemės nėr, tai iš tavęs nė žmo
gaus nėr! Šitaip nori didžiažemiai mum 
sutvarkyt! Ar mes galim to norėt? Ar 
mes galim gi su jais eit?..

— Suėstų mus pilvūzai! Su vyžom 
prarytų!

Čiobrys, traškiu savo balsu išsiskir
damas, plėšė vieną tulžingą šauksmą po 
kito: ,

— Rinkimus prakišo, tai dabar suks, 
pins!

— Varyt laukan! Ko čia žiūrėt!
Klebonas išsitraukė nosinę.
— Ot sukaitęs Kanopa, lyg tėvą muš

damas! — juokėsi'valstiečiai.
— Išpurtęs, ištinęs, kaip avilys!
Tada pakilo Besąsparis:
— Aš nei po vilkui, nei po meškai... 

Aš pats žinau, kas balta, kas juoda, kas 
ima, o kas duoda...

Visi sukluso, o jis traukė toliau:
— Kur teisybė, tai tenai daug žodžių 

nereikia...
— Ale gana! — subaubė Ignotas. — 

Gražini, gražini, kaip vėlykų margutį. 
Sakyk tiesiai, rinkim, broliukai, bagočių! 
Rinkim! Grašis visada dangun skylę at
ras!

— Ga-ga-ga! — vėl suūžė salė.
— Ak, jisai gi parapinis! Nerinktas! 

— Kaizerio bajoras! — šūkavo kažkas iš 
oteliečių. ,

— Vyt! Jis tų arštų giminės! Vyt!..
Tada atsistojo Obelių klebonas ir du 

jauni kunigai. Vienas iš tų jauniklių pa
sakė :

— Jei tamistos broliškai, pilietiškai 
nėnorit Qiūsų priimt, o dar ir triukšmus* 
kelsit, tai mes paprašysime tvarkaaada- 
rių, kad čia ramybę įvestų.

Šiais žodžiais jie galutinai pribaigė 
save. . ' #

— Laukan! Laukan! Von! — sukilo 
delegatai.

— Vokiečiais grasins, išgamos!
į(Bus daugiau)

Kanadiečiu Dėdė
Į

Kelione į Kanadą ir Mintys
(Tąsa)

Toronto mieste praleidau 
kelias dienas. Buvau apsis
tojęs pas Strazevičius. Jų 
vyriausioji dukra — Stra- 
zevičiūtė yra gerai . daini
ninkė, tūri didelio pasise
kimo. Keli metai atgal, • ji 
dainavo dienraščio Laisvės 
metiniame koncerte. Dabar 
yra dar daugiau prasisie
kus toje srityje, dažnai da
ly va u j a tarptautiniuose
koncertuose. Antra dukra 
pereitais metais lanke Lie- 

i tuvių Meno Vasarinę Mo- 
I kyklą Olympia Parke, Wor- 
| cesteryje. Sūnus jauniau- 
!sias šeimoje, bet ir jis jau 
| dirba. Suėjau < 
i vau, daug įsikalbėjome apie 
i liaudies reikalus.

Torontiečiai, sužinoję sun- 
i kią dienraščio Laisvės pa- 
jdėti, laikė susirinkimą ir 
! sukėlė aukomis $138. Mon- 
■ treal lietuviai tą pat pada- 
I re, jie aukomis šukelėj 
$178. Hamiltono draugai' 

i patys pristatė savo aukas į 
; Toronto, $24. Bendrai, sa-| 
va i tės 1 a i ko bėgy j e kapa- \ 
diečiai, demokratinio nusi
statymo lietuviai, aukomis 
ir prenumeratomis sukėlė 
dienraščio Laisvės- rt 

' lams virš ?
ir nuoširdi jų paraifia..

Du Pavasariai į
•Pavasaris, tai gražiausia

Rubežius ir Patikrinimai
Nors Jungtinės Valstijos 

su Kanada yra “geri kai
mynai”, viena ir ta pati 
tvarka, bendrai sudaro ka
rinę šiaurinio Atlanto Są
jungą, labai įsigalėjęs 
Jungtinių Valstijų kapita
las Kanadoje, Kanados 
prekyba vyriausiai yra ve
dama su Jungtinėmis Vals
tijomis, bet vis- gi tai yra 
dvi atskiros valstybės, yra 
rubežius — siena ir jo pa
tikrinimai.

Vykstant į Montreal], ! kumentus, 
kaip tik pasiekiame mieste- f tijų pasienio inspektorius 
lį Rouses Point, Kanados pastatė klausimą:

žiavome sieną. Kada pasie
kėme Fort Erie, tai prie jų 
priėjo inspektorius ir tarė:

— Na, einame!
Lietuviai Profesionalai 

ir Biznieriai
Kanadoj lietuvių jaunoji 

karta lavinasi profesijų ir 
imasi biznio. Štai torontiš-

čiamų daiktų iš Amerikos.
Kitas atsitikimas buvo 

grįžtant iš Kanados. Toron
to miesto .į tą pat vagoną 
įsėdo pagyvenę vyras ir
moteriškė. Jie vežės.i kelias Fiai Morkių sūnai yra biz- 
dideles dėžes. Jie buvo neiš
pasakytai smagūs. Mote
ris veik nesustodama niū
niavo gan smagias daine
les. Jaučiama buvo, kad jie 
labai pasitenkinę.

Bet štai, artėjant sienai, 
sulipo abiejų šalių pasienio 
inspektoriai. Peržiūrint do- 

Jungtinių Vals-

daug lietu- * Dasieny.ie, tai į traukinį at- — Kur ėmei tuos Jungti
vyksta Kanados ir Jungt.'nių Valstijų piliečio popie- 
Valstijų pasienio pareigu-| rius?
nai - inspektoriai asmens 
dokumentų patikrinimo 
muitinės pareigūnai.
Jungtinių Valstijų pasienio tavo...
inspektoriams mažai reika- paskolino, 
lo linkui kanadiečių, grįž- 1 ” ‘
tančiu i savo sali. Jie dau
giau įdomauja Jungtinių gyventojas, ten turiu biznį, 

j Valstijų piliečiais, vykstan 
čiais i Kanada, kad šie tu 
retų tinkamus asmens do-(U1JC
kumentus (geriausiai ture-1 valandą ryto bus teismas, 
ti: čia gimusioms metrikai Mes per tą laiką susisieksi- 
ir kitoki dokumentai, o įsi-

$900? Tai didel'e:’3ili?til}usje™s ~ PnięWs 
popieriai), kad nesusidary
tų keblumo jiems grįžtant 

į atgal į Jungtines Valstijas, 
į Kitas dalykas su Kana- 

mbtų dalis. Ir šiemet turė-jdos pasienio inspektoriais, 
jau progą bėgyje vienų me-i Jie paklausinėja amerikie- 
i tų matyti du pavasarius, čius, vykstančius į svečius, 
Kada išvykau iš Jungtinių tikslo, 

į Valstijų, tai pas mus daug 
Į žydinčių medžių, krumokš-; 
; lių, kaip ve kaštonai, spėri- i 
įjos ir kiti, jau buvo peržy-| 
i dėję. Nuvykus į Kanadą, į 
i radau kaštonus pačiame ' 
| žydėjimo gražume, sperijų j 
I krūmai baltavo, kaip vata 
| padengti. Tai buvo puiku, 
' tai buvo malonu !

Kita, kas metasi tuojau į 
; akis, tai kad kaip tik per
važiuoji iš Jungtinių Vals
tijų sieną linkui M'ontrea- 
lio ,tai visai kitoki vaizdai. 
Jungtinių Valstijų pusėje 
kalnai, akmenai, pušys, eg
les, nėra žemės ūkių. Gi tik menų, ; ’ ’ 
pervažiavai į Kanadą, čia Valstijose, 
prasideda lygumos, laukai gelžkelio stotyje jų jau ne-i 
■įdirbti, žeme gera, juoda, paleido. Prie vagono buvo 
visur ūkininkų namai, lau-įpristatyta vežimėlis. L~ ' 
kuose ganosi būriai juodai-' 
baltai margų karvių, bulių, 
vaikšto gražūs arkliai.

Tas pats vaizdas ir vyk- 
į stant nuo Toronto 
j Jungtinių Valstijų
Bet štai tik pravažiuoji pa- stijose. Yra lengviau tiems, 
skutinį Kanados punktą, kurie atvirai pasako, ką 
Fort Erie, pereina trauki-! pirko ir turi pirkinių bilas. 
nys tiltu per Niagara upę | Tie muito reikalus atlieka 
į Jungtinių Valstijų pusę, ten pat traukinyje, bet ku- 
ir baigėsi lygumos. Pirmoji rie bando būti “gudresni”, 
gelžkelio stotele — Black tai turi .nesmagumo. 
Rock, tikrai juodas akmuo.

I Traukinys, povaliai jau ar-1 reikalai yra ir tarpe “drau- 
i tinasi linkf Buffalo miesto, giškų kaimynų”. Veltui tu- 
! Fabrikai, industrijos cent- Ii išmetinėja prieš muitus 
rai... * | Tarybų Lietuvoj ant siun-

— Išsiėmiau Clevelando 
ir mieste, — atsakė vyras.

Čia — Ne! Tie popieriai
. Juos tau kas

nėra 
nors

ną
mano, as .esu

, jie 
Clevelando

— aiškino žmogus.
— Esi sulaikytas! Fort 

Erie išlipsi. Rytoj, dešimtą

etus

me su Clevelandu ir patir
sime.

Ir visą laiką traukinyje 
ant abiejų vagono durų bu
vo inspektoriai, kol priva-

nyje. Seniau jie Montreal 
mieste turėjo kepyklą. Da
bar du broliai užlaiko vieš
butį — Merkiai Broliai, 
Edgewater Hotel, Crystal 
Beach, Ontario. Trečias jų 
brolis — Peter Morkis, yra 
daktaras - dentistas, 2936 
Dundas St. W., Toronto. Y- 
ra ir daugiau profesionalų 
ir biznierių. Buvęs toron- 
tietis J. Barčas su kitais 
prieteliais taipgi užlaiko 
viešbutį's Wallaceburg Ho
tel, Wallaceburg miestelyj.

Galvojant man apie To
ronto lietuvius bizinerius ir 
profesionalus, nuoširdžius 
darbininkus ir darbininkes, 
palaikančius Liaudies Bal
są, mūsų traukinys jau su
stojo Hamilton mieste.

Hamiltono lietuvių kolo
nija nedidelė, bet jie veik 
visi vienoj vietoj gyvena. 
Rodosi, kad ir čia lietuvis 
turi viešbutį, keli metai at
gal buvau, tik nepamenu jo 
vardo.

(Daugiau bus)

London. — Streikuoja
10,244 mainierių prieš 43 
angliakasyklas Škotijoj.

muitininkai pažvel-' 
gia į jų dėžes, jeigu tik as-i 
mens rūbai, reikmenys te-; 
siranda, tai ir baigta. . i 

Kitas dalykas su Kana
dos piliečiais. Siti jau tikri-j 
na ne vien asmens doku
mentus, bet atydžiai per- i 
žiūri dėžes, valizas, ką jie: . 
pirko Jungtinėse Valstijo- 1 
se. Jeigu’mažai, tai lengvas: 
ir praėjimas, bet jeigu dau
giau ,tai jau kitas reikalas.

Štai, traukinyje važiavo 
grupė vyrų ir moterų, ku
rie turėjo apie dešimt dė-i 
žiu. Kanados muitininkai 
pažiūrėjo, rado daug reik-' 

pirktų Jungtinėse ■ 
Montrealyje, . • • ■ • . _  i

Dė- I 
žes ant jo sukrovę ir nusi
vežė į muitinę. Nuėjo kar-| 
tu ir tie kanadiečiai. Tenai, 
bus apskailiuota ir jie tu- i 
rėš sumokėti muitą už pirklį nku i ]

sienos, tus daiktus Jungtinėse Vai-'

Kaip ipatote, tai muito

MIRUS

Povilui Dravidžiui
Mes reiškiame gilią, užuojautą Marcelei Dravi- 
džienei, netekusiai mylimo vyro, sūnui Liudvikui 
— mylimo tėvo, marčiai — uošvio, anūkams — 
dėduko ir jųjų visiems giminaičiams pergyventi 
šią liūdną valandą.

Domicėlė Mockienė 
Jonas ir Marė Ginaičiai
Mykolas Prakevičia
Elzbieta Grabauskienė
Jonas Daukas
L-'ir J. Jasilioniai
V. ir B. Daubarai
Julija Geralienė

P. ir M. Smalsčiai
B. ir A. Varneckiai
A. ir C. Mačiai
A. Dargienė
S. Tvarijonas 

Krakaitienė 
ir E.’ Jočioniai

Dr. ir U. Palevičiai

o

Tau Gėlę Sodinu
Pyabėgo du metai 
Ir dingo kaž-kur, 
Bet širdis ramumo
Manoji hetur.

Ilgėsis kankina,
O širdy skausmai:

, Nėr laimės man niekur—
Tik liūdni vaizdai.

Nematau aš tavo
Veidelių skaisčių,
Nei girdžiu žodelių, 
“aip širdžiai meilių.

ien kapą lankydams, 
ŠirSLraminu. r

Aš tau sodinu.
Lai žydi kvietkeliai 
Gražiausių spalvų 
Ir primena džiaugsmą 
Jaunųjų dienų. *

Tą skaistų žiedelį.
Jaunystės tavos 
Nešioju aš savo 
Širdy visados!

Tavo Ignas.

P. S. Birželio 16 d. š. m. sukąko dveji 
metai nuo mirties Julijos Klevinskienes, 
gyvenusios Scranton, Pa. Jai skirtos, 
aukščiau paduotos eilės buvo išspausdin
tos birželio 16 d. be paveikslo. O auto
riaus jos, buvo taikytos dėti po paveikslu. 
Todėl perspausdiname antru kartu, kad 
atitaisyti įvykusį netikslumą.—L. Adm.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. DaiK)—Penkt., Liepos 7, 1950.



CLEVELAND© ŽINIOS
Is LLD 190 Kp. Susirinkimo

♦ Birželio 16 d. įvyko mine- 
' tos kuopos susirinkimas. Na

rių atsilankė neperdaugiau- 
sia, nežiūrint, kad visi buvo 
kviečiami atvirutėmis. Mat, 
buvo svarbių reikalų, reikėjo 
išrinkti delegatus į 15-tos ap
skrities konferenciją, kuri 
įvyko birželio 25 d. Taipgi 
buvo renkami delegatai į na- 
cionalį suvažiavimą. J konfe- 

I renciją išrinkta net 11 delcga- 
i tų, o į suvažiavimą išrinkti

'3 delegatai būtent: J. Palton, 
A. Palton ir Salen. Šiame i susirinkime tapo priimti 6
nauji n aviai. P. Nemura 
įrašė 2, o J. žebrys 4. Pir- 
mesniame susirinkime J. že
brys įrašė 2 naujus narius. 
Reiškia, 190 kuopa 1950 me
tais turi įrašius 8 naujus na
rius.

190 kuopa nutarė šiais me
tais susirinkimus laikyti kartą

, į mėnesį. Sekamas susirinki- 
\ mas įvyks penktadienio vaka
re, liepos 21 d., klubo svetai
nėj. Šiame susirinkime iš
duos. delegatai raportus kaip 
iš apskrities konferencijos, 
taip ir iš nacionalio suvažia- 

; vimo, taipgi bus galutinas pri
sirengimas prie kuopos meti
nio išvažiavimo, kuris įvyks 
rugsėjo 3 d., kuopos nario 

i J. Kalakausko ūkyje. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti.

LLD 15-tos Apskrities 
Konferencija

Birželio 25 d. draugų Kubų 
ūkyje įvyko LLD 15-tos ap
skrities konferencija, o po 
konferencijos piknikas. Ka
dangi konferencijos protoko
las tilps spaudoje, tai norisi 
tik vieną kitą žymesnį daly
kėlį pažymėti. Konferencija 
nutarė pasiųsti nuo 15-tos 
apskrities delegatą į naci on a-

HARTFORD, CONN.
*

Laisvės paramai piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 16
LIGHTHOUSE GROVE

East Hartford, Conn.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
I LAIME

lį sutvažiavimą. Tuom delega
tu yra drg. J. N. Simans. 
Konferencija nutarė iš savo 
iždo paaukauti po $5 seka
miems reikalams: Laisvei, 
Vilniai, Liaudies Balsui, atei
vių teisių gynimui ir LLD su
važiavimui pasveikinti. Kon
ferencijai užsibaigus buvo pa
ruošti tikrai skanūs pietūs. 
Pietavo, ne tik konferencijos 
delegatai, bet ir keletas anks
čiau į pikniką pribuvusių sve
čių. Lėšų padengimui pie
tautojai sukukavo $44.55. 
Kas liks nuo lėšų padengimo 
už valgius, bus pasiųsta į 
knygų fondą.

Tėmyjant visą šitą gražią 
draugišką sueigą, kyla min
tis: ar rastume bent kur tokią 
patogią, jaukią vietutę to
kiems pokiliams, kaip pas 
draugus Rubus?! Be to, ir 
abudu Rubai bėgioja, viską 
ruošia, kad tik viskas būtų 
tvarkoje, kad visi svečiai bū
tų patenkinti. Toks pikniko 
vietos savininkų elgęsis labai 
palankiai nuteikia ir visą pu- 
bliką.

Pikniko eigoje vietinis drau
gas J. žebrys ir chicagietis 

į drg. J. Mažeika pasakė po 
tinkamą prakalbą. J. ž., pa- 

I aiškinęs LLD svarbą, tinka
moj formoj atsikreipė į pu
bliką ir prašė kiekvieną, ku- 

: ris dar nepriguli prie LLD, 
: Įsirašyti į bet kurią vietinių 
i kuopų pirm negu jie apleis 
pikniko vietą. Kaipl ■ vėliau 

į pasirodė, tas prašymas nebu- 
: vo be pasekmių: į LLD 190 
i kuopą įsirašė 9 nauji nariai, 
i P. Nemura įrašė 1, T. Kri- 
i pienė 4^ ir J. žebrys 4; į 57- 
tą kuopą įsirašė 1. Be to, 
teko patirti, jog J. ž. surinko 

| $30 dienraščio Laisves para- 
i mai. Tai, kaip mainoma, ti
krai buvo sėkminga konfercn-

Įcija ir piknikas.
Žinių Rinkėjas.

--------------------------,

į Montreal, Canada

Pirmu kartu per 14 metų republikonams laimėjus 
Texas valstijoje, iš ten pribuvęs kongresan naujokas 
pEsikalba su kitais republikonais Washingtone. Iš 
kairės: Joseph Martin iš Massachusetts, John Jen
nings iš Tennessee, Ben Gūdi iš Texas, Dayton Phil
lips iš Tennessee. Republikonų laimėjimas rodo du 
dalykus: žmonės mato tą, kad demokratų valdžia ir 
demokratų partija nebe tas, kuo buvo Rocsevelto lai
kais; žmonės dar nemato, kad tarp demdkratų ir 
republikonų partijų beliko tiktai toks skirtumas, ka.p 

tarp juodo katilo ir juodo puodo.

New Haven, Conn. Baltimore, Mt!

San Francisco, Cal
Vietos pažangūs lietuviai 

paaukavo LLD Knygų ir Ap- 
j švietos Fondui. Auikavo J. 
I Vąšeli $1. Po 50 centų au
ikavo: M. Strauss, Jack Rose, 
W. Skechans, Geo Kairis, J. 
Kabliu, E. Wilkas, J. Shim- 
kus* Helen Jacobs, V. Lisdie- 
nis, V. Sutkus, Frank Strauss, 
T. K. Okvid, T. King ir J. 

į Kazlauskas. Viso surinkta 
$8. širdingai ačiū už aukas!

M. Alvinienė.

gauna iš broliškųjų tarybi
nių respublikų naujausių į- 
re n girnų.
Pradėjo Kursuoti
Taksi Mašinos

PANEVĖŽYS, geg. 10 d.— 
šiomis dienomis mieste paleis
tos kursuoti po miestą 3 pir
mosios taksi mašinos “Pobie- 
da,” gautos iš broliškųjų res
publikų. Keleiviai gausiai nau
dojasi jų patarnavimais.

LATVIJOS UNIVERSIT.
(Tąsa nuo 3-čto nusTJ

Didelę pagalbą bei para- 
I iria Latvijos universitetui 
teikia šalies ankštosios 

'mokslo įstaigos. Maskvos 
Universiteto studentai ir 
dėstytojai svetingai pasi- 

i tinka latvių studentų eks
kursijas. Kūrybiškoji bi
čiulystė įsigalėjo tarp mū
sų architektūros fakulteto 
ir Maskvos Architektūros 
Instituto, tarp universiteto 
mechanikos fakulteto ir 
Maskvos Bau mano vardo 
aukštosios technikos mo
kyklos. Latvijos Universite
to laboratorijos reguliariai

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11-tos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 11 d., 
10:30 ryto, 29 Endicott St. Prane
šimas apie Laisvės pikniką. Prisi
rengimas dėl radio pikniko. Delega
tų raportas iš draugijos jubiliejinio, 
suvažiavimo. Visi atvykite. 
Lukas, sekretorius.

J. M. , 
(127)

SO. BOSTON, MASS.
Didysis So. Bostono trijų organi- 

zcijų piknikas įvyks sekmadienį, lie
pos 16-tą, Tautiško Namo Parke, 
Winter St. ir Keswick Road, Mon
tello, Mass. Pradžia 1 valandą. 
Šokiams gros Art Massons orkes
tras. Bus ir margumynų. Busas nuo 
318 Broadway išeis 12:30 vai. dieną.

(127-128)

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

NEWARK L n! j. 
HUmboldt 2-7964

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Istorine iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo Apysaka

“SLIUPTARNIAI”
Parašė DR. AL. MARGERIS

Kiek čia seniai kunigai per pamokslus plūsdavo: “šliup- 
tarniai! Einate velniui į uodegą įsikibę!” Taip jie apšauk
davo kiekvieną blaivai protaujantį žmogų, kiekvieną skai
tantį ir apšvietą branginantį asmenį.

Aišku, jog jūs norite žinoti, kodėl kunigai plūsdavo D-rą 
Šliupą, kodėl jie organizuodavo užpuldinėjimus ant jo pra
kalbų, kaip dabar jie organizuoja dipukus užpuldinėti pa
žangiųjų prakalbas.

Įsigykite ir Perskaitykite D r. AL Margelio 
apysaką “ŠLIUPTARNIAI”

Ten jūs ’rasite įdomių davinių iš Amerikos lietuvių isto
rijos. Apibudinama lietuvių tautinis ir kultūrinis atgimi
mas. Jų vardai ir kotos už šviesesnį rytojų.

Knyga iy 652 puslapių,.puikiais audimo apdarais.
Kaina $5.00
/

Kartu su užsakymais, prašome prisiųsti ir pinigus. Per
siuntimo kaštus apmokėsime.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Staigiai Mirė
Birželio 22 d. nuo aukšto 

i kraujo spaudimo staigiai dar- 
! be mirė Kazys Augustis, su- 
■ laukęs 56 metų amžiaus. Bu- 
I vo viengungis. Į jo laidotu- 
! ves atvyko brolis iš Jungtinių 
j Valstijų. Palaidotas 26 d. 
.birželio.

Daug Vestuvių
Birželio 17 d. apsivedė 

; Paulina Jurgickytė su anglų 
į tautos vaikinu. Vestuvės bu- 
į vo gražios.
! Birželio 24 d., Vytauto Klu- 
, bo svetainėje, įvyko šaunios 
i vestuvės G.- Franko su naujai 
atvykusia lietuvaite.

Virš minėtą dieną taip pat 
į įvyko vestuvės P. Blažio su 
anglų tautybės mergina. Jau
nuolis yra pažangių lietuvių 
vienturtis sūnus. Puikios ves- 

i tuvės įvyko Vcrdune, gražioj 
salėj.

Jauniesiems linkiu ilgo ir 
laimingo šeimyninio gyveni
mo I

Priešvedybinė Partija
Birželio 24 d. pas J. M..Pc- 

lakauskus buvo suruošta prieš
vedybinė partija 'dėl būsimo 
jaunojo J.6 Kąušylos, kurio 
vestuvės, su nauja lietuvaite, 
įvyks liepos 1 d.

'k
Svečiai iš Ontarijos

Savaitė laiko atgal, čia vie
šėj osi pirmiau buvę montrea- 
liečiai, o dabar turinti hotelį 
Ontarijos provincijoj, dd. J. 
E. Račiai. Čia jie buvo atvy
kę atlankyti savo giminaičio 
drg. J. Danusevičiaus, kurio 
sveikata pastaruoju laiku yra 
.labai sušlubavusi.

Išvyko Kiturj
Pastaruoju .laiku drg. E. 

Urbanavičienė su savo dukre
le išvyko praleisti vasaros 
atostogas į Ontarijos provin
ciją, pas J. N. Kisielius, ant 
tabako farmos.

Ligoniai
Savaitė atgal, P. Garnelis 

turėjo mažą operaciją. Li
gonis jau sveiksta.

Apie porą savaičių laiko 
nesijaučia gerai drg. F. šu-

Atviras laiškas Laisvės 
skaitytojams šiame mieste 
ir apylinkėje

Visi esame atsakomi ngi 
tai, kad Connecticut valstijoj! 

! Laisvės naudai piknikas būtų1 
sėkmingas šimtu nuošimčių, j 
Piknikas įvyks liepos (July) ! 
16 d., Lietuvių gražiame par-! 

|ke, East Hartford, Conn. Me-j 
no programoje dalyvaus 

Į mums žinomi lietuvių 
I Vilijos iš Waterbury, 
! iš Hartford. Bus ir 
| įvairumų. Komisija 
I turėti šeimininkių stala; i e #
j turės šiemet būt įvairus: 
įvairiausiais lietuviškais

i giais. 
čiai ii

i biznieriai ir 
prisidėkime kas tik kuo ga-! 
lim, todėl piknikas bus sėk- ■ 

įmingąs visapusiškai. Liaudies 
; dienraštis gaus gražios para-! 
mos šiais sunkiais laikais’.

Tikimės, šeimininkių stalas 
duos gražios paramos.

Kaip 
rengiasi 
pikniką, 
apylinke 
gai. Taip ir 
ja prašo iš visų, 

iterų,

Labai širdingai dėkavojam 
LDS 48 kp.] ir LLD 25 kp. 
visiems nariams už gėles, ku- 

v ri as uz j .
• ■ I gios

padėjo prie mano bran- 
moters karsto. Ačiū už

J. Kasparavičius,
Sūnus ir Dūkti

Bridgeport, Conn i? n 'ir , 
chorai: 
Laisvės MIRĖ PETRAS EINORIS 

daugiau 
rengiasi

jis j 
su ,| 

val- 
Visi bendrai, miestie- 
farmeriai, darbininkai1, j 

profesionalai, '

girdėt, visur žmonės 
i spaudos šventę - 
Ši kolonija su jos 
dalyvaus skaitlin- 

reikia. Komisi- 
vyrų ir mo- 

, aukokite į šeimininkių 
i stalą, kas kam parankiausia: 
'pinigais, maistu—kas kokį tik 
|sugeba pagaminti. Mes ti
kri: daug moterų patrijp- 
čių pagamins ir atveš. Tlart- 
forde jau daug šeiminin
kių per drg. Žemaitienę fpa- 
žadėjo. Reikia tik žmonėpis 
priminti - paprašyti, visi au
kos. Susimildami, ; 
te komisijai lt anksto, 
niūkių 
nė, L. 
kienė, 
kienė.
Hungerford St., 
Conn. 

! liepos

pranešk i- 
. šeimi- 

komisija: O. Giraitie- 
žemaitienė, O. Visoc- 

M. Barnett ir L. Man- 
Rašykite adresu: 157

Hartford,
Pasimatysim piknike 

16 d.
Už komisiją, J. Ž<

Žiemos Baseinas
Sostinės Plaukikams

Petras Einoris mirė birželio
i 20d. šių metų. Apie astuoni I 

,JO metai tam atgal, jis buvo ge- 
o 11 j

Irai pažįstamas Brooklyno Lie-1, 
Ituvių Piliečių Klubo nuolati-I 
niam lankytojam, taipgi dar
bininkam ir gaspadoriui.

Petrui Einoriui buvo mėgia- j 
mas sportas ball-game, kai]) : 
ir kitiems geriems Amerikos 
patrijotams, bet labiausiai jo 

; mėgiamas sportas, tai kazy- 
rės ir baras. . . ir kadangi jis 
sąvo gyvenime mažai šviesių 

mi- 
sporto beleidžiant savo 

palaipsniui pradė- 
sveikata eiti prastyn.

H pasaulinio 
.karo, einant gerai darbams, 
.jis dirbo ir neblogai uždirb
davo; pagaliau apsivedė... o i 

i.uiž ketverto metų po vedybų 
turėjo porą vaikučių.

Bot kada jis tapo paleistas ■ 
iš darbo, tad su ta diena pasi
baigė ir jų kapitalas.

Pagaliau Einorienei sesuo I 
iš Kalifornijos prisiuntė kiek 
pinigų, ir pastaroji su vaiku
čiais išvažiavo į Kaliforniją.

Taigi Einoris mirė džiovos i 
liga, būdamas 36 metų am- j 
žiaus, neturėdamas nei cento 
pinigų; dargi krautuvėse liko t 
nemokėtos bilos už maistą; 
taipgi liko už 7 mėnesius ne
mokėta rend a. I,

Prie organizacijų jokių ne
priklausė, apart vieno Lietu- ’ 

'vių Klubo, kuris padengė ir jo 
į laidotuvių iš'kaščius. Politikos i 
Einoris nesekė, jos nesuprato 
ir nenorėjo suprasti.

dienų matydavo, tad prie 
nimo
gyvenimą, 
jo jo

Tiesa,

stam-Vilniuje numatomas 
baus šiuolaikinio uždaro plau
kymo baseino įrengimas, šiais 
metais bus pradėti projekta
vimo darbai, o ateinančiais— 
statyba. ’

Priežastis nesvei- 
didelis išgąstis gais- 
buvo kilęs jo na-

plevičius. 
katos — 
i'o, kuris 
muose.

Pastaruoju laiku serga ir 
išvežtas ligoninėn Lignugaris. 
Kokia liga serga ir kurioj li
goninėj, neteko sužinoti.

Savaitė atgal buvo smar
kiai susirgusios dvi jauname- 
tės mergaitės, tai P. L. Skir- 
kų ir J. A. Lesevičių dukre-
lės.

Linkiu 
pasveikti.

sergantiems greitai

Korespondentas.

i NamŲ Savininkams
Mes nąmus taisome, penti- 

. name iš lauko ir vidaus; tai-. 
■ som stogus, gatarus ir kami- 
'jnus. | Nesvarbu kaip toli ir 

kaiji didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., ■ 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono
‘ Broadway, Room 
vakarais.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

387 Sherman Ave. N.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
Hamilton, Ont.

šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas Jvairių Lietuviškų 
Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.

Savininkas CH.. PAMPALAS
Telefonas: 46917

r—

MERCHANTVILLE, N.‘ J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-10$2

502 Chapel ^ve., Merchantville, N. J

nenorėjo suprasti.
Kaž kas mirus Ei n ori u i tei< 

ravosi pas vietinį kunigą, kad 
mirusis būtų palaidotas re
liginiai, bet kunigas, sužino
jęs, ,kad numirėlis nepaliko jo
kio turto, — griežtai atsisakė 
bent ką nors bendro turėti.

Einorio laidotuvėse dalyva- 
jo kaimynai, bet 

ii 
j ik

vo tik keli 
niekas iš giminių. Taipgi 
pasilieka nežinystėje, ar 
turėjo bent kiek giminių. Ei 
noris buvo gimęs Amerikoje 
bet užaugęs Lietuvoje. Palai 
dotas Bridgcporto miesto ka
pinėse.

Mes žinome, kad nelogiška, 
kuomet asmuo susikrovęs ku
petą dolerių, 
numiršta, 
pavyzdžiu 
gyvenimas

o badaudamas 
Tačiau negali būti 
ir . Petro Einorio 

ir mirtis.
Kaimynas.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 CHARLES J. ROMAN

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

1113 Mt. Vernon SL 
"Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė {Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 7, 1950
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NPHYorko^/ZA'aZlnhiv Klubiečiy Žinios

Seimo Užbaigtuvėms LDS Trečiosios Apskrities Darbuotė 
Įvyko Šaunus Bankietas

Liepos 5-tą, Lietuvių Darbi-
Seimo

Liberty
šaunus

dalyvavo

ninku Susivienijimo 
u/baigtuvių vakarą 
Auditorijoje įvyko 
bankietas, kuriame
nemažas skaičius dar neišsku
bėjusiųjų namo delegatų - 
svečių iš toliau. Ir gerai pa- 
s i rod ė brook 1 y n i e č i a i.

Apie bankieto programą, 
pobūvius su svečiais, seimų 
įdomumus, ir apie daug dir
busius seimo - suvažiavimo - 
pikniko patogumui teks dar 
ne kartą rašyti atskirai.

,i J-v i

Magnetiškasis Laisves
Pikniko Stalas

Iš Rochesterio Buvo 
Nemaža Grupe Svečių

Lankėsi LaisvėjeMotery Stalas
Pikniko Rengėjams 
Davė $33.35 Pelno

Maistą parūpino ilgų metų 
darbuotojos Marcelė Yakš- 
tienė, Albina Mikalaus ir Ro
žė Laukaitienė. Joms daug 
prigelbėjo kitos klubietės.

Gerieji fermeriai gausiai 
apdovanojo moterų stalą ska
niais sūriais. ' Jų atvežė ba- 
yonnietė. Ir brooklynietės 
atvežė net 3 sūrius, kuriuos 
moterys rūpestingai sudorojo.

Ačiū1 už paramą ir ‘ątliktąjį 
gražų darbą.

Moterų Klubo pirmininkė
K. Petrikienč.

Gale * praėjusios savaitės 
laisviečius atlankė darbščioji 
rochesterietė Dorothy Vaitas, 
jos sūnus Geddy, marti * Do
micėlė ir anūkė Karen, taipgi 
marčios motina Mrs. Elenora 
Senkevičienė. Viešitia 'varde 
visos šeimos dovanojo penki
nę dienraščio reikalams.

Nors dar tebėra nestipri, 
nelabai seniai pakilusi iš po 
operacijos, tačiau d. Valticnė 
nepabijojo ilgos kelionės. Sa
ko: turėjau pamatyti Laisvės 
įstaigą naujoje vietoje ir tą 
visą puikų Lietuvių Kultūrinį 
Centrą.

Draugės Valtienės ryžtingų* 
mas nieko nestebina. Jinai, 
kaip pasakoja rochesteriečiai, 
labai daug nudirba Rocheste- 
rio lietuvių organizacijoms. 
Jos jaunas sūnus, veteranas, 
veikliai dalyvauja Gedemino 
Draugijos veiksmuose, o jo 
jauna žmona Domicėlė, sykiu 
su uošve, dalyvauja viskame;^ 
draugijoms šeimininkystėse,' 
skleidime tikietų ir kitokiuo
se darbuose. Gaila, kad lai
ke suvažiavimų susidaro tokia 
keista padėtis, jog daug sve
čių myli, bet nei vieną ne
tenka tinkamai priimti, neda- 
spėjame. R.

gaspado;
jaunasis 

perskaitė 
su sir i n-

Jie likosi vien-
! šimtinės įvairiems tikslams.

'Ir nusitarta į kitą posėdį 
šaukti angliškai kalbančiųjų 
LDS kuopą iš Brooklyn, N. Y„, 
kad imtų dalyvumą apskrities 
veikime. Sužinota, kad čia v 
gimę mūsų LDS 200 kuojos 
nariai įsijungė į gražų, darbš
tų ir sutartingą ' veikimą, tai 
manome, kad bus gera atspir- 
tis ir parama paspartinti LDS 
auklėjimą pačioje apskrityje.

Reikia priminti, kad LDS 
I dovanų knygutes kuopos šiais 
metais platino geriau, ir pa
sekmės gražios. Tačiau, kaip 
visuomet, taip ir šiais metais 
buvo kuopų, kurios tame rei
kale dirbo silpnai ir tai kuo
met jos turėjo ir. mano many
mu, privalėjo dirbti geriau.

“Well,” kalbėjome apie rei
kalą atžymėti mūsų LDS 20 
metų sukaktį. Palikta kitam 
posėdžiui svarstyti. Tai bus 
jau žieminio sezono darbuotė. 
Negerai, kad vėliau. Bet rei
kia priminti, kad Apskrities 
ribose .kuopos tuo reikalu nie
ko neveikia.
artinantis rudens veikimui į liemens. .Tik pakeliamas - pa- 
kuopos imtųsi darbo LDS 20 ! nešamas jisai tegali Įsigauti ir 
metu atžymoj imu i.

A. MATULIS.

žinau, jog draugės moterys 
tuojau pamanys, 
apie jų stalą, 
stalas 
t iš,k u.

būk kalbu 
Tiesa, kad jų 

taip pat buvo magne- Į 
Tačiau čia noriu pra- 
apie kitą stalą, kuris■' 
prie savęs kuo kitu, ■traukė

nors vaišių ir čia netrūko, 
cliffsidiečių

Birželio 30 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
nepaprastas susirinkimas, bu- 

į v o rinkimas klubo 
riaus. Sekretorius 
Antanas Linkus 
praėjusio nepaprasto 
kimo užrašus, 
balsiai priimti.

Pirmininkas K. Kreivėnas 
pakvietė biznio skyriaus di
rektorių tarybos pirmininką

■ A. Veličką pateikti tos tary
bos raportą. Greta kitko, jis 

, raportavo, kad Įvyksta mūsų c r n
! gaspadoriaus rinkimas ir kad 
! direktorių taryba rckoipen-.
duoja susirinkiipui dar palikti 
tą patį gaspadorių Juozą Za
karauską vieneriems metams, 
kadangi biznio, skyrius pri
klauso nuo gaspadoriaus ir jo 
darbuotės. Jei gaspadorius 

i yra apdairus, supranta, kaip 
biznis turi būti vedamas, tai 
ir pačiam klubui būna gera 

i dirva gyvuoti, geriau abiem: 
biznio ir pašhlpiniam skyriui.

Išklausę A. Veličkos rapor- 
' to ir tarybos rekomendacijos, 
klubiečiai gaspadoriumi pali
ko 

jį salėn užneš- ]<a 
žemyn laiptais, i

koks
sos-

gale, tarsi 
ant aukšto 

raidinėje kėdėjePiknikas įvyks 13- 
Liberty 

Avenue, 
kuopos 
tik i etų.

Įvykęs LDS Trečiosios Ap
skrities komiteto posėdis pa
skutinį sekmadienį birželio 
mėnesio buvo našus. Dalyva
vo visi komiteto nariai. Ra
portai komiteto ir komisijų 
buvo geri. Apskrities iždas 
jau buvo pihsėtinai sumažėję, 
bet įvykęs piknikas birželio 
mėnesį iždo trūkumus atpildė.

Po sėkmingo apskrities pik
niko einame prie LDS New 
Yorko ir New Jersey kuopų 
pikniko.
tą dieną rugpjūčio. 
Parke. 340 Mitchell

I Linden, N. J. Visos 
esate gavę įžangos
[ž parduotus įžangos tikietus 

kiibpos pinigus pasilaiko sa
vuose ižduose. Apskričiui nė
ra reikalo pinigai grąžinti.

šiame posėdyje išreikšta pa
dėka dienraščiui Laisvei už 
gerą garsinimą ir, kad atsimo- 

jkėjus nors dalinai, paskirta 
i $^t) į special} jos fondą. Pa
remta ir Meno Sąjungos Tre- 

I čiosios Apskrities mokykla ir 
i pamokėta metinė duoklė. Iš-

Liepos pirmąją savaitę 
Richmond Hill įvykusius su
važiavimus ir dienraščio Lais
vės pikniką atlankė grupė 
lietuvių iš Rochester, N. Y.: 
Leokadija Bekešienė, Amelia 
Lekavičienė, Wm. ir Rožė 
černauskai, 
kis, Povilas Kūlis, Juozas Kū
lis. \

Tai buvo 
las.

To stalo 
patrijarchas 
to, sėdėjo
Kazys Steponavičius, dienraš- 

: čio . ilgametis bendradarbis, 
patrijotas, organizacijų dar
buotojas. Tai tas pats, kurį 
Lietuvių6 Literatūros Draugi
jos jubiliejinis suvažiavimas 
buvo išsirinkęs garbės pirmi
ninku, lijaipo viena anksty- 
biausiųjų organizacijos kūrė
jų , - auklėtojų.

Suvažiavime jis asmeniniai 
i nedalyvavo, nes neperėjo var- 
i ginti draugus 
I ti ir nunešti
j Mat, dėl nesveikatos jisai yra 

Būtų gerai, kad į netekęs abiejų kojų nuo pat 
rudens

Baigė Mokyklą

Vieni jų buvo draugijų 
stovais čionai 
važiavimuose, 
proga “atvyko

Wm.
Petras Bugadjs-1 mokėta vajininkam už naujų 

' narių gavimą daktaro egami- 
\ nacijos iškaščiai, taip, kad 

at-: šiame posėdyje išaukota virš 
su-

Dėl to

įvykusiuose
Kiti -atostogų Į 

pasimatyti su I 
pasižiūrėti did

miesčio įdomybių.

Yakavonis Susivedu 
Su Yurkiene

šeštadienį, liepos 1 d., į 
vedybinį gyvenimą suėjo Pe
tras Yakavonis su Uršule Yur
kiene. Abudu našliai ir vai
kus išauginę. Ir geri žmonės, 
šliūba ėmė ciVilj. Vestuvių 
bankietas buvo nanjavefĮės 
namuose. Savo gimines Ir ar
timus draugus gerai pavaiši
no. .

Diana Urbaitis. Antano ir 
Albertos Urbaičių dukrytė, 
sėkmingai baigė liaudies mo
kyklą. Džiugu tėvams. Džiau
giasi anūkės priaugimu i jau
nuoles metais ir moksle An
tanas ir Ona Urbaičiai ir Ma
ry bei Frank Krungliai.

Pasidalindami džiaugsmu 
dėl josios anūkės, Mary ir 
Frank Krungliai pasveikino 
Laisvę su penkine dienraščio 
reikalams.

tą patį ‘Juozą Z akavau s- . 
ir toliau.
Kaip paprasta kas metai i 

rinkimuose gaspadoriaus, klu-,
biečiai buvo pavaišinti gėri-| 
m a is ir užkandžiais.

Klubiečiai link; Juozui Za- 
karauskui geriausios kloties 
darbuotis klube.

A. Velička, i

SKELBKITeS laisvėje

jo toks ryžtas atvykti į pik- 
Iniką, kuomet lietuviškieji hit- 
leriukai jį puolė, kėlė visuose 

.dalyviuose jautrią jam pa
garbą ir norą paspausti de-

I šinę.
Patys elif fsidiečiai regimai 

j didžiavosi savo patrijarchu ir 
i savo nuoveikiu, suorganizavi-| 
imu buso. O tai didis darbas,! 
yra kuo .didžiuotis. Greta 

iabiejų Steponavičių, prie 
cliffsidiečių stalo linksmai bu-;

I vo.jo Harry ir Adelė Baku- j 
nas ir jų marčios Elizabeth ir j 
Cecelia, Mr. ir Mrs. Petkus, ■ 
K. Dzevečka, Dudavičius, Mr. Į 
ir Mrs. Brown, Tijūnai’, Kati- : 
nas,? Zabulioniai, Pečiuliai, I 

! Bukaveckienė, Masilevičienė, ' 
I Derenčius, Stasiukaitis, Ma- ; 
j žeikienė, Koras, Grigalius, j

<l> <f>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Ad Reinhardt Išvyko 
Mokyti Dailės

Jums kartais tenka girdėti | KallIOmiJOje 
išsitarimą apie dažnai dejuo- į ----------
jaučius 
gonis.” 
tenka 
ištikro 
viena tokių 
šakojo 
po atlankynąo Kazimiero An 
driu ši o.

Andriušį 
Purvėnai 
Creedmoor 
kada jisai 
nes bendrai buvo išėjęs, ten 
būna jau 29 metai. Dar jau
ną vyruką, vos tik po atvyki
mo iš Lietuvos (iš kur nors nuo 
Kupiškio) jį ištiko nesveikata. 
Pirmiau buvo nupjauta viena 

o pasta
ruoju laiku nupjauta ir deši
nė ranka. Ir šiaip visas su
menkęs.

Jį gal geriausia atsimintų 
kriaučiai, 
kiausiųjų jo darbų buvo 
Šalaviejų. 
Juozą Vištajūną. 
dasi Creedmoor 
Building N, trečiame aukšte.

Skursta jisai ne vien tiktai 
fiziškai, bet ir dvasiniai, nes 
naujesnieji, jaunesnieji mies
to gyventojai lietuviai jo visai 
nežino, o senesnieji per ilgą 
nematymą jo, negirdėjimą 
apie jį, užmiršo, dėl to niekas 
nebeatlanko. Drg. Purvėnie- 
nė prašė tai paskelbti Laisvė
je. Sako, kriaučiai dabar 
turi atostogų, tad gal kas 
nors jį atsimins, atlankys.

Į Creedomoor busą galima 
gauti prie Sutphin Blvd., Ja
maica. Lankymo valandos 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
1:30 iki 3:30 po pietų.

Lietuvis “Amžinas 
Ligonis”

RANDAVOJIMAI |
Parsiduoda hamas su gerai išdirb- | 

turi ' 
and 

1933

<t> <♦>

<0<l>tu ■ restaurant o bizniu, kuris 
pilnus gėrimų laisnius (Bar 
Grill). 'Pas biznis čia eina nuo 
metų su geriausiu pasisekimų.

Namas dviejų aukštų, dviem 
morn po 8 kambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas' pasitrau
kia iš biznio - poilsiui. Prašome ' 
kreiptis: 406 So. 3rd St., Brooklyn, i

<!> <f>

žmones: “Amžinas Ii-' Ad Reinhardt, lietuviams 
Tačiau tik retkarčiais gerai pažįstamas tapytojas ir 
susitikti tokius, kurie mokytojas dailės srityje, kar- 
tokiais būtų. O vis i tūnistas, išvyko į Kaliforniją, 

esama, kaip pa- Jisai vadovaus dviem kursam 
Marcelė Purvėnienė i California School of Fine 

I Arts mokyklos vidurvasarinė- 
je sesijoje, liepos 3 
pj ūčio 11-tos.

Reinhard tas dėstys 
' ninę tapybos teoriją 
i tiką. Ir teiks prelekcijas apie 
Itai, su kokiomis problemomis 
I susiduria šiandieninis artistas 
Isocialėje, ekonominėje 
lozofinėje srityse.

Kalifornijon išvyko 
laikinai. Nuolatinis jo 
minias randasi Didžiajam 
New Yorke, mokina aukštojo 
švietimo įstaigose dailės sky- 

į riuose.,
Reinh’ardt’o tėvas, žinoma- 

isis darbuotojas Brooklybo lie
tuvių organizacijose, ypačiai 

i kriaučiuose, šiuo tarpu išvyko 
|irgi vakarų link. Tik ne taip 
[toli, į Buffalo, praleisti kriau- 
| čių atostogas pas tenai gyve- 
nantį savo brolį.«

Dailininko motina taip pat 
įdeda savo Šerą visuomeniš
kam lietuvių judėjimui, daž.. 
nai padirbėdama ruošime 
bankietų Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Klubui, Dr.' Martin 
Luther’io Draugijai ir Ridge- 
woodo kuopojns.

Juozas ir Marcelė 
neseniai atlankė 
ligoninėje. Mažai 
iš tos ar Iš ligoni-

i Yakavonis yra Laisvės skai
tytojas. Keli metaj atgal at
vykęs iš Brockton, Mass., ten 
buvęs sėkmingas biznierius.
Yurkiene yra sena brookly- koja, vėliau kita, 
nietė. po pirmu vyru Ramo
nienė. Ji dirba pas kriaušius 
nuo pat atvažiavimo iš Lietu
vos ir yra žinoma kaipo gera 
darbininkė ir nuoširdi mote
ris. Linkime jiems sėkmingo 
ir laimingo vedybinio gyveni
mo. A. V.

nes vienas pas- 
pas 
pas 

r.an-
Butą turėjęs

Dabar 
ligoninės

<f> <!>

T <t>

<f>

iki rug-

šiandie 
ir prak

ir

tiktai
Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 rylbrrt^-8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GERIAUSIS

TQNY'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
‘Gerai Patyrę Barberiai

4>

Telefonas TFT F V T S T O N EVergreen 4-9407 A ▼ 1 O 1 V H
SHUFFLE BOARD

>

<♦>

<i>

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

Kuo Drąsiausia Avantiūra!
Išplėšta iš Galingiausio Amerikos 

Skyriaus puslapių!

“THE EAGLE 
AND THE 

HAWK”
TECHNI-SPALVOMIS

JOHN WAYNE 
RHONDA FLEMING 

DENNIS O’KEEFE 
Ir Šaunus Asmneų Vaidinimas 

žvaigždžiuoja 
PEGGY LEE 

su Dave Barbour.ir Jo Kvartetu 
rr daug kitų.

PARAMOUNT 
TIMES SQUARE

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
D.

e w
2,-

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

MArket 2-5172

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS 

> ii iin n,

DETEKTYVAS, KURIS 
KUMŠČIU UŽMUŠfc

DANNA ANDREWS 
GENE TIERNEY 

su GARY MERRILL

“Where The
Sidewalks End”

Jr Pulkus Vaidinimas Scenoj!

Vivian BLAINE dainuoja 
Will MAHONEY šoka 

Puikioj Margumynų Programoj! 
taip pat "ICE-TRAVAGANZA!”

ROXY
7th*Avenue ir 50th Street.

Du jauni vyrukai, išėję nuo
gais maudytis ties Port Look
out, L. L, tapo nubausti 10 
dienų kalėti. Uniformuota po-- 
-licija negalėjo jų sugauti. 
Nuogalius policija pagavo 
persirengusi į atėjusius mau
dytis.

Praėjusį sekmadienį N 
Yorko pajūriuose lankėsi 
500,000 newyorkiečių ir sve
čių. Kaip paprastai, daugiau
sia lankytojų turėjo Rock- 
aways ir Coney Island, kož- 
nas po virš milijoną. Coney 
Islande buv0 pasimetę su tė
vais 52 vaikai.

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

■l

r>n

Petras Kapiskas
PALAIKO '

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-RI74

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINOMS VYRAI 
PRIE PARLOR FRAMES 
NUOLATINIS DARBAS 

Gera Alga 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Dickens 2-7454 
(127-8)

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

REIKALINGI STALIORIAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
Pukiausios Darbo Sąlygos 

Dickens 2-7454 
(127-8) ‘

------------------ ------------------------------------------------------------------------
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. ^vfandagus 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.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. 'ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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