
♦/skaitykime ir galvokime. 
/Sekmadienį Francūzijoje. 
’ Kas ko siekiasi.

Italijoj.
Rašo R. MIZARA

Tik tas asmuo gali savo 
krašto reikalus geriau supras-

I*

ti, kuris supranta pasaulinius 
reikalus.

Tačiau, kuris nepažįsta s*h- 
vo krašto reikalu, negali pil
nai pažinti ir pasauliniu.

.Į viską tenka žiūrėti abiem 
akim!

Mes turime žmonių, kurie 
galvoja tik tarptautiškai; mes 
turime žmonių, kurie i tarp
tautinius klausimus ranka pa
moja.

Turime ir tokiu žmonių, 
kurie į viską ranka pamoja, 
sakydami: mes nieko nepadė
sime, mes per maži. — geriau 
rūpinkimės duonos riekele, 
nepaisydami, kas, kur ir kaip 
vyksta.

Pastarieji daro didžiausią 
klaidą.

Kiekvienas ir kiekviena pri- 
<rvalo skaityti, privalo galvoti, 

z privalo prisidėti prie didžiu
liu visuomeniniu sąjūdžiu, su
sijusį su taikos ir demokrati
jos išlaikymu.

Būdamas paskyrium, kiek-’ 
vienas asmuo yra bereikšmis.

Organizuotas — kiekvienas 
asmuo yra galijotas!

k
Birželio 17 dieną, sekamą 

sekmadienį, b’rancūzi.joje į- 
vyks parlamentariniai rinki
mai.

Į juos atkreiptos viso pa
saulio akys.

Trumpai suėmus: buržuazi
ja. remiama Wall stryto, dės 
didžiausiu pastangų komunis
tų partijai nugalėti: 'ji ’daro 
viską, 'kad ši partija juo ma- 

. žiau deputatų turėtų busima
jame parlamente.

Tuomet buržuazija turėtų 
laisvas rankas Prancūziją 
ruošti naujam karui.

Generolo De Gaulle šalinin
kai deda didžiausių pastangų 
išrinkti juo didesni skaičių sa
viškių deputatų.

Rinkiminė kampanija di
džiausio įkarščio pasiekė šio
mis dienomis.

Sekmadienį Prancūzai eis 
prie urnų.

★
M u e n c h e n o k a va- 

lierius, i š d a v i k a s Da- 
ladier, šiuo metu eina • išvien 
su generolu De Gaulle.

Aną dieną jis pasakė: j’ei 
degaullistai išrinks' apie 200 
savo deputatų, tai jis, Dala- 
dier, nesidrovės n u legalizuo
ti komunistų partiją — tai
kos partiją.

.Kiekvienam aišku: jei de
gaullistai rinkimus laimėtų, 
jie įvestų Francūzijbn fašiz
mą, panašų į Ispanijos.

Pasitraukęs iš francūzų so
cialistų partijos veikėjas, -M. 
Soucijher, aną dieną pavadino 
šiftT partijos vadovybę judo- 
šknmi, — dėl to, kad ji pad a-' 
rė bendrą frontą su pro-kari- 
ne buržuazija prieš darbinin
kų klasės partiją. • '

Už keleto dienų matysime, 
kas ten bus.

Per pastaruosius tris sek
madienius Italijoje' vyko pro
vinciniai ir miestiniai rinki-

• .ęaai.. ' >
Italijoje komunistai su so

cialistais turi sudarę bendrą 
frontą, dėl to prieš juos buvo 
susiorganizavę visokie reakci
ninkai: dvarponiai, fabrikan
tai, katalikų aukštoji dvasiš
kąja, krikščionys ..demokratai. 
%. Visų jų tikslas buvo: nuga
lėti kairįjį sparną.

. Dabar jau kiekvienam aiš
ku, jog kairysis sparnas ne 
tik nebuvo nugalėtas, bet jis 
sutvirtėjo, gaudamas kur kas

iau balsų, negu gavo Į 
1948 metų rinkimuose.

g Lab&tisiai susmuko krikš
čionių demokratų partija.

Del to Togliati reikalauja, 
kad kairieji būtų įsileisti

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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AMERIKONAI UŽĖMĖ 
PYONGGANGĄ IR VIS 
VERŽIASI PIRMYN
Korėjos liaudininkai ir kinai, 
sakoma, dar traukiasi atgal

*

teigia, kad šiauriniai korėKorėja, birž. 14. — Ame
rikonai su šimtu tankų 
įmaršavo į Pyongyang 
miestą, 28 mylios į šiaurę 
nuo 38-tos paralelės, kuri 
skiria Pietinę Korėją nuo 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos.

Šiauriniai korėjiečiai tik 
truputį pasipriešino netoli 
Pyonggango, bet jau buvo 
apleidę pati miestą. Ame
rikonai,’ tačiaus, bijojo ne
tikėto užpuolimo, todėl pa
sitraukė iš Pyonggango.

Amerikiniai pranešimai

Reikalauja pernagrinčti 
11 komunistų bylą

Chicago. — Daugiau kaip 
100 viršininkų ’ skerdyklų 
darbininkų unijų pasirašė 
prašymą Aukšč i a u s i a m 
Teismui, kad priimtų naują 
vienuolikos komunistų va
dovų apeliaciją. ’
>» Tie komunistai 1 nuteisti 
už vadinamą mokinimą, 'kad 
reikėsią nuversti Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie
varta.v

Philadelphia.— čionaitinė 
Mokslininkų, Dailininkų ir 
Profesionalų Taryba vien
balsiai užgvrė rezoliuciją, 
prašant šalies Aukščiausią 
Teismą pernagrinčti 11 ko
munistų bylą. Tarybos po
sėdyje dalyvavo 100 inte
lektualu, v

New York. — CIO Baldų 
Darbininkų Unijos 140-tas 
skyrius pasiuntė preziden
tui Trumanui prašymą, kad 
ragintų Aukščiausią Teis
mą iš naujo svarstyt vie
nuolikos komunistų vadų 
bylą.

London.—Anglija ir Fran
ci ja tariasi apie Turkijos ir 
Graikijos priėmimą į karinį 
Atlanto kraštų sąryšį prieš 
Sovietų Sąjungą. Taipgi 
svarsto Amerikos pageida
vimą įtraukti fašistinę Is-

ORAS.—Giedra ir šilčiau.'paniją į tą sąryšį.

Keturi Trentono negrai tapo 
išteisinti, Jo du nusmerkti 

r i .......... ... ................ ._ f '
Trentonx N. J.* — Aukš-

tesniojo New Jersey valsti
jos teismo džiūrėf surado 4 
negrus nekaltais, o 2 kal
tais.. Bet patarė teisėjui 
pasigailėti. Todėl vadinami 
“kaltieji” nebus žudomi 
elektros kedėje, bet nuteis
ti visą amžių kalėti.

Jie buvo kaltinami, kad 
per apiplėšima 1948 m. sau
syje užmušę Williamą Hor- 
nerį, senų baldų (fornišių)' 
pardavinėtoją.

Kaltinamųjų advokatai 
tvirtino, jog ir šis teismas 

valdžią.
Jeigu Francūzija paseks 

Italiją, tai karo šalininkams^ 
bus užduotas toks smūgis, ko- 

į kro jie niekad nesitikėjo!
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JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

' SUKELTA $7,483;
DAR REIKIA $2,517

P. Šlekaitis.
jas, rašo:

nuolatinis Laisves rėmėjas ir platinto-

WEDEMEYERIS RAGINA 
ROMBARDUOT KINIJOS- 
SOVIETV GELEŽINKELĮ
Gen. MacArthuras pasakoja, kad 
valdžia '“bijo laimėti karą”

jiečiai ir jų bendradarbiai 
kinai viduriniame fronte 
traukiasi tolyn atgal. Tik
tai rytiniame fronte jie 
smarkiau priešinosi ameri
konam ties Yanggu ir Tn- 
dže, kelios mylios į šiaurę 
nuo 38-tos paralelės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie iš
vien su kinais savanoriais 
sėkmingai atmušė ameriko
nų, anglų ir Pietinės Ko
rėjos tautininkų atakas ir 
nušovė dar tris amerikinius 
lėktuvus'.

Užgiria 7,500,001),000 
doleriu naujų taksu
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmo lėšų komite
tas užgyrė bilių, reikalau
jantį dar 7 bidonų, 500 mi- 
lionų dolerių naujų taksų 
per metus.

Komitetas siūlo padidinti 
taksus asmenims viso $2,- 
900,000,0p0, o korporacijoms 
$2,800,000,000; pakelt įvai
riems pirkiniams taksus 
$1,200,000,000 ir mišrius 
taksus—$600,000,000.

Taksai nuo algų pagal šį 
bilių būtų pakelti 12 su pu
se procentų; taksai cigare- 
tų pakeliui, padidinti 1 cen
tu, skustuvėliam ( r a z or 
blades) 10 procentų; degti
nės taksai pakelti nuo da
bartinių $9 iki $10.50 galio
nui, alaus statinė aptaksuo- 
ta $9 vieton dabartinių $8 
ir tt.

buvo vienpusiškai veda
mas1 prieš tuos negrus, kad 
teisėjas R. J. Smalley atme
tė įvairius parodymus, liu
dijančius apie jų nekaltu
mą, ■’

Pats pirmasis teismas bu
vo nusmerkęs visus juos 
nužudyti elektros kedėje, 
bet vyresnysis teismas at
rado, jog tada jie buvo ne
teisingai nusmerkti; todėl 
įsakė iš naujo pernagrinčti 
jų bylą. Antrasis teismas 
iškriko, nesusitariant džiū- 
rei dėl nuosprendžio.

Kaltinamųjų advokatai 
ruošia apeliaciją prieš šio 
treęiojo -teismo sprendimą; 
panaikint ir dabartinį nuo
sprendį prieš du negrus.

“Gerb. Laisvės Administracija:
Čia prisiunčiu čekį ant $65. Tai bus $18 už Laisvės 

prenumeratas ir $47 aukų atžymėjimui dienraščio 40 
metu sukakties. Tikiuosi, kad mūsų miesto lietuviai 4- Z V
dar daugiau parems Laisvę...

P. Šlekaitis.”
Per P. Šlekaitį gavome aukų sekamai:
Laisves Rėmėjas, Scranton, Pa......................$10.00
Laisves Skaitytojas, Tunhannock, Pa.............. 10.00
P. ir D. Šlekaičiai, Scranton, Pa.......... ••.... 5.00
J. Elinskas .........   5.00
J. Levanavičius ........................................ •.. 5.00
Motiejus Scrantonietis ..................  3.00
E. Gelažauskienė ....................... • •............. 2.00
Antanas Laisvictis .....................   2.00
Wm. Nolis ................................••.................... 2.00
J. Bružas ..• ................  1.00
Laisvės Pritarėja ....... • •................   1.00
P, Tndriulienė .................................................  1.00
Visoms ir visiems aukojusiems tariame didelį ačiū. 

i Prašome visus demokratinius lietuvius prisidėti prie 
Laisvės 40 metų Jubiliejaus Fondo.

Laisves Administracija

SAKOMA, NAUJA ATOMINE
BOMBA DAUG SMARKESNE

• * ’ " ’ J

Washington. — Apsigyni
mo departmentas ir valdinė 
atomų jėgos komisija ra
portavo apie atominiu bom
bų sprogdinimus Eniwetok 
saloje balandyj ir gegužėj 
šiemet. Sako, n a u j o s i o s 
atom-bombos pasirodė kelis 
kartus smarkesnės, negu 
pirmutinės bombos, kurios 
sunaikino Japonijos mies
tus Hirošimą ir Nagasakį.

Raportas teigia, kad bu
vo daroma bandymai ir 
link hydrogeninės - praga
rinės bombos išvystymo. Ar 
buvo padarytas bet koks 
hydrogeninės medžiagos 
sprogimas? Apie tai nuty--

SUKČIAI NUMARINO 50,000 
PIETINIŲ KORĖJIEČIŲ

Pusan, Korėją. — Dau
giau kaip 50 tūkstančių 
Pietinės Korėjos rekrutų 
buvo numarinta badu ir iš
vengiamomis ligomis karei
vinėse stovyklose, sakė Sun 
Min Ho, vadas prezidento 
Syngmano Rhee tautininkų 
seime.

Valdininkai ir oficieriai 
nusukū daugiau kaip du 
milionus dolerių, kurie bu
vo paskirti armijos naujo
kams maitinti ir užlaikyti.

Naujokai kareivinėse bu
vo alkinami; žiemos šal
čiuose be apšildymo laiko
mi, ir nebuvo jiems duota 
jokių drabužių nei pasiklo- 
jimo ar užsiklosimo. Todėl 
juos smaugė ne tik badas, 
bet ir ligos.

300 tūkstančių alkanų re
krutų buvo siunčiama šal
čiuose. karo frontan . prieš 
šiaurinius Korėjos baudi-, 
ninkus ir kinus. Daugelis 
siunčiamųjų išmirė, o kiti 

lima.
Raportas ramina ameri

kiečius, kad atom - bombos 
sprogimo paskleisti pavo
jingieji nuodai “išnykstą 
per porą minučių,” apart 
600 iki 800 jardų ploto, kur 
bomba sprogsta ir viską su
naikina.

Valdininkai taipgi užtyli, 
ar jau yra atominių svie
dinių, kuriuos galima būtų 
šaudyti iš patrankų.

Šiuose bandymuose daly
vavo daugiau kaip 8,000 
žmonių, bet neleista jokiam 
korespondentui to stebėti. 
Dalyvavo ir 110 lėktuvų, 
kuriu keturi žuvo, c.

pabėgo iš tautininkų armi
jos, kaip tvirtina Sun Min 
Ho.

Irano premjeras tarėsi 
su angly atstovais

Teheran, Iran. — Iraniš- 
kos anglų žibalo pramonės 
atstovai tarėsi su Irano 
premjeru M'o š s a d e g h u ; 
įkalbinėjo, kad atidėtų to 
anglų biznio perėmimą į 
Irano valstybės nuosavybę.

Tuo tarpu tęsėsi iraniečių 
demonstracijos, reika 1 a u - 
jant, kad valdžia įuojau 
perimtų visą žibalo pramo
nę į savo rankas.

London. — Anglijos kara
lius Jurgis VI pakėlė į ba
jorus (sirs) kelis laikrašti
ninkus, jų tarpe Christo- 
pherį/Chancellorą, Reuters 
anglų žinių agentūros vedė
ją. Karalius gyrė spaudos 
patarnavimus tautai.

Washington. — Generolas 
Albertas Wedemeyeris pa
reiškė, jog amerikonai tu
rėtų bombarduot Mandžū- 
rijos geležinkelį, kurio ben
dri savininkai yra Kinijos 
Liaudies Respublika ir So
vietų Sąjunga.

To geležinkelio bombar
davimas galėtų iššaukti ka
rą iš Sovietų pusės, sake 
Wedemeyeris, bet jis patarė 
“rizikuoti.” Jeigu ameriko
nai oro bombomis suardytų 
Mandžūrijos geležinkelį, tai 
sutramdytų gabenimą kinų 
kareivių ir ginklų į Korė-

Korėjos karas padidino 
bilionieriiĮ skaičių

,, ——-- <
New York. — Trustų - 

korporacijų raportai rodo, 
jog dabar šioje šalyje yra 
jau 58 korporacijos, turin
čios po bilioną dolerių ir 
daugiau. Bilionas gi yra 
tūkstantis milionų. f

Bilioninių korporacijų 
skaičius 8 procentais paki
lo nuo korėjinio karo pra
džios. Tos korporacijos da
bar turi viso 147 bilionus, 
780 milionu doleriu turto.

Bell telefonu kompanija 
turi $11,575,967^000; Metro
politan Gyvybės apdraudos 
kompanija — $10,338,000,- 
000; Prudential apdraudos 
kompanija —$8,1924,000,000; 
Bank of America $6,863,- 
000,000; Standard Oil $4,- 
188,000,000; General Mo
tors $3,444,000,000; United 
States Plieno korp. • $2,- 
829,000,000; Pennsylvania 
geležinkelis $2,345,000,000, 
ir tt. ; ’

Rangoon, Burma. — Ne
žinia kas nušovė New Ran
goon Evening Post laikraš 
čio redaktorių Tiangą Sun 
Šoką.

Šeimininkių streikas prieš 
jautieną turi pasekmių

Washington. — Kad gal
vijų augintojai ir skerdy
klos sumažino jautienos ga
minimą, tai daugelis šeimi
ninkių New Yorke ir kituo
se didmiesčiuose pradėjo 
streikuoti prieš brangiąją 
jautieną — jos pirko dau
giau paukštienos, kiaušinių, 
sūrio ir kt.

Gašpadinių streikas pri
vertė skerdyklas vėl dau
giau mėsinių galvijų skers
ti, kaip sako valdininkai. 
Pavyzdžiui, trečiadienį šią 
savaitę buvo atgabenta į di
džiąsias skerdyklas jau 33,- 
200 galvijų, o pereitos sa
vaitės trečiadieni tik 11,- 
000.

Kongreso komitetas.'šau- 
kia galvijų augintojų ir
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jos frontą prieš ameriko
nus.

Jis liudijo Senato komi
tetui, tyrinėjančiam gene
rolo MacArthuro pavary- 
mą iš komandos Tolimuo
siuose Rytuose. Antrojo 
pasaulinio karo met;u We
demeyeris buvo amerikonų 
komandierius Kinijoje.

MacArthuro pasaka
Austin, Texas. — Genero

las MacArthuras pasakojo, 
kad ’prezidento Trumano 
valdžia “užgerina” Sovie
tus ir Kinijos komunistus; 
todėl uždraudžia bombar- 
duot karinius taikinius Ki
nijoje, kurios kareiviai ko
voja prieš amerikonus Ko
rėjoje.

MacArthuras nušnekėjo, 
kad dabartinė Amerikos 
valdžia net “bijo laimėti 
karą.” Esą, ji parodo to
kią silpnybę korėjiniame 
kare, kad gali padrąsinti 
Sovietų Sąjungą “pradėti 
užpuolimo karą?4'*-'

MacArthuras kalbėjo nuo 
Texas valstijos seimelio 
laiptų. Jo klausėsi susirin
kę apie 25,000 žmonių.

De Valera vėl tapo 
Airijos premjeru

Dublin. — Airijos seimas 
74 balsais prieš 69 išrinko 
premjeru Eamoną De Va
lerą, Fianna Fail tautinės 
partijos vadą, vieton ligšio
linio premjero Johno Cos
tello.

Gimęs Brooklyn, N. Y., 
De Valera jau pirmiau bu
vo Airijos premjeras nuo 
1932 iki 1948 metų.

Costello valdžia buvo su
dėtinė’ iš įvairių partijų.

Airijos respublika turi 
27,137' ketvirtaines mylias 
ploto ir apie 3 milionus gy
ventojų.

skerdyklų atstovus į kvoti
mą, kodėl jie stabdė jautie- 
inos gaminimą.

Stambieji galvijų augin
tojai pirm keleto dienų sa
kė, kad jiem “neapsimoką” 
p'ardavinėti savo gyvulius 
po to, kai valdžia liepė nu
piginti galvijus 10 procen
tu.

Chicago. — Atvykęs iš 
, Washingtono, Michael Di
Salle, kainų kontroliuoto
jas, nurodinėjo, kad galvijų 
augintojani lieka gana pel
no, nepaisant įsakymo nu
mušti kainas.

Korėja, birž. 14.—šiauri
niai korėjiečiai kontr-ata- 
kuoja amerikonus viduri- 
niai-rytiniame fronte.
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BIRŽELIO 15 DIENA
BIRŽELIO 15 DIENA lietuvių tautai—reikšminga 

diena.
1940 metais tą dieną Lietuvoje žlugo visos lietuvių 

•tautos labai neapkenčiamas režimas, smetoninis režimas.
“Tautos vadas” su savo klika,—žiauria, baisiai neap

kenčiama klika—spruko pas savo globėją į »Berlyną — 
“pro beržyną į Berlyną,” kaip vėliau rašė vienas mūsų 
poetas.

Ilgai slėgta, persekiota ir išnaudota liaudis lengviau ’ negrąsino, 
atsiduso ir nusidžiaugė; niršo tik čia ir ten grupelės1 
smetonininkų, gerai žinojusių, kad jų viešpatavimo die
nos baigėsi.

Tačiau jie buvo bereikšmiai ir bejėgiai prieš tautos 
valią. Lietuvių tauta žinojo, jog—

Negrįš ta diena, kur praėjo,
ir upės neplauks atgalios.
Išbėgo gauja prispaudėjų
iš tėviškės mūsų žalios.

Tuojau susidarė liaudies vyriausybė su Justu Palec- 
kiu ir Mėčiu Gedvilu priešakyj.

Tuojau buvo atidaryti kalėjimų ir katorgų vartai ir 
išėjo į laisvę šimtai liaudies reikalų gynėjų, kuriuos 
smetoninis režimas per ilgus metus kankino.

Ir visa tai, atsiminkime, įvyko be praliejimo bent vieno 
kraujo lašo.

Visa tai įvyko ramiai, sklandžiai, einant pagal tuos 
įstatymus, kurie tuomet Lietuvoje veikė!

Dėl AUKŠČIAUSIOJO 
TEISMO SPRENDIMO

Naujienos džiaugiasi* kad 
aukščiausio šalies teisino 
dauguma pasisakė už Smi-, 
th o aktą, vadinasi, ji Joga-* 
lizavo. ,

Naujienų redaktorius — 
žiauriausias k o m u ni s t ų 
priešas, tad suprantama, 
kodėl jis užgiriu teismo 
daugumos sprendimą; Gir
di: “Ar Amerikos valdžia 
turėjo laukti, iki jie (komu
nistų vadovai.—Laisvės Re
dakcija) 
sieks — 
piauti?”

Senatorius Robert A. 
Tūftiis Smerkia Truhiaho 
administraciją, kad ji ne
naudoja Korėjoje Čiang 
Kai-šeko armijos. Girdi, 
naudojant Kai-šeko armiją,

v-^butų daUg mūsų kūtdvių

rika jų neginkluotų ir 
šertų.

ne-

savo tiksią pa
ir ims ‘buržujus 
(N-nos š. m. birž.

visa tai atpuolė. Šiandien 
ne vienas stebisi, kad kadai
se mūsų krašto aukščiau- 
siTs teismas (jo dauguma) 
btivo toks žabalas. 

f

Ateis laikai, kai ir
žmonės stebėsis dėl dabar
tinio teismo daugumos 
sprendimo, kuris, taikytas į 
komunistus, pataikė į pir
mąjį mūsų krašto konstitu
cijos priedą, garantuojantį 
visiems žmonėms laisvę kal
bėti, tikėti, melstis, susi
rinkti ir valdžią kritikuoti, 
kai ji blogai dirba.

gyvasčių išgelbėta;
Taip, svetimais pirštais 

žarijas graibstant, visuo
met saVUs apsaugoji.

“Naujienos” stoja už tai, 
kad Amerika pradėtų karą 
prieš Kinijos liaudies respu
bliką. Daugelis nesupran
ta, kodėl jos nori karo su

SMETONINIS REŽIMAS lietuvių tautai buvo tiek 
įsikartęs, kad jis negavo pritarimo net kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenė, su krašto gynybos ministru, 
generolu Vincu Vitkausku priešakyje, atvirai pasisakė: 
mes neginsime smetonizmo, nes jis supuvęs; mes stoja
me už naują santvarką, už naują Lietuvą, už naują gy
venimą!

Smetonininkams, liaudies priešams, pasiliko viena vil
tis: pasikliauti Hitleriu: Jis ateis ir mus išvaduos. Hit
leris—mūsų gelbėtojas.

, Ir jie nekantriai laukė tos dienos, kada Hitleris ateis 
jų išvaduoti iš lietuvių tautos.

LIETUVOS LIAUDIES VYRIAUSYBĖ buvo sudary
tą iš darbininkų, valstiečių ir darbo inteligentijos at
stovų.

Jon įėjo komunistų, jon įėjo ir ųekomūhistų. Valdžion 
įėjo net toks asmuo, kaip rašytojas Vincas Krėvė-Mic
kevičius.

Buvo pravesti Liaudies Seimo rinkimai, kuriuose da
lyvavo beveik kiekvienas, turėjęs teisę balsuoti.

Susirinkęs Liaudies Seimas vienbalsiai paskelbė Lietu
vą tarybine respublika ir prašė Tarybų Sąjungos parla
mentą priimti Lietuvą į tarybiniu tautą šeimą.

Taigi 1940 metai lietuvių tautai buvo gausių įvykių 
metai; 1940 metų birželio 15 diena lietuvių tautai buvo 
slenkstis į naują gyvenimą.

VILNIS APIE TEISMO 
SPRENDIMĄ

Kas seka komunistų vei-' Dienraštis Vilnis (birž. 
klą Amerikoje, gerai žino, 16 d.) rašė: 
jog nusmerktieji komunis
tų vadovai nįekur niekad 

, kad jie kada 
nors piails buržujus. Teis
mo dauguma jiems to ir 
neprimetė — tai primeta 
Pijus Grigaitis, kuris nea
pykanta plyšta priešu komu
nistus.

Teismo dauguma, kaltin
dama komunistų vadovus, 
kaltino juos ne už tai, kad 
jie rengiasi buržujus piau
ti, o už tai, kad jie mokė 
žmones Markso mokslo 
Teisėjas Douglas, padary
tame pareiškime, aiškiai 
pasakė, jog vienuolika ko
munistų vadovų nusmerkti 
kalėjiman, tarp kitko, už 
tai, kad jie skelbia marksiz
mo dėsnius iš “Komunistų 
Manifesto.”

Bet vyriausias komunis
tų vadovų nusidėjimas, nors 
teisėjas Vinson to nepasa
kė, yra tame, kad jie. kovo
jo už taiką.

Dėl to ir teisėjas Black 
savo pareiškime įterpė: 
“turėkime viltį, kad, sugrį
žus normaliems laikams, 
kai pasišalins dabartinis 
įkaištis ir baimes atmosfe
ra, šis pats ar kitas teismas 
ateityje sugrąžins šalies 
konstitucijoje garantiiotas 
žmonėms laisves.”

Štai, kaip žiūri į tai aukš
čiausiojo teismo teisėjai! 
Bet komunistams neapy
kanta apjakęs p. Grigaitis 
to nemato ir nesupranta.

Ne kartą Amerikoje aukš
čiausias šalies teismas pa
darė klaidingus sprendi-

Didžiumos teisėjų nuospren
dyje sakoma, jog kaltinamie
ji “planavo nuversti šalies 
valdžią taip greit, kaip tik pa
sitaikytų gera proga...”

Bet teisėjo Black atskirame 
nuosprendyje pasakyta, jog 
kaltinamieji komunistai teis
me net nebuvo kaltinami ruo- 
simesi nuversti šalies valdžią 
jėga. Kaltinimas prieš juos 
buvo, sako teisėjas Black, 
“kad jie turėjo susirinkimus 
ir pasitarimus, kuriuose ap
kalbėjo leidimą laikraščių, 
literatūros ir kitaip propaga
vimą tūlų idėjų ateityje.”

Teisėjas Douglas, kuris irgi 
padarė savo atskirą sprendi
mą priešingą didžiumai, sako:

“Aš būčiaui sutikęs su di
džiumos nuomone, jeigu kal
tinamųjų komunistų teisme 
būtų buvę įrodyta, jog jie 
tikrai planavo ir kitus mokė 
kaip pravesti sabotažo aktus, 
nužudyti šaliės prezidentą, iš
vokti valstybės dokumentus 
ar padėlioti bombas. Bet 
tas yra, kad nei vienas tų 
tinimų komunistų teisme
buvo liėi įneštas..; Kada mes 
pradėsime knistis piliečių min
tyse, taip greitai jie įsipai
nios įstatymų pinklėse ir ga
lės būti nubausti ne už papil
dymą prasikaltimo, bet už 
mąstymą.”

Komunistai Amerikos vi
suomenėje sudaro nežymią 
mažumą. Bet komunistų par
tijos vadų nuteisimas neturė
tų džiuginti nei vieno. Anot 
teisėjo Black, pergyvename, 
“nenormalius laikus,” - kada 
reakcija kelia galvą aukščiau 
ir aukščiau. Kaip kitų šalių is
torija rodo, reakcija pirmiau
siai pasirenka savo oponentų 
tarpe kovingiausią mažumą. 
Kaip šiame atsitikime, taip 
buvo. Vokietijoje, Italijoje, 
Japonijoje, Ispanijoje pir
miausiai puolami komunistai. 
Bet niekur dar nematėme atsi
tikimo, kad uždraudus komu
nistinį judėjimą reakcija ant 
to ir sustotų.

fak- 
kal- 
ne-

Spauda praneša, kad bu
vęs Jugoslavijos karaliukas 
Petrelis, su savo žmonele, 
kuris dabar randasi Ameri
koje, patampa spaudos 
agentu.

Jeigu spaudos agentu ne
tiks, galės patapti gatvių 
šlaviku. Amerikoje kara
liams visuomet bus tinka
mo darbo...

Generolas Lewis B. Pull
er, sugrįžęs iš Korėjos ka
ro lauko, sako, kad ten A- 
merikos kareiviai per daug 
šeriami šaltsmetone (ice 
cream). Jis pataria 'vieton 
šaltsmetonės duoti . jiems 
alaus ir degtinės* kad už
grūdinus kovoje.

Gal girti ir geriau kariau
tų, nes girtam ir jūros iki 
kelių. 1 Bet tuomet ir ge
nerolai turėtų pasigerti.

Trumanaš* reikalaudamas 
astuonių ir pusės bilionų 
dolerių svetimoms šalims, 
pasakė, kad apie 50 pasau
lio' valstybių reikia greitai 
apginkluoti ir ekonominiai 
sustiprinti* kad galėtų 
prieš Rusiją atsilaikyti.

“Laimingos” tbs šalys, ku
rias Amerika ne tik gin
kluoja, bet ir šeria. Bet už 
tai jos turi dėkoti Sovietų 
Sąjungai, nes kitaip Ame-

“Naujienos,” reikalauda
mos karo su Kinija, turi 
rimto pamato. Veikiausiai 
atsimenate, kuomet naujie- 
niečiai oi-gartizavo 
aliejaus bendrovę. 
Kinijos liaūdies 
“nacionalizavo” jų

kiniško 
Dabar 

valdžia 
tą ben

drovę, ir kitaip naųjienie- 
čiai nesitiki ją atgauti, kaip 
tik per karą .

Pianistas V. Bacevičius, 
atvykęs Amerikon, šliejosi 
prie progresyvių lietuvių/ 
paskui prie tautininkų, o 
dabar jau pas klerikalus. 
Kunigų “Drauge” ve ko
kia jam antspauda pri
spausta :

“Mūsų pianistas komp. V. 
Bacevičius.” ' , •

Aš gi palinkiu jam lai
mingos kelionės į pranciš
konų stoną... ■ .

Pietinės Korėjos “val
džia” paskelbė, kad ji ne
darysianti jokios pertaikos 
tol, kol visa Korėja nebū
sianti po jos globa.

Iš tikro, kam gi ji darys 
kokią nors pertaiką ir tar
sis apie taiką, kuomet ten 
Amerika kariauja? .

SMETONININKŲ HITLERIS nenuvylė; jis, pasalin- 
gai pradėjęs karą, atėjo jų gelbėti.

LietuVa atsidūrė baisiame karo siaubė.
Smetonininkai - hitlerininkai laikinai atsigriebė ir, at

sigriebę, pradėjo žiauriai žudyti antifašistus, pradėjo 
kraujo tvanan skandinti žydus.

'Lietuvių tautai atėjo rūsčios dienos, sakytum išban
dymo dienos.

Kai Hitlerio govėdos buvo pasiekę Stalingradą, kai 
trumparegiai manė, jog fašizmui bus lemta karas lai
mėti, tūli Liaudies Seimo nariai, net ir. tūli buvusieji 
liaudiškoje valdžioje, silpnavaliai žmoneliai, persivertė 
ragožiumi ir perėjo į hitlerinį abazą. Jie, vadinasi, ne
išlaikė egzaminų. Jie ėjo pavėjui. Jie paaukojo liaudies 
reikalus, kad išgelbėtų savo kailį.

Tik dabar tūli jų mato, kokią klkidą jie tuomet pa
darė, bet nenori prie jos prisipažihti .

Buvo laikai, kai aukščiau
sias teismas užgyrė vergi
ją mūsų krašte;, buvo lai
kai, kai aukščiausias teis
mas atsisakė pripažinti ne
grui piliečio teises. Tačiau, 
kai liaudis pradėjo judėti,

i Kunigų “Draugo” skaL 
tau, kad buvęs- studentas 
Koveiida, kuris 1927 metais 
Varšavos gelžkelio stotyje 
nušovė ■ Sovietų ' Sąjungos 
atstovą Voikovą, atsidūrė 
Vokietijoj^, ir dabar ?

... i -I---4—i-L-i—U?—L—. i : i t , i.. i i .

Kaip gi tie komunistai laimėjo 
Kiniją ir gali laimėti Indiją?

Kadaise smetonines Dir- ■ Indijai ir pagavo alkanų nų

SUGUŽĖJĘ AMERIKON, smetonininkai ir jų talki
ninkai šiandien liūdi. Jie turi dėl ko liūdėti. Jie liūdi dėl 
savo dvarų ,dėl savo turtų, dėl šiltų vietų, dėl poniško, 
perteklingo gyvenimo, turėto prieš 1940 metų birželio 
mėnesį. Jie žino, jog visa tai nebegrįš, jog “ufres ne
plauks atgailos.”

Jie nirštą, jie keikia—keikia komunistus, tarytum ši
tie būtų atsakingi tiž jų, smetonininkų, baisius darbūs, 
atliktus lietuvių tautai.

Tūli jų dar vis ipano, jog atomo bomba grąžins jiems 
dvarus, fabrikus, palocius, šiltas vieteles.

Tuščios jų viltys!

SŠšįsjsį;- iT •

Vaizdas Vakariniame Berlyne. Tai naujosios fašistų 
partijos Ebeihard Stern namas. StUderitai atėjo, atėmė 
iš jo fašistinę svastika, išmetė per langą ir Uždegė. Stu
dentus Stern supykdė, kai jis Viešai pasakė, kad tie 
žmonės, “kurie karo metu priešinbsi Hitleriui, buvo iš

davikai?’

siorientuokite. • Stovėkite sti /sRVo tauta, su savo kraštu, 
su ta žeme, kurioje gimėte, kur jūsų tėvų kaulai ilsisi.

Darbuokitės ne už kar
MES NUOŠIRDŽIAI sakome doresniems naujiems at

eiviams ir “seniems amerikonams,” dar vis sekantiems 
pražūtingą smetonininkų politiką:’ pagalvokite it’ per-

rikos valdžia leido jam at
vykti į šią šalį.

Tame pačiame “Draugo” 
puslapyje praneša, kad bu
vęs nacių smogikų genero
las Pohl, kuris Vokietijoje^ 
išžudė tūkstančius žydąį 
tapo nuteistas mirtin. Iš? 
mirties kameros pranešęs, 
jog atsivertęs katalikų ti
kybom

Amerika įsileidžia žmog
žudį Koverdą, o šventas Pe
tras • įsileis dangun kitą, 
daug baisesnį, žmogžudį, 
generolą Pohl, nes atsiver
čiant katalikų kunigai išri
šo iš nuodėmių.

Mat, kaip ant žemės, taip 
ir danguje...

“Keleivio” padidintoje 
laidoje daug prirašyta atsi
minimų, bet užmiršta vie
nas svarbus dalykas. 1911 
metais “Keleivio” darbinin
kai paskelbė streiką, reika
laudami didesnių algų. Kuo
met “Keleivio” leidėjai at
sisakė išpildyti 'jų reikala
vimą, tuomet jie susiorga
nizavo ir pradėjo leisti 
“Laisvę.”

Kitaip sakant, “Keleivi'/’ 
leidėjai pagimdė “Laisvę)’ 
Tą įvykį “Keleivis” būtinai 
turėjo plačiai aprašyti. <

“Keleivio” apžvalgininkas 
sužinojo, kad Lietuvoje už
drausta šaudyti giesminin
kus paukščius. Už nušovi
mą esą 100 rublių bausmės. 
Girdi: “Tai mat, kokia gies
mininkui pagarba: už kiek
vieną galvą po 100 rublių į 
Stalino iždą.

Visai nieko naujo. Ame
rikoje ne už giesmininko, 
bet už žuvėdros nušovimą 
ima po $25.00. Kitaip sa
kant, už žuvėdros ghlvą 
$25.00,* bet “Keleivio” . ap
žvalgininko galva neverta 
nei 25 centų, jeigu jis ne
žino, kad ir čia valdžia ap
saugoja ne tik paukščius, 
bet net ir vėžius. ,

vos redaktoriumi buvo Ka- ibų simpatijas. Dabar kai ateis ( 
zyš S. Karpavičius, kuris grūdai iš Amerikos, komums-, 
dabar vadinasi Karpiumi.'fcai ten ir tGliau tęs savo pro-1 
Pastebėjau, kad jis SU savo pągandą, kad tai Vis Sovietų | Chicagoje, 
raštais ir filosofija ratsi- £fQdai kuriuos alkanieji gau 
kraustė į smetoninę Byook- 
lyno Vienybe. Man ipasi-i ... .

J-'I U • -J --i u-ri 'Saulinio karo, rode labai įdomi šito tilo-1.....................
sofo” teorija, apie tai,; kaip njų badavo 
gūdrus yra šio pasaulio ko-' 
munistai ir Sovietai1. 2:
veik be niekur nieko jie jau ' i<jąs badaujantiems 
pasiėmė Kiniją ir ^ali ne-^amerikoniškas cigaretes. ' 
užilgo susidoroti su beveik ‘ 
tokia pat didele Indija.

Štai Karpiaus trumpas ir 
drūtas išaiškinitnas. J i s 
rašo: •

“Kai Indija pradėjo šauktis 
Amerikos grūdų badaujan
tiems sdvo . žrnohėmš* persi- 
ėdę ir sotąs AthefikOs kongre
so atštovai kelis inėhesius 
svarstė ar duoti, kaip duoti, 
kiek ir kada duoti Indijai pra
šomą pagalbą. Sovietai tuo 
tarpu* kad ir. palyginamai 
saujelę grūdų ėmė ir pasiuntė

na savo duonai...
“Atsimenu, po pirmo pa

karta Kinijoje 
ištiko badas ir milijonai žmo- 

, mirė iš [bado, 
-- I Amerikos .Raudonasis Kryžius 
Be" į sui pasididžiavimu skelbė tei- 

i kinams 
' So

vietų Sąjunga tuo tarpu pra
dėjo siųsti kiniečiams kad ir 
mažus tuometinius savo mais
to išteklius — ir šiandien So
vietai turi visą Kiniją”.

Mes, amerikiečiįįj mato
te, ne tik dideli miegaliai, 
bet dar didesni apsileidė
liai.* Jei šitaip toliau dary
sime, Karpiaus supratimu, 
mes tuojau niekur nebetek
sime vietos. Kada nors ko
munistai su duonos pluta 
pasiims ir mūsų smarkiąją 
Ameriką. j Amerikonas

Atvykę Amerikon, dipu
kai įsteigė “Garbės Teis
mą.” Dabar tas “Garbės 
Teismas/’ kuris randasi 

organizuoja vi
sus dipukus teisininkus. Iš 
pranešimų matosi, kad tas 
“Garbes Teismas” susideda 
iš: Br. Ivanauskas, V. Bu
lota, V. Mieželis, V. Vaitie
kūnas, J. Talola.

Norėčiau žinoti, kiek ko
munistų Lietuvoje reikėjo 
užbabanyti, kad pakliūti į 
“Garbės Teismą”?

Kai-šeko “valdžia” sko
linga Tautų Sąjungai pen- 

čkis milionus dolerių narinių 
duoklių. Dabar jau susirū
pinus, kad Tautų Sąjunga 
jos nesuspenduotų.
• Bet bereikalinga rūpestis. 
Kai-šckas tui i turtingą Dė
dę Šamą ir tas užmokės'ųž 
jį narines duokles.

Washingtono didžiųjų rietaksuotos algos
Visų pirma Suv. Valstybių i Bra.dley, D. MacArthur, G. C.

prez. Trumanas gauna $100,- 
000 algos ir $50,000 dėl išlai
dų, už kuriuos jis nemoka tak
sų. Kam prez. išleidžia tuos 
$50,000, kuomeb jis turi aUtO- 
mobiliūš, yachtą ir visokią ki
tą apsaugą, kuriem valstybi - 
Ris iždas moka algas?

Vioe-Rrez. Barkley gauna 
$30,000 takstiojamų ir $10,- 
000 netaksuojamų. Taipgi 
House Speaker Sam Rayburn 
gauna tiek pat, kaip ir vice
prezidentas.

Senatoriai ir kiti reprezen- 
tatoriai gaUna po $15,000 al
gos ir po $2,500 netaksuoja-

* * ■ • \

Penkių Žvaigždžiu genero
lai : D. A. Eisenhower, O. N.

Marshall, gauna po $11,457 
algos, po $2,304 del rendu, ir 
po $5,00'0 netaksuojamų. 

i •
KetUrių žvaigždžių admi

rolai galina po $5,000 netak
suojamų. Tokias žvaigždes 
turinti generolai gauna po 
$2,500 netalįsuojamų.

, bet už taiką.
Biržėlio 15 dieną neliūdėkite, o džiaukitės, kad po ii- mą savo išlaidoms, 

gos priespaudos, prioš vienuolika iuetų, lietuvių tatita 
išsilaisvino nuo sav*o neprieteliaUs fašizmo.

Dabar pats pasilygink savo. 
Jei pavienis uždirbo $2,500 
p'er metus, tai Trumanas atsi
ėmė $300 taksų.

Be jokių pridėčkų, galima 
sakyti, kuriems čia yra laisva’ 
demokratija, o kuriems skir
tinga demokratija.

Spartakas '

Seattle mieste Į^la Eve
lyn Koening apsiskundė 
policijai, kad ji buvo paslė
pus biblijoje $105.00 savo 
apartmente ir vagis pavo
gę * /

Išrodo, kad ir tarpe šven- 1 
tųjų atsiranda vagių.

Kunigų “Draugas” pra- įį- 
neša:

“Kan. V. Kapočius, buvęs V 
Popiežiaus Misijos delega- ’?.■ 
tas lietuviams Vokietijoj ii*< 
Austrijoj, dalyvaus Nekalto * 
Prasidėjimo Seserų Rėmėjų ; 
Seime ir pasakys žodį.”

Iki šiol buvo žinoma, kad 
tik mergelė Marija nekaltai 
pradėjo, o dabar jau, mato- | 
mai, daug tokių yra, nės 
nekalto prasidėjimo seseryfe . 
net seimą šaukia jų rėnlf-., 
mui. *

V. švehcioniškis

2 pusi.—Laišve (Liberty)-Pėnlftad., Birželio-Jutie 15, 1951
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Žmonija nuo pat žilosios 
t senovės stengiasi išspręsti 

visatos-pasaulio paslaptis.
Įvairiais laikais pasaulio 

tautos skirtingai įsivaiz
duodavo visatos sudėtį. 
Vieni manydavo, kad žemė 
esanti visatos centras, nes 
Dievas išrinkęs ją žmo
nėms apgyvendinti. Saulė, 
žvaigždės, ir planetos esan
čios prikabintos prie dan
gaus kieto skliauto, kuris 
sukasi aplink nejudančią 
žemę, o žemė pagal tą nuo
monę, “stovi ant dvylikos 
stulpų.” Kiti įsivaizdavo 
žemę gulinčią ant trijų 
banginių (velioribų); treti 
manydavo, kad žemė atsi- 

,#ėm&s ant milžiniškų dram
blių, ir tt.
16-j^ šimtmečio gale moks- 

• lininkas Kopernikas savo 
atradimu sudavė mirtiną 
smūgį tiem senovės išmis- 
lam. Jisai davė maždaug 
teisingą paaiškinimą apie 

„visatos sudėtį, ypač apie 
saulę ir jos planetas. Ko
pernikas parodė, kad žemė 
ir kitos planetos sukasi ap
link saulę. O žvaigždės yra 
tolimesnės saulės, aiškino 
jis.

Šis atradimas buvo didelis 
žygis prieš tuometinę baž
nytinę pasaulėžiūrą, pagrįs
tą šventuoju raštu. Popie
žius iš karto pasmerkė Ko
perniko mokslą, paskelbda
mas, ii bedievišku. To moks
lo skleidėjai buvo gaudomi 
ir gyvi deginami ant laužo. 
Tačiau dvasiškija nepajėgė 
sustabdyti mokslinę pir- 
myneigą.

.Dabar mes jau tiksliai ži
nome, jog saulė yra mūsiš
kis visatos dalies centras, 

»aplink kurį* sukasi devynios 
'didelės planetos: Merku- 
ras, Venera, Žemė, Marsas, 
Jupiteris, Saturnas, Ura
nas Neptūnas, Plutonas. Be 
to, aplinkui saulę lekia pus
antro tūkstančio smulkių 
planetų, kurių skersmuo 
yra nuo keleto (ameriki
nių) mylių iki kėlių šimtų 
mylių.
Saulė yra milžiniškas įkai

tusių. dujų kamuolys. Karš
tis saulės paviršiuje siekia 
5,000 iki 6,000 laipsnių pa- 
įal centigrado termometrą, 
o saulės vidaus karštis yra 
iki ^20 tūkstančių laipsnių 
ir daugiau.—Žymėtina, jog 
centigrado laipsnis yra 80 
procentų didesnis, negu 
naudojamo Amerikoje Fah
renheit termometro laips
nis.

Saulės dydis, palyginus 
su žeme

Sunku net įsivaizduoti, 
kiek .kartų saulė didesnė už 
žemę. Tad pavartokime pa
lyginimą. Pavyzdžiui:

• Į kvortinį butelį telpa 10 
tūkstančių rugių grūdų. 
Imame 130 tokių butelių, 
kuriuos pripildome rugiais. 
Paskui vigus grūdus iš bu
telių supilame į vieną krū
vą. Netoli krūvos padeda
me vieną grūdą. Šio grūdo 
dydis, palyginus su krūvos 
dydžiu, bus proporcionaliai 

I toks, kaip palyginus žemę 
sugulės dydžiu.

•Stebint saulę ir mėnulį, 
besisukantį aplink žemę, 
kai kas galėtų manyti, kad 
saulė ir mėnulis esą lygaus 
dydžio. Tačiau mėnulio

skersmuo (diametras) yra 
keturis šimtus kartų ma
žesnis už saulės skersmenį. 
Jiedu atrodo lygūs tik to
dėl, kad mėnulio nuotolis 
nuo žemės yra vidutiniai 
tiktai 238,857 mylios, o sau
lės vidutinis nuotolis nuo 
žemės — apie 93 milibnai 
mylių.

Įsivaizduokime, kad nuo 
žemės nutiestas geležinke
lis iki mėnulio ir iki saulės. 
T r a u kiniu, bėgančiu po 
tūkstantį kilometrų per 
kiekviena parą, pasiektu
me ‘mėnulį per vienus metus 
laiko. Iki saulės davažiuo- 
ti galėtų tik tolimieji mūsų 
ainiai, kadangi kelionė nuo 
žemės iki saulės užtruktų 
daugiau kaip 400 metų.

(Kilometras yra 3,282 pė
dos, o amerikinė mylia — 
5,280 pėdų.)

Saulės spindulys, lekian
tis 186,273 mylias per se
kundą, pasiekia mus per 8 
minutes ir pusę. Vadinasi, 
jei saulė staiga užgestų, 
mes vis tiek dar matytume 
jos šviesą per 8 su puse mi
nutes.

Dauguma planetų yra de
šimtis kartų toliau nuo sau
lės kaip žemė. Toliausioji 
planeta - Plutonas yra taip 
toli nuo saulės, jog saulinis

spindulys pasiekia Plutoną 
tik per 5 valandas ir 30 mi
nučių.

Bet juk visata neapsiri
boja vien tik mūsų saulės 
sistema. Kas gi yra už sau
lės ribų? 

1 

Paukščių Takas ir 
galaktikos

Mes matome naktį padan
gėje mirksinčias žvaigždes. 
Tos žvaigždės taip pat yra 
saulės, panašios į mūsų sau
lę. Jos tačiau labai toli 
nuo žemės. Nuo arčiausios 
žemei žvaigždės, pavadin
tos Proxima Centauri, sau
lės Spindulys lekia 4 metus 
ir 3 mėnesius, 'iki pasiekia 
žemę.. Ši žvaigždė yra 270 
tūkstančių kartų toliau nuo 
žemės, negu saulė. Nuo 
daugelio kitų z žvaigždžių 
šviesa eina per šimtus ir 
tūkstančius metų, kol pasie
kia žemę.

Šviesa gi skrenda 5,880 
bilionų mylių mylių per me
tus. Jeigu prirašysite prie 
5,880 dar devynis ritinukus, 
tai ir bus tas skaitmuo.

Paprasta akim (be žiūro
no ar teleskopo) mes mato
me tik kelis tūkstančius 
žvaigždžių. Kitų nematome 
todėl, . kad per mažai jų 
šviesos spindulių pasiekia

mūsų akį* todėl jie negali 
paakstinti mūsų regėjimo 
nervo. Bet stipriausieji šių 
laikų teleskopai leidžia 
akiai įžvelgti į neapsakomai 
tolimas visatos erdves.

• Saulė yra .vidutinio dydžio 
žvaigždė. Dauguma kitų 
žvaigždžių yra panašios į 
ją ir turi tą patį karštį. 
Bet yra daug žvaigždžių, 
kurios labai skiriasi nuo 
saulės. Taip antai, žvaigž
dė Antorsė ( S k o r p i o n o 
žvaigždyne) yra 480 kartų 
didesnė už mūsų saulę. Yra 
ir daug šviesesnių, kaitres
nių už saulę žvaigždžių.

žvaigždės yra nelygiai 
p asi sk i r s č i u si o s p a sau 1 i n ė j e 
erdvėje, o milžiniškais susi
kaupimais, kurie vadinami 
galaktikomis. Mūsų saulė 
priklauso prie vieno iš to
kių žvaigždinių susitelki
mų. Šį žvaigždžių susikau
pimą mes matome naktį. 
Jis atrodo lyg balsva juos
ta. Lietuvių liaudis vadi
na ji Paukščių Taku, o 
moksliškas jo pavadinimas 
—galaktika. Šis žodis sko
lintas iš senovinės graikų 
kalbos, “gala” reiškia “pie
nas,” o “galaktikos”—“pie
ninis.” Tai]) rusai ir vadi
na Paukščių Taką—“Mleč- 
pyj Put” (Pieninis Kelias).

Jei nukreiptume telesko
pą į šią balzganai - miglo
tą padangės juostą—galak
tiką, tai pamatytume, kad 
ji susideda iš eibės žvaigž
džių. Mokslininkai yra ap
skaičiavę, kad Paukščių Ta
ke yrą. apie 30 bilionų 
žvaigždžių.

Tokie žvaigždžių susibū
rimai — galaktikos yra 
“išsimėtę” po plačiąją visa
tos erdvę. Šių laikų astro
nomija surado jau dešimtis 
milionų galaktikų, o kiek
vienoje galaktikoje — dau
gelis bilionų žvaigždžių.

Iš tikrųjų, pasaulis bega
linis. Visata begalinė, be
kraštė. Pasaulis yra nuo 
begalinių amžių. Jis netu
rėjo pradžios, neturės ii’ 
pabaigos.

Kaip tatai sužinota?
Tačiau gali kilti klausi

mas ,kokiu būdu mokslinin
kai sužinojo tokias dideles 
žvaigždžių tolybes? Juk 
nenutęsi virves’į jas arba 
tarp jų. Kai]) gi jie paty
rė, iš kokių medžiagų ‘su
sideda- tolimieji erdvės kū
nai? Juk į ‘mokslininkų 
rankas nepateko nė gaba
liukas tiriamųjų žvaigždžių. 
Pagaliaus, kokiu būdu buvo 
išskaičiuoti žvaigždžių dy

džiai ii’ kaip jos pasvertos? 
Juk dauguma žvaigždžių 
per teleskopus matomos tik 
tarytum šviesūs taškai?

Jau nekalbant apie te
leskopą, tam sužinoti yra 
naudojamos dvi kitos prie
monės — fizikos įstatymai 
apie kūnų judėjimus ir 
mokslinis ins t r ų m e n t a s 
spektroskopas.

Fizika vadįna kūnais vi
sus daiktus bei medžiagas.

Fizikos įstatymai
Fizikos įstatymai, surasti 

jau 17-me šimtmetyje, įro
do, kad:

Kiekvieno kūno “laisvo” 
judėjimo greitis priklauso 
nuo jo svorio ir nuo to, 
kai]) toli jis yra nuo savo 
centro, aplink kurį kūnas 
sukasi. O kalbant ‘ apie 
erdvės kūnus — žvaigždes, 
planetas, — jų tolis taipgi 
priklauso dar nuo to, kaip 
stipriai jas traukia prie sa
vęs kita ž v a i g ž d ė bei 
žvaigždės, aplink kurias 
anos sukasi.

Žymėtina, jog mūsų sau
lė tai]) pat sukasi apie 
žvaigždžių grupę ir kartu 
su Paukščių Tako žvaigž
dynu keliauja neapsakomai 
didžiu ratu aplink kitų 
žvaigždžių galaktiką ,be,i 
galaktikas. .

Taip pagal fizikos įstaty- • 
mus ir apskaičiuojama , 
žvaigždžių tolis ir jų svo
ris. Tie įstatymai išdėsty- 
ti net paprastuose moky
kliniuose fizikos vadovė
liuose. *

Spektroskopas i’
Kiekvienas esame patyrę, . 

jog kai saulės spinduliai ei
na per' trikampį stiklo gd- 
baliuką, tai pasirodo kelios 
skirtingos spalvos — mėly- ; 
na, žalia, raudona, geltona 
ir kt.

Tos spalvos aplamai ro
do, iš kokių medžiagų sau-' ‘ 
lės garai daugiausiai susi- \ 
deda.

Spektroskope yra varto
jamas specialiai pagamin
tas ir nutekintas trikampis 
stiklas — prizma, prie to ir 
kiti pritaikyti stiklai.

Jeigu žėrinčiai būna įkai
tintas mišrių metalų gaba
las, sulietas, sakysime, iš 
vario, sidabro, cinos ir au
kso, tai trikampiame stikle 
bus matomi keturi skirtin
gų spalvų ruožiukai. Vie
na spalva nurodys, jog yra 
vario, antra — sidabro, tre
čia—cinos, ketvirta—aukso.

Nepaisant, kokį medžiagų 
mišinį ar junginį įkaitintu
me, kad jis šviestų, spek
troskopas tikrai pažymės

GUAM SALA TAPO SVARBIA JUNGTINIU VALSTIJŲ TERITORIJA
• . f ; /

Guam sala mažai kanrbu- 
vo .girdėta prieš Antrąjį 
pasaulinį kafcą. 01 ■ dabar 
Jungtinės Valstijos laiko tą 
nedidelę tsalą viena svar
biausių savo žemių.

Guam yra Pacifiko Van
denyne, už 5,053 mylių . į va
karus nuo San Francisco ir 
už 1,499 mylių į rytus nuo

■ i»

įsitaisė ten naujovinį Apra i tinių Valstijų. ,. ICongresas šias,.civilines

Ji turi 30 mylių ilgio ir 4 
iki 8 mylių pločio — viso 
tiktai 206 ketvirtaines my
lias. Bet Guam yra labai 
svarbi karinė Amerikos sto
vykla ir todėl įgyja net pa
saulinę reikšmę.

Iš Guamo istorijos
Guam iki 1898 metų pri

klausė Ispanijai, o tais me
tais karinis Amerikos lai
vas Charleston užėmė šią 
salą. Priartėjęs prie Gua
mo, laivas apšaudė Apra 
uosto tvirtovę. Ispanas Gua
mo gubernatorius pamanė, 
kad amerikinis laivas at
plaukia kaip svečias ir svei
kina šūviais iš patrankų. 
Tad gubernatorius su Arti
maisiais valdininkais sulipu 
į valtį, priplaukė prie 
Charleston© ir atsiprašė jo 
kapitoną Henry Glassą; sa-' 
ko: Norėjau sveikinimo 
(saliuto) šūviais atsiliepti į 
pasveikinimą iš jūsų pusės; 
bet gaila, kad neturiu tam 
parako.

Tik tada ispanas guber
natorius sužinojo, kad ame
rikonai su savo laivu atvy
ko kaip užkariautojai, o ne 
svečiai.

Pagal sutartį, užbaigus 
Ispanijos - Amerikos karą, 
Guam sala ir buvo pripažin
ta Jungtinėms Valstijoms.

Antrojo pasaulinio karo 
laiku japonai užėmė Guamą 
ir valdė jį nuo 1941 metų 
gruodžio iki 1944 m. liepos.

Kariniai įrengimai
Laimėjus karą, Amerika

juostą ir pasistatė-. kelias nutarė suteikti Guamui vie- 
puiki’as lėktuvų " stovyklas, 
tinkamas kariniams orlai
viams. T salą'tapo privary
ta tiek visokių1 ginklų ir 
karui reikalingų įrengimų, 
“kiek tiktai telpa.”

Sala Guam, azijinėje Pa
cifiko Vandeny nb pusėje, 
yra už pusantro tūkstan
čio mylių nuo Japonijos. Ji 
paruošta ir Japonijai “gin
ti” nuo Sovietų Sąjungos ir 
nuo Kinijos Liaudies Res
publikos. Guam sala taipgi 
laikoma svarbiąja karine 
amerikonų baze karui Fili
pinų ir Formozos srityje.
Valdžia pirmiau ir dabar

Iki 1950 metų Guamo 
valdovas buvo amerikinis 
laivyno stoties komandie- 
rius. Tais gi metais Jung-

tinę savivaldą, ir preziden
tas Trumanas pernai rug
pjūčio 1 d. pasirašė Kon
greso nutarimą. Tad gua- 
miečiai įgijo.Jungt. Valstijų 
pilietybę ir gavo teisę iš
sirinkti seimelį.

Guamas dabar yra Jungt. 
Valstijų vidaus reikalų de
partment priežiūroje. Pre
zidentas skiria jam guber
natorių, kurį tvirtina Sena
tas. Įsteigtas ir Jungtinių 
Valstijų apskrities teismas 
Guame. t

Guamas turi' yieną savo 
atstovą Kongrese Washing
tone, bet atstovas negali 
balsuoti — jis turi tiktai 
patariamąjį balsą.

Pagal 1950 metų įstatymą tikrųjų 
Guamas bendrai turi pana- 28,500.

Porto Riko Ir Virgin salos, 
Jungtinių Valstijų1 teritori
jos. .Įstatymas, tarp kitko, 
įvedė privalomą guamiečių 
vaikams mokybą nuo 6‘ iki 
16 metų amžiaus. Moky
klas lanko jau. 9,600 vaikų.

Guamo valdyba savo lė
šomis statydina ir naują li
gonine už 3 milionus dole
rių. Ligoninėje bus 200 lo
vų ligoniams.

Guamo gyventojai
Visuotinas gyve n t o j ų 

skaičiavimas 1950 metais- 
surado Guame 60,000 žmo
nių. Tame skaičiuje' buvo 
31,500 amerikonų — jūrei
viai, lakūnai, kareiviai, val
dininkai ir jų šeimos, — o 

guamiečių tiktai

• 1940 metais Guame tebu
vo dar tik 22,290 gyventojų- 
iš viso, kartu skaitant vie
tinius ir amerikonus.

Vietiniai guamiečiai yra 
čamorrų tautos, kuri pana
ši į malajiečius. Didžioji 
dauguma jų yra katalikai. 
Čamorrai turi savo tautinę 
kalba, bet daugelis gali su
sikalbėti ’•’dar ispaniškai ir 
angliškai. Anglų kalba yra 
oficialė.

atitinkamomis spa 1 v o m i š’ 
kiekvieną medžiagą atski-’ 
rai, ir visuomet tokioje pat' 
eilėje, pagal atominį ele-‘ 
merjtų svorį.

Šviečiančiai įkaitinus že
mės žiupsnį ir žiūrint per' 
spektroskopą, yra matomos 
spalvos silikono (titnago),

Liaukų operacija gydo prostatinį vėžį
Du ligoniai buvo visai ar

ti mirties nuo vėžio, kuris 
išsivystė prostatinese jų 
liąukose. Tuomet dr. Char
les Huggins, Chicagos.. Uni
versiteto ’medicinos profe
sorius, išpjovė, jiems kitas 
liaukas, esamas viršuj inks-'

Po operacijos praėjo jau 
ketvertas mėnesių,^ ir pra
nyko prostatinis tų vyrų 
vėžys. Jie sudiktėjo, grįžo 
darban ir reguliariai dirba 
visą laiką:

Bet po viršinkstinių liau
kų išėmimo tie žmonės tu
ri kasdien nuryt po piliukę 
naujojo vaisto kortisono. 
Be šio vaisto jie negalėtų 
gyventi.

Apie tą pagydymą nuo 
vėžio pranešė dr. Huggins 
ir kitas Chicagos Universi
teto medicinos profesorius, 
dr. D. M. Bergenstal, kalbė
dami dabartiniame' Ameri-

kos Gydytojų Susivienijimo 
suvažiavime Atlantic City,

buvo gaminamas iš gyvulių 
viršinkstinių liauku, bet da- 
bar jis jau dirbtiniai pada
romas laboratorijose. Tas 
vaistas iki šiol daugiausiai 
buvo naudojamas kaip gy
duole nuo reumatinio dru
gio ir reumatinio sąnarių 
uždegimo.

Dr. Huggins jau prieš 12 
metų pagarsėjo kaip pj’o- 
statinės liaukos vėžio gydy
tojas. Jisai tada surado, 
kad jeigu vyras išromija
mas, tai didelėje daugumo
je atsitikimų jis išgyja nuo 
prostatinio vėžio. Dr. Hug
gins tuomet taip pa,t surą- 
do, jog vartojant moteriš
kos lyties syvus, irgi daž
nai gyja vyrų prostatinės 
liaukos vėžys.

Tie atradimai sukelia spė
jimą, kad gal dėl netvar- 
kaus įvairių liaukų veikimo 
išsivysto vėžys ir kitose kū-

Pats kortisonas pirmiau no dalyse.

vėžio 
tūks- 
Šios

Prostatinė liauka aprie- 
cia apatinį vyrų pūslės 
vamzdelį, kuriuo šlapumas 
eina laukan.
’ ‘Nuo prostatinio 
kasmet iki šiol mirė 
tančiai amerikiečių,
rūšies vėžys pasiunčia į ka
pus po vieną iš kiekvienų 
keturių vyrų, mirštančių 
po 50 metų amžiaus.

Liaukos virš inkstų (va
dinamos adrenalines) yra 
kaip mažiukės pūsliukės, 
bet jos gamina ‘ ir leidžia į 
kraują 30 skirtingų sulčių, 
vadinamų hormonų. Tos 
sultys reikalingos pačiai gy
vybei palaikyti. Tad, iš
pjovus viršinkstines liaukas 
minimiem vyram, daktaras 
Huggins, davė jiems korti
sono, kuris pavaduoja šių 
liaukų • sultis.

N. M.

Klimatas ir augalai
Guamo oras karštas, tro-

Guam saloj gerai auga 
kokosinių palmių riešutai 
(kokonatsai), bananos, ku
kurūzai (komai), kriaušės 
ir kai kurię 
kraštu vaisiai, 
miško.

Pardavimui

kiti šiltųjų

svetur išga
benama daugiausia tų rie
šutų branduolių ir jų alie
jaus. Vietinio maisto neuž
tenka. Todėl daugelis val
gomųjų dalykų įgabenama 
iš Australijos, Naujosios 
Zelandijos ir Azijos kraštų.

Jungtinės Valstijos sausio 
30 d. šiemet pavertė Guamą 
laisvu uostu, kur nereika
laujama jokių muitinių mo
kesčių už maisto produktų 
ar kitų daiktų įgabenimą.

Valgiai ir kiti reikmenys 
Guame labai brangūs. Bet 
muitų panaikinimas, mano
ma, papigins pragyvenimą 
10 iki 25 procentų.

Daugelis guamiečių už
darbiauja, atlikdami dar
bus kariniams amerikonu 
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įrengimams.
Planuojama pastatyti rei

kalingiausias gyventojams 
dirbtuves, kurioms medžia
gos iš Jungtinių Valstijų 
būtų įgabenamos taip pat 
be muitų. J. C. K.

trogeno ir kitų elementų, 
esamų tame žemės trupu
tyje. _ •'

Žėruojančiai įkaitinus 
įvairių medžiagų dujas, 
spektroskopas irgi parodo, 
kokiu elementu esama du
jose.

Taip spektroskopas jau 
atidengė, jog saulėje yra 60 
su viršum tokių pat elemen
tų, kaip ir žemėje. Toliau, su
prantama, bus užtikta sau
lėje ir daugiau žemiškų ele
mentų.

Panašiai su spektroskopo 
pagalba surandama, iš ko
kių medžiagų žvaigždės su
sideda.

(Mokslininkai iki šiol yra 
suradę jau 98 elementus že
mėje ir jos ore.)

Spektroskopas taipgi pa
deda spręsti apie žvaigž
džių tolį, žiūrint pagal ma
tomą spektroskope spalvų 
ryškumą.

Iš to, ką mokslas patyrė 
ir kas šiame straipsnyje 
trumpai išdėstyta, matyti, 
jog pasaulio' visata yra tik
tai medžiaginė, be jokių 
dvasių.

Visu reiškiniu eibė, ivai- G V Z V

liausi kūnai — nuo smul
kiausiojo atomo ir jo dale
liu iki plane tu ir milžiniš
kų žvaigždžių — yra tiktai « 
skirtingi pavidalai amžinai 
judančios ir besikeičiančios 
medžiagos. Gyvojoj gam
toj taip pat viskas — nuo 
paprasčiausios augalo ar 
gyvūno ląstelės (celės) iki 
žmogaus sudėtingiausio or
ganizmo ir jo smegenų — 
yra tik skirtingi nuolat ju-

(Tąsa ketvirtame pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 15, 1951
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Kultūros švente Lietuvoje
VILNIUS.—Šių metų ko

vo mėnesį buvo paskelbtas 
eilinis TSRS Ministrų ^Ta
rybos Nutarimas dėl stali
ninių premijų paskyrimo už 
1950 metus, šių darbų gau
sumas, reikšmingumas ir 
daugeriopumas liudija apie 
didžiules tarybinės liaudies 
kūrybines jėgas ir dvasinį 
turtingumą.

Su džiaugsmu ir pasidi- tinamumą, atvaizduoja kla- 
džiavimu lietuvių tauta su
žinojo apie tai, kad stalini
nėmis premijomis apdova
notųjų tarpe —Tarybų Lie
tuvos 11 literatūros i^ me
no veikėjų.

Naujoviškai — džiaugs
mingai ir žvaliai,—šiandien 
skamba ties Lietuvos žeme 
plaukiančios dainos. Tai, 
kas nauja, šviesu ir puiku, 
kas j liaudies gyvenimą at
ėjo drauge su tikrove, ryš
kiai atsispindi ir poetų ei
lėraščiuose, ir kompozito
rių kūriniuose ,teatrų sce
nose ir dailininkų paveiks
luose.

Laureato vardo -šiemet 
susilaukė du lietuvių rašy-w 
tojai: poetas Teofilis Tilvy
tis už poemą “Usnyne” ir 
rašytojas Aleksandras Gu
daitis - Guzevičius už ro- 

•mana “Kalvio Ignoto teisy
bė.” V

nes santvarkos laikais. Buo
žė užgrobia jo žemę, o pa
tį Usnynj ir jo šeimą pa
verčia savo kumečiais. Už 
menkus skatikus ir purviną 
kampą Usnynis su šeima 
priversti atiduoti buožei vi
sas savo jėgas. Su dideliu 
meniniu meistriškumu poe
tas piešia liaudies išnaudo
tojų žiaurumą, jų nepaso-

Poema Usnyne — vertin
gas indėlis i lietuvių tary
binę literatūrą. Ne mažes
nę reikšmę turi ir A. Gu
daičio - Guzevičiaus roma
nas “Kalvio Ignoto teisy
bė.” Jis skirtas šlovingo
sios Lietuvos liaudies revo
liucinėms tradic i j o m s — 
i is atvaizduoja Lietuvos 
darbo žmonių kovą už tary
bų valdžios įvedimą Lietu
voje '1918-1919 metais. Au
toriui

štai jums vienas pavyzd is: 
Man “belendant 
akis” (tūli taip 
prįsidėtų 
“Laisves” 
sukakties,

žmonėms i 
sako), kad 
atžymėsimo 
Jubiliejinės

pavyko čia sukurti

sinę kovą kaime, beteisiš
kumą ir vargo dalią vargin
gų valstiečių, žengiančių 
savo išsivadavimo keliu .

Pagaliau, atėjo laisvė, 
apie kurią taip ilgai, taip 
aistringai liaudis svajojo.

paveikslų, vaizduo- 
ge i 'i au sius Ii au dies 

— vadovavusius ne

įsiveržė 
Rūsčiais

Hitleriniai 
tarybinėm 

žodžiais 
demaskuoja 

priešų veidą

nė”—tai ryški apysaka apie 
Lietuvos žemės darbo žmo
nių buvusį vargą ir naują 
laimingą gyvenimą, apie 
lietuviškojo kaimo socialis
tinį pertvarkymą ir apie 
kolūkinės santvarkos per
galę, laimėtą lietuviškame 
kaime.

Vienas svarbiausiųjų Til
vyčio poemos herojų yra 
valstietis Usnynis. Be galo 
sunki buvo jo dalia, kaip ir 
tūkstančių kitų vargingųjų 
valstiečių dalia, buržuazi-

didysis 
grobikai 

žemėn.
Teofilis 

žve
ju

niekšingumą/ žiaurumą ir, 
tuo pačiu metu, su meile, 
teisingai ir įtikinamai pa
sakoja apie komunistų par
tijos vadovaujamos darbo 
liaudies didvyriškąją kovą 
už kuo sparčiausią priešo 
sutriuškinimą, už tėvynės 
išvadavimą. Geria u s i e j i 
žmonės tarybinių partizanų 
gretose pasiaukojamai kau
nasi su priešais.

Sutriuškinus priešą ir 
vėl laisvai atsikvėpė Lietu
vos žemė. Neaprašomas 
džiaugsmas viešpatauja Ta
rybų Lietuvos miestuose ir 
kaimuose.

Labai nuosekliai, papras
tai ir įtikinamai poetas pa
rodo tolesnį istorinį etapą 
lietuviškojo kaimo gyveni
me — statybą. I 
vis daugiau darbo

leriią, 
jaučių 
sūnus 
voliucinei darbo žmonių ko
vai, žengiančius tos. kovos 
avangarde. Knyga, sukurta, 
remiantis plačia konkrečia 
istorine medžiaga, o tai pa
daro romaną ypač įtikina
mu.

Žvmius laimėjimus pasie
kė Tarybų Lietuvoje operi
nis menas.. Lietuvos valsty
binis operos ir baleto tea
tras per kelerius paskuti
nius metus žymiai išsiplėtė. 
Jis praturtėjo tokiais pui
kiais klasikinės muzikos 
kūriniais, kaip Rubinšteino 
opera. “Demonas,” Dargo- 
myžskio opera “Undinė,” 
Č a i k o vskio — “Mazepa,” 
Musorgskio — “Borisas Go
dunovas” ir kitos. Kaip tik 
darbas su šiais įžymiaisiais 
rusų klasikos kūriniais 
ypač padėjo kolektyvui pa
kelti savo meninį meistriš
kumą ,padaugino jo kūrybi
nes jėgas. Už operos “Bori
sas Godunovas” pastatymą 
7 kolektyvo nariai — vy
riausias režisierius J. Gry
bauskas ,TSRS liaudies ar
tistas K. Petrauskas, jau
nieji solistai J. Petraškbvi-

prie 
40 m.
tūli vyrai imą ba- 

jiė jau aukavę,
bet bažydamiesi ima ir pa
rausta. Bet dar tiek turi drą
sos pasakyti, “kad . nelysk tu 
man j akis, ba iš manęs nieko 
negausi.” Kitas dar priduria, 
“tegul užsidirba taip, kai]) ir 
aš,” arba — “o kas man 
duos, kaip aš neturėsiu”! Ir 
taip kalba ne mūsų priešai, 
bet tūli draugai! žinoma, ne
daugelis tokių yra.

Bet moteris kai]) pradeda 
meluoti ir ne neparausta, tai 
nuo tokios greit traukis, ba 
kad atidarys burnelę, tai nė ' * 
nesuspėsi rašyti, ką ji kalba.

Bet aš visai nepaisau tų ata
kų, nei šmeižimų, man la
biau rūpi, kad būt kuo gra
žiausiai atžymėtas “Laisvės” 
Jubiliejus ir surinkta tam 
tikslui kuo daugiausiai para
mos. Su šia diena aš jau tu
riu surinkęs $47. Bet yra. dar 
keletas pasižadėjusių, kuriuos 
prie pirmos progos atlankysiu, 
ii1, be abejones, jie manęs ne
nuvils.

Beje, aš atsilankysiu, ir pas 
tuos draugus, kurie dar nėra 
nieko prižadėję. Manau, drau
gai, ir jūs nepagailėsite dolerį 
— kitą paaukoti tam svar

biam tikslui, tai ,yra “Laisvės” 
Jubiliejui atžymėti.

—o—
Dabar biskis žinių apie 

Scrantono ligonius:

Kaip visiems žinoma, drau
gas V. Valukas sunkiai sir
gęs, vis po biskf eina geryn. 
Jis randasi savo namuose ir 
prižiūrimas savo^ moteries An
taninos ir sūnaus Vincento 
(gydytojo), tai]) pat ir kitų 
šeimos narių.

Buvo sunkiai susirgus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

musų

žauskienė, bet jau 
jaučiasi gerai.

Taip pat, sutiktai serga D. 
gydytojo

k. Z V. % A A VA/ .

valstie- ciute, R. Siparas. J. Stasiu- j 
nu vienijasi į kolektyyinUs utis ir kiti — susilaukė pre-i 

mijų. ... < , !
Ši aukštą .dovana, paskir-

ūkius. NeatpažįstamaĮtam
pa Uspynė. ( Keičiasi $mo-j 
nės ,jų;Vęįdas, jų sąmohė, | ta taip'pat kompozitoriui S.
jų gyveriin’ihš I

Laisves Jubiliejinis Numeris
< • I r < * I

LAISVES JUBILIEJINIS NUMERIS išeis i šių 
metų liepos men. 14 dieną. Jis bus padidintas; tilps 
įvairių, svarbių istorinių straipsnių; bus iliustruo
tas.

Prašome mūsų bendradarbius rašyti jubiliejiniam 
Laisvės' numeriui straipsnių.

Visi raštai, 'skiriami jubiliejiniam numeriui, turi 
pasiekti redakciją su birželio mėnesio pabaiga arba 
anksčiau.

Jei pasitaikytų taip, kad visų ’ bendradarbių raš
tai netilptų jubiliejinėje laidoje,—jie tilps sekamuose 
Laisves numeriuose.

Prašome siusti sveikinamus!v

Atžymėkime Laisvės 40-tąji gimtadienį gražiai, 
ryškiai.

Gaukime naujų Laisvei prenumeratorių!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Vainiūnui už rapsodiją lįę- 
tuviškomis' temomis smui
kui su orkestru ir skulpto
riui P. Aleksandravičiui už I

tė.”
Premijų paskyrimą Tary- i 

bų Lietuvoj/ literatūros ir 
meno veikėjams respublikos, 
darbo žmonės sutiko kaip 
didelę lietuvių . tarybinės 
kultūros šventę.

Epročaštč

Seranton, Pa.

jokios kores- 
šios apylinkės, 
mano, kad jau 

progresyviai

lietuviai čia 
nors ir jų parti

ni! •

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES'
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I A ICUF 11042 ATLANTIC AVENUE, LAI J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Vis dar judame, veikiame
Kadangi jau ilgas laika 

kaip nesimato 
nondencijos iš. 
tai daug'umas 
Scrantono visi 
lietuviai išmirę

Progresyviai 
dar gyvuoja,
ja (Progresyviu 
mirus. ■

Štai galim pasidžiaugti, kad 
ir su LLD 39 kp., kurios visi 
nariai yra užsimokėję už 1951 
pi. duokles, apart dviejų mo
terų, kurios atsisakė ant to-

Teisybė, draugai j susirinki
mus nelabai skaitlingai lan
kosi, to tai jau negalima' už
ginčyti, kaip tai kiti ir pasa
ko : “Tai 'kam dar man" eiti 
i susirinkimą, jei sekretorius 
ateina i namus, aš atiduodu 
kas priguli’ ir vėl ramus ant 
visų metų.” Teisybe, draugai 
kad jūs atiduodate, kas prigu
li, bet atsiminkite, kiek pada
rote sekretoriui “extra” dar
bo!'Jis turi vaikščioti po bu
tus ir rinkti duokles, tai ima 
daug laiko, o už tai juk mokė
ti negauna, bet jau tiek to, 
už šiuos metus jau užsimokėję 
visi, apart dviejų -moterų, pa
sitraukusių, ir vieno mirusio.

Ar» jus tikėsit ar ne, bet 
yra žmonių, ir mūsų tarpe, 
kurie gerai gali meluoti? Vy
rai kaip meluoja, tai greit ga 
Ii suprasti, nes parausta, bet 
kai moteriškė pradeda me
luoti, tai ne neparausta.

Kuriami eskimai šių temų pa
veikslams : “Tarybų valdžios 
paskelbimas Vilniuje 1918 me
tais,”. “Pramonės vystymasis,” 
“žemės reforma,” “žemės ūkio 
vystymasis,” “Pirmasis kolū
kiečių suvažiavimas/’ Į Šį dan^_ 
bą įtraukti dailininkai Dilbai 
Gudaitis, Galdikas, MergaŠils- 
kis, žebenkienė ir eilė kitų.

Paviljono stendai bus papuoš
ti atitinkamą sritį vaizduojan
čiais pano — iš sodininkystės, 
linininkystės, cukrinių runke
lių auginimo, daržininkystės ir 
kitų sričių. Dailininkas V. Jur
kūnas numatė sukurti triptiką, 
kurio atskiros dalys vaizduos 
mechanizuotą sėją, derliaus nu
ėmimą kombainu ir grūdų pri
statymą valstybei.

Įvairių gyvulininkystės šakų 
stendus numatyta papuošti ke
ramikos kūriniais.

* Dailininkas A. Savickas.

Visasąjunginei žemes 
ūkio parodai

Vilnius, bal. 11 d. — Didelis 
Tarybų Lietuvos dailininkų bū
rys šiuo metu ruošia eskizus 
naujiems meno kūriniams, ku
riais numatyta papuošti ynūsų 
respublikos, paviljoną Visasą
junginėje žemės ūkio parodoje.

Dailininkai Palaima, Kosciuš
ka i)1 Motuzevičius ruošia eski
zą dideliam pano “Pergalė.” Šio 
pano aukštis sieks 5 metrus, 
plotis — 8 metrus.

Sudaryta brigada iš dailinin
kų Vilučio, Kulakausko, Jan
kaus ir Surkevičiaus. Šie daili
ninkai kurs pano “Derliaus 
šventė.”. Goreljefinio vainiko 
projektą šiam pano pakviestas 
sukurti dailininkas Daukantas.

serantoniete, 
Tunkhannock

serga (buvus 
dabar gyvenanti 
, Pa.) Julijona 

kuri buvo net 
paguldyta j ligoninę dėlei (
blogos širdies. Bet jos vyras j Visiems gerai žinomas Ka
ljanas sakė man šiandien, kad • zys Jenušaitis, pagarsėjęs 

barzdaskutys, ir plaukų kir
pėjas, taip pat sunkiai susir
go, ir tapo nuvežtas ant P.- 
Pcstiniko ūkės pakvėpuoti ty
ru oru ii' atsilsėti. Linkiu vi
siems ligoniams greit pasveikt, 
o aukavusiems dėl Laisvės 
Jubiliejaus atžymėjimo tariu . 
širdingą ačiū. Visų aukavu
siųjų vardai bus pagarsinti 
Laisvėje prie pirmos progos.

Tamošiaus draugas

iau jos sveikata eina geryn, 
i]-’ greitai grįš namo.

Labai sunkiai serga drau
gas Vladas Medelis ir dar ne
labai gerai jaučiasi, bet jau

Draugas J. Klinckas, geras 
Laisves patriotas, tai]) pat 
dėl sunkios ligos buvo nckurį 
laiką ligoninėje', bet dabar 
jau randasi namuose ir sako 
jaučiasi nevisai blogai.

Visata
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

dančios ir besikeičiančios 
medžiagos suderinimai.

Taigi visas pasaulis yra 
medžiaginis, begalinis erd
vėje ir amžinas laike.

Jaunasis Valstietis.

Užsisakykite Laisvę. Žinoki
te, kad “kas skaito ir rašo 
duonos neprašo?’ J

S PIKNIKAS
Atžymejimui 40 Mėty jos: Gyvavimo Sukakties

$300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, 6—$10, ;7-^$10, 8—$5, 0—$5,' 10—$5.

; V ' • ! ■ j . - r t ’ i 1 : i ' • '■ ' "

Sefemadreoį. liepos 1 July, 1951

Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, Hartford, Conn.

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNARD, MASS.

Craži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestrą^ gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikes kavalkus, tinkamus senimui 
ir jaunimui,

2. Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilmos Hollis.

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomp. G.Terhorst.
4. Laisvės red. A. Bimba pa

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio Laisvės.

Kviečiam lietuvių visuomenę iš visos Naujosios Anglijos suvažiuoti. Už 
tikrintas smagumas jauniems ir seniems. . ■

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS

4 pusi.—Laisve ( Liberty)• Penktad., Birželio-June 15,

■ .



NEW JERSEY NAUJIENOS
Hudson & Manhattan kom

panijai. kurios traukiniai 
vaikščioja tarpe Newark, 
N. J/ ir New Yorko, pasimo- 
jo plkelti /važiuotės kainą, 
nuo penkiolikos centų iki 20 
centų, iš Jersey City j New 
Yorką penkių minutų važia
vimo laikas—sulaikyta. Apy
linkės miestų majorai su vi
somis miestų administracijo
mis sukėlė protestų audrą ir į 
keturias dienas surinko 36,- 
000 parašų. Eina tyrinėjimas, 
bet "kaip dalykai pasibaigs, 
tai ateitis parodys.

—o—
• Senas Vincas parašė trum
pą apsakymėlį, kuris per ke
lis numerius tilpo “Vilnyje”. 
Tie, kurie jį skaitė, manau, 
kūrinėliu yra pasitenkinę. Ta
čiau nėra daug “Vilnies” skai
tytojų rytuose, ir “Laisvės” 
skaitytojai neturėjo progos 
pasigėrėti minimu apsakymė
liu.

Vincas yra New Jersey vals
tijos ir rytinių valstijų gyven-i 

Į tojas. Jisai dažnai pasimato, 
pasikalba suėjimuose ir turi 

i daugiau pažystamų čia, negu 
yfck ardose. Tad, Vincai, nepa
miršk ir “Laisvės” skaitytojų 
sir savomis apysakomis!

y —o—•
LDS Trečiosios Apskrities 

metinis piknikas Įvyks sekma
dienį, liepos 15-tą, Jaberty 
Park, 340 Mitchell Ave, Lin- 

| den, N. J. LD$ kuopoms aps- 
I krities komitetas yra pasiun

tęs platinimui įžangos tikintų.
LDS kuopų veikėjai prašo- 

| mi juos platinti tarpe visų 
pažvalgų lietuvių ir kitatau
čių. Padarykime ši pikniką 

Išimtu nuošimčių sėkmingu.
I—o—

Deja, mūsų valstija ir lie
tuvių progresyvis veikimas 
eina į neveiklumo tingėjimo 
ligą. Išėmus Harrisoną.- Lin.de- 
ną ir Cliffsidę, kurios parodo 
gyvumo ženklą, kitos visos 
paseno^ Seniau buvo veikli 
kolonfiii Bayonne, Jersey Ci- f ■ * »
ty, Newark,* dabar paseno. 
Taip, j nekurtose kolonijose 

I lietuvių skaičius žymiai suma- 
I žėjo. Tačiku nekurtose dar 
gyvena apstus skaičius lietu
vių, bet mūsų veikėjus apėmė 
senatvės liga.

Taip vieną sekmadienio po
pietį einu pas pirmiau buvu
sius mūsų gerus rėmėjus gau
ti paramos dienraščiui “Lais- 

Ivei”. Ir kas pasirodo? Tie, 
kurie buvo karšti mūsų spau
dos rėmėjai, paseno, daro 
įvairius išsisukinėjimus. Jiem 
Šis negera ir tas bloga. Jie 
žiūri ne į ateitį, bet į pražū- 
Itj. Jie įsivaizdinę, kad pasi- 
mokėjau už “Laisvę” metam, 
įir pinigų dienraščiui turi pa
kakti. Jie neatsižvelgia, kad 
įir toje pačioje kolonijoje, ku
proje jie gyvena, keli mėtai 
htgal buvo trigubai daugiau 
’“Laisvės” skaitytojų. Jie ne- 
psivaizduoja, kad vienam skai- 
jtytojuį mirus, jo. vietoje gauti 
’kitas nėra lengvas dalykas. 
Tačiau ne visi taip žiūri, yra 
plačiau žiūrinčių į visą prog-

resyvį judėjimą.
—o—

Negalima paslėpti to fakto, 
kad kur mūsų progresyvė vi
suomenė išgali palaikyti suėji
mo kambarius, ten judėjimas 
stovi geresnėje padėtyje. Pa
imkime Elizabethą ir Harriso
ną. Jie turi suėjimo kamba
rius, jie dažniau susirenka ir 
aptaria savos kolonijos reika
lus, ir ten mūsų veikimas nė
ra taip nutolęs.

—o—
Nežinau, kaip šį dalyką aiš

kinti. Tačiau mūsų čia gimę 
vyrai ar moterys, kuomet bū
na nevedę, nekurie jų būna 
veiklūs, bet kuomet apsiveda, 
tai pranyksta nuo mūsų judė
jimo scenos. Atmenu mus pa
čius grinorius, kuomet ir mes 
buvome jauni ir tik atvykę iš 
Lietuvos. Apsivedę daugelyje 
atsitikimų pasidarėme dar 
daugiau veiklesni, negu kad 
buvome nevedę. Paimkime 
kad ir dabartinį mūsų progre- 

i šyvį judėjimą. Jį sudaro di
džiumoje vedę. Tačiau čiagl- 
.miai kaip tik apsiveda, tai 
daugeliu atvejų pasitraukia ir 
iš dailės organizacijos — cho
ro. Pilietis

Worcester, Mass
Mirė Jokūbas Daugėla; 
religiniai tapo palaidotas

Birželio 4 d. ūmai mirė 
Jokūbas Daugėla, 70 metų 
amžiaus. Ilgą laika čia gy
veno, atvykęs iš Lietuvos, 
žemaitis. Drataunioje sun
kiai dirbo per daugelį me
tų; sakoma, kad turėjo su
sitaupęs keletą ar keliolika 
tūkstančių dolerių. Kartais 
nesveikuodavo. Girdėjimą 
gerokai sūmažėjusį turėjo. 
Buvo pilnai pažangaus įsi
tikinimo, prigulėjo prie di
džiulės L.S. ir J).B. Drau
gijos. prie LLD~11 kuopos 
ir prie LDS 57 kp. Bet pa
staraisiais metais liko iš
brauktas iš LDS, nes duk
tė pasiėmė sau jo duotus 
pinigus sumokėti duokles. 
Visada skaitė Laisvę ir ki
tokią pažangią spaudą. Va
jų ir rinkliavų eigose neat
sisakydavo paaukoti, lanky
davo visada pažangius pa
rengimus ir domėdavosi, 
kas ką kalba. Jis būdavo 
pridėjęs ranką prie ausies 
klausosi. Religiniai užsiė
mimai-jam buvo svetimas 
dalykas.

Tačiau sūnus ir duktė ir, 
veikiausia, Aušros Vartų 
parapijos klebonas patvar
kė religiniai, palaidoti, su 
mišiomis ir šventose kapi
nėse. Šermeninėje pas gra- 
borių Dirsą buvo kryžiais 
apstatytas ir šalia jo kars
te kryžiukas paguldytas, 
rožančiumi rankos surištos. 
Jo draugai atėję į šermenis 
negalėjų atsistebėti tuo re
liginiu supančiojimu lais

vo draugo. Draugė K. sa
ko man: Tai, kad jis atsi
keltų čia, ką čia pamatytų! 
Daug jo draugų ir pažan
gių lietuvių ilsisi Vilties 
(miesto) kapinėse, o Jokū
bą negyvą nutarabanijo 
prie altoriaus minėtos pa
rapijos bažnyčioje ir į 
Notre Dame kapines (šven
tas) palaidoti.

Vaikai suaugę, bet pro
duktas buržuazinės siste
mos. Vienok minėtos para
pijos klebonas Vasys, kaip 
jis drįsta galutinai bedieviš
ką dūšią siųsti i dangų? 
Mat, sakoma, už pinigus tai 
ir velnias kazoką šoka. Juk 
katalikiškam tikėjime, mi
ręs bedievis neleistina die
vinti. Pagaliau, kur jau 
paprasta žmogiška logika 
taip sukoneveikti mirusiojo 
idėjas ir įsitikinimus?

Velionis Jokūbas paliko 
sūnų Liudviką ir dukterį 
Suzaną (Mrs. Letiech), bro
lį Kazimierą, kuris gyvena 
ant ūkio S h r e w s b u r y, 
Mass., ir tris anukus.

Ilsėkis, Jokūbai, vis vien I 
ta pati žemelė, mes gi gy
vieji turėsime < apsižiūrėti, 
kad ir mus negyvus nepan
čiotų Tokie jėzuitai religi
niais pančiais.

Tuo pačiu laiku ir pas tą 
patį graborių pašarvota^ 
kitas lietuvis, Stanislovas 
Krisiūnas. Ir tą pačią die
ną vietinėje spaudoje miri
mų pranešimuose abu pažy
mėti, tik pastarasis sumi
nėta, prie kokių draugijų 
priklausė, kurios šventais 
vardais, o Jokūbo prigulė
jimas prie vi r šm i nė tų 
draugijų nuslėptas. Tai vis
gi kieno nors “kytras” po
litikavimas. Sūnų ir Duk
terų Draugija. Jokūbui su
teikė gražų, gėlių bukietą 
ir grabnešius davę. D. J.

Detroito Žinios

Canadoje ežeruose. Pagal pa
sakojimą, Smalsčių sūnus su 
kitu savo draugu nuvažiavo 
Canadon žuvauti, pasisamdė 
laivelį. Canados policija rado 
jų auto ir pranešė Detroitan. 
Smalsčio sūnaus draugo mote
ris užsispyrė, kad policija ieš
kotų ežere, gal kas atsitiko su 
jų laivelio motoru. Policija 
rado laivelį apsivertusį, prika
binamas motoras buvo veik į- 
sitraukęs j vandenį, tik vir
šūne matėsi.

Abudu žuvusieji buvo Il-ro 
karo veteranai ir artimi drau
gai. Smalsčių sūnus buvo dar 
nevedęs.
žuvininkai, nepamirškite šio 

atsitikimo, nes gali bile ku
riam taip pasitaikyti.

k
Mirė

Mirė Detroito Lietuvių Klu
bo narys Rapolas Stripeika 
(Ralph Stripon), baigiantis 
šeštą dešimtį metų. Mirė šir
dies liga. Buvo pažangus žmo
gus ir mylėdavo gyventi links
mai. Jį pažinau nuo 1929 me

tų ir dažnai paūždavom.
Nors jis buvo geras priešas 

kunigų, bet mirusiam buvo 
pastatytas kryželis ir pakvies
tas kunigas į koplyčią.

Mat, jo sūnų* vedęs su reli
gine, tai gal dėl to taip pada
ryta. Palaidotas laisvose kapi
nėse, Woodmere.

Patarimas priemiesčių 
lietuviams

Kurie manote užkliūti į 
Detroitą vienokiu ar kitokiu 
reikalu, pataikykite apie lie
pos 28 dieną, nes toje dienoje 
bus didžiausia iškilmė atžy
moj imui 250 metų Detroito 
senumo.

Yra sakoma, būsią 36 veži
mai (Floats), kurie turės kiek

vienas pasipuošimo (istorinių 
įvykių vaizdais) už $10,4)00. 
Kitaip kalbant, bus $360,000 
sukrauta dailumo.

Taipgi būsią apie 50 muzi
kalių grupių orkestrų.

Vedėjas to viso 250 metų 
prisiminimo,, Andrew Kirk
patrick, su 25 pagelbininkais

ŽINIOS IS LIETUVOS
Vasaros sezono išvakarėse
Druskininkai, kovo 25 d. — 

Prasidėjo paruošiamieji kuror
to gydomosios fizkultūros par
ko tvarkymo darbai. Jame 
veiks trys baseinai. Taip pat 
numatyta suorganizuoti kaska
dinį gydomąjį maudymąsi. Pa
didinamas purvo vonių skai
čius. Jomis bus naudojamasi iš
tisus metus.

Šiais metais kurorte gydysis 
apie 20 tūkstančių darbo žmo
nių. €

Kolūkiečiai pagerbia 
J. Janonio atminima

Utena, kovo 25 d. — Sirutė- 
nų apylinkės klubo-skaitykloje 
įvyko vakaras, skirtas revoliu- 

ir su visu miesto industriniu 
aparatu, _ dirba viską. Ant 
Grand Circus Park, vandeni
nio fontano viršaus budavoja 
pastatą dėl gimtadienio.

■ Spartakas

cinio poeto J. Janonio atmini
mui. Erdvią salę pripildė dau
giau kaip 100 “Taikos” sustam
bintos žemės ūkio artelės kolū
kiečių.

Pranešimą apie J. Janonio 
kūrybą ir gyvenimo kelią pa
darė pradinės mokyklos moky
toja Kondratavičienė.

Kolūkiečiai su dideliu dėme
siu išklausė patriotinius prole
tarinio poeto eilėraščius.

“Putinų giraitė”
Kultūros namų scenoje

Alytus, kovo 25 d. — Rajono 
kultūros namuose su dideliu 
pasisekimu pastatyta A. Kor- 
neičuko pjesė “Putinų giraitė” 
Ši pjesė apdovanota premija.

Artimiausiomis dienomis ra
telio kolektyvas parodys savo 
naują pastatymą Veisėjų, Va
rėnos, Prienų ir kitų rajonų 
kultūros namų scenose. Įvyko 
šios pjesės spektaklis Lazdijuo
se.

Dabar dramos ratilis ruošia 
Valentino Katajcvo pjesę “Po
ilsio diena.”
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 

* modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomią būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

lis!.—-Laisvė (Liberty)-Penktad., BirželioMuhe 15, 1951

LAISVĖS Prašome visu
< •

įsitėmyti, kad
šiemet Laisvės
Piknikas įvyks
šeštadienį:

Birželio 15 Detroito .juodų
jų grupė persikels kiton pusėn 
Atlantic jūros Į pietinę Euro
pos dalį.

Ta grupe susideda didžiu
moje iš visokios religinės rū
šies, bet tarpe jų yra po vieną 
iš YMCA., Detroit Institute of 
Commerce, Columbus mokyk
los mokytoja ir MIJCC.

’ Juos vadovaus valstybine 
įstaiga ir jų keliones lėšas pa
dengs Maldviečių Pasauline 
Taryba.

Be abejo, jie nuvykę pasa
kos apie Amerikos “rojišką” 
gyvenimą, o sugrįžę mums 
pasakos apie Maršalo plano 
pasekmes: apie amerikiečių 
divizijų reikšmę ir apie ko
munistinį pavojų.

k
Susižeidė dirbtuvėje

Zulinamas ratas (grinding 
wheel) trūko, sukdamasis da
bartiniu greitumu, ir pavojin
gai sužeidė John Kiel basą, 
5721 Trenton.

Providence ligoninėje dak
tarai turėjo nupiauti dešiniąją 
ranką; jo galvą irgi labai už-, 
gavo tie skrisdami akmens > 
šmotai.

★
Ėmė pusmetį laiko

Vienai Detroito lietuvių or
ganizacijai ęme penkis mėne
sius laiko, kol iškrapštė iš bu
vusio iždininko virš šimtą do
lerių ($127) ir knygos už 
1950 metus buvo neuždarytos.

Sekamam susirinkime na
riai girdės pilną piniginį ra
portą už 1950 m.. O kurie ne
būsite susirinkime, tai, del 
šventos ramybės, nebekalbėki
te, kad būk iždininkas “reikės 
imt su valdiška ranka.”

Yra viskas čielybėje ii- jo
kios skriaudos nėra.

Kaip knygų peržiūrėjimo 
komisija ir valdyba raporta
vo, taip viskas ir išėjo.

Nelinksmos naujienos
Gerai žinomų progresyvių 

veikėjų Smalsčių sūnus dingo!

y
BROOKLYN

Sietyno Choras, vad. Mildred, Stensler, dalyvaus programoje.

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje— 

DEXTER PARK 
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y. 

■ . Ju

Privažiuojama DMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Ęiderts Lane stotyje.
Parkas prie pat stoties. ”, ,

1 5
f y

Puikią lietuvių liaudies dainų programą duos vietinis Aido Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Stensler

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Piknikas prasidės 1 vai. dieną

I •



Mirė Marijona 
Mikalauskienė

Birželio 13 d. mirė Marijo
na Mikalauskienė, gyvenusi 
36 Scholes St., Brooklyne. 
Kūnas pašarvotas *M. P. Bie
liausko šermeninėje, 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Bus palaidota šeštadienį, bir- 
želio-June 16 d., Alyvų kapi
nėse, 10 vai. ryto.

Marijoną Mikalauskienę il
gus metus vargino širdies li
ga, iki pagaliau užbaigė jos 
gyvenimą. Paliko liūdinčius 
vyrą Petrą ir sūnų Joną. Iš 
jos gyvenimo bus plačiau 
žymėta vėliau.

pa-

Liberty Auditorijoje
Antradienio vakare tuzinas 

lietuvių bowlininku rito boles 
ir kartu kalbėjosi apie tai, 
kad sudaryti ir palaikyti lie
tuvių bowlininku lygą per vi
są vasaros sezoną. Bet galu
tino nutarimo nepadarė. •

Kitą antradienį tikimasi di
desnio bowlininku skaičiaus. 
Tada gal bus galutinai susi
tarta palaikyti bowlininku ly
gą per vasarą.

šį penktadienį taipgi nema
žai lietuvių bowlininku susi
rinks palošti.

Aido Choras šį penktadienį 
turės savo pamokas. Prasidės 
8 vai. vakare. Valdyba kvie
čia visus choristus laiku atei
ti ir pamokose dalyvauti. 
Taipgi galima atsivesti ir 
naujų dainininkų.

Dabar choras ruošiasi prie 
dienraščio Laisvės 
kuris įvyks liepos 
Dexter Parke. Aido
nenori pasiduoti Newark p Sie
tyno Chorui, 
šiasi pikniko 
lyvauti.

Abu chorus 
red Stensler. 
jos į sumokinimą įdeda. Atro
do, kad jos mokinimas choris
tams patinka.

pikniko,

Choras

kuris taipgi ruo- 
programoje da-

vadovauja Mild- 
Ji daug energi-

Antradienio vakare mūsų t
veikėja K. Petrikienė. aplankė 
Auditorjja. Atvykusi daly
vauti LDS Centro Valdybos 
susirinkime.

Užklausus apie , Lietuvių 
Moterų Apšvietos Klubo ruo
šiamą ekskursiją aplankyti, 
F. D. Roosevelto kapą, ji at
sakė, kad ekskursija atidėta.

Ekskursija atidėta todėl, 
kad tą patį savaitgalį Lietu
vių Piliečių Klubas ruošia sa
vo ekskursiją į Lindeną, kur 
įvyks to klubo išvažiavimas- 
piknikas. Tai nemažai ir Mo
tery Klubo narių ruošiasi Pi
liečių Klubo piknike dalyvau
ti.

NewYorko^/M^feLZIniot
Liet. Piliečiu Klubas 
ruošiasi išvažiavimui
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas turės išvažiavimą bir
želio 17 d. Prie šio išvažiavi
mo smarkiai ruošiasi klubie- 
čiai. Tikimasi, kad ir pašali
nių nemažai dalyvaus.

Išvažiavimo busais komite
tas raportavo, kad turime vi- 
ką .paruošę ateinančiam sek
madieniui, valgių ir gėrimų 
vestis į Lietuvių Liberty Par
ką, 340 Michell Avenue, Lin
den, N. J. Taigi, klubiečiai - ir 
ne klubiečiai įsigykite nors 
dabar, paskutinėmis dienomis 
bilietus, birželio; (June) 17, 
šitą sekmadiėnį įvyksta. Klau
skite bilietų pas klubo gaspa- 
dorių J. Zakarauską ir jo bar- 
tenderius. Kurie buvote klubo 
išvažiavimuose pereitais ir ki
tais metais, tai esate patyrę. 
Ten yra puikus parkas ir 
klubas nusiveža gerų užkan
džių ir gėrimų. O tai visai ma
žai kainuoja (round trip 
$2.25). J. S.

South Brooklyn

3M9 . Moterišku siuvėju 
streikas tęsiasi.

Ispanijos veteranai 
pasmerkė A. T. tarimą

Kailiasiuviu Unija Užgyrė Chicagos
Taikos Kongresą

International Fur and Lea
ther Workers Unija užgyrė 
Amerikinį * Liaudies Taikos 
Kongresą, kuris įvyks birželio 
pabaigoje Chicagoje. .

Unija'ragina visus lokalus 
rinkti delegatus.
čia ir kitas unijas 
žygį daryti.

Minimos unijos 
taryba vienbalsiai

Taipgi k vie
tok į pat

pildomoji 
priimtoje

rezoliucijoje nurodo, jog ka
ro pavojus nuolat didėja ir 
todėl reikia taikos šalinin
kams veikti, kad karui kelią 
pastoti.

Unija atmeta gen. MacAr- 
thuro ir kitų panašių žmonių 
nusistatymą Korėjos karą pa
versti pasauliniu karu.
Unija stovi už didžiųjų vals

tybių susitarimą ii’ pastovios 
taikos palaikymą.

Unijos Pilnėtuos Algų Stabilizacijos 
Tarybą Prieš Algą Užšaldymą

Penktadieni šaukiama 
svarbi sueiga Centre

visi
na-
at-
pa-

moteriškų drabužių 
teb ėst reiklioj a, k uo
lini jos. atstovų pasi-

darbdavių atsto-

65,000 
siuvėjų 
mot eina 
'arimai su 
vais dėl pasirašymo sutarties.

International Ladies Gar
ment Workers Unija reikalau
ja tam tikrų pagerinimų dar
be, kad darbininkai nebūtų 
nuskriausti. Algų pakėlimo

Birželio 15-tos vakarą 
pažangiųjų organizacijų 
riai ir prieteliai prašomi 
vykti Liberty Auditorijos
talposna labai svarbiam pasi- nereikalauja, 
tarimui, kurio negalima delsti 
ir kuris bus pilnai reikšmin
gas tiktai tuomet, jeigu turėsI 
pilną atstovybę.

Kviečiami visi didžiojo 
Brooklyno ir priemiesčių lietu
viai, senimas ir jaunimas. Ypa
čiai laukiame jaunimo, nes 
bus tariamasi tokiu klausimu, 
kuris jaunimui apeina dau- ■ 
giaųsia. Pradžia 8 vai.

Komisija.

Unija taipgi primena, kad 
moteriškų

pasmerkiant AuAŠ-
Teismo nuosprendį

Abraomo Linkolno Birga- 
dos Pildomasis Komitetas pa
siuntė laišką prezidentui Iru* 
man ui, 
čiausio
prieš komunistus.
Laiške nurodoma, kad mini

mas nuosprendis laužo Kons
titucijos pirmą pataisymą ir 

i kartu suteikia sustiprinimą fa- 
1šistiniams elementams, ypač 
Ispanijos diktatoriui Franco 
ir jo fašistinei organizacijai 

_ jFalangc.puse laiko ;

siuvėjai
50 procentų norma-
Reiškia,

jie yra be darbo.
Dar prieš streiką buvo pri- prezidentą daryti įtaką

. Auditorijoje įvyksta svarbi 
sueiga šį penktadienį, birže
lio 15. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kviečiami pažangiųjų organi
zacijų nariai ir prieteliai da
lyvauti. Rep.

Stadium koncertai
Stadium koncertų rengėjai 

nusitarė suteikti veltui įžan
gos bilietus visiems Jungtinių 
Valstijų karinių jėgų unifor
moje esantiems vyrams ir mo
terims ir jų palydovams dėl 
visų 30 koncertų, kurie įvyks 
Šiame vasariniame 
Lewisohn Stadiume.

Kartu bus vedamas 
kad sukelti $10,000 
tiems veteranams, 
pirmą koncertų 
atsidarymo
birželio 28 d.

Per keturis koncertų sezo
nus buvo išduota apie" 20,000 
veltui įžangos bilietų. Tai bus 
daroma ir ateityje. Daugiausia 
tokių bilietų išduodama su
žeistiems ir ligoninėse esan
tiems veteranams.

LDS 50 kuopos veikla

Ketvirtadienį, birželio 7 d., 
White Eagle svetainėje įvyko 
kp. susirinkimas. Narių susi
rinkimų dalyvavo vidutiniai. 
Pirmininkė M. Kulikienė, ati
darydama susirinkimą, prane
šė, kad mirė ir jau palaidotas 
mūsų kp. narys Juozas Shuls- 
kis ir paprašė visų, kad mirų-1 
šio drg. pagerbimui atsistotu 
vienai minutei. Tas ir buvo 
padaryta, i

Kuopos komiteto raportas 
parodė) kad kuopoje viskas 
geroje tvarkoje. Pinigų ižde 
apie 40 d oi- Raportas priim
tas be apkalbėjimo, i > . ■ ■
: ! Džiuginančių žinių išgirdo
me nuo mūsų lorganlžatoriaus- 
vajininko W. Kūliko. Jisai 
pranešė, kad turi du kandida
tu į mūsų kuopą ir mano, 
kad. sekančiame susirinkime 
jie bus priimti. Geriausio pa
sisekimo vajininkui Kūlikui ir 
visiems, kurie su juo koope
ruos naujų narių gavime. 
Praeitame vajuje mes labai 
mizernai pasirodėme, ' todėl 
šiame vajuje turime gerai pa
sidarbuoti, kad atpildžius 

j bent tų narių vietas, kurie 
jau pasitraukė iš mūsų tarpo.

Buvo plačiai apdiskusuotas 
klausimas Taikos Kongreso, 
kuris įvyks pabaigoje birželio 

;mėn. Chicagoje, 111. Manoma, 
< kad tame Taikos Kongrese 
dalyvaus apie 5,000 delegatų 
iš visų šios šalies miestų, šiuo 
reikalu reikalinga visiems 
rimtai susirūpinti, kad Kong
resas būtų sėkmingas. Kadan
gi mūsų kuopos iždas apytuš
tis, tai draugai ant vietos su
metė apie 8 dol., taipgi bus 
renkama ant blankų, kad su
kėlus daugiau ’ pinigų pasiunti
mui delegatų kongresam

Labai pagirtina, 
piečiai tuio ‘reikalu

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks liepos 5 d., toj pa
čioj vietoj. Skaitlingai daly
vaukite. ’ Koresp.

Amerikos Darbo 'Federaci
jos, CIO ir nepriklausomos 
unijos nusitarė pikietuoti Al
gų Stabilizacijos Tarybą tre
čiadienį, birželio 20, ant 30 
St. ir Ninth Ave. Pikietavi- 
mas bus tarp 5 ir 7 vai. vaka
re.

x 50 unijų vadų atlaikė susi
rinkimą, kuriame išdirbo pi- 
kietavimui planą. Jungtinis 
Darbininkų , Veikimo Komite
tas sumanė tokį žingsnį dary
ti, kad algų užšaldymui pa
stoti kelią.

Kailiasiuvių Jungtinės Ta

rybos sekretorius Leon Straus 
yra paskirtas pi kieto pirmi
ninku. Pasiųsti visoms uni
joms' pakvietimai dalyvauti 
pjkieto. ,

Pikiete kalbės unijų vadai 
ir tarsis dėl šaukimo .masinio 
protesto susirinkimo. Konfe
rencija su Algų ir Valandų 
Divizijos direktorium bus šį 
penktadienį, birželio 15.

Kai kurios unijos planuoja 
birželio 20 d. sulaikyti darbą 
3:30 vai. ir visiems traukti į 
pikieto liniją.

Vyskupai užtarė perse 
klojamus mokytojus

eita prie susitarimo, tik pas
kutinėjo minutėje darbdaviai 
atsisakė pasirašyti -sutartį, 
motyvuodami—jie norį ją dar 
taisyti. Tada ir kilo streikas.

Laikraščiui einant į presą, 
gauta žinia, kad streikas 
baigtas? Kitame numeryje 
bus daugiau parašyta.

FILMOS-TEATRAI

sezone,

vajus, 
sužeis- 

por visą 
savaitę nuo 

koncertų sezono

Nepaisant to, kad šiuo me
tu mažiau mėsos rinkoje, mė- 
sinyčių savininkai 
džia, kad daugelis 
kių atsisako mokėti 
tą mėsos kainą.

nusiskun- 
šeiminin- 
per aukš-

Vyskupai R. G. Barrow ir

sekiojamus mokytojus Max 
Gilgoff ir Terry Rosenbaum, 
kurie pasmerkė policijos bru
talumą prieš negrus.

, Tie mokytojai prisidėjo 
prie protesto prieš išteisinimą 
policisto, kuris nekaltą neg
rą Henry Fields užmušė. Da
bai' jie tyrinėjami ir grasina
mi iš darbo paleidimu. *

Po New Yorką Pasižvalgius
Nepaisant to, kad moteriš

kų drabužių siuvėjai neturi 
prie dirbtuvių pi k i etų, vis tiek 
prie dirbtuvių susirenka tūks
tančiai streikierių ir žiuri, 
kad streiklaužių neatsirasti).

James Moran, buvęs Fire 
Departments komisionieriaus 
pagelbininkas, dabar už suk
tybes sėdįs kalėjime, suras
tas dalyvavęs ir aliejinių įren
gimų $500,000 suktybėse.

Y. advokatų susivieniji- 
'pareiškia, jog Frieda 

Trumano rio-

N.
mas
Hennock, prez.
minuota apskrities teisėjo vie
tai, esanti tai vietai netinka
ma. Priežasties nepaduoda.

Pamestus ir neatsiimtus 74 7 
daiktus Post Office urmu iš- 
pardavęs gavo $19,387.

■ Trečiadienį, kai vaikai ėjo 
iš .mokyklų, apie šimtas moti-

kad 'kuo
ru pinasi.

Civil Defense reikalai
Civilio Apsigynimo direkto

rius Wilkinson skelbia, kad 
New Yorko miestui ir visai 
valstijai reikia miliono sava
norių, kurie galėtų tarnauti 
civiliniame apsigynime. Iki 
šiol gauta tik 250,000.

Reikia policijai’ pagelbi- 
ninkų, savanorių ugniagesių, 
sužeistųjų gelbėtojų, sargų, 
daktarų, slaugių, transportaci- 
jai darbininkų ir daugelio ki
tų.

Laisves įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum/

Ispanijos veteranai kviečia 
ant 

Aukščiausiojo Teismo, kad 
šis jo nuosprendis butų per
svarstytas.

Trečiadienį
Tarnybos 
suėmę apie 
darbininkų, 
darbininkus

I Island deportavimui.
Įdirbo su AFL unijos kortomis.

1 migracijos 
inspektoriai buvo 

tūkstanti dokų 
Perklausinėję, 57 

nusivežė į Ellis 
Jie ten

“The Great Caruso” Radio 
City Music Hali Teatre

Nauja spalvinė filmą “The 
Great Caruso” pradėta rody
ti ketvirtadieni, birželio 14. 
Tai iš garsiojo dainininko gy-, 
veninio.

Kartu bus perstatyta “Is
land Paradise” ir “Pagan War 

Dance”. Choras ir šokikes 
puikiai pasirodys.

■ " *  - / ■ __———

Narkotikai Priveda Prie Prostitucijos

GARSINKITES LAISJĖJt,
HELP WANTED *
REIKALAVIMAI•e ’

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugi
ja rengia didelį pikniką,' įvyks Šį 
sekmadienį, 17 d. birželio (June), 
Lietuvių Parke, East Hartford, 
Conn. Pradžia 1-mą vai. po pietų. ’ 
Gera orkestrą šokiams, bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Visus vietos ir 
iš apylinkės lietuvius kviečiame da
lyvauti šiame pikniko. ■— Komisija.

(116-17)

nų susirinko ant New York' ir 
Foster Avė., Brooklyne ir 
saugojo savo vaikus, kad au
tomobiliai nesužeistų. Jos rei
kalauja įdėti 
sas, nes ten 
sužeidžia.

daugelį žmonių

Valstijos, daugelį 
žaliosios medžia- 

k i tiems

. Jungtinės 
produktų ir 
gos atiduodamos 
kraštams, gali * susilaukti pra
žūties sekamame pasaulinia
me kare, sako miesto tarybos 
narys Charles Keegan.

V i engti ng i s Ludwig ITace y, 
54 metų amžiaus, rastas pasi
koręs savo namuose, Bellaire, 
Queens. Brolis sako, kad jis 
sirginejo.

Gembleryste kaltinamų po- 
1 leistų teismas bus birželio 22 
d. Teisiami bus devyni poli- 
ęistai.

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo keptuve)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg- 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.

Vedybom ir parėm keksu ekspertai

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

, Taipgi kepa ir parduoda krautu- 
vėms ir pristato į namus ne tik vi-

- šokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus, Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais, tu
ri savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Yaphank,' 
L. L, arti Jericho.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

MARKET
I

Mm
'Berber baking t0‘

81OOKIVH HV___

Varpo keptuvė greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. L, taipgi šeštadieniais,’ bus Hicksville 
Farmers Markete. Norintieji užsisakyti Varpo ke
pyklos duonos ar pyragų, pašaukime aukščiau paduo
tų telefonu arba parašykite: Silver Bell Baking Co.,, 
Box 44, Middle Island, L. I.

Prasidėjęs tyrinėjimas tarp 
mokyklų vaikų išsiplatinusio 
narkotikų naudojimo parodo, 
kad apie 5,000 vaikų narkoti
kus naudoja.

Viena Bronxo 16 motų mer
gaitė liudijo, kad naudojami 
ma rijau a ei garota i suardo vai
kų nervus ir priveda prie 
prostitucijos.: O tie nuodingi 
cigaretei yra plačiai mokyklo
se naudojami. Mokinia’i juos 
gauna nusipirkti nuo slaptų 
pardavėjų.

Mokyklų superintendentas 
Janson mano, kad iš 5,000 
vaikų, kurio narkotikus nau
doja, gali būti apie 1,500 mo
kinių, o kiti visai .mokyklų 
nelanką.Magistrates’ Courts

vyriausia viršininkė Dorris 
Clarke, tačiau, nesutinka su 
Jansonu. Ji mano, kad dau
giau mokinių naudoja narko
tikus, negu jis mano. Ji sako 
seniai mokyklų superinten
dentą persergėjusi dėl narko
tikų pavojaus, bot jis į tai 
domesio nekreipęs.

Tyrinėjimas eina State Buil
ding Office, 80 Center Si., 
New Yorke.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

SUSIRINKIMAI
DETROITIECIAMS PRANEŠIMAS

Išvažiavimas ir susirinkimas Lite
ratūros Draugijos 52 kp. atsibus ne- 
delioj, 17 dieną birželio, pas drau
gus SmitreviČius. Susirinkimas pra
sidės 12 vai. dieną, o po to seks iš
važiavimo posilinksminimas, kuria
me nestokuos visiems visokiu žais
lų, taip lygiai ir pavaiŠinimtyS Visi 
turės “good time.“

KELRODIS: Važiuokite Willow 
Run Expressway iki Telegraph Rd., 
pasukite į pietus ant Telegraph "ke
lio iki Pennsylvania. Sukite į dešinę 
pusę ant Pennsylvania kelio iki Jim 
Daly. Paskui po kairei ant Jim Da
ly iki Smitrevičių farmos. Vieta 
randasi tarp Pennsylvania ir Sibley 
kelio, netoli nuo Sibley. — Užkvie- 
čia visus Komitetas. (116-117)

Matthew A.
BUYUS

■ (BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes St.

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

Receptu Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

«>***

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapįskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL * •
Savininkas

IGNAS SUTKUS»

Patogi vieta pasišnekučiuoti, .užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8|69

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 15,




