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Francūzijos buržuazija vėl 
smarkiai atsižymėjo. Ji įrodė, 
"kad ji nesiskaito su jokiais 
skrupulais (padorumais). Pa- 
lyžiaus Komunos laikais ji pa
rodė savo baisu žiaurumą, o 
šiemet — nesvietišką žulikiš- 
kumą.

Tai aišku iš įvykusiu rinki
mu. Kai pasirodė, kad pro
porcinė atstovybė padeda dar
bo žmonėms, ją numetė už 
tvoros- ir paskelbė tokius rin
kimus, kuriuose tik pasityčio
ta iš bet kokio demokratišku
mo.

Štai tik vienas pavyzdėlis. 
Herault distrikte socialistai 
surinko tik 38,821 balsą ir 
gavo net tris vietas parlamen
te, tuo tarpu komunistai su- 

^rinkK 71,482 balsu, bet nega
vo nė vienos vietos!

Mūsų komercinė spauda 
tai 4a dina didžiausiu “demo
kratijos laimėjimu.”

A-
Bet, žinoma, Francūzijos 

buržuazijos vadai įeis istori
jon ne tik kaipo didžiausi fu- 
šerninkai, bet ir kaipo di
džiausi kvailiai. Argi jie tik
rai mano šitokiomis apgavys
tėmis išsilaikyti galioje?

~k

Iš kitos pusės, amerikiečiai 
neturi teisės perdaug tuos 
francūzus peikti. Jie juk tik 
gerai pasimokė iš savo klasi
nių kolegų čia pat New Yor
ke. Argi Tammany Hali žuli- 
kos ne panašiai anąmet pasi
elgė su proporcinės atstovy
bės įstatymu, kad iš Miesto 
Tar^l>os išvaikyti darbo žmo-1 
nių atstovus?

v/si mūsų vyrai, sulaukę 18 
metų amžiaus, turės užsire
gistruoti militarinei tarnybai, 
o sulaukę 18 ir pusės metų, 
turės ton tarnybon eiti. To se
niai troško mūsų militaristai. 
Jiems darbavosi prezidentas 
Truman as. Jų žodį pavertė 
kūnu Kongresas.

J mūsų šalies gyvenimą 
pastoviai įvedamas naujas 
terminas — “U. M.'T.” Raide 

« “U” stovi už “universal,” rai
dė “M” už “military”, raidė 
“T” už “training” — Univer
sal Military Training.

Gal niekas nebeiseis is ang
lų ir amerikiečių pastangų 
papirkti Iraną. Kai neišdegė 
gąsdinimai, griebtasi papirki
mų.- Anglai tuojau Tranui su
mokėsią ‘dešimt milijonų sva
rų sterlingų. Amerikos amba
sadorius .Dr. Grady pašnibž- 
dėjTiPjįlrano premjerui į ausį, I 
kad/Tranas lengvai gaus iš„ 
musų valdžios iždė šimtus mi
lijonų dolerių paskolos, jei 
tik susitars su anglais dėl ži
balo šaltinių.

Bet, sakoma, Iranas nė iš 
♦•vietos nesijudina. Jis atsiims 

iš ariglų savo žibalo šaltinius 
ir pats juos operuos.

★
Vienuolikos komunistų ad

vokatai įteikė Aukščiausiam 
Tęismui naują reikalavimą. 
Jie reikalauja, kad tas visas 
Aukščiausio Teismo nuospren
dis būtų iš naujo apsvarsty
tas.

’Jų reikalavimą, kaip atro
do, remia daug žmonių, kurie 
nenori taip lengvai atsisvei
kinti su Konstitucija ir Teisių 
Biliumi. Jie sako, kad tame 
nuosprendyje yra įveltos vi
sų mūsų demokratinės ir civi
linės laisvės.
/^r Teismo dauguma sutiks 
šįvvisą reikalą iš naujo per- 

■galvoti ?

Didžiosios depresijos lai
kais Galo Plaza gyveno New 
Yorke. Jis Čia buvo ir gimęs. 
Buvo sunkūs laikai. Jaunasis

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas' numeris 5 c. 
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Ruošiama Anglijos armija 
ginti angly aliejaus 

pramonę Irane
Anglai taip pat skundžia Iraną 
tarptautiniam teismui Hagoje

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Herbertas Morrisonas pa
reiškė, kad jo valdžia “pa
siryžus apginti 7,000 savo 
piliečių gyvybę Irane.”

Anglija kreipiasi į Tarp
tautinį Teismą Hagoje, Ho- 
landijoje, kad uždraustų 
Tranui perimti anglų alie
jaus - žibalo pramonę į Ira
no valstybės nuosavybę.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, kad paruošta 
25,000 anglų kariuomenės 
Egipte ir kituose Vidurinių 
Rytų kraštuose veiksmams

Italijos valdžios 
tarnautoju streikas
Roma. — Du milionai Ita

lijos valdžios tarnautojų 
paskelbė visuotiną savo 
streiką šį penktadienį. Rei
kalauja algų pakėlimo ir 
pensijų.

Valdžia pripažino, kad jų 
reikalavimai teisingi, bet 
nežada juos patenkinti.

Amerikoną nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Karinė 
valdyba oficialiai paskelbė, 
jog per mūšius Korėjos 
fronte amerikonai nukentė
jo 73,604 tokius nuostolius:

10,833 užmušta, 50,000 su
žeista ir 12,081 be žinios 
dingo.

Per savaitę nuo pereito 
oficialio pa/skelbimo tie 
nuostoliai padaugėjo 3,287.

Kongresmanai atsisako 
pažabot grūdu gemblerius

Washington. — Finansi
nis Kongreso Atstovų Rū
mo komitetas atmetė val
džios reikalavimą kontro- 
liuot makliorius, kurie 
gembleriauja g r ū d ai s ir 
medvilne biržose.

Khartoum. — Per 12 die
nų čia streikavo Egiptinio 
Anglų Sudano policija, rei
kalaudama pripažint jos 
uniją. Streikas sulaužytas. 
Anglų valdžia įkalino 11-ką 
streiko vadų ir pavarė iš 
tarnybos 100 kitų policinin
kų.

Plaza beveik buvo priverstas 
eiti į gatvę ir pardavinėti 
obuolius.

Dabar Galo * Plaza yra 
Ecuadoro prezidentu. • Sako
ma, kad jis yra vienas iš de
mokratiškiausių Lotyniškosios 
Amerikos lyderių. Mat, žmo
gus tebėra nepamiršęs New 
Yorko gatvių su obuolinėmis 
standomis.

Šiuo tarpu Galo Plaza sve
čiuojasi Amerikoje.
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prieš Iraną, “jeigu reikėtų.”
Teheran, Iran. — Iranie

čiai džiaugsmingai demons
truoja, sveikindami valdžią 
už perėmimą anglų aliejaus 
biznio į Irano nuosavybę.

Valdžia atsišaukė, kad 
gyventojai vengtų išsišoki
mų prieš anglus, kad ne
duotų Anglijai priekabės 
kariniai užpulti Iraną.

Irano ministrų kabinetas 
isakė mirčia bausti tuos, 
kurie gadintų aliejaus 
versmes ar jo apdirbimo fa
brikus.

Kriminalistai gauna 
karinius kontraktus
Washington. — B. A. Tot

ten ir B. T. Jayne, sėdėdami 
kalėjime už kriminalinius 
nusižengimus, sugalvojo’ El- 
vair “korporaciją” ir kada 
užbaigė savo bausmę, tai 
gavo iš valdžios karinius 
užsakymus už 3 milionus 
dolerių. Vadinamoji korpo
racija turėjo tik 179 dole
rius turto.

Gauti kariniu darbų užsa
kymus tiem žulikam padėjo 
du valdžios inspektoriai.

Šį skandalą aikštėn iškė
lė karinė Kongreso Atstovi) 
Rūmo komisija.

Savi šoviniai užmušė 
9 amerikonus

Camp Lejeune, N. Caroli
na. — Amerikos marinai 
darė pratimūs laidyti mi
nosvaidžių šovinius1 virš 
galvų, taikant tolyn. Bet du 
šoviniai arčiau sprogo, už
mušė 8 marinus ir sužei
dė 23.

Pereitą savaitę minosvai
džio šovinys panašiai užmu
šė viena kareivį ir sužeidė 
27.

Girtuokliaujant kapitonui 
žuvo laivas su 11 žmonių
New London, Conn.—Ka

rinė krantu komisija tyri
nėja, kodėl birželio 10 d. 
nuskendo žvejinis sporto 
laivas Jack. Su laivu žuvo 
11 žmonių.

Vienas iš likusių gyvų 
liudija, kad laivo kapitonas 
Robert Thornton per kelias 
valandas girtuokliavo su 
vienu keleiviu pirm laivui 
nugrimstant. Pats kapito
nas išgelbėtas.

Pagimdė ketveriukus
Bayonne, N. J. —. Irv. 

Kronenbergienė tuo pačiu 
pradėjimu pagimdė 3 mer
gaites ir vieną berniuką.

Viena mergaitė mirė, o 
kiti trys kūdikiai sveiki.

JUBILIEJINIS
LAISVES1 VAJUS

SUKELTA $8,034;
DAR REIKIA $1,066

Aštuntą tūkstantį aukų į Laisvės Jubiliejinį Fondą 
padėjo sukelti Great tNecko ir Montello progresyviai lie
tuviai. Štai Jurgis Šimaitis prisiuntė $18 už prenume
ratas ir" $40.50 už biznierių skelbimus Jubiliejaus laidoje.

P. Bečys, mūsų artimas kaimynas, rašo: “Gerb. Lais
vės Administracija: Šiame laiške rasite Money Orde
rį ant $34.00. Tai yra aukos dėl dienraščio Laisvės 40 
metų jubiliejaus. Įdedu blanką su aukojusių var
dais. P. Beeis.”

Kita žymi auka, tai nuo senų veikėjų, “Keleivio” įstei
gėjų, kurie, “Keleiviui” pasikeitus, atsisakė nuo jo . po
litikos ir yra nuolatiniai mūsų dienraščio skaitytojai ir 
rėmėjai. Jie rašo: “Gerbiamieji! Su šiuomi sveikiname 
Laisvę 40 metų sukakties proga. Čia rasite čekį $10. 
Lai gyvuoja Laisvė dar 40 metų! Eva ir Antanas 
žvingilas.”

Aukų gavome sekamai:
Geo. Shimaitis, Montello, Mass., už garsinimus $40.50
A. A. Pilibaitis, So, Boston, Mass. .. • • .......... 10.00
Eva ir Antanas žvingilai, Jewett City, Conn. T 0.00 
A. Dagilis, Scranton, Pa......................................  10.00
K. M. Draugas, Bellerose, N. Y..........................  .10.00
G. ir V. Daniels, Brooklyn, N.Y. • •............... . 5.00
P. J-nis, Detroit, Mich............................................ 5.00
A. Rudzinskas, Somerville, Mass. ......................5.00
K. C. S., Dipukas, Easton, Pa............. • •................5.00

j> (Tąsa šeštame pusi.) 
---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 1------------------------

Sovietai siūlo., kad 4 Didieji 
svarstytų sovietines sutartis.
Atlanto sąryšj ir karo bazes

Paryžius.' — Sovietų Są
junga sutiktų, kad Jungti
nių Valstijų, Sovietų, An
glijos ir Franci jos užsieni
niai ministrai svarstytų so
vietines apsigynimo sutar
tis su Kinija, Lenkija ir ki
tais kraštais.

Taigi Sovietų vyriausybė 
“negali suprasti, kodėl tos 
trys vakarinės valstybės at
sisako eiti panašiu keliu— 
nesutinka įtraukti į svars
tymų dienotvarkį klausimus 
apie Atlanto kraštų sąryšį 
ir apie karines amerikonų 
stovyklas (bazes) įvairiuo

Admirolas pataria 
trauktis iš Korėjos 
St. Louis, Mo. — Admiro

las Ellis M. Zacharias sakė, 
Jungtinės Valstijos padarė 
klaidą, įsiveldamos . į Korė
jos karą; todėl jos “turėtų 
ištraukti savo kariuomenę 
iš Korėjos ir užmiršti apie 
Tolimuosius Rytus,” nes 
svarbiausia yra stiprintis 
vakarų Europoj prieš So
vietus.

. Adm. Zacharias kalbėjo 
Kiw&nis organizacijos su
važiavime ir tvirtino, kad 
Sovietų vyriausybė “tyčia 
įklampino amerikonus Ko
rėjoje.” — Sovietai norėję 
thom nukreipti Amerikos 
atydą nuo Europos.

Zacharįas taipgi sakė, jei
gu Amerika būtų palaikius 
savo armiją Korėjoje, tai 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai nebūtų drįsę eiti ka- 
ran prieš tautininkų Pieti
nę Korėją.

ORAS.—šilta, dalinai ap
siniaukę.

se svetimuose kraštuose.”
Sovietų Sąjunga turi 

tarpsavinės pagalbos su
tartis taip pat su Čech o Slo
vakija, Vengrija, Rumuni
ja, Bulgarija, Suomija ir 
net su Franci ja ir Anglija.

Taip ;Sovietų vyriausybė 
atsakė į pastarąja Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
notą kas liečia suruošimą 
jų ir Sovietų užsieninių mi
nistrų koųferencijos.

Atsakymą perskaitė An
drius Gromykb, Sovietų at
stovas, dabartinėje Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų pavaduotojų sueigoje.

Jankiai perkirto kelią 
rytinėje Korėjoje

Korėja, birž. 21.—Ameri
konai rytiniame fronte per
kirto šiaurinių Korėjos 
liaudininkų < vieškelį prie 
Kansongo, 27 mylios į šiau
rę nuo 38-tos paralelės.

Viduriniame fronte šiau
riniai korėjiečiai ir kinai 
atmušė amerikinius žval
gus ties Čorvonu.

Šiuo tarpu labai sumažėjo 
kariniai veiksmai iš abiejų 
pusių. Manoma, kerėjimai 
liaudininkai ir kinai rengia
si naujam ofensyvui.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, kad jankių lakū
nai taro kautynėse virš 
šiaurvakarinės Korėjos nu
jovė '6 korėjinių liaudininkų 
lėktuvus ir sužalojo 4. Žu
vo 2 amerikiniai lėktuvai ir 
1 be žinios dingo.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie nu
skandino dar vieną torpe.- 
dinį laivą'ir nušovė 4 lėk
tuvus.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Valdžia reikalauja 191 
tūkstančio dolerių užstatų 
už 17 suimtų komunistų
Grasina daugiau suimt; atmeta 
valdinius bonus kaip užstatus

New York. — Federalės 
valdžios agentai FBI tre
čiadienį iš ryto urmu areš
tavo Israeli Amterį, Eliza- 
bethą Gurley Flynn, Simo
ną Gersoną ir' 13 kitų ko
munistų vadovų New Yor
ke ir vieną Pittsburghe. 
FBI ieško dar 4 suimti New 
Yorko srityje.

Už suimtuosius reikalau
jama viso $191,000 užstatų.

Juos visus iš anksto ap
kaltino federate grand džiū- 
rė už vadinama-suokalbi 
“mokyti ir skelbti, kad rei
kėsią nuverst Amerikos vai-

Korėjoj žuvo 309 
laivyno lėktuvą

Tokio. — Amerikos laivy
no komanda Tolimuosiuose 
Rytuose pranešė, jog Korė
jos kare amerikonai ir jų 
talkininkai prarado jau 
apie 300 lėktuvų, kurie vei
kė kaip laivyno įrankiai.

Laivinė komanda nesako, 
kiek žuvo kitu lėktuvų, ku
rie priklausė “Jungtinių 
Tautų” armijoms. Ši ko- 

) manda, tačiau, džiaugiasi; 
kad jos laivai ir lėktuvai 
užmušė 57,000 šiaurinių 
Korėjos liaudininkų ir ki
nu.

Kongresmanai perša 
pakelt rendas 20 proc.

Washington. — Finansi
nis Kongreso Atstovų Rū
mo komitetas nubalsavo, 
kad būtų leista 20 procen
tų pakelti gyvennamių ren
das virš 1947 metų rendų.

Kongresmanų komitetas 
užgyrė siūlymą dar vie
niems metams pratęsti val
dinę algų ir kainų kontro
lę.
' Senasis kontrolės įstaty
mas išsibaigs šio mėnesio 
30 d.

Padirbta daugybė falšyvų 
kariniu dolerių užsieny]
Washington. — Jungtinės 

Valstijos atšaukia senuo
sius ženklinius (scrip) savo 
dolerius, kurie buvo naudo
jami karinėse amerikonų 
srityse vakarinėje Vokieti
joje ir kituose kraštuose.

Vien vakarų Vokietijoje 
buvo padirbta ir paskleista 
25 milionai falšyvų karinių 
dolerių. Klastingais kari
niais doleriais buvo veda
mas juodosios rinkos šmu
gelis daugelyje šalių.

Todėl Amerika dabar iš
leido naujus karinius dole
rius ir įsakė iškeisti juos 
senaisiais. ,

Įsakymas leidžia jankiams 
tiktai iki 500 senųjų dolerių 
iškeisti naujaisiais. 1
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džia per jėga bei prievar
tą.” ‘ !

Tai toki rpat kaltinimai, 
kaip prieš Komunistų Par
tijos sekretorių Eugene 
Dennisą ir 10 kitų jos va
dovų, kurie buvo jau 1949 
metais dėl to nuteisti pa
gal Smitho įstatymą.

Bet prieš dabar suimtus 
ir dar gaudomus komunis
tus valdžia iškelia ir vieną 
naują kaltinimą, — kad jie 
planavę pervesti Komunis
tų Partiją iš viešo veikimo 
į slaptą ir taip tęsti taria-* 
m a “sąmokslą prieš val
džią.” 1

• Pranešama, kad valdžia 
suruoš panašias medžiokles' 
prieš vadovaujančius komu
nistus ir kituose miestuose 
— Philadelphiioj, Chicagoj, 
San Franciscoj.

Už tris dabar areštuotus 
reikalaujama po $20,000 už
statu kiekvienam; už viena 
$15,000, už 11 po $10,000 
kiekvienam, už vieną $5,000 
ir už viena—$1,000.

Frederick Vanderbilt 
.Field’as siūlė valdžios bo
nus $36,000 vertės užsta
tams už keturis suimtųjų. 
Valdžios prokuroras Irving 
H. Saypol atmetė valdinius 
bonus.

Komunistų Partijos se
kretorius Eugene Dennis 
išleido viešą pareiškimą, 
smerkdamas valdžią už to
kius ablavus prieš “nekal
tus žmones, užsitarnavusius 
darbininkų judėjimo veikė
jus, kurie medžiojami tik 
už politines savo nuomo
nes.”

Tarp suimtųjų yra: Dr. 
James Jackson: rašytojas 
V. J. Jerome: įžymus švie
tėjas Alexander L. Trach
tenberg ; sergantis Israel 
Amter, 70 metų amžiaus, 
darbininkų judėjimo vete
ranas per 50 metų; pitts- 
burghietis Arnold Johnson 
ir kt.

Gembleris atrastas kaltu,1 
kad nusuko $156,000 taksu

Los Angeles. — Federalis 
teismas surado gemblerį 
Mickey Coheną kaltu, kad 
jis nusuko valdžiai 156,000 
dolerių taksu už savo paja
mas iš gembleriavimo 1946- 
48 metais.

Cohenas ne už gemblerys- 
tę teisiamas, o tik už taksų 
“nukniaukimą.”

London.— Socialistas An
glijos premjeras Clement 
Attlee gavo prašymą su pu
se miliono piliečių parašų, 
kad suruoštų naujus seimo 
rinkimus.

Nukentės civiliniai Šmu- 
gelninkai, prisiglemžę mi
lionus senųjų karinių dole
rių.
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Po sunkaus savaitės darbo žmonės ilsėjosi.
Stąiga, ankstųjį rytą, viršuje Lietuvos miestų pasi

rodo lėktuvai; iš jų mėtomos bombos,—bombos, viską 
draskančios ir naikinančios.

‘ Per Lietuvos-Vokieti jos sieną pradeda veržtis į ra
miąją Lietuvos žemę ginkluotos hitlerininkų armijos.

Tas pats vyksta Baltarusijoje, Ukrainoje, Besarabijo
je,—visu Tarybų Sąjungos vakariniu pakraščiu.

Hitleris, kuris prieš virš pusantrų metų siuntė savo 
pasius į Maskvą prašyti taikos sutarties, birželio 22 die
ną tą sutartį sulaužė, pasalingai užpuldamas ramią, gra
žią tarybinę žemę.

Prasidėjo tarp Vokietijos ir Tarybų Sąjungos karas. 
Ląįkįnai užgriuvo ant Tarybų Sąjungos tautų nelaimės 
našta? * <

LIETUVOJE esą liaudies priešai, hitlerininkai, buvo 
iš anksto painformuoti, jog ateis Hitleris jų gelbėti.

Jie rengėsi jam padėti visais būdais ir priemonėmis. 
Jie tik laukė pasirodant hitlerinių lėktuvų, hitlerinių įsi
veržėlių. Jie turėjo pasislėpę ir ginklų; jie laukė įsa
kymo’iš Berlyno, kad, sykiu su naciais, galėtų laisvinti 
Lietuvą nuo Lietuvos liaudies, nuo lietuvių tautos.

Kiti lietuviškieji hitlerininkai lėktuvais buvo atgabenti 
iš Vokietijos apginkluoti. Ir jie čia, eidami išvien su 
jsbrovusiais ilgaamžiais lietuvių tautos priešais, naciais- 
kryžiokais, pradėjo Lietuvą “laisvinti.”

Jię žudė ąnti-fašistus, žudė žydus, grobė jų turtą; jie 
dūrė nugaron lietuvių tautai, kai ant jos dar kartą už
puoli ilgaamžis priešas!

•Šitie hitlerininkai, šitie lietuvių tautos priešai dabar 
tą savo ’“žygį” vadina “sukilimu,”—sukilimu prieš lietu
vių tautą.

.4 r I . • < :

MųSŲ TĖVŲ KRAŠTAS, Lietuva, kaip ir kitos ta- 
rybinęš respublikos, esančios vakarinėje Tarybų Sąjun- 

/ gęs* dalyje, baisiai nukentėjo.
Hitlerininkai išžudė milijonus žmonių, sunaikino iš

tisus miestus, miestelius, kaimus, sužlugdė kultūrines 
įstaigas.

? -Nęt ir tūli tų “sukilėlių,” kurie taip ištikimai padėjo 
(pirmpmis karo dienomis) Hitleriui, vėliau pamatė, jog 

I tai, buvo klaida. Hitleriniai galvažudžiai atsisakė pri
pažinti net ir jų, fašistų, suorganizuotą Kaune “valdžią” 

’ Hitleriui padėti. Jie nusitarė patys valdyti; jiems lie- 
' tuvių tauta vi^uobnet buvo tik “mėšlas” žemei tręšti.

TAUTININKAI, 
SVASTIKA,
PEKLA IR ARKLYS

Sandarįečių organas meta 
daugiau šviesos ant tauti
ninkų (Amerikos Lietuvių 
Tautininku 
ganizacijos. 
organizaciją 
“valstybiniai 
pašalindami iš jos 
tautininkus 
konus,”

ALTS vyriausias vadovas 
buvo adv. Olis ir jis “sa
vo ranka” įraše į organi
zacijos k o n s t i t uciją tokį 
punktą:

Kad ši amerikiečių organi
zacija nieko bendro neturi su 
buvusia Lietuvos Tautįninkjų 
Sąjunga, kurios narystės kny
gelėje, tarp kitų ženklų, figū
ravo ir svdstika...

“Valstybiniams tautinin
kams,” su Rasteniu ir Gai
džiu nu priešakyj, tai nepa
tiko. Jie norėjo, kad orga
nizacijoje būtų taip, kaip 
buvo Kauno tautininkų-fa- 
šistų organizacijoje.

Olis tam priešinosi, -saky
dama^, kad, jeigu jūs dėsite 
svastiką ir kitus atvirus 
fašistinius prismokus, tai 
bus bloga. Tuomet rasteni- 
ninkai apsiramino, bet jie 
laukė progos, kaip. visa tai 
“pataisyti.”

Rastenis, kaip žinia, šian
dien redaguoja “Dirvą,'” ku
rią jam nupirko Bačiūnus, 
ir jis jaučiasi dideliu vyru.

Dėl to. konferencijoje, 
Įvykusioje pas Bačiūną ant 
farrnos, buvo nutarta pada
ryti pakeitimų, bet “atsar
gių,” — žiūrėti, kad adv. 
Olis nepasitrauktų iš pirmi
ninko vietos, neę tai bran
giai “valstybiniams tauti
ninkams” kaštuotų. •

Rastenininkai, mat, anot 
Sandaros, norėjo joti į pe
kla ant gero arklio, bet tas

Sąjungos) oi

U ' ĄMERIKOJE GYVENĘ smetonininkai prieš dešimt 
metų netilpo savo kailyje iš džiaugsmo. Jie skelbė, būk 
Lietuvą Hitleris, “išlaisvino,” padarė “nepriklausomą.” 

Jie skelbė, būk Tarybų Sąjungos jau nebebus, ji bus
I sunaikinta per keletą savaičių, o ilgiausiai—per keletą 

mėnesių.
r t Hitleris jiems buvo “nenugalimas.”

Tik pažangioji lietuvių spauda, tame skaičiuje ir mūsų 
dienraštis, rašė, jog jų džiaugsmas perniek, jog Tarybų 
Sąjunga nesunaikinama, jog Hitleris gaus galą, jo ar- 

— urnos bus sunaikintos ir žmonija vėl lengviau atsikvėps.
Mes sakėme, jog iš Lietuvos hitlerininkai bus išblokš

ti, jog Lietuva ir vėl bus laisva, padarytąsias karo žaiz
das užgydys ir žygiuos pirmyn ir pirmyn. ‘

v Toks teigimas prieš dešimt metų buvo, aišku, drąsus
■ * teigimas, bet jis buvo teisingas.

. k Šiandien skaitytojas mato, ar mes, kurie taip sakėme, 
'.klykame, ar klydo tie, kurie sakė, būk Hitleris laimės 

" - kąrą "prieš Tarybų Sąjungą.
' • ■ '* ' ' _ .__ ’

J ŠIŲ DIENŲ istorikai tvirtina, jog Hitleris didžiausią 
• klaįdą padarė, užpuldamas Tarybų Sąjungą.
į Mes pridėsime: Hitleris padarė klaidą, pradėdamas
i kąrą prieš Lenkiją ir prieš “Vakarus.”
į Fašizmas be klaidų negali apsieiti.

' Fašizmas remiasi ^užkariavimais, be kurių jis negalėtų
■ egzistuoti.

Fašizmas — savo tautos ir kitų tautų baisiausias prie- 
Ųšas. Įpuolęs desperacijon, jis griebiasi rizikingiausių žy- 

gių, kaip pamišėlis.
Hitleris buvo vakarinių kapitalistinių valstybių ap

ginkluotas ir padrąsintas pulti Tarybų Sąjungą.
I Jis buvo pavergęs visą Tarybų Sąjungos išlaukyj 

Ų. esančią Europą. Jis dėl to jautėsi galingas ir drąsus, 
& nes prieš jį lenkėsi bailiai. Bet kai jam teko susidurti 

drąsia ir galinga liaudimi, didžiąja nauja, socialistine 
Sąlimi, jis sUsmuko.

x Amerikoje šiuo metu taipgi fašistiniai elementai vė- 
' kaloja už karą prieš Tarybų Sąjungą.

Jie skelbia, būk tą kraštą nugalėsią trumpu laiku.
Kokie jie akli!
Jie “pamiršo,” kas buvo prieš keletą metų!

AMERIKOS ŽMONĖS, taiką mylį žmonės, tačiau to

ėp|ė Maryti i palyginimus, kaip 
siuvėjų įiidustrijoš darbo žmo
nės gyveno tuose 
kuomet nebuvo i 
kai ' unijos buvo dar silpl 
Tada adatos industrijoj vęrfci- 
ja buvo, palyginus su šių dM- 
nų progresu ir atsiekima^; 
Mes tiek daug atsiekėme ir 
unijiniai sutvirtėjome, kad, 
rodosi, niekas negalėtų drįsti 
mum ! priešintis. O vienok, 
kuomet pareikalaujame, kad 
ir nedidelio pagerinimo, tai 
njanufakturininkai ir net men
kos vertės “tarakonai” vis dar 
mėgina priešintis mūsų tvir
tai unijai, vis delsia, nenori 
pildyti mūsų neperdidelių rei
kalavimų. Baigdamas savo 
kalbą, Dubinskis smarkiai su
riko: Mes laimėsime, mes tu
rime laimėti vis daugiau ir 
daugiau, mes turime apginti ir 
išlaikyti šios mūsų šalies de
mokratiją ir jos gerbūviškas 
tradicijas, ’ kurias ‘ turėjome 
ikišioliai. '

Reikia pripažinti, kad < Du
binskis yra gabus kalbėtojas, 
bet, rodos, jis kalba daugiau 
į jausmus, d ne tikroviškai, 
nes žinant jo politinį nusitei
kimą, tai sunku tikėti teisin
gumui jo kalboje.

Newarko majoras, neiginio 
leitenantai nebuvo kviesti kal
bėti, o gal -jie atsisakė kalbė
ti. Taigi šiuomi ir užsibą>gė 
masinio mitingo programa.

s laikuose, 
unijų, ajrba 

to.
rėją.

Už tą pareiškimą ji nete
ko darbo.

Jos laimė, kad nepateko 
į šaltąją. .*

“Pasakyk teisybę, tai ne
teksi draugo,” yra priežo
dis. ’

Dabar už pasakymą tei
sybės neteksi darbo, o už 
geresnę teisybę gali atsi
durti už grotų.

Spartakas

Veik visi Amerikos pilie
čiai arba, kitaip sakant, 
amerikiečiai, gerbia savo 
protėvių darbus, ypatingai 
už atsikratymą britaniškos 
užmačios.

Bet kuomet Lituose že
mės kampuose, kitų tauty
bių žmonės nori atsikraty
ti, pasiliuosuoti iš po Bri
tanijos jungo ir, įsteigti sa
vo žmonių valdžią, tai tam 
tikra dalis,* ir. dar didelė 
dalis, amerikiečių smerkia 
tų žmonių darbus ir tuo pa
tim sykiu remia Britanijos 
valdžią su kariuomene, gin
klais, idant pastaroji turėtų 
stiprybę ir dar ilgiau val
dytų pavergtas tautas.

Tatar matant, man me
tasi mintis į galvą: Jei A- 
merikos protėviai revoliuci
onieriai prisikeltų iš kapi
nių, tai jie pilnai remtų vi
sas tautybes, kurios bando 
atsikratyti britaniškos už
mačios.

lia tai socialei revoliucijai. Ji . . i .pasirengusi paversti viską pe
lenais Europoje ir Azijoje, 
kad tik neprileisti socializmo. 
Ęet atrodo, kad jau. vėlu. Eu
ropoje kapitalizmas beveik 
miręs. Azijoje jis neužaugęs 

j supuvo. Daug daugiau naudos 
i kapitaliz

mui, jeigu vietoj kanuolių bū
tų teikiama ekonominė para
ma. Ginklai nepasotins suvar
gusių masių, o 
bus, tol liaudis

Ginklavimasis 
lins ir Ameriką, 
rengimas puldo 
tik ekonominiai, 
liai. Sugedimas 
su r. Tokio puvimų 
niekad neturėjo, kaip dabar. 
Auklėjamas tiesįog gengste- 
rizmas, fašistinis raugas.

5. Kaip žinia, šią tam pačiam 
pasigrobė!
tautininkai,” 

senius” 
, “senus ameri- 

kurie ją įkūrė.
kol skurdas 
nenusiramins, 
greičiau nua- 
Karinis prisi-
Ameriką ne 

bot ir mora- 
m atom as vi-

Amerika

pabėgo. Dabar tautininkai 
joja į peklą ant sudribusio 
kuino.

Savo iždininku tautinin
kai išrinko Trečioką, tikė
damiesi, kad jis, bus “duos- 
nūs” Dirvai. Bet jei Tre
čiokas nebus “duosnus,” 
tuomet tautininkai gali su
dribti- kur nors pakelėj 
klą, — gal kur nors 
klaniuose.”

TERORAS 
FRANCŪZIJOJE

Nemanykite, kad rinkimi
nėje kampanijoje Prancūzi
joje buvo apsieita be tero
ro. Teroras buvo naudoja
mas ir buvo naudojamas 
vyriausiai prieš komunistų 
partiją. Štai, ką rašo Vil
niai A. Miškūnas, gyvenąs 
Paryžiuje:

Vieningas frontas nuo de
šinių socialistų iki de Gaulle 
fašistų veikia visur, juomi pe
rimta visa priešrinkiminė 
kampanija. Gaulleistai bandė 
įn,ešti į priešrinkiminę kampa
niją terorą ir dešinieji ele
mentai jiems tame visi padė
jo, įskaitant socialistus.

Keliose vietose fašistai puo
lė unijų- būstines, bandė mes
ti bombas kairiečių mitinguo
se. Vienas pasikėsinimas, apie 
kurį gal skaitėte trumpai, čia 
buvo sukėlęs daug susijaudi
nimo ir įtempimo, Jr po jo 
ženklu randasi visa priešrinki
minė ,kampanija.

Vieną naktį fašistiniai chu
liganai įsiveržė 'į Paryžiaus 
darbo unijų centrinę būstinę. 
Ten jie pridarė daug ' žalos 
biuruose bei raštinėse, ir sun
kiai suižei’de du unijistų sargu. 
Kitą rytą vadovybė iškėlė 
virš unijų centro pastato dide
lį užrašą, ant kurio buvo pa
sakyta, kad “VaŲar de Gaul
le chuliganai sužeidė du dar
bininku. Sulaikykime fašistinį 
terorą!”

Policija, kuri nebandė su
imti fašistinių- nusikaltėlių,

Parodo valdžių 
sausą rūdijimą

Istorija rodo, kai tik val
dančioji klasė pradeda per
sekioti savo piliečius ir pra
deda kišti į kalėjimus kitaip 
protaujančius žmones, tai 
tas valdančiosios klases žy
gis pradeda rodyt savo 
sausą rūdijimą ir netvar
kingą šalies vadovybę.

Kuomet mūsų Amerikos 
protėviai protavo- kitaip, 
negu Britanijos valdovai, 
tai kolonialių valstybių pi
liečius kišo į kalėjimą.

Francijos monarchi š k a 
valdžia grūdo į kalėjimus ir 
visokiais būdais kankino pi
liečius, kurie 1 nesutiko su 
monarchišku patvarkymu.

Rusijos carinė valdžia va
rė į Sibirą visus, kurie iš
sitarė prieš carišką netvar
ką.

O kai dabar Amerikos
valdžia pradeda kišti į ka-’sų miesto valdžia, 
Įėjimus ir persekioti tuos | darbininkų valdžia; dar kiti ’ 
žmones,' kurie protauja ki-jsakė, mūsų miesto valdžia ži- • 
taip, negu valdovai, tai arino’ kokius un'i'y vadu& gerbti; 
nebus tik'valdančios klasės: vnatmgąi poną Dubinską jie

Newark, N. J.
“Welcome David Dubinsky”

✓

.1. L. G. Unija Įsigijo puikų 
namą, kuris stovi ant Broad 
ir William gatvių kampo, Ne
wark, N. J., už kurį, sakoma, 
unija sumokėjo milijoną do
lerių.

Birželio 8 d. 11-tą vai. ryto, 
šapos pir,mininkas užšvilpė, 
sustabdė mašinas ii’ pranešė 
visiems, kad šiandien nuo vie
nuoliktos valandos nedirbsi
me, kad proga mūsų unijos 
namo atidarymo ir apvaikščio- 
jimo, dabar eisime j to namo, 
didžiąją svetainę, kur turėsi
me masinį mitingą ir po tam 
banketą;

Visi apsirengiame ir eina
me žemyn, maršuojame Bro
ad’ gatve pro Newarko Kapi
telių (City Hali.) Nagi, mūsų 
nuostabai, žiūrime, viršum ka- 
pitoliaus didžiųjų durų kabo 
didelė iškaba, ant kurios 
dėlėm sieksninėm raidėm 
rašyta: “Welcome David 
binsky.”

Narių nuomonės apie

i pe.\ 
“at-

APIE EUROPĄ 
IR AZIJĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Europą ir Azija yra du di
deli kontinentai, susisiekia 
sausuma, bet labai skirtingi 
žmonėmis ir gyvenimu. Euro
pa, kad ir vėliau apgyventa, 
daug toliau pažengusi. Euro
poje, kapitalizmas peržydėjo 
ir baigia džiūti. Aziją tik da
bar laužiasi iš feodalizmo, ir 
kolonijinės padėties. ' Bet 
Azija, kaip atrodo, atsikraty
dama feodalizmo, gali padą- 
ryti didelį šuolį ir pereiti į 
socializmą be kapitalizmo iš
sivystymo. Atrodo, kad kapi
talizmas tenai bus pavėlavęs, 
pergyvenęs savo diedas sykiu 
su feodalizmu.

Nurodęs, jog abu konti
nentai laipsniškai eina prie 
socializmo, laikraštis darų 
tokią išvadą:

Amerika, kur kapitalizmas 
dar tvirtas, tikisi pastoti ke-

di- 
pa- 
Du-

Puikūs įrengimai

' Mažesnėje svetainėje buvo 
gėrimų ir užkandžių, bet 
man jų neteko nei paragauti; 
nes nenorėjau rizikuoti, ar 
šonkauliai liks nesulaužyti. 
Tai pasidairęs apie namo į- 
rengimus, išėjau link naipų.
I Į ■

Narnas, reikia pasakyti, ge
ras, įrengimai puikūs, tik di
džioji svetainė 
daug didesnė.
aukšte’ sakdrha, bus ligoninė. 
Tas viskas galės'būti gerai.

turėtų bgti
Ketvirtame

Visokių komplimentų teko 
išgirsti apie mūsų, unijos pre
zidentą Dubinską: vieni sakė, 
kad mūsų unijos prezidentą? 
turi didelį, gerą vardą, tai už
tai Newarko miesto valeižia jį 
gerbia; kiti, abejodami; saleč, 
bet nevisi unijų darbą, randu palei šapą sto-
kvieciami ir gerbiami, nes mu- vjnįį šapos pirmininką. Kas 

tai nėra yra> ko čia lauki? —■ pakOLu- 
siauf aš jo. “Streikas,” atsakė 
jis man.

Tai nebuvo nuostabu, nes 
i jau pora savaičių pirm to ži
nojau, kad eina derybos tar
pe firmų ir unijos, nes sena
sis kontraktas jau baigėsi, o 
unija dar kai kuriuos reikala
vimus firmom stato, tai ir bu- 
v.o to tikėtasi, o sezonas šį 
metą nepergeriausias, tai jie 
Jr nesiskubina pasirašyti nau
ją kontraktą.

Bet, karp ir buvo manyta, 
jogei streikas nebus ilgas, nes 
adątos industrijoje neunijinių 
darbininkų kaip ir nėra. Taigi, 
kaip jau žinoma, birželio 13 
d., gauname žinią, kad firmos 
jau pasirašė naują kontraktą, 
o birželio 14 d. grįžome į 
,bą. Taigi streikas tęsėsi 
dvi dienas.

Trumpas streikas 
ūęžejįo 12 d.,,ryte nuėjvįfc į.

aušo rūdijimo reiškinys? 
Istorija gali pasikartoti.

Už išreikštą mintį 
prašalino iš-dąrbo

Britanijos valdctyai praša-

labai gerai žino, nes jis yrą Į 
reakcijos ir karų rėmėjas.

Nuėję į namą jau radome 
žmonėmis užsikimšusią svetai
nę, sėdynės jau visos užimtos 
ir beveik pusei žmonių prisi
ėjo stovinėti pasieniais ir ša-

. Benas,<
I susidedąs iš penkių muzikan-
1 tų, groja visokius, o daugiau
sia patriotiškus maršus.

tuojau atsiskubino ir reikalą-Į. lino Mrs.-Monica Felton iŠ j hm,oje svetainiukėjc. 
vo nuimti, tą užrašą. Girdi-, jis valdiško darbo, $4,200 me-! .
šaukė prie riaušių. Ją polici
ją, pasiuntė “socialistinis pre
fektas.” Bet kuomet policinin
kai bandė nuimti užrašą, tūks
tančiai darbininkų, kurie jau 
buvo susirinkę aplink pastatą, 
priešinosi. Įvyko kruvini susi
rėmimai, ir tik žymiai susti
printi policijos daliniai pajėgė 
įsigauti į pastatą ir nuimti už
rašą. šimtai darbininkų buvo 
suimta, tarp jų žymiausi uni
jų vadai, kurie buvo brutališ- 
kai mesti į policijos vežimus, 
ir per ištisą parą vėliau unijų 
būstinė buvo “socialistinės” 
policijos okupuota. Tą pačią 
dieną Paryžiaus ir apylinkės 
darbininkai į tuos žygius at
sakė trumpais streikais. Ir 
įdomu, kad daugumoje dirb
tuvių socialistiniai (ir kata
likiški) unijistai prisidėjo 
prie protesto streikų...

, Tie įvykiai parodė darbi
ninkijai, kad fašizmo pavojus 
yra ne fantastinis išjnislas, 
bet realybė. De Gaulle pakar
totinai skelbė, kad kai jis ateis 
prie valdžios, jis panaikins ne 
tiktai partijas, bet ir unijas. 
Jų vietoje jis sudarytų “savi-

tinęs algos, kuri buvo val
dišku gaspadorium budavo- 
jamo priemiesčio šalia Lon
dono.

Mat, ji buvo- nuvykusi į 
Šiaurinę Korėją* ir sugrįžu
si,/ kaipo novelistė, pareiš
kė vienam susirinkime sim
patišką kalbą už Šiaur. Ko-

• / • • ■ 
ninkų-darbininkų tarybas,” — 
pagal Mussolinio, Hitlerio ir 
Franco stilių.

Tačiau, nepaisydama te
roro, Francūzijos liaudis, 
darbo žmonės, atėjus birže
lio 17 dienaį, balsavo už ko
munistų partiją.

Ši partija gavo apie 27- 
28 procentus visų balsų, da
lyvavusių balsavimuose.

Taip Francūzijos darbo 
žmonės atsakė teroristams.

Triukšmingas pasitikimas

Apie 12-tą valandą pasiro
do ir mūsą unijos prezidentas, 
lydimas Newarko miesto ma
joro ir jo poros komisiojonie- 
rių. Jiems pasirodžius ant pas
tolio, gal didesnė pusė sėdin
čiųjų atsistojo jų pagerbti, 
nes pareigūnai bėgiojo ir ra
gino visus- tatai daryti. By
lias, delnų plojimas ir švilpi-, 
ma.s, sudarė tokį kurtinantį į 
triukšmą, kad norėjosi bėgti i.^

d ar
ti k

nepamiršo. Jie žino, kokius baisius nuostolius tautoms 
neša karas. Jie dėl to sako: šalin karas — tegyvuoja 
taika,—ilgametė, pastovi taika!

Galvoją Amerikos žmonės sako: jeigu imperialistinis 
kapitalizmas šiandien pradėtų pasaulinį karą, tai jis pats 
jame, žlugtų.

Tačiau tai nereiškia, kad dėl to kapitalizmo priešai 
norėtų karo. Jie kovoja už taiką, kadangi jiems rūpi, 
idant nežūtų nauji, milijonai žmonių ir nebūtų sunai
kinti milžiniški kiekiai turto, taip reikalingo žmonijai.

Taika privalo būti mūsų vyriausiu obalsiu!

šmei- 
darbo 
darbo

ŽMONĖS REMIA PRO
GRESYVIŲ JUDĖJIMĄ

Kan.adiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

Nors reakcija dabar 
žia kairiuosius, • tačiau 
žmonės, inteligentai ir 
valstiečiai nesibaido jų.

Pavyzdžiui, Canadiah Tri
bune dabar veda vajų naujų 
skaitytojų gavimui. Vajaus 
metu jau gauta 3,,185 nauji 
skaitytojai. Tai nėra labai di
delis skaičius, bet ir “gerais” 
laikais tiek negaudavo vieno 
vajaus metu.

Taipgi, tuo pat mėtų, sukel
ta apie $10,000 pinigais.

iš svetainės, kur. akys rodo. 
Kas kas, bet,jau. toksai švilpi
mas, tai niekam jokios garbės 
nesuteikia, apart pažeminimo, 
o gal jų toksai tikslas ir bu
vo. , . .

’• , . . 4

Pirmininkui, kurio pavardės 
nesužinojau,' pavykus triukš
mą sustabdyti, paaiškino šio 
masinio mitingo tikslą. Jis sa
kė, kad šis namas tarnaus ne
tik unijos 
raštinėms ir 
rinkimams: 
sveikatos ir 
kuris lygiai
unijos nariams. Toliau pirmi
ninkas pakvietė unijos prezi
dentą David Dubinsky.

Unijos reikalavimai
B’ .

Unijos reikalavimai buvJF 
j sekanti : Dvi savaitės apmoką- 

1! mų atostogų ir šešios apmoka
mos nacionalės švęntč$ p^r, 
meiliu, šie reikalavįmai turi 
būti pildomi ‘ visiems unijos 
nariams ‘lygiai: nepaisant, sa
vaitiniai ar’štukiniai, jiems tu
ri būti mokama pagal jų už- 
d-arbį. t r ’• V. Z.

darbuotojams bei 
unijos narių susi- 

šis namas bus 
kultūros centras, 
tarnaus visiems

Dubinskio prakalba

. Dubinskis paaiškino, 
ši upija, beveik kiekviename 
didesniame mieste, steigia pa
našius, Sveikatos ir kultūros 
centrus. Toliau, prezidentą?

kad

kom-

ŽINIOS IS LIETUVOS
Jmones darbininkų politinis 

švietimas
KAUNAS, bM. 15 d. -“In-, 

karo” gumos-avalynė?
binatę kolektyvo tarpe vysto
mas politinis švietimas. Kom- 
binate buvo įsteigta eilė poli
tinių lavinimosi ’ ratelių, ku
riuose mokosi trečdalis kom- 
binatcT darbininkų ir tarnauto-, 
jų-

Kombįnate, veikia
sporto kolektyvas. Jo nari 
kiekvienoje sekcijoje kas 
vaite rengiamos politinio 
ninlosi valandėlės.

gaus

2 pusi.—Laisve (Liberty )«Pep^tad.,



NAUJI ATRADIMAI GYDYMO MOKSLEUžginčijama, kad sugedę 
dantys — ligų priežastis

Dantų gydytojai per pa
staruosius 40 metų skelbė, 
kad sugedę dantys su, savo 
bakterijomis gali sukelti 
reumatines širdies ligas, 
sąnarių uždegimą (arthri
tis), inkstų, akių ligas ir 
kitas. Daugelis medicinos 
daktarų taipgi buvo įsitiki
nę, kad dantų sugedimas 
dažnai iššaukiąs tokius 
blogumus.

Bet tai buvo klaidingas 
dentistų skelbimas ir me- 
dikalių daktarų įsitikini
mas, kaip teigia dvylika 
Michigano Universiteto 
medic i n o s ir dentistikos 

^mokslininkų. Jie ilgai ir iš
samiai ieškojo ir nerado 
ryšio tarp sugedusių dan
tų i(r minimų ligų; paga- 

- liaus, pagamino platų pra

Kę amerikietis bankininkas 
sako apie tusų tautą

J. P. Morgano bankinin
kų kompanijos vice-prezi- 
dentas R. Gordon Wasson 
bara tuos amerikiečius, ku
rie niekina rusus, vadinda
mi juos “azijatais.”

Wasson, rašydamas žur
nale Think, apgailestauja, 
kad “amerikiečiai beveik 
nieko nežino apie Rusiją” 
ir jos valdžias. Kartu jis 
ragina “daryti skirtumą” 
tarp rusų tautos ir sovieti
nės valdžios.

Ajfasson peikia savo tau
tiečius, kurie laiko rusų 
tautą “atsilikėliais, tamsū- 

’nais.” Jisai sako:
“Visas pasaulis gerbė ru

sus rašytojus, rusų teatrą 
ir baletą, rusų muzikos 
kompozitorius ir operą.

“Ši šalis taip pat naudo
jasi pirmosios rūšies moks
lininkais, kurie buvo Rusi
joj išlavinti. Rusai moks
lininkai daugelyje mūsų 
universitetų ir* laboratorijų 
yra moksliniai vadai. Tarp 
jų aš galėčiau priminti 
Zvorikiną elektronikoje, Ti- 
mošenko ir Karelitzą me
chaninėje’inžinerijoje, Ipa- 
tjevą chemijoje ir Avinovą 
zoologijoje.

“Rusų universitetai buvo 
aukštame puikumo laipsny- 
je^iy daugelis jų profesorių 
pagerino Oxfordo, Harvar- 

i dęyir Yale Universiteto pro- 
*’ Tesuras.”

, • Žymėtina, kad Wassonas, 
B minėdamas senesniuosius 

rusų mokslininkus, bando 
užtylėti sovietinius mokslo 
darbuotojus ir išradėjus.

v Kas liečia asmenis, kurie 
’ pravardžiuoja rusus “azija
tais,” Wassonas pataria:

“Vadinkime rusus rusais. 
Kokia gi mums nauda pra
vardžiuoti juos azijatais? 
Žodis “azijatas” nereiškia 
jokią vieną atskirą civiliza
ciją. Azija yra milžiniškas 
žemynas, kuriame klestėjo 
daug kilnių civilizacijų — 
mahometonų, buddistų ir 

• kinų. Azija taip pat buvo 
krikščionybės lopšys.

“O vadinti rusus ‘azija- 
taįs’ yra dviguba klaida. 

'Kfcs jie yra slavai ir ryti- 
: niki,europiečiai. Jų prabo
čiai įgyveno ant Vislos upės 
krantų, dabartinėje Lenki
joje, jau 98-taisiais krikš
čioniškosios gadynės me

nešimą Amerikos Dentistų 
Susivienijimui.

Pasaulinis Kalendorius 
siūlo tą p r i e d i n ę dieną 
įterpti tarp birželio pabai
gos ir liepos pradžios ir pa-' 
vadinti Tarptautine Diena.

'tokį kalendoriaus planą 
užgina daugelis organizaci
jų, kaip kad amerikinė Pa
tariamųjų Inžinierių Sąjun
ga, Mokslinis Kanados Ro
yal Institutas, Kanados Ka
talikų Darbo Federacija, 
Kolombijos Mokslų Sąjun
ga ir k t.

Naujasis kalendorius ti
krai būtų geresnis už da
bartinį senąjį kalendorių, 
kuriame taip maišosi mėne
sių ilgis, darbo dienos ir 
šventės. J. C. K.

tais, kada ten atsilankė Ta
citas (Romos istorikas).

“Rusų liaudies patarlės ir 
pasakos yra bendras pavel
dėjimas mūsų ir kitų tau
tų, kurios sykiu vadinamos 
indo-europiečiais.

“Rusų kalba yra anglų 
ir lotynų kalbos pusseserė. 
Pakrapštyk rusišką žodį, o 
dažniausiai surasi jame pa
žįstamą savo kalbos žodžio 
šaknį.

“Mums, amerikiečiams, 
išmokti bet kokiązsvetimą 
kalba atrodo labai didelis 
darbas. Bet neteisinga yra 
dažnai girdima pastaba, 
kad rusų kalba neįmanomai 
sunki.

“Rusai per daugelį šimt
mečių kovojo fronto linijoje 
prieš įsiveržėlius iš Azijos.

“Klaidinga yra kartoja
ma pasaka, kad rusai ne
kenčia visų kitataučių. Iš 
tikrųjų gi rusai yra gal 
nuoširdžiausi ir svetingiau- 
si žmonės visame pasauly
je.”

Sovietų valdžia nepaiso, 
kad tūli amerikiečiai vadina 
rusus’ “mongolais,” sako 
Wassonas, bet tas pravar
džiavimas kursto rusų ne
apykantą prieš Ameriką.

N. M.

Keistumai
London. — Vienas dakta

ras specialistas, ilgai tyri
nėjęs slogas, pasakė:

—Jeigu sloga nėra gydo
ma, tai vidutiniai tęsiasi 
apie 7 dienas. O jeigu slo
ga labai gerai gydoma, tai 
praeina per vieną savaitę.

Puse suaugusių amerikie
čių nemoka plaukti, kaip 
surado Gallupo Institutas 
Visuomenės Nuo m o n ė m s 
Tyrinėti.

Rašytojas Oliver Herford 
sakydavo: — Žvėrinčius yra 
vieta, kur laukiniai žvėrys 
turi progą stebėti žmonių 
papročius.

Senovinė kinų patarlė sa
ko: — Baltieji žmonės ka
riauja prieš kinus, užmuša 
10 kinų, ir tik vienas bal
tasis krinta; bet gana grei
tai nelieka nė vieno balto 
žmogaus.

Amerikos Gydvtojų Susi
vienijimo su v a ž i a v i m u i 
praeitą savaitę, Atlantic 
City, buvo duota praneši
mai apie tūlus naujus atra
dimus, būtent:

Naujasis kortison (corti
sone) vaistas taip palengvi
na dusulį - asthmą, kad li
gonis gali atsikelti iš lovos 
ir beveik be jokio skausmo 
vaikščioti ir dirbti. Vaisto 
piliukė nuryjama su van
deniu, panašiai kaip aspiri
nas. Šį atradimą padarė 
Long Islando Kolegijos li
goninės daktaras Emanuel 
Schwartz.

Philadelphietis gydytojas 
Edward A. Strecker nuro
dė, jog nei antabuse nei jo-' 
kie kiti vaistai patys savai
me nepagydo nuo alkoho
lio. Reikia giliai įtikint 
girtuoklį, kaip žalingas ir 
pavojingas yra jo paprotys. 
Įtikinimas gali geriau pa
tarnauti, negu bet kokia 
vadinama gyduolė nuo al
koholizmo.

Leidžiant tinkamai paga
mintą riebalinį skystį į 
kraują negalinčiam valgyti 
ligoniui, yra ilgiau palaiko
ma jo gyvybė, negu kitais 
iki šiol naudotais skysčiais. 
Apie tą patyrimą raportavo 
Harvardo Universiteto Me
dicinos profesoriai Theo
dore Von Jtallie, Wm. R. 
Waddell ir Mass. General 
Ligoninės gydytojai.

Californija Universiteto 
medicinos profesoriai Tho
mas P. Lyon, Hardin B. 
Jones ir kiti pranešė, kad 
jeigu žmonės, turėdami ne
sveikas širdines kraujagys
les1 - arterijas, vengia rie
balų ir cholesterolio, tai ga
li ilgiau išlaikyti gyvybę. 
Cholesterolio ypač daug 
yra kiaušinių tryniuose, 
nervų audiniuose, tulžies 
akmenėliuose ir kraujyje.

Apsauga nuo atominių 
spindulių

Skystis iš negimusių pe
liukų kūno arba iš jaunų 
pelių blužnies žymia dalim 
apsaugo nuo pavojingų ato
minių spindulių. Chicagos 
Universiteto profesoriai d- 
rai Franklin C. McLean ir 
Leon O. Jacobson įleido vie
noms pelėms į kraują tokių 
skysčių. Paskui per jas lei
do smarkius gamma spin
dulius, ir beveik visos tos 
pelės išliko gyvos. Kitoms 
pelėms jie leido tiek pat 
gamma spindulių ir beveik 
visos šios pelės padvėsė.

Gamma yra pavojingiausi' 
atominės bombos spinduliai. 
Jie ypač pagadina kaulų 
smegenis,1 kuriuose gamina
mi raudonieji ir baltieji 
kraujo kūneliai.

Taigi daroma išvada, jog 
skystis, išspaustas iš negi
musių gyvuliukų kūnų arba 
iš jaunų gyvulių blužnies 
(kasos) galėtų bent dalinai 
apsaugoti kraujakūnįų da- 
rymąsi kaulų smegenyse 
nuo pragaištingųjų atomi
nių spindulių.

Patikimiausia, tačiau, ap
sauga tokiuose atsitikimuo
se yra storos mūro sienos ir 
skiepai, ypač cementuoti 
slėptuvių rūsiai žemėje.
Kraujagyslių sukietėjimas 

ir iodas '
Chicagos Universiteto 

medicinos profesoriai d-rai 
L. R. Dragstedt, Ed. R. 

Woodward leido radio - vei
kiantį iodą (iodine) nėščiai 
kalei į kraują. lodąs su
naikino tyroidines - kakli- 
hes liaukas kalės ir gimu
sių paskui šuniukų. Taip 
pat buvo leidžiamas iodas 
į kraują kitiem šuniukam 
už keleto dienų po jų gi
mimo. Iodas sunaikino ir 
jų kaldinęs liaukas.

Vieni ir kiti šuniukai bu
vo paprastai sveikai maiti
nami; bet jie labai nutuko 
ir buvo kuo kvailiausi. Ju 
kraujyje pasirodė dideli 
kiekiai riebalinės choleste
rolio medžiagos. O beveik 
visi šiandieniniai gydytojai 
nužiūri, kad nuo cholestero
lio sukietėja ir sustorėja 
arterinių kraujagyslių sie
nelės; iš to gi pakyla per 
aukštas kraujo spaudimas.

Tas čikągiečių daktarų 
raportas patvirtino nuomę- 
nę, jog kaldinęs liaukos, 
leisdamos savo sultis į 
kraują, padeda kūnui su
naudoti bei pašalinti per di
delius, kenksmingus choles
terolio kiekius. O jau se
nesni patyrimai įrodė, jog 
baldinių liaukų sultys tar
nauja sveikam maisto su
vartojimui, paverčiant jį 
reikalingomis kūnui me
džiagomis.

Iš padarytų šuniukam 
bandymų su radio-veikliuo- 
ju iodu todėl daroma išva
dą: Jeigu būtų pastiprin
tos kaldinęs liaukos, tai jos 
saugotų žmones nuo krau
jagyslių sukietėjimo.

Įdomūs dalykai
Chemikalas ethionine su

stabdo kūdikinio paraly
žiaus peru augimą kūne, 
kaip atrado Michigano Uni
versiteto profesoriai d-rai 
Gordon C. Brown ir W. W. 
Ackerman.

Ta gyduolė, tačiaus, dar 
bus plačiai išbandyta gyvu
liams, pirm naudojant ją 
žmonėms gydyti.

Jungtinėse: Valstijose yra 
milionas nuomaru sergan
čių žmonių. Kai kuriems 
nuomaras pasikartoja ' po 
kelis sykius per dieną, ki
tiems kartą per savaitę, per 
mėnesį arba sykį per metus 
ar met vieną kartą per 10 
metų.

Tankiausi “apmirimai” 
nuomaru įvyksta, kai žmo
nės būna per daug susijau
dinę, skaudžiai susirūpinę, 
per daug pavargę arba pa
sigėrę.

Naujosios gyduolės pade
da sumažinti nuomaro 
priepuolių pasikartojimą.

Korėjinis karas daugina 
automobili nes * nelaimes 
Jungtinėse Valstijose, sakė 
Sidney J. Williams, narys 
patariamosios prezi d e n t o 
Trumano komisijos. Anot 
jo, daugelis jaunų automo
bilistų šitaip jaučiasi:

“Valgykime, gerkime, 
linksminkime s, pleškėdami 
70 mylių per valandą, nes 
greitai vis tiek turėsime 
Korėjon važiuoti.”

Lima, Ohio. — Nugaišus 
gulbei čionaitiniame žvėrin- 
čiuje, vis tupi gulbinas ant 
jos kiaušinių—stengiasi iš
perėti gulbiukus.

Vidurių skauduliai 
ir rūgštis

Jei žmogus turi žarnų ar 
skilvio skaudulius, tai jo vi
duriuose susidaro per daug 
rūgšties. Vidurių gi rūgš
tis taip pat ugdo tokius 
skaudulius. Bet jeigu per
pjaunama vagus nervas, tai 
beveik pusiau sumažėja 
rūgšties darymasis skilvy
je bei žarnose. Apie ši at
radimą pranešė d-rai Har
ry O b e r h el m an ir Ed. 
Woodward.

Vagus nervas eina į plau
čius, širdį, kvėpuojamąją ir 
ryjamąją gerkles, į skilvį ir 
j daugumą esamų pilvinėje 
dauboje organų.

Iš pieno pagaminami dre
bučiai mišinyje su tūlais 
chemikalais gerai padeda 
gyti odos nudegimams bei 
nuplikimams. Tie drebu
čiai būtų naudingi gydymui 
odos, sužalotos per atomi
nės bombos sprogimą, kaip 
raportavo Baltimorės dak
tarai Raymond M. Curtis, 
Ira W. Rose ir John H. 
Brewer, kalbėdami Ameri
kos Gydytojų Susivienijimo 
suvažiavime.

Blogi tūlų gydytojų 
papročiai

Johns Hopkins Universi
teto profesorius dr. I. S. 
Radvin pranešė, jog yra 
gydytojų, kurie visai be 
reikalo daro operacijas, tik 
niekšiškai pasipelnyt norė
dami. Tūli kiti ima nerei
kalingus gydytojus kaip 
operacijų patarnautojus, 
kuriem ligonis taipgi turi 
užmokėti. Yra tokių dak
taru, kad dalinasi imamais 
iš ligonių pinigais su kitais 
gydytojais bei vaistinin
kais, kurie “prirodija” tuos 
ligonius.

Daktarai nutukeliai
Metropolitan Gyvybės ap- 

draudos kompanijos dakta
rai pranešė, jog daugiau 
yra nutukusių gydytojų, 
negu bet kurios kitos pro
fesijos žmonių — negu in
žinierių, advokatų ar kitų.

Jeigu žmonės tarp 45 ir 
50 metu amžiaus ar senesni 
sveria, sakysime, 25 svarus 
daugiau kaip vidutiniai, tai 
jie keliais metais trumpina 
sau amžių. Daktarai todėl 
pataria vengti nutukimo, 
bet patys dažniausiai nu
tunka.

Narkotinių svaigalų 
naudotojai

Daktarai turėtų žinotį ge
riau negu kas kitas, kaip 
žalingaš yra narkotinių 
svaigalų naudojimas. Ta
čiaus labai daug gydytojų 
vartoja narkotinius nuodus 
-opiumą,^ morfiną, heroiną, 
sakė New Yorko valstijos 
Sveikatos. Biuro viršinin
kas Frank Smith, kalbėda
mas moterų politikių suva
žiavime Atlantic City, bir
želio 16 d. Narkotinius 
nuodus taipgi naudoja di
delis skaičius slaugių (nor- 
sių) ir vaistininkų, kuriems 
irgi žinomi tų nuodų pa
vojai.

Narkotikai pavergia žmo
gų beveik nenugalimam pa
pročiui. Narkotikų troški
mas- verčia užpuldinėti, 
plėšti, žudyti, kad tik gau
tų pinigų tiems nuodams 
pirkti. Narkotiniai svaiga
lai ardo nervus, protą, va
ro į pamišimą ir veda prie 
greitesnės mirties, N. M,

Siūloma naujas, Pasaulinis
Kalendorius

Pasaulinio Kalendoriaus 
Sąjunga prašo Jungtines 
Tautas užgirti naują, vadi
namą Pasaulinį Kalendorių. 
Ir Jungtinių Tautų seimas 
jau šiemet būtų pradėjęs tą 
klausimą svarstyti, jeigu ne 
Korėjos karas. Bet dėl šio 
karo ir paaštrėjusių tarp
tautinių vaidų tapo atidė
tas naujojo kalendoriaus 
svarstymas gal iki 1956 m.

Pasaulinio Kalendoriaus 
Sąjunga siūlo šitokį kalen
dorių: v

Metai bus padalinti i ke
turias ketvirtis, kiekvienoj 
ketvirtyj lygiai po 91 dieną.

Pirmasis kiekvienos ket- 
virties mėnuo turės 31 die
na, o du kiti mėnesiai no 
30 dienų.

Kiekvieni metai prasidės

Tamsiame užgriuvime 
išgyvenęs 6 metus
Kada Sovietų kariuome

nė vijosi vokiečius per 
Lenkiją pirm 6 metų, na
ciai dinamitu susprogdino 
įėjimą į vieną cementinį sa
vo fortą Gdynios apygar
doje. Tai]) jie netyčia už
griovė ir šešis savo karei
vius.

Lenkai darbininkai perei
ta savaitę, valydami kari
nius laužus, praardė už
griautą fortą, ir iš jo išėjo 
du vokiečiai. Vienas tuojau 
mirė nuo širdies sustojimo. 
O kitas išliko gyvas ir tano 
nugabentas į ligoninę. Jis 
yra 32 ^netų amžiaus.

Jis apakęs per dvejus me
tus visiškos tamsos tame 
užgriuvime. Forto rūsyje 
buvo įvalias maisto, vyno, 
degtinės ir cigaretų, bet 
žvakės išsibaigė jau pirm 
dvejų me,tų.

Išlikęs gyvas vokietys 
buvo apžėlęs barzda iki ke
lių, o plaukais iki kulnų. 
Lenkai iš pradžios nusigan
do ir bėgo nuo “pabaisos”; 
bet atsipeikėję pašaukė li
goninę, kuri ir bando at
gaivinti jam regėjimą.

Per cementinių griuvėsių 
-plyšius varvėjo vidun tru
putis vandens. Užgriūtieji 
maišė tą vandenį gėrimui 
su vynu, o prausėsi degtine.

Netrukus po užgriovimo 
du vokiečiai nusižudė; kiti 
du paskui mirė nuo ligų.

Kadangi urve nebuvo jo
kių įrankių cementui pra
mušti, tai gyvieji palaidojo 
negyvėlius miltuose. , O la
vonai miltuose taip gerai 
išsilaikė, kad pavirto mumi
jomis, lyg būtų “buvę nubal- 
zamuoti ilgai metu eilei.

J. C. K.

Benton Harbor, Mich. — 
Vienas šimto metų amžiaus 
žmogus nusipirko už $2,000 
valdžios bomr, kurie galės 
būti tiktai po 10 metų at
mokėti.

Los Angeles. — Keturi 
čionaitiniai anglų kalba 
dienraščiai pakėlė savo kai
ną iki dešimtuko.

Ant jokių laukinių bež
džionių dar nerasta blusų. 
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sekmadienį sausio 1 ir baig
sis gruodžio 30, šeštadienį.

Kiekviename mėnesyj bus 
po 26 šiokias, paprastas 
dienas, apart sekmadienių 
(nedėldienių).

Taip sutvarkoma 364 die
nos paprastuose metuose. 
Bet paprastieji, eiliniai me
tai turi 365 dienas. To
dėl “ekstrinė” diena būtų 
įterpta tarp gruodžio 30 — 
šeštadienio ir sausio 1—sek
madienio. Ta diena būtų 
vadinama Pasauline Diena 
ir nepriskaitoma prie jokio 
mėnesio.

' Bet kasmet priauga po 5 
valandas, 48 minutes ir apie 
50 sekundų, taip jog per 
ketverius metus susidaro 
viena para viršaus. Tuomet 
būna keliamieji metai su 
366 dienomis.

Kur dėti šią “pribuišę” 
dieną?

Jų pranešimas, išspaus
dintas Dentistų Susivieniji
mo Žurnale, sako, nėra be
veik jokio mokslinio įrody- 

,mo, kad dantų sugedimas 
būtų priežastis tų ar kitų 
ligų; todėl “nesuskaitoma 
daugybė dantų ištraukta 
nagai klaidingą supratimą, j 
kad tuom būsią palengvin
ta bei išgydyta įvairios Ii- j 
gOS.” ; '

Michigano Universiteto 
mokslininkai taipgi pataria 
greitai ištraukti sugedusį 
dantį arba užtaisyti, ale ne-4 
sitikėti, kad tuom būtų pa
gydyta bet kokia liga.

Jie ištyrė daug žmonių, 
turinčių sugedusius dantis, 
ir tik labai labai retuose 

, atsitikimuose surado inks
tuose ar kitose kūno* daly
se atėjusias iš dantų bak
terijas.

Tie mokslininkai savo 
pranešime tvirtina, jog pats 
pasisekimas, su kuriuo taip 
stebėtinai gydo sąnarių už
degimą ir kitas reumatines 
ligas naujieji 1 i a u k i n i a i * 
vaistai ACTH ir cortisone, 
liudija, kad tos ligos atsi
randa iš gyvybiniai - che
minių priežasčių^ o ne iš su
gedusiu dantų bakterijų.

N. M.

Senatvės pensija 
amerikiečiams svetur

Jungtinių Valstijų vy
riausybė šiemet jau išsiuntė 
į įvairius kraštus $5,364,000 
žmonėms kaip amerikines 
senatvės pensijas.

Daugelis žmonių, gauda
mi tik $50 iki $60 senatvės 
pensijos per mėnesį, atran
da, jog už tuos pinigus 
lengviau bus pragyventi va
karinėje Europoje, net Aus
tralijoje ir Naujojoje Ze
landijoje, negu Jungtinėse 
Valstijose. Todėl ir iške
liauja svetur.

Amerika, tačiaus, nesiun
čia priklausomų senatvės 
pensijų žmonėms, išvykų- 
siems į Sovietų Sąjungą ir 
draugiškus Sovietams kraš
tus, kaip kad Lenkija, Ru
munija, Estija, Lietuva, 
Vengrija, Latvija, Albanija, 
Bulgarija, rytų Vokietija ir 
sovietinė Berlyno dalis.



/

A. Novikovas-Pribojus

PAGIRTAS MAIŠTAS
Į laivyno kareivinių lan

gus žiūri rudens naktis, 
tamsi ir šalta. Lyg išalkęs 
elgeta, liūdnai stūgauja vė
jas ir lietaus lašais nekan
triai barbena j stiklus: jis 
tartum pyksta, kad viduje 
to ilgo plytinio pastato, iš
baltintose kamerose, skai
driai dega dujų rageliai ir 
viešpatauja šilima.

Tokiame ore niekam ne
sinori eiti j miestą: jūrinin
kai sėdi ant savo pilkom 
antklodėm uždengtų lovų, 
nuobodžiauja, geria arbatą, 
juokais kolioja vienas kitą, 
skaito arba slankioja iš vie
nos kuopos į kitą pas pa- rio “Jėga ir medžiaga

I “Četi-Munei,” “Biblija’ 
Štrauso 
b

žiūrinėdamas 
visas, kaip 
pageidauja-

ba...
Braginas, 

knyga, spindi 
jaunikis jirieš 
mą nuotaka.
—Čia tai gražu!—pliaukš

telėjęs delnu per knygą, iš
kilmingai sušunka jis.

—Ką tu ten?—klausia jį 
jūrininkai.

vau, patikrinimo gar-

gimimo jus nieko panašaus 
negirdėjote.

vo knygas, vos sutelpančias 
skrynutėje. Čia Bliucbne- 

” ir 
” ir 

ITebni- 
ir Darvino “Pavidalų 

Visas skrynutės 
is aplipintas paveiks- 

, vaizdu o j a n č i a i s 
mu ir iššaukdamas jaunimo • šventuosius tėvus, 
nusistebėjimą. f —Kiek, mat, pinigų išlei-

Dvelkia ypatingas karei-'do toms nesąmonėms, o dėl 
vinių kvapas. ko, ar žino? — pastebi vie-

Vienoje kameroje pirmos i nas marsiętis,^ gulėdamas 
eilės mašinų kvartirmeiste- ant lovos ir žiovaudamas 
ris Dimitri jus Braginas, tu- visa burna.
Dėdamas prie atidarytos! —D karto matosi, — at-

žistamus ir bičiulius. Koksl 
nors senas jūreivis pasako
ja savo tolimų kelionių nuo-| 
tykius, šiltų kraštų stebū- 
klus, mikliai pindamas ti
krovę su gražiu prasimany-1 liukais, • • • • Iv >

nuo visu savo apakinančiu 
blizgėjimu pirmą kartą su
liepsnojusios prieš juos tie
sos. '

—Mesk, girdi! Kalėjime, 
supūdys... Argi galima tai 
prie visų skaityti? — stum
dydami B raginą, įspėja jį 
draugai.

-^-Netrukdykite! — griež
tai atsako kvartirmeisteris 
ir, iškilmingu žvilgsniu ap
metęs savo auditoriją, uni
formine rankove -šluosto 
prakaituotą veidą.

—Tai jis iš galvos prasi
mano,— naudodamasis per
trauka, rėkia kažkas iš mi
nios.

— Prieik ir pažiūrėk!
Keletas žmonių, prasistū- 

mę pliekiu, smalsiai žiūri į 
knygą, čiupinėja .ją ranko
mis, atimdami vienas nuo 
kito.

—Pasitraukite ant grin
dinio-! — šaukia jiems kiti.

—Skaityk! .Skaityk to
liau! — rėkauja nekantrūs

Braginas, kad visi jį ga
lėtą matyti, atsisėda ant 

didesniu 
skaityti

balsu ir iš i karto suteikda
mas veidui rūgščiai pasnin
kaujančią ir kvailoką iš
raišką. ' .

Kreivas Snukis iš pra
džių buvo pasislėpęs už kitų 
nugarų, bet tuoj pat, drebė
damas ir baldamas, prišoka 
prie karininko ir, suklupda
mas žodžiuose, marma:

—Aš, jūsų kilnybe... Aš 
tik ką priėjau... Paskui 
apėmė mane abejojimas... 
Girdžiu, kad- knyga ne to...

—Palauk tu su savo “ne 
to,” — griežtai nutraukia jį 
karininkas ir, paėmęs iš 
Bragino knygą, pradeda, ją 
žiūrinėti.

Visi, laukdami tragiškos 
atomazgos, štovi tylėdami 
ir giliu susijaudinimu žiū
rėdami tai į karininką, tai 
į mašinų kvartirmeisterį. 
Jaučiasi tik vįeną — virš 
jų draugo, galvos pakibo 
audra, sunki ir nepermal
daujama, bet niekas nė ne
įtaria, kad toji.■ knyga val
džios rekome n d u o j a m a 
liaudies bibliotekoms. . Tai 
m i s i o n i eriškų straipsnių

rinkinys, nagrinėjantis L. 
Tolstojaus mokslą jo atsky
rimo nuo pravoslavų baž
nyčios proga. Jame, greta 
kritiškų straipsnių, patal
pinti beveik ištisi to rašyto
jo kai kurie uždrausti kū
riniai. Braginas, pasinau
dodamas tuo, skaitė išimti
nai tik L. Tolstojaus, pra
leisdamas jo priešų prasi
manymus.

Kameroje įtempta tyla. 
Tiktai girdėti, kaip už ka
reivinių langų, apsipildama 
lietumi, pyksta rudens tam
sa.

Karininkas, grąžindamas 
Braginui knygą, atlaidžiai 
priduria:

—Skaityk, skaityk! Tai 
geras dalykas...

—Pasistengsiu, jūsų kil
nybe !

Karininkas, kreipdamasis 
į visą įgulą, sako: . .

—0 jūs, mulkiai, privalo
te atidžiai klausyti jo, nes 
toji knyga labai gera ir pa
mokanti! Girdite?

—Taip, tikrai, jūsų kny-

be! silpnai ir sumišusiai 
atsako keletas balsų.

—Ną, ką tu norėjai pa
sakyti? — klausia karinin
kas, pasisukęs į feldfebelį.

Kreivas Snukis, išsitem
pęs ir įžūliai žiūrėdamas į 
savo viršininko akis, aiškiai 
raportuoja:

—Juk aš jums, jūsų kil
nybe, viską čia paaiškinau... 
Tokią, sakau, knygą būti
nai reikia skaityti. Viskas 
joje labai pamokinančiai 
pasakyta, o iš to būna di
delė nauda, ir į širdi gerai 
veikia. Aš sakau: mirk, bet 
geresnės už tą knygos ne
gausi.
• —Toliau?—klausia kari
ninkas.

—O įgula su manim nesu
tinka ir triukšmauja, kaip 
pakvaišusi.

Karininkas, n e pa s a k ę s 
daugiau nė žodžio, pasisu
ka ir pranyksta už durų.

—Jūrininkai, nesuvokda
mi, stovi išsižioję.

—Bedieviai! Nelabųjų 
maištas! Šventąją cerkvę

užmiršo! — paleidęs į apy
vartą visą savo šlykščių žo
džių atsargą, garsiai rėkau
ja Kreivas Snukis ir skubiai 
pabėga į savo raštinę, i iš 
gėdos pasi ruošęs kiaurai 
žemės prasmegti. 1

ŽINIOS IŠ LIETUVOS«

Būsimujų Pedagogų 
Konferencija

VILNIUS, bal. 15 d. —Pa
sibaigė 4 dienas trukusi Vil
niaus Valstybinio pedagoginio 
instituto trečioji studentą mo
kslinė konferencija. Konfe
rencijos darbas vyko 8 sekci
jose, kuriose buvo skaitomi 
pranešimai iš pedagogikos 
mokslu, istorijos, lietuvių li
teratūros, geografijos ir kitų 
sričių. Viso išklausyta 51 pra
nešimas.

Baigiamajame 
posėdyje sekcijų 
vadovai 
Stražas, 
Katilius
sekcijų darbą 
kuriuos trūkumus.

Mironas, 
Jasaitytė, 

ii

plenariniame 
moksliniai 

Isčenko, 
Vengris,

kiti apibendrino 
ir iškėlė kai

pėdamas prie atidarytos 
•skrynutės, sklaido storą, 
tik ką supiaustytą knygą. 
Jo didelė apvali galva at
kakliai palenkta, juodi ant
akiai griežtai suraukti, o 
mažos primerktos akys 
greitai bėgioja puslapiais. 
Visados vienišas, jis Įguloje 
laikomas mįslingu žmogu
mi. Jeigu kuris jūrininkas 
peikia vyresnybę, jis sako:

—Tu, brolau, tyliau!
'—O ką?—klausia tas.
— Kiekviena valdžia 

dievo.
—O iš kur tu žinai?

me vandenėly užmaišytas: 
priešingu atveju taip negal
votu.

—O tu—mielose?
—Pačiose tikriau s i o s e

Todėl sunku mane besme
geniu paversti.

—Į patikrinimą!—-sugro
jęs varine dūdele, koman-’ 
duoja pirmos kuopos budė,--

atgiedoję

te-,

ję patikrinime ir 
vakarines . mal- 

jūrininkai' 'stumdosi 
>raginą, prašydami: 
a, broliuk, pagerbk

vai, — atsako Braginas, bet publiką! ’ j ,;
žiūri į jūrininką taip pa- —Tai jau būkite paten-
juokiančiai, tartum kursty- kinti, — atsako Braginas ir 
damas jį. ’ ■ išsiima, iš po paaglvės knv-

Retkarčiajs ištraukia iš 
skrynutės bibliją, lyg tai 
stengdamasis citatomis iš 
jos patvirtinti 
bet skaito tas vietas, kur 
kalbama kaip tik priešin
gai.

—Ne, ne tai, — staiga 
‘ pareiškia jis, dėdamas bi~ 
bliją atgal į skrynutę.— Už
miršau aš, kur tat už val
džią kalbama, 
rasiu...

Tuo tarpu 
akyse -jis — 
puskarininkis, 
savo darbą, stropus tarny
boje ir uoliai lankantis baž
nyčią. •

Jūrininkai’ apie jį atsilie
pia įvairiai.

—Nesuprasi jo... Ai* tai 
labai protingas, ar tai tuš
čiagalvis.

—Jis tik iš pažiūros—ap
žėlęs mietas, bet jo puody
nė trisdešimčia mazgų dir-

Jis skaito stačias, nesku-į 
bedamas-. Jo b 

savo mintį,i ti drebėdamas,, skamba vis, 
stipriau ir ryškiau, antakiai

Paskui su-

vyriausybt

gerai žinąs

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

suraukti, o liesas veidas 
rimtas, kaip pamokslininko.

Susirinkę beveik iš visos' 
kuopos jūrininkai klauso jo 
įtempę dėmesį, 
vietoje, jausdami 
neaišku nerimą. < A Ir nenuo-

tikuojama caro vyriausybė, 
negailestingai išjuokiama 
policinė religija, o popai 
plakami tokiais aštriais 
sarkazmais, kad,. rodos, iš 
jų tik skuteliai lekia. Sklin
da žodžiai nauji, baisūs, 
niekados dar negirdėti, kaip 
akmens gurvolai daužantie
ji nusistovėjusias pažiūras 
į gyveni pi ą. Viskas apšvies
ta gilios minties liepsna, 
klausytoja} apimti virpėji
mo ir beprotiškoj baimės

t ' I

PROŠVAISTES
*4 Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

^Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr.
* KaŠkiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. ;» «
Tuojau jsigykitc ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C U C 110‘12 ATLANTIC AVENUE, LAI J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

atsisėda 
su 

įkvėpimu pradeda 
nuo pradžios.

O jūrininkai, 
prie jo arčiau, 
klauso, nenuleisdami nuo jo 
akiu.

Su perskaitomų naujų 
puslapių skaičiumi vis auga 
jų smalsumas. Nematoma 
genijaus dvasia, persiduo- 
danti skaitytojo" balsu, pa
vergia klausytojus. Ir vi
siems atrodo, kad į jų- .su
luošintą ir paniurusį gyve
nimą Įsi veržia auksinis tie
sos spindulys, apšviesdamas 
žmonių melo ir ydų bedug
nę. ' Į

—Na ir knyga!—retkar
čiais šūkteli iš minios.
; —Tartum pliauska išmu
ša kvailystes iš galvos!

— Kita.knyga lyg tai gra
žiai sudėta, bet tokia paini,

prislinkę 
godžiai

0 čia viskas aišku, kas ir 
kam.

—Tyliau jūs, triukšmaų-

balsai.
‘Prieina feldfebelis, dėl sa

vo šlykštaus veido pramin
tas Kreivu Snukiu. Niekio-! 
no nepastebimas, jis klauso
si skaitymo, pasukęs vieną 
ausį i Bragino pusę. Bet 
po penkių minučių, ištiesęs 
galvą, jis žiūri į mašinų 
kvartirmeisterį, kaip į ko-’ 
kią baidyklę, ir šoka prie 
jo, įnirtingai mostaguoda
mas rankomis.

—Stok! Stok, šunies vai
ke! Necenzūriška knyga! 
Areštuosiu! Kurstytojas!

Minioje pasigirsta protes
tuojantieji balsai.
. —Netrukdyk! Duok žmo
gui pabaigti!

—Pankui išsiaiškinsimi 
.—-Varyk, Mitka, toliau! , 
Jūrinįnkąi užtveria. B ne

giną; glaudžiai prisišpauSr,', 
darni vienas pyįę kitę ir ne- ; 
prileisdami prię jo įsiutusio •• 
feldfebelio. _■ '? u

Tuo ląiku į kamerą įeina 
budintis karininkas, kres
nas ponas, šiurkštoko su 
jūrininkais elgesio, mėgs
tąs parėkauti' ant jų, bet 
aplamai skaitomas papras
tu, nepriekabingu viršinin
ku.

—Ramiai! — nepaisyda
mas taisyklių, skardžiai ko
manduoja kameros budėto
jas, norėdamas tuo įspėti 
draugus apie artėjantį pa
vojų.

Balsų kelgejimas ūmai 
nutrūksta.

—Kas čia per maištas?— 
piktai šadkia karininkas.

—Šta/ jūsų kilnybe, aš. 
jiems šventą knygą skaitau,. 
— prasistumdamas iš mi- . 
nios, ą sako Braginas nuo
lankiu, truputį—giedančiu-~

Laisvės Piknikas
Laisvės piknikas Brooklyne šiemet bus šeštadienį

Bus patogiau atvykti iš tolimesnių kolonijų

Liepos 7 July

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred, Stensler

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje—

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

' Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Elderts Lane stotyje, t
Parkas prie pat stoties.

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

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM. I ‘

Piknikas prasidės l vai. dienų. Programa —6 vai. vak

• ' t •

4 pusi.-—Laisve (Liberty); Penktad.z Birželio-June 22, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
♦

Kol akis pasiekė kojas.
Juodu buvo “tėte a tėte,”
Tat kuriem galam kentėt?

Baltimore, Md.

(Tąsa)
Lyg zulusų prezidentas
Savo krašto reikale, 
Jaunas ’ir šaunus studentas 
Sėdi mašinos gale.
Žaibo greičio fajetone
Lekia jis pas aukštą ponią;

/Nepatogu juk Dičiam * 
Vaikščiot į svečius pėsčiom. 
Šis nublizgintas vežimas, 
Nežinia, kur mus nuneš; 
Mėgstu mašinas ir aš, 
Bet baisus man tas žaidimas.
Dičiaus meiles romane 
Auto gąsdina mane.

Bręsta nuodėmė tik naktį— 
Ji tamsi, švelni, saldi.
Dičiaus pulsas ėmė plakti, 
Kraujas užvirė širdy.
Atvirą, kaip jūra, Niną 
Dičius rankom apkabino;
Ir su oru kvepalų 
Atnešė ant patalų .. . 
Tarė ji: “Esi biaurybė .... 
Mano demonas esi...
Taip jūs mylite visi, 
Dengdamies tauria dorybe . .. 
Su tavim, Vladuk, bijau ... 
Miša, kur aš nuėjau?

Nina—žmona patarėjo, 
Kaip žvaigždynas, iš akių, 
Jauną paukštį užkerėjo, 
Nes nematė dar tokių. 
Ji aistringa, kaip gyvatė, 
Vyrų daugelį jau matė, 
Bet dar kraujas neramus; 
Keikia amžių ir namus. 
Jai nauji arai vaidinas, 
Vakarais rudens vėlais 
Trina kūną kvepalais— 
Jau toksai likimas Ninos .. . 
Rpgyvenus moteris 
Atveria greičiau duris.

Nuogos moteriškės krūtys 
Prieš akis jo pirmąsyk.
“Ponas Vladai, būk gerutis ... 
Tai negalima... Klausyk!...” 
Miega žemė. Tik žvaigždynas 
Raižo žvilgsniais vandenynus, 
Gieda dievo angelai...
Bet... jau buvo per vėlai.
Jos aistrų vingius atskleidęs, 
Tęsė meilės žaidimus ...
Grįžta Dičius į namus, 
Galvą ant pečių nuleidęs. 
Prikimštais vatos pečiais 
Kaukši Šančiuos paryčiais.

Meilė—dieviškas žaidimas.
Meilė vaiko su sena
Nėr jau naujas išradimas, 
Bet juokinga, ir'gana.
Dičius spūsteri skambutį,

. Ji pašoksta vyro butb.
“Kas ten? Vladas! ... Ar 
Ir nutilo jie kartu.
Tirdamas kiekvieną kertę

• Nepažįstamų namų, 
Jis pamąstė: “Įdomu . .
Nina tarė: “...Prašom g( 
Po truputį, pamažu 
Darės visiškai gražu.

To, gal būt, aš nerašyčiau, 
Pasipiktins gal kuris. .
Kad geriau pažintum Dičių, 
Aš atvėriau šias duris,

K Mūs laikuose meilė—niekas, 
Mylimus ramiai paliekam, 
Atsitraukiam nesmagiai 
Ir pabėgam mandagiai. 
Paprastai šeimynos skirias, 
Nėr nė raudų, aimanų;. 
Sako: “Mielas, aš einu. ..
Tu, brangusis, man jau miręs...” 
Nieks Sneras Kaune namų, 
Kur nėra tokių šeimų.

Metinei iškilmei praėjus

Kaip kitų miestų, taip ir 
Baltimorės progresyviam lie
tuviam, dięnraščio Laisves me
tinis piknikas būna dideliu ir 
labai svarbia įvykiu, prie ku
rio ilgai ir rūpestingai ruošia
masi, noript turėti juo geres
nes pasekmes, šiemetinis pik
nikas, įvykęs sekmadienį, bir
želio 3, Slovakų gražiame 
parke, kaip rengėjus, taip ir 
visus Laisvės prietelius pilnai 
patenkino. Diena pasitaikę 
giedri, saulėta ir balti.morie- 
čiam, pratusiom prie karščio, 
neatrodė per daug karšta. 
Ačiū oro palankumui, pikniką 
sudarė skaitlinga ir mišri pub
lika. Apart lietuvių, piknike 
dalyvavo kelių kitų tautinių 
grupių žmonių, ir visi gražiai 
ir smagiai linksminosi. Iš Phi- 
ladelphijos buvo atvykęs pil
nutėlis didelis busas ir kelios 
mašinos, iš Camden, N. J., J. 
Gužonis su žmona, J. Blitz su 
žmona ir Mrs. Stankus. Iš 
Gibbs.to.wno, N. J., dvi pilnos 
mašinos; iš Chcsterio — ketu
rios pilnos mašinos. Iš Brook
lyn, N. Y., piknike dalyvavo 
Laisvės redaktorius Rojus Mi- 
zara ir P. Grabauskas.

Pirmu kart Baltimorės lie
tuvių piknike dalyvavo Lais
vės bendradarbis washingto- 
nietis Steponas Joniškietis su 
žmona, su kuriais buvo malo
nu sueiti į artimą pažintį. Tai 
plačių pažiūrų, visapusiai ap
sišvietę, progresyviai ir labai 
draugiški žmonės. Labai geis
tina, kad jie į mūsų parengi
mus dažniau atsilankytų.

Nepribuvus dainininkų gru
pei iš Brooklyno ir Lyros Cho
ro grupei iš Phil adei phi j os, 
dainų programos, kaip buvo 
garsinta, nebuvo. Trumpai 
kalbėjo Laisvės redaktorius 
drg. R. Mizara, apie tai, kokią 
svarbią rolę dabartiniu laiku 
lošia progresyvė spaudą, ra
gindamas dėti pastangas jos 
išlaikymui.

Kadangi aukos su. aukoto j ų 
vardais jau yra Laisvei pa
skelbtos, ti čionai jų nei ne
kartosiu. Gauta dovanų dėl 
pikniko, kurias padovanojo 
sekamos draugės ir draugai: 
Emilija Bendoravičienė, iš Co
lackwill, Pa., 1 sūrį, ir phila- 
delphiečiai M. Abraitienė ir 
Ramanauskas, taipgi vieną .sū
rį, kurie davė 22 dolerius' pel
no. Vietinis bitininkas Skadi- 
nas t dovanojo kvortą medaus 
ir dar vienas geradaris, kurio 
pavąrdės neteko sužinoti,

bonką degtinės, šios dvi dova
nas davė pelno $13.95.

Vardu pikniko rengėjų ir 
dienraščio Laisvės, visiem su- 
teikusiem dovanas reiškiu di
delę padėką!

Visiems yra žinorha, kad 
gero pikniko surengimas ir 
jame svečių tinkamas aptar
navimas, reikalauja daug rū
pesčio ir įtęmpto darbo. Šitą 
garbingą pareigą, gabiai ir 
su pasišventimu atliko pikni
ko, rengimo komisija if pikni
ke dirbusieji darbininkai: val
gius gaminusios šeimininkės, 
bartenderiai, barčekių ir įžan
gos tikietų pardavinėtojai ir 
kitas pareigas ėję draugės ir 
draugai. Sunkiausia našta te
ko pakelti' gerbiamom šeimi
ninkėm, prakaitavusio,m per 
ištisą dieną prie karšto pe
čiaus, gaminant ir pardavinė
jant valgius, kurie visiems da
lyviams labai patiko, už ką 
mūsų gabiosios šeimininkės 
gąvo daug gražių komplimen
tų.

Nežinodamas, kurie piknike 
dirbusieji nori ir kurie nenori, 
kad jų vardai būtų skelbiami, 
atsiprašydamas visų, neskel
biu nei vieno. Lai būna su
prasta, kad visiems dirbufiiem 
piknike, lygiai priklauso aukš
ta pagarba ir didelė padėka!

Rašant šią korespondenciją,

pikniko atskaita dar nesuves- 
ta, todėl galutini rezultatai 
dar nežinomi. Bet sprendžiant 
iš pasekmingumo, galima be 
klaidos sakyti, kad pikniko 
pasekmės bus labai patenki
nančios.

Baigdamas apie pikniką, 
visiems jo dalyviams, svečiam 
iš toli ir iš arti reiškiu drau
gišką ačiū už atsilankymą ir 
linkiu visiems sveikiem ir lai
mingai sulaukti kito meto 
Laisvės metinio pikniko Balti
more j e.

Kuopos susirinkimas

Birželio 11 d., įvyko LLD 25 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nežinia dėl kokios prie
žasties, narių atsilankė visai 
mažai, ko nebuvo tikėtasi, 
ypač ką tik praėjus Laisvės 
piknikui.

Susirinkimas nutarė paau
koti penkis dolerius Taikos 
Kongresui, įvykstančiam 29 d. 
šio mėnesio Chicagoje.

Ateinantis LLD kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 9 d., 
paprastoje vietoje ir papras
tu laiku. Visi nariai esate pra
šomi atsilankyti. V.

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

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ ATYDAI!

Baliuje susipažino, 
šokdavo abu dažnai,

šiandien Vlado jau jinai. 
®ičius seka Ninos veidą, 
Akimis po sielą braido, 
Kupinas karštų minčių 
Meta žvilgsnį ant pečių: 
Jie kaskadomis kilnojas, 
Slepia juos lengvi šilkai . ..
Cdostė žvilgsniais juos ilga

Tą ir piausi, ką pasėjai— 
Dičius tapo įžymus, 
Miegamuosiuos išgarsėjo, 
Keičia adresus, namus.
Gatvėje jis pirmas frantas— 
Studiozas, korporantas, 
Dryžas paltas, skrybėlė, 
Kilpoj įkišta gėlė.
Tai vis meilės suvenirai,

‘ Pėdsakai gražių akių;
Pagaliau ir aš tikiu, 
Kad įdomūs mūsų vyrai.

. “Labas, ponia ... Kas girdėt? 
Sunku šiandien pažadėt. ...”

(Daugiau bus)

LAISVES PIKNIKAS
Atžymejimui 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties 

$300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
; ; e i—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, 10—$5.

Sekmadiesiįr Liepos 1 Julyr 1951 •

Peru. Me
Mažai kam iš Laisves skai-j 

tytojų yra girdėtas tas mažas į 
kaimelis. Bet prieš 20 metų j 
čia buvo labai daug lietuviu 
ūkininkų, šiandien jau yra 
gana gerai praretėjusios jų 
eilės.

Bet tarpe jų yra gražus i 
ūkis pagal 10 8-tą kelią antį 
kalnelio, prie pat Perų mies- j 
telio, tai Juozapo ir Onos j 
Plioplių. Tai poetiška vieta, j 
Žiūrint nuo kalnelio, matosi 
gyv®s vieškelis, žemiau gele-1 
žinlhįMis, dar toliau teka An
droscoggin upė, apaugusi į-j 
vairiais. medeliais. Iš kito !

šono žiūrint, matosi dirbami 
laukai, kalnai ir kalneliai. O 
jau toliau prasideda miškai. Į 
tą grybų karalystę užklysta 
kiškiai, voverys, stirnos ir 
meškos. Kiek čia jų užauga. 
Vargiai tiek jų yra Varėno
je ir Marcinkoniuose. >

X

Birželio 9 d. ' Rocke Meka 
Grange Hall, Pern Center, 
Me., įvyko pagerbimas Juoza
po ir Onos Plioplių 25 metų 
jų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Svečių ir giminių 
buvo iš Tolimų miestų ir apy
linkių. Tai buvo didelis, gra
žus, malonus pažmohys.

Prasidėjo pokylio, veiksmai. 
Muzikantai griežė vadovybėje 
A. Maliauskio ir P. Martin-

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

kaus. šeimininkės paprašė J. 
Kaulaučią vadovauti vakarui. 
Prasidėjo kalbos, eilės, poe
mos, juokai su įvairiais lin
kėjimais. Baigiant svečiams 
valgyti, pirmininkas pradėjo 
kviesti dainuotojus. Niekas iš 
namiškių nepradeda dainuoti. 
Pagaliau atsiranda Ignas Ku
biliūnas. Kaip tik jis- pradėjo 
dainuoti, oh, kiek atsirado pri
tarėjų ir norinčių dainuoti. 
Po tam žmonės pradėjo, šokti 
ir vėl dainuoti. Mažos, merge
lės K. Koliche ir Godwin pa
šoko klasiškų šokių. Paskui 
visi sukosi, net sienos drebėjo. 
Po tam L. Lobikutė padaina
vo, pi j anų skambinant Dia
nai Chužaitei. Ig. Kubiliūnas 
su Plioplytę padąinavo duetą.

Taip vakaras ir tęsėsi iki 
ankstyvo r«yto.4

Sekantį rytą visas lėkštes 
ir stiklelius, “ištustinom.” Po 
to viso parvažiavę į Plioplio 
namus dar pavalgėme ir išsi- 
gėrėpie. O paskui visi namo iš
siskirstėme.

©
Liūdčsio valandoj kreipė
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką. patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsitę 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

■ -- --------------------------------------------- " " 1 ' ' —------------ -.......... .
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Šio pokylio surengimui dau
giausia darbavosi Mrs. V. Go- 
dish ir Mr. J. Kasper, pade
dant kitiems. O prie visų 
linksmybių daug* prisidėjo 
Ignas Kubiliūnas' su savo ko- 
miškofnis dainomis.

Aš iš savo pusės tariu vi
siems, ačiū už tas linksmybes.

Koresp. Jonas

Nuo Redakcijos: 'Atleiskite, 
kad pobūvio dalyvių pavar
džių nesųdėjome. Labai daug 
vietos užimtų. Nėra nei reika
lo visus panašių sueigų daly
vius paminėti.

Prašome dažniau 
žinučių iš Ru.mfordo 
kės. i

parašyti 
apylių-

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

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 
MAYNARD, MASS'. 

t

Graži liaudies dainų programa:
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

, ir amerikoniškus- muzikos kavalkus, tinkamus senimui
ir jaunimui. , ’

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

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. ' ę

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS



I TARP LIETUVIŲ
Jurginiai ruošiasi 

didžiuliam piknikui

Švento Jurgio Draugija 
ruošia 71 metinį pikniką šeš
tadienį, birželio 23, Dexter 
Parke, 74-11 Jamaica Avė., 
Wood haven e. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Bilietas 75 c. J. Pa- 
vidžio orkestras gros šokiams. 

, šis metinis piknikas bus 71- 
mas. Tai parodo, kaip seniai 
ši draugija gyvuoja tarp lie
tuvių. Tikimasi, kad šios drau
gijos nariai ir prieteliai susi
rinks gražiai laiką praleisti.

į

Birželio pabaigoje Dariaus- 
Girėno Paminklo Komitetas 
aplankys Parkų Departmentą 
ir turės pasitarimą su parkų 
Departmento galva Moses dėl 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo.

Butų smagu girdėti, kad šis 
klausimas kaip nors butų už
baigtas ir tiems 
tinkamas 
tas.

didvyriams
paminklas pastaty-

girdėti, kad brook-Smagu 
lyniečiai ruošiasi su busu vyk
ti į didįjį Bostono apylinkės 
Laisyes pikniką liepos 1 d. 
Nemažai norinčių keliauti jau 
užsiregistravo.

* Brooklyniečiai ir visa plati 
apylinkė taipgi ruošiasi daly
vauti brooklyniečių Laisvės 
piknike liepos 7 d., Dexter 
Parke.

Varpo kepykla, 36-40 Stagg 
Williamsburge, praplečia 
biznį, šeštadieniais turi 
skyrių Middle Island, 
Tos apylinkės lietuviai 

užsisakyti duonos ir kitų

St., 
savo 
savo

gali
Varpo kepyklos produktų te- 
lefonuojant Yaphank 3218.

Liberty Auditorijoje
Liėtuviai bolina antradieniais 

ir penktadieniais
Pereitą antradienį 14 lietu

vių bolininkų ' rito boleS. šio 
pėnktadienio vakare taipgi 
nemaža lietuvių bolhiinku 
HP! susirinks.
’ Šutų gerai, kad tie, kurie 
myli boltnti, ateitų ir prisidė
tų prie lietuvių bolininkų. Bo- 
linimas prasideda 8 vai. vaka
re.

Aido Choro pamokos 
šį penktadienį

Aido Choras dabar 
kiai ruošiasi prie 
Laisvės pikniko, 
šeštadienį, liepos
Parke. Todėl choras laiko pa
mokas reguliariai.

Svarbu 
susirinkti 
vakare.

smar? 
dienraščio 

kuris įvyks 
7, Dexter

visiems choristams 
laiku kaip 8 vai.

Lietuvių atstovų išleistuvės 
sekmadienį

Kaip žinote, trys jaunuo
liai jau išrinkti vykti į Taikos 
Ęongresą Chicagon. Jie ruo
šiasi kelionėn.

Mes’turime juos gražiai iš
leisti.. Todėl tam tikslui yra 
rengiama išvyka sekmadienį, 
birželio 24, Liberty Auditori
joje. Pradžia 5 vai. po pietų.

Komisija ruošias atsilankiu 
sius gražiai pavąišinti ir kvie
čia visus taikos mylėtojus da
lyvauti. Rep.

/

»

I

NewYbilo^^^2iniQS
Mirė penkių vaiky motina, keturis kartus 

grąžinta namo iš ligoninės
Olga ^llegria, 37 metų am

žiaus, penkių vaikų motina, 
pirmadienį buvo palaidota 
Kalvarijos kapinėse. Medika- 
lis ekzaminierius pripažino, 
kad ji mirė nuo smegenų plė
vių uždegimo.

Portorikiečiai Allogriai gy
vena 307 W. 69 St., New Yor
ke. Jos vyras Alfonsas, kuris 
šiuo metu yra bedarbis, ketu
ris kartus buvo pasiuntęs savo 
žmoną į Roosevelt Hospital 
ir kiekvieną kartą ji buvo grą
žinta namo, ligoninėn nepri
imta. nepaisant to, kad ji 
sunkiai sirgo. Ligoninės direk
torius dabar aiškinasi,. jog Ii-

goninės daktarai, pripažinę, 
kad ji serganti influenza ir 
galinti namuose gydytis.

Birželio 14 d. naktį ji buvo 
vėl namo ligoninės ambulansu 
parvežta ir vietoje apalpo. 
Tada buvo reikalauta ją grą
žinti ligoninėn, bet ambulan- 
so vairuotojas pareiškė, kad 
jis negali atgal vesti ir grįžo 
ligoninėn palikęs apalpusią 
moterį. Ant rytojaus, birželio 
15, kaip 8:25 ryto ji mirė.

i
Olga lAllcgria paliko nuliū

dimo savo vyrą ir penkis vai
kus nuo vienų metų amžiaus 
iki 12.

Kas nori važiuoti į Bostono apylinkės didįjį
T

Laisvės pikniką liepos 1?
Tarp brooklyniečių kilo en

tuziazmas samdytis busą ir 
vykti į didįjį Laisvės pikniką, 
Maynard, Mass., liepos I d. 
Puiki iniciatyva!

Suskubus dar būtų galima 
sudaryti busą, bet tai rėkia 
labai greit tuomi rūpintis.

Prašome norinčius važiuoti 
tuojau- telefonuoti į Laisvės

raštinę ir užsisakyti buse vie
tą. Kelionė į abi puses $6.50, 
Šis reikalas turi būti atliktas 
į dvi dienas. Tuojau imk tele
fono ragelį ir šauk Laisvę: 
Virginia 9-1827. Pasakykite, 
keli važiuojate, paduokite 
vardus ir iš anksto pristatyki
te mokestį, nes iš anksto tu
rėsime užmokėti už busą.

Laisvės Administracija

Lenkiškas princas negali prieiti nei prie 
savo vaiky, nei prie $50,000,000

♦

Alexander Ilohenlohe - In
gelfingen, kuris skaitosi len
kišku princui, teisme reikala
vo teisių su savo dviem vai
kais pasimatyti. Jis skundėsi, 
kad Catherine 9 metų ir 
Christian 6 metų neprileidžia- 
mi pasimatyti. Jų motina ne
leidžianti.

Taipgi jis teisme nurodė, 
jog tų dviejų vaikų fonde yra 
padėta 50 milionų dolerių, iš 
kurių jis negauna nei sudilu
sio peno. Todėl reikalavo tei
sėjo, kad jis palengvintų jam 
prieiti prie vaikų ir, supranta-

ma, prie milionų dolėrių.
Mrs. Peggy Downey, kuri 

su princu persiskyrė 1949 me
tų gruodžio 12 d. ir dabar ve,- 
dusi su dainininkų Morton 
Downey, tvirtino, kad princas 
nebuvęs jai ištikimas vyras, 
su kita moteria turėdavęs rei
kalų ir kad jis prie vaikų ne
sąs tinkamas. Be to, jis dabar 
svarbiausia ko norįs, tai pini
gų, o ne vaikų.

Perklausinėjęs ir išklausęs 
abiejų pusių nusiskundimus, 
teisėjas Hammer pasiliko tei
sę išnešti savo nuosprendį.

Sfl lokalui. Socialistiniai 
madariai negarbingai 
nepaisant to, kad jie

rak^o ’Mokytojai pikietuoja mokyk- 
ėjo vi- lu tarybos raštinę

rinki- '

LDS kuopa turės 
laivu pasivažinėjimą

SVEČIAI IŠ
WORCESTERIO

mus.
Vėliau bus parašyta dau 

giau apie tuos rinkimus. It

Senas kriaučius

Miestas neduosiąs 40 vai 
darbo savaitės

Malioriai reikalauja A. T. 
persvarstyti

New Yorko Transportacijos 
Taryba pasakė majoro pas
kirtai faktų suradimo komisi
jai, kad nebusią galima su
teikti trąnsportacijos darbi
ninkams 40 valandų savaitės 
be algų numušimo. Dabar jie 
dirba 48 valandas.

CIO Transportacijos Darbi
ninkų Unija Reikalauja 40 va
landų darbo savaitės be algų 
numlišimo. Unija ruošėsi skel
bti streiką liepos 1, jeigu ne
bus patenkinti unijos reikalavi
mai. Bet, kai buvo majoro 
paskirta faktų suradimo ko
misija, tai unijos prezidentas 
Quill atidėjo streiko šaukimą, 
iki vipi faktai bus surasti ir 
ištirti. ’ / ' i ■

AFL maliorių unijos loka- 
las 905 . priėmė . rezoliuciją, 
kurioje jie reikalauja per
svarstyti Aukščiausiojo Teis
mo nuosprendį prieš komunis
tus. •

Malioriai užgiria - teisėjų 
Douglas ir Black pareiškimus, 
kuriuose nurodyta, kad teisė
jų daugumoj nuosprendis yra 
priešingas J'. V. Konstitucijai.

Ką $5 padarė?

LDS jaunuolių kuopa ruo
šia “Boat Ride” sekmadienį, 
birželio 24. Bilietas $2. Vai
kams pusė bilieto. Važiuojan
tiems reikia susirinkti kaip 8 
vai. ryto prie Hudson River 
Day Line Pier, West 42 St., 
New Yorke.

Bilietus ir rezervacijas gali
ma gauti 
Bell
vai. Vakare. Kad ir 
jaunimo kuopos, gali 
važiuoti. Galite, vestis 
savo užkandžius.

pašaukiant Ruht 
IIYacinth .3-0475 po 6 

ne narys 
kartu 
kartu

Slavy piknikas už 
Taikos Sutartį

Pereitą sekmadienį įvykęs.
Slavų Dienos piknikas Wood- 

1 side, L. L, sveikino Taikos 
Kongreso šaukimą, reikalavo 
baigti karą Korėjoje; pasisa
kė už didžiųjų valstybių susi
tarimą. •
■ Piknike dalyvavo virš tūks
tantis taikos šalininkų. Buvo 

kalbėtojų, 
profesorius 

Rep.

Trečiadienio popietį, pro
ga lankymosi pas giminai
čius New Jersey valstijoj, 
Kultūrinį Centrą ir Lais
ves spaustuvę aplankė wor- 
cesterietis Vincas 
tis su žmona ir 
sūnum Vincuku.

Worceste r 1 e č i 
dar susipažinti 
Yorko pajūriais — 
Islandu, Riis Parku, 
aways—ir kai ką aplankyti 
Long Islande.

Neseniai dar buvęs ma
žas vaikutis, Vincukas jau 

i išaugęs didesnis už tėvus. 
1 Jis vis siekiasi aukštyn me
no srityj'. Nemokykliniu 
(vasaros) sezonu jis dirba 
tūlame Worcester!o banke.

Geros kloties! S. V.

Raudonojo Kryžiaus 
konvencija

Motiejai-

a i 
su

nųmo
New

Coney

Buivydiniai socialistai 
prakišo kriaučių rinkimus

Na c i on aie Raudonojo Kry
žiaus konvencija ivvko birže-
lio 18, 19 ir 20, 71 Regiment 
Armory, Manhattane. Apie 
5,000 delegatų dalyvavo.

Brooklyno Raudonojo Kry
žiaus skyriai buvo pasiuntę 
300 atstovų.

Paskelbta 15 Korėjoje 
žuvusiu kareiviu >

Apsigynimo Departmcntas 
pirmadienį paskelbė vardus 
15-kos B’klyno ir Queens ka
reivių, Korėjoje žuvusiųjų.

S k e Ibi aJn a. j o g 11 \v s 
užmušti, o 12 mirė nuo 
du.

buvo

keletas įžymių 
tarp kurių buvo 
John Maršalka.

Gembleris Kelley nuteistas 
• dviem metam kalėjimo

Trečiadienio vakare, birže
lio 20 d., įvykęs lietuvių kriau
čių 54 skyriaus susirinkimas 
didele dauguma balsų pasisa
kė prieš buivydinius socialis
tus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažai naudotas “Štri

chus" dėl namų • maliavojimo iš lau
ko, 20X12 pūdų, parsiduoda labai 
pigiai. Matykite: A. A.‘Pilibailis, 
557 Dorchester Ave., So. Poston, 
Mass. Galite matyti nuo 6 a. m. iki 
9 p. m., Tel.: So. Boston 8-4178.

Jerry J. Kelley, 44 metų 
amžiaus, gavo du metus kalė
jimo ir turės $9,000 mokėti 
pabaudos.

Jis apkaltintas kaip gemb- 
leris, kuris savo bizniu pada
rydavo metinių jeigu iki pen
kių .milionų dolerių. Tai di
džiausias šių laikų gembleris 
(bookie),.'* ' , ; ,

Delegato ir sekretoriaus 
rinkimų pasekmes buvo seka
mos: jaunuolis Vytautas Ubą-j 
revičius delegato 'vietai gavo 
313 balsų, o Pranas Vaitukai
tis tik 169 balsus; sekreto
riaus vietai Teodoras Yęgella'' 
gavo 303, o Kazys Vasiliaus
kas tik 158.

Pasirodo, kad didelė daugu
ma lietuvių kriaučių pasi
rinko jaunuolius ir ne triukš
madarius vadovauti lietuvių

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

71-MAS ■ 71-MAS

METINIS PIKNIKAS
Rengiamas 

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

Šeštadienį, Birželio 23, 1951 
DEXTER PARK 

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
šokiams gros

J. PAVIDIS IR .10 ORKESTRAS
2 vai/popiet BILIETAS 75 CENTAI

\

Iš Williamsburgo važiuoti Broadway Jamaica trauki-
Pradžia

Kelrodis:
niu ir išlipti Elderts Lane stoty. Automobiliais važiuokite Bush
wick Avenue ir Jamaica Avenue ir čia sukite i kairę. Pavažia
vę Jamaica Avenue, privažiuosite Dexter Parką.

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabai’ vadinasi Varpo kepykla)

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

(ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Ketvirtadieni, birželio! 21, 
mokytojai po mokyklų ulva- 
rvmo susirinko prie EoahJ of 
Education, 110 Livingston‘St., 

j Brooklyne, ir pikietavo. Jie 
į nusitarė ir ateityje pikietuo- 
ti, jeigu jų reikalavimas nebus 
patenkintas. *

Mokytojų Unija reikalauja 
mokytojams pakelti algas ir 
suteikti palankesnes darbo są
lygas.

v

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
parke. Winter Si. ir Keswick Rd., 
sekmadieni, birželio (June) 24 d., 

11 vai. po pietų, rengia LDS 67 kp., 
j kviečiame visus dalyvauti šiame 
pikniko bus muzikalu programa, 
skanūs valgiai ir gėrimai. Jojimas 
veltui, nariai turi būtinai dalyvauti. 
— Rengimo .Komisija. (121-2)

Grupė 
"Tetos 

lengvai

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro teatrališka 

nusitarė mokytis komediją 
Turtai." Ši komedija yra 
suvaidinama, turinys yra gana įs
pūdingas, imi as iš Amerikos gyveni
mo, vyraujančio literatūroje ir fil- 
mose. Jos sociąlis turinys 
kaip klastos eina už lurtą 
perteklingą gyvenimą, 
dalyvauja 8 asmenys,
valstija laukite tos puikios ’kome
dijos. Ji yra labai juokinga. — F. 
J. Repšys. (121-2)

iškelia 
ir už 

Vaidinime

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 . So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street 
st.

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

Receptų Specialistai;
MAX PEIST, Ph. G., 

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

s-

3

1

i

i

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS' 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINTUS

TONY’S

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Stre^f
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
I’enktjMllenlals uždaryta

i 
j

8

C

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO >

BAR & GRILL 5
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

1

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.) 
Frank Klaston, Great Neck, N. Y. ... 
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y. . 
A. Bečienė, Great Neck, N. Y. .. 
Paul Bechis, Great Neck, N. Y. .... 
Ig. Bechis, Union, N. J. ............ 
Joe Stančius, Easton, Pa......................
A. Simukaitis, Great Neck, N. Y. ... 
T» Vezdžiūniene, Great Neck, N. Y. : 
M. Adomaitis, Great Neck, N. Y. ... 
J. AHechunas, New Haven, Conn. ...

Didelis ačiū už aukas! Prašome visus ir visas at
sinaujinti Laisvę, kurių prenumerata pasibaigė, ir pa
gal išgalę paaukoti į Jubiliejinį Fondą! 1

Laisves Administracija.

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00 
... 5.00 
... 5.00, 
... 2.00 ‘
... 2.00
.., 1.00
.. 1.00 

... 1.00

Kuomet James Savage eida
vo į darbą, tai jo.ž.monutė įdė
davo jam užkandžių ir 20 
centų spendinimo pinigų. Tai 
būdavo daroma kiekvieną dir
bamą dieną.

O kai Savage pareidavo na
mo su $37 čekiu, tai jis padė
davo ant to čekio savo vardą 
ir jį žmonelei atiduodavo. Iri 
viskas būdavo geriausia. Jo
kių nesmagumų neįvykdavo.

Bet vieną šeštadienį jo pa
čiutė Mildred sako savo vy
rukui : Aš su drauge važiuo
siu į Coney Islandą, o tau še 
$5, tai gali pabaliavoti.

V.ąkare sugrįžusi jo pačiu? 
kė, dar vis laukia savo vyre- I
lio. Jis pareina linksmas, žo
dis, -po žodžio ir muštynės? 
Mildred apsiskundžia teismui 
už jos sumušimą.

. Matote, jeigu ne ta penki
nė, namuose būtų1 ramybė.

Tik kepėjai težino 
sekretu Varpo pro
duktų gerumo.

Kepa visokių rftšių d u ortą, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie k(*pa keliolikos rūšių.
Vedybom ir parėm keksų ekspertai

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas; EVergreen 4-8174

t

SKELBKITĖS LAISVĖJE
*

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokia duona, bet ir Tortus Keksus, 
Piragus ir Piragaičius. 

, i

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET
Silver Bejl Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is- 

. lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta,— Middle 
Island, L. L, arti 25 kelio.

z Tel. Yaphank'3218 ar 3202.
''^fRBELL BAKING C0<

O OPYN N V

Varpo kepykla greitu laiku atidarys - savo skyrių 
Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti’Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu jarba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box t44, Middle Island, L. I.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

9

I

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas "
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisve (Liberty)*Penktad., Birželio-June 22, 1951




