
Swiagiau!
{sakė “užsidaryti armoniką.”
Liūdi kryžiokai.
AprC vieną trockistą.
Vidurrytuose.

Rašo R. MIZARA

Viltys, jog karas Korėjoje 
neužilgo bus baigtas, apima 
vis daugiau ir daugiau pasau
lio žmonių, kuriems taika yra 
miela.

Tai reiškia, kad Amerikos 
žmonių taikai ginti kongre
sas, kuris prasidės birželio 29 
d. Čikagoje, bus ūpingesnis, 
entuziastiškesnis.

Tai reikš, kad ir dienraš
čio Laisvės piknikas, įvyksiąs 
liepos 1 dieną Ararato parke, 
Maynard, Mass., bus links
mesnis ir smagesnis.

—o—
Pietinės Korėjos Syngman 

. Rhee, liaudies ir taikos prie
šas, pastaruoju metu labai 
smarkavo prieš tuos, kurie 
kalba apie taiką Korėjoje.

)1 to, kai Malikas pasiūlė 
taikytis, Syngman Rhee net 
keletą kartų vapčiojo už ka
ro tesimą.

Tuomet Washingtonas įsa
kė generolui Ridgway nulėk
ti į Korėją ir uždaryti tam 
“smarkuoliui” burną.

Generolas Ridgway, kaip 
rašo Niujorko Times kores
pondentas, nulėkė iš Tokio Į 
Korėją ir pasakė Syngmanui:

— Susičiaupk ir tylėk’...
—o—

Nepatinka kalbos apie tai
ką Čikagos marijonų zokonui. 
Jo laikraštis smerkia Maliko 
siūlymą: Draugas reikalauja 
tęsti karą:

“Visa Korėja turi būti ap
valyta nuo komunistų. Kitaip 
ten nebus nei taikos nei gero
vės,” rašo marijonai.

Nepatinka kalbos apie tai
ką if pranciškonų zokonui.

Nepatinka tai visiems lietu
viškiems kryžiokams.

Het žmonėms patinka ir 
žmonės laukia taikos Korėjo
je su didžiausiu įsitikinimu, 
kad ji bus pasiekta.

—o—
James Krutcher yra pasau

linio karo veteranas, gyvenąs 
Newarke, N. J.; mūšiuose Ita
lijoje jis neteko abiejų kojų.

Kadaise, 1948 metais, Kru
tcher, buvo pašalintas iš val
dinės vietos, kurioje jis dirbo 
raštinės tarnautoju.

Jis kreipėsi į teismą, bet 
federalinis teisėjas Edward 
M. Curran pasakė: Veteranų 
administracija teisingai pasi
elgė, pašalindama Krutcherį 
iš darbo.

Krutcheris sakosi esąs troc- 
, kistas ir “ištikimas pilietis,” 
nes jis priešinasi komunizmu?.

Bet tai nieko nereiškia 
tiems, kurie yra apjakinti raur 
donbaubizmo dujomis.

-o—
į ^zAiuo metu visų akys kryps

ta link Irano.
Kiekvienas, galvojąs žmo

gus, klausiasi: Argi britų ^al- 
džia bus tiek akla, kad ji 
bandys pradėti Irane viešpa
tauti, kaip ji nori?

Nejaugi britų imperialistai 
nieko nepamiršo ir nieko neiš
moko

Tikėkime, kad Londonas 
susivaldys.

—o—
Tolydžio komercinėje spau

doje telpa didžiulis skelbimas, 
reikalaująs, kad Amerika ge
riau pažintų Vidurrytinių val
stybių žmones.

Susiorganizavo specialus 
komitetas, su Dorothy Thomp
son priešakyje, reikalaująs, 
kad vidurrytinių valstybių

- žmonės geriau pažintų Ameri- 
ką, o Amerika — juos.

L Girdi, ten šiuo metu gyvena 
pĮpO,$)0,000 islamiečių, Maho- 
I meto pasekėjų, ir apie 7,000,- 
Ą OOCįkitokių tikybų žmonių — 

{ žydų ir krikščionių.
A Bet ten jau įsigalėjo komu? 

narnas, rašo Miss Thompson.
O kur komunizmo idėjos 

šiandien nevyrauja ?
BMEclv • A • *
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Gromyko aiškino Amerikos 
ambasadoriui pašildymą 
del pertaikos Korėjoje
Sakė, kariaujančių komandieriai 
turėtų tartis dėl paliaubų

Maskva. — Andrius Gro
myko, Sovietų užsienio rei
kalų ministro pavaduoto
jas, plačiau paaiškino ame
rikiniam ambasadoriui Ala
nui Kirkui pasiūlymą dėl 
mūšių sustabdymo Korėjo
je. Tai pasiūlymas, kurį 
pereitą šeštadiėnį New 
Yorke davė Jokūbas Mali
kas, Sovietų atstovas Jung
tinėse Tautose.

Amerikos ambasadoriaus 
pranešimas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų ambasadorius A- 
lan Kirk atsiuntė iš Mask
vos pranešimą savo val
džiai, kaip Andrius Gromy-

Prokuroras žada tuoj 
įkalini 11 komunistų
New York. — Vietinis 

Jungtinių Valstijų proku
roras* Irving Saypol prieši
nasi komunistų advokatų 
prašymui federaliame ap
skrities teisme, kad atidėtų 
bausme vienuolikai Komu
nistų Partijos vadovų.

Saypol užreiškė. kad jis 
sumes juos kalėjiman šį 
penktadieni ir šeštadieni, 
pagal Aukščiausio Jungti
nių Valstijų Teismo spren
dimą.

Aukščiausias Teismas 
birželio 4 d. užgyrė baus
mes, kurias tiems komunis
tams skyrė federalis ap
skrities teismas New Yor
ke 1949 metais. 10 jų buvo 
nuteista po 5 metus kalėti 
ir vienas trejiems metams. 
Be to, uždėta po $10,000 pi
niginės baudos kiekvienam.

Jie nuteisti už vadinamą 
“sąmokslą skelbt, kad rei
kėsią nuversti Amerikos 
valdžią per prievartą.”

Vengrų arkivyskupas 
nuteistas 15 m. kalėti

Budapest, Vengrija.^— 
Vengrų teismas surado 
kaltu arkivyskupą Josefą 
Groesz ir priteisė jam 15 
metų kalėjimo, kaip tėvy
nės išdavikui.

Teisme arkivyskupas pri
sipažino, kad šnipinėjo A- 
merikai ir planavo nuvers
ti demokratinę Vengrijos 
valdžią su ginklų pagalba iš 
Jungtinių Valstijų. Jis taip
gi pasisakė varęs priešval- 
diškus šmugelius.

Kartu su arkivyskupu 
nuteista kalėjiman astuoni 
jo bendradarbiaif kurie 
taip pat prisipažino kaltais.

London. — Anglija grasi
na atšaukti visus savo alie
jinius inžinierius - mecha
nikus iš Irano, jeigu jis 
ųaudos griežtus savo įsta
tymus prieš sabotažninkus.
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ko paaiškino jam sovietinį 
siūlymą dėl pertaikos Ko
rėjoje.

Kirk pranešė, kad Sovie
tų užsienio ministro pava
duotojas Gromyko jam sa
kė:

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų ir amerikonų koman
dieriai turėtų tarp savęs 
tartis apie mūšių sustab
dymą. Politiniai klausi
mai tuo tarpu privalo būti 
atidėti.

Amerikonai ir Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai turėtų 
pasitraukti nuo 38-tos pa
ralelės, vieni i pietus nuo 
jos, o kiti i šiaurę.

Apie tokį mūšių sustab
dymą ir pasitraukimą taip
pat galėtų tartis diploma
tai tų šalių, kurios daly
vauja šiame kare.

Gromyko visai neminėjo 
Kinijos, nes ji oficialiai ne
dalyvauja korėjiniame ka
re, nors savanoriai kinai 
padeda šiauriniams Korė
jos liaudininkams.

Ambasadoriaus K i r k o 
pranešimas iš Maskvos dar 
viešai nepaskelbtas; taigi 
čia dar .tik aplamai pa
duodama Gromyko paaiški
nimų turinys.

Washingtono politikai su
pranta, jog Sovietų Sąjun
ga pasilaiko .teisę toliau
reikalauti priimt Kinijos
Liaudies Respublika į 
Jungtines Tautas ir pripa
žint jai Formozą, bet šie 
reikalavimai būtų statomi 
tik po sutarties dėl mūšių 
sustabdymo Korėjoje.

Kariniai vakarų 
Vokietijos planai

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Konradas Adenauer pasky
rė komisiją iš šešių “žino
vų,” kad ištirtų, kaip va
karinė Vokietija galėtų su
daryti tokius karinius są
ryšius: . ; i ,

Įstoti į Atlanto santarvę 
lygiomis teisėmis .su Ame
rika, Anglija ir kitais At
lanto kraštais;

Padaryti sutartį tiktai su 
Jungt. Valstijomis, Anglija
ir Franci ja, arba

Sueiti Į karinį sąryšį su 
Turkija, Jugoslavija ir 
Graikija.

Kiekviena tokių vakari
nės Vokietijos sutarčių bū
tų nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą.

New York. — Miesto val
džia perspėja prieš apga- 
vingus biznierius. Jie gar
sinasi, kad “baisiai nupigi
nę” televizijos imtuvus ir 
įvairius ėlektriniūs prietai
sus. O kai žmogus ateina
pirkti, jie sako, “jau išpar- 
davėme, dabar to neturime, 
bet štai pirk kitką.”

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $8,475;
DAR REIKIA .$1,525

Ir mažos lietuvių kolonijos neatsilieka nuo didesnių.
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(Tąsa šeštame pusi.)

Italijos komunistai senatoriai 
smerkia valdžių kaip karo įnagį

Roma. — Komunistai Ita
lijos senatoriai sukėlė aš
trius protestus, kad prem
jero de Gasperio valdžia 
tapo kariniu magiu Ameri
kos ir kitų Atlanto kraštų 
prieš . Soviettf Sąjungą.

Italijos' valdžia leido 
įsteigti Neapolyje centrą 
anglų - amerikonų koman
dos pietinei Europai.

Livorno (Leghorn) uos
tamiestis paverčiamas at
virais Atlanto kraštų va®£

Vėliausios’ Žinios
Korėja. — Šiauriniai Ko

rėjos liaudininkai ir kinai 
vis stiprina savo jėgas 
prieš amerikonus. Viduri
niame fronte jie ypač 
smarkiai atakavo. Prane
šama, jog amerikonai šia
me fronte atmušė atakas, o 
rytiniame fronte pasivarė 
vieną iki trijų mylių pir
myn į šiaurę nuo Indže ir 
Janggu. • ,

.Pyongyang. — šiaurinės 
Korėjos liaudininkų radi
jas sakė, kad jie ir kinai 
savanoriai “nušlavė du ba
talionus” amerikonų talki
ninkų, pagrobė 1,600 ame
rikinių šautuvų, 25 patran
kas ir 47 kulkosvaidžius.

------ (i-----------

Washington. — Tyrinė
jančiam Senato komitetui 
buvo liudijama, kad depor

Malik reikalauja įleisti 
Amerikon taikos atstovus

United Nations, N. Y.— 
Sovietų atstovas Jokūbas 
Malikas, Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas šiam mėnesiui, vėl 
reikalavo, kad Amerika 
leistų atvykti dviem an
glam, delegatam Pasauli
nės Taikos Tarybos.

* Malikas birželio 20 d. bu
vo pranešęs, kad sutinka 
pasikalbėti su tais taikos 
pasiuntiniais. Bet Wash
ingtono valdžia’ atsisakė

tais, per kuriuos būtų įga
benami amerikiniai ginklai 
ir amunicija.

Amerikonai taip pat nau
dotų Livorną kaip ištrūki
mo uostą, jeigu per grę- 
siaritį naują pasaulinį karą 
Sovietai užimtu visa vaka
rų Europą.

Livorno darbininkai todėl 
ruošiasi visuotinam protes
to streikui.

. Livorno miesto valdyba 
-y ra; komunistų > rankose.

tuotas Italijon gengsterių 
bosas Lucky Luciano iš, ten 
vadovauja pavojingų nar
kotinių svaigalų bizniui A- 
merikoje.

Luciano agentai vis pla
čiau varo narkotinių nuo
dų šmugelį Amerikoje tarp 
mokyklinių vaikų, muzi
kantų ir kitų.

Skaičiuojama, kad dabar 
bent 150 tūkstančių ameri
kiečių vartoja tuos “sma
gumo” nuodus, o kai pri
trūksta tam pinigų, tai va
gia, plėšia, dažnai dėl to ir 
žudydami žmones.

San Juan, Porto Riko. — 
Prasideda teismas prieš 
tautinį portorikiečių vadą 
Pedro Al. Camposą, kuris 
kaltinamas, kad bandęs nu
versti valdžią.

Gresia inainierii! streikas 
vakarinėje Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
350,000 vakarinės Vokieti
jos angliakasių grasina su
streikuoti liepos 1 d., jeigu 
nebus'jiems pakelta alga 14 
procentų.

Gatavos anglies tik vie
nai savaitei užtektų fabri
kam vakarinėje Vokietijo
je.L 
juos įsileisti.

Malikas dėl to pasiuntė 
Wasbingtonui naują pro
testą.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Iranas atsiuntė kariuomenę
į uostą, kuriam grąsina 
Anglijos karo laivas
Irano valdžia pasižada kovoti 
prieš karinį anglų įsiveržimą

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia atsiuntė savo ka
riuomene į Abadan uosta
miestį, didžiausią aliejaus - 
žibalo pramonės centrą.

Atplaukė Anglijos karo 
laivas Mauritius į artimus 
Abadanui vandenis. Angli
ja pasakoja, kad laivo jū
reiviai bei kareiviai turės 
apsaugoti anglų “gyvybę.”

Irano valdžia pareiškė, 
iog niekas negrasina gyvy
bei 2,500 anglų, aliejaus 
pramonės inžinierių bei 
mechaniku. Kartu Iranas 
įspėjo, kad priešinsis už
puolimui iš Anglijos pusės.

Anglijos ambasadorius 
Shepherd skundėsi, kad 
iraniečiai sustabdė gazoli
no plaukimą per sieną į 
Basra, Irake. Tas gazoli
nas * reikalingas didžiajai 
karinei anglų orlaivių sto
vyklai arti Bąsros.

Irano kariuomenė su pri
taisytais prie šautuvų dur
tuvais sergėja Abadano 
prieplauką, kur stovi anglų 
laivai, prikrauti iraniško 
aliejaus. Iranas sako, tas 
aliejus jam apriki aušo. An
glai atsisako-.tetai pripa
žinti. •'

Amerika daro • spaudimą 
Tranui

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson apgailestavo, kad 
Iranas urmu perėmė anglų 
žibalo pramonę į savo ran
kas. Bet Achesonas sakė, 
Jungtinės Valstijos “nepla-

Vokiečiai fabrikantai 
nepasitenkinę Amerika

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos fabrikan
tai kritikuoja Amerika, kad 
ji tarnauja Anglijos fabri
kams, o slopina vokiečių 
pramonę.

Jie reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos duotų vaka
rinei Vokietijai pinigų nau
jiem fabrikam statyti ir vi
saip ją Stiprinti kaip “tvir- 
tovišką sieną” prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kainos 9 procentais 
pakilo per metus

Washington: — Valdinis 
darbo biuras skelbia, kad 
nuo pernykščio pavasario 
iki šiol kainos pakilo apie 
9 procentais.

Bet maisto produktai da
bar 127 procentais bran
gesni, negu 1939 metais. 
Vartotojas šiandien turi 
mokėti $2.27 už tiek pat 
valgių, kuriuos 1939 me
tais gaudavo už vieną do
lerį.

ORAS.—•Dalinai apsiniau
kę ir netaip šutnu.
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nuoja” su ginklais įsikišti į 
Iraną.

Associated Press prane
ša, kad Achesonas “karš
tai” atsišaukė į Iraną, ra
gindamas tartis su Angli
ja, kad anglai .ir toliau ga
lėtų naudoti Irano aliejaus 
versmes.

Slapti anglų planai
London.—Anglijos prem

jeras Clement Attlee slap
tai tarėsi su Win stonu 
Churchillu, konservatų (at
žagareivių) vadu, ką dary
ti, kad anglai galėtų sava’ 
rankose išlaikyt aliejaus 
pramonę Irane. • • y

.. - -.. - - i

Atsidaro didis taikos 
Kongresas Chicago j
Chicago. — Šį penktadie

ni prasideda Amerikiečių 
Liaudies Kongresas dėl 
Taikos. Apie 5,000 delega
tų iš puirių valstijų.renka
si į didžiąją Coliseum salę. 
Kongresas tęsis tris dienas 
ir ’ užsibaigs sekmadienio 
vakare, liepos 1 d.

Greta Taikos Kongreso 
yra įrengta ' šauni dailės 
veikalų t ir gražių rankdar
biu paroda. ’ ; /

-Pamatinis kongreso obal- 
sis yra: — Sustabdyti Ko
rėjoj skerdynę ir per ra
mias derybas išspręsti gin
čijamus klausimus tarp di
džiųjų valstybių. • *

Kongresan suvažiavo de
legatai darbo unijų, farme- 
rių, profesionalų, dvasiš
kių, artistų ir kt. iš visų 
Amerikos kampų.

Trumanas gavo Irano 
premjero pareiškimą
Washington.—Irano prem

jeras Mossadegh atsiunti 
asmeninį savo pareiškimą 
prezidentui Trumanui kas 
liečia Anglijos ginčus su 
Iranu dėl žibalo - aliejaus 
pramonės.

Mossadegh sako:
Pati Anglija būtų kalta, 

jeigu sustotų aliejaus plau
kimas iš versmių ir jo ap
dirbimas Irane.

Irano valdžia neturi tiks
lo sulaikyti anglam aliejų. 
Jinai kviečia anglus techni
kus - mechanikus toliau ga- • 
minti aliejų, kaip ir iki šiol. 
Iranas siūlo jiem tokias 
pat algas, kokias jie gauda
vo, dirbdami aliejinei an
glų kompanijai, bet dabar 
jie būtų Irano valstybės 
samdomi darbininkai.

Washington, — Praneša
ma, kad Jungtinės .Valsti
jos pasirašys taikos su
tartį su Japonija rugsėjo 
mėnesį ir leis atkurti kari
nes japonų jėgas.
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ARKIVYSKUPAS GROESZ
DARO ATGAILĄ

;. VENGRIJOS arkivyskupo Josef Groesz ir jo talki
ninkų byla, tęsusis virš savaitę laiko Budapešte, pasi-

Kai skaitytojas šiuos žodžius skaitys, jau bus žinomas 
teismo sprendimas.

Kaip žinia, arkivyskupas Groesz teisme atvirai pri
sipažino prie visų jam primestų kaltinimų. Jis prisi-

Kas Ką Rašo ir Sako
BALTIJOS JŪRA 
APSAUGOTA|

Čikagos Sandara rašo:
Palyginus buvusią Hitlerio 

“Atlanto Sieną” su tomis tvir
tovėmis, kurias dabar įrengia 
Sovietai prie Baltijos jūros pa
krančių, tai pirmoji atrodytų 
kaipo vaikų žaislas. Jokia ki
ta jūra mūsų žemes kamuoly
je nėra taip apsaugota kaip 
Baltijos.

Na, ar tai negerai? Bal
tijos jūra apsaugota,—reiš
kia, Lietuva apsaugota. O 
jei ji (apsaugota, tai jos 
žmonės gali ramiai dirbti 
ir gerinti savo buitį.

konferencijoje, jauste buvo 
jaučiama, kaip visi tie Kolo
nų salės dalyviai vis labiau ir 
labiau suauga į vieną bendrą 
masę, suauga į vieną bendrą 
valią ir galingai sušunka: mes 
norime gyventi, mes norime 

įkurti! Šalin karą! Tegyvuoja 
taika!

Toliau:
Taikos sąjūdis, kaip tekan

čios saulės šviesa, kaip malo
niai kvepiančių gėlių kvapas, 
vis plečiasi ir persunkia dides
nius plotus, uždega skaitlin- 
gesnes žmonių minias. “Nebe- 
užtvenksite upių bėgimo... 
beputiklysite jūrų bangų 
mo...
na susirinkti i 
kaip to krašto 
susirinkti taika 
žmones, kada patys
karu. Tada taikos 
renkasi 
Berlyne ir rinksis kiekvienoje 
vietoje. Dorybe nugalės nedo
rybę. Taikos dvelkimas nuga
lės karo alsavimą ir pasaulyje 
įsiviešpataus taika. Tik reikia, 
kad taikos šalininkai darniau 
burtųsi į nesuardomą vienybę 
ir galinga valia smogtų į tą 
saujelę, kuri nori padegti tre
čiąjį pasaulinį karą.

Pilnai sutinkame su pre
latu Stankevičium: Dorybe 
nugalės nedorybę!

KAIMO MOKYTOJA
VILNIUS.—Mokykla bu-l ne33 pradinės moky- 

I vo skurdžioje, valstietiškoje klos, 6 septymetės, 3 yidu-

PRELATO STANKE
VIČIAUS ŽODIS

Labai pavėluotai mus 
siekė “Tėvynės Balsas,”

pažino, jog suokalbiavo dėl Vengrijos liaudies valdžios ėjęs šių metų balandžio 15 
nuvertimo; suokalbiavo su svetimomis valstybėmis .ir dieną Vilniuje.
pačiais vengrais, liaudies priešais. i .... ..... lr.

Greta arkivyskupo Groesz buvo teisiami ir kiti są- kevičiaus,— 
mokslininkai, tarp kurių buvo ir paulistų “zokono” na- kūpi jos, 
riai.

Vienas paulistas atvirai teisme pasisakė ne tik apie 
sąmokslus valdžiai nuversti, o ir apie savo asmeninį 
gyvenimą.

Jis pasakė, jog jų klioštoriuįe vyrauja Sodoma ir Go- 
mora: paulistai užsiimdinėja homoseksualizmu; jie ten 
gauną “ir moterų.”

Vienas teisiamasis paulistas prisipažino nužudęs virš;
30 žmonių, ištikimų liaudžiai.

Pats a.rkivyskupas Groesz prisipažino, kad jis, po to, da: 
kai kardinolas Mindszenty buvo uždarytas kalėjiman, tę
sė jo darbus,—žalingus kraštui ir jo žmonėms darbus.

•
ČIA MUMS NeRA svarbu, kokių bausmių susilauks 

teisiamieji; ne mūsų biznis į tai kištis, ne mūsų biznis
< savo nuomonę pareikšti, kokia bausmė jiems turėtų būti 

pritaikyta.
Įdomu pažymėti tai, jog arkivyskupas Groesz prašė 

teismo, kad ant jo susimylėtų, kad jo skaudžiai ne-
- baustų.

Einant Vengrijos įstatymais, bet kuris teisiamasis tu- 
.Lz-ri Teisę, prieš jį nusmerksiant, sakyti kalbą, kokią tik

jis. nori. Prokuratūra neturi teisės į tai kištis, teismas 
privalo teisiamajam tą teisę suteikti.

Na, ir arkivyskupas Groesz, ta teise pasinaudodamas, 
praėjusį antradienį, baigiantis teismo posėdžiui, pasa
kė kalbą.

Pasak Associated Press, jis, be kitko, sakė:
“Aš apgailestauju tai, ką nadariau. Aš buvau monar- 

. chistas ir dar vis juo tebesu. Bet aš, būdamas kalėjime, 
turėjau užtenkamai laiko pagalvoti ir pripažinti, jog 

?tai, ką aš padariau, buvo žalinga mano'idėjoms ir liau
džiai. Aš dar vis tebemanau, jog Vengrijos z žmonės 
pamirš tai, ką aš padariau, ir aš raginu kunigus ir visus 
tikinčiuosius katalikus nesekti mano pavyzdžiu. Malo
niai prašau teismo imti dėmesin mano prisipažinimą, 
kai darysite savo sprendimą.”

Jame telpa prelato. J. Stan- 
-Kauno arkivys- 

Kaišia dorių ir 
Vilkaviškio vyskupijų val- 

! dytojo — straipsnis taikos 
išlaikymo reikalu.

Prelatas Stankevičius — 
vienas iš žymiųjų Lietuvos 
katalikų dvasiškių, stojęs 
darban dėl taikos.

Prelatas Stankevičius sa
vo straipsnį šitaip prade-

Šiuo metu viso žemes rutu
lio gyventojai pradeda gyven
ti bendrais reikalais. Kai ge-( 

i ra, visiems gera; kai bloga, —| 
ki.....

ROOSEVELTIENĖS NUOMONE
NIEKS NEGALI primesti Eleanorai Rooseveltienei 

. komunizmo; ji yra komunizmo didelis priešas. Ne kar
tą tai ji pasakė savo kalbose ir savo kolumnoje, telpan
čioje įvairiuose laikraščiuose.

į Tačiau Mrs. Roosevelt aną dieną išstojo prieš aukš-
1 čiausiojo teismo daugumos sprendimą vienuolikos komu
nistų vadovų byloje; ji išstojo prieš Smitho įstatymo 
legalizavimą.

“Francūzijos komunistų partija buvo nelegalizuota 
< prieš 11-rąjį pasaulinį karą,” rašo Mrs. Roosevelt. “Vie- 

' ‘/nok, baigiantis karui, komunistai patapo tvirta pajėga 
dėl to, kad jie stovėjo su kitais francūzais, ginančiais 
laisvę.”

y ’ Tai įsidėmėtini žodžiai, — tai mintis, kurią mes daž-
* nai sakome: nelegalizavimas komunistų partijos jos ne- 
| sunaikins; kišimas į kalėjimus komunistų vadų neįka

lins komunistinių idėjų.
\ Vienintelė priemonė komunizmui' sulaikyti yra dar- 
’bo .žmonių būvio gerinimas, jiems rytojaus užtikrini

mas; skurdo patsalinimas.
Bet to kapitalizmas negali padaryti, kadangi kapita- 

L Ijstinėje> santvarkoje tai nėra galima pasiekti; kapita- 
Ustai to nedaleis.

•Negalėdami pašalinti krizės, kapitalistai siekiasi karo 
ir su jo pagalba mano krizę—nedarbą, skurdą, badą— 

. nustumti toliau. O kai tokiam žygiui žmonės bando pa-
• Stoti kelią, tuomet jie yra apšaukiami komunistais ir 

k kišami į kalėjimus.
L Bet ar ši priemonė dalykų padėtį pataisys?

ISį - Žinoma, ne! i
Suareštavimas, kalinimas darbininkų judėjimo vado- 

. .vų nesuteiks darbo žmonių masėms, gyvenančioms trū
kumuose, nei daugiau dūonos, nei geresnio, žmoniškes- 
lito buto. Atžagariai: darbo žmonių gyvenimas tik dar 

r vis labiau sunkės.
r .Na, ir kas tuomet? ' >

> ___ •____

nc- 
oši- 

Taikos šalininkai megi- 
glijoje. Bet 
valdovai leis 
alsuojančius 

aistroj a 
šalininkai 

Varšuvoje, renkasi

TEN, KUR VYRAUJA
SKURDAS

V. Andrulis Vilnyj rašo:
Irano žmonių vargai yra di-

oirkioje kaimo pakraštyje. 
Mažyčiai langeliai beveik 
nepraleisdavo šviesos.
buvo taip žemai, jog kai 
mokytoja atsistodavo, tai ji 
pro juos tematydavo tik ga
baliuką užsnigto kelio. Pir
kioje, po tris vaikus kiek
viename suole, sėdėjo ber
niukai ir mergaitės, ku
riuos reikėjo išmokyti skai
tyti, rašyti, skaičiuoti.

Mokytoja buvo jauna. Ji 
dar tik pradėjo gyvenimą 
ir taip jai norėjosi, kad 
jis nepraeitų veltui, be
prasmiškoje kovoje už duo
nos kąsnį, kaip praėjo, ne
palikęs pėdsako, josios tė
vų, nežinojusių laimės, gy
nimas.

Veronika Vilkienė įdė
miai įsižiūrėdavo į vals
tiečiu vaiku veidus. Ar 
daug iš šių penkiasdešimt 
berniukų ir mergaičių ga
lės mokytis toje mokykloje 
visus ketverius metus? 
Kiek tokių laimingųjų bus

Jie

rinės mokyklos, žemės ūkio 
mechanizavimo m o k y k Ja, 
dvimetė „ kolūkinių 
mokykla/. Rajone 
keturgubai daugiau 
leivių, negu jų buvo/ 
niniais laikais, ke 
padidėjo mokytojų 
čius.

Apie 300 dėstytojų 
dabar 
gose. 
ritėtą 
kienė.

Vėl

nį ngrado, Maskvos institu
tuose.

Kuomet kaimo mokyto
jos. Veronikos Vilkienės tey- 
venime- j vyko didelis 
džiaugsmingas įvykis—Tė
vynė apdovanoio ją “Gar-

kadrų bes ženklo” ordinu — savo 
mokosi
moks-

/smeto-
ęriopai

skai-

rajono mokslo
Jų tarp dideli
turi Veronika Vil

auto-

blogybes visus paliečia.
Šio meto visų bendra blo

gybė — karo grūsme. Karo 
grėsmė, baisios karo pasek
mės visiems yra žinomos, o 
ypatingai žinomos ir skau
džiai at jaučiamos mums, lie
tuviams.

Mūsų karta atmena d<u pa
saulinius karus. ‘

Ką davė pirmasis pasauli- 
’ i uis karas Lietuvai? Sugriovė 

ir sudegino daugybę lietuvių 
sodybų, bažnytkaimių ir mies
telių ; daug lietuvių išblaškė | 
'po visas pasaulio šalis. Per 
Lietuvos teritoriją buvo pra
vesti neperžengiami rube- 
žiai, Lietuva įkrito į nepaken
čiamas ekonominio gyvenimo 
sąlygas ir dešimtys tūkstan
čių pajėgiausių lietuvių emi
gravo laimes ieškoti svetur.

Daį- tebegyvenant pirmojo 
pasaulinio karo sunkumais, 
užsidega antrojo pasaulinio 
karo audra, ši audra dar la
biau nuteriojo mūsų kraštą. 
Iš tos audros padarytų žaizdų,, 
dar ir dabar te be varva k raci
jas.

Toliau, nurodęs, kaip šiuo 
metu ir vėl karo treškėjai 
bando užleisti kariniu siau
bu visą pasaulį, nurodęs, 
kaip jis, prelatas Stankevi
čius, praėjusių metų spalio 
mėnesio 16, 17 ir 18 dieno
mis dalyvavo Visasąjungi
nėje taikos šalininkų kon
ferencijoje Maskvoje, at
stovaudamas Lietuvos ka
talikų dvasiški ją, prelatas 
Stankevičius sako:

Savo akimis mačiau įvairių 
tautų, rasių ir tikybų žmones; 
savo ausimis girdėjau juos 
kalbant, pareiškiant savo kar
štą taikos troškimą. Aplink 
save aš mačiau sėdint pravo
slavų, protestantų, mahometo
nų, budistų tikybų ' atstovus;' 
mačiau ir girdėjau rusus, uk
rainiečius, baltarusius, lat- 

.vius, estus, gruzinus, arpjienus, 
kazokus ir kt? Visų jų lūpose 
vienas žodis teskambėjo: TAI
KA! Tie žmonės, karštai-kal
bėjo iš tribūnos. .Vieni kitiems 
pasakojo apie savo kraštą, 
apie savo Tautą; vieni kitus 
daug ko klausinėjo.

Maskvoje, taikos šalininkų

f

AMERIKOS ŽMONĖS laukia iš tokių, 'kaip Mrs. 
; Roosevelt, ne tik pasisakymo prieš legalizavimą. Smitho

lš 10 tik vienas moka skai
tyti ir rašyti.

Tik vienas iš 5 žmonių už
tektinai pavalgo.

Apie 200,000 gyvena ur
vuose, uolose.

Tik dir iš JO naujagimių iš
lieka gyvi.

Demokratija yra tik klasta. 
Turtus valdantieji parenka 
parlamento narius.

Dėl to pastaruoju metu 
Irano žmonės taip sujudo 
kovoti už išsilaisvinimą iš 
anglų imperialistų, kurie 
per ilgus metus žiauriai iš
naudojo Irano liaudį.

Be abejojimo, Irano liau
dis čia nesustos: ji toliau 
tęs kovą už gerinimą savo 
būvio.

mokinių, 
Toli- 

Kąip gera, kad 
daugiau nebepa-

šviesus, dviaukš-

Kodėl?
Mūsų laikraščiuose tel

pančiuose straipsniuose bei 
korespondencijose dažnai 
rašoma: “Prisipažinti prie 
kaltės.” Tas ir tas, girdi, 
kaltinamas, bet neprisipa
žįsta prie kaltės, arba anas, 
va, prisipažino prie kaltės...

Taisyklingiau ir aiškiau 
būtų rašyti (arba sakyti): 
“Prisipažinti kaltu” arba 
‘^prisipažino kaltas.”

Kai Veronika Vilkienė 
prisimena tą tolimą laiką, 
ji ima jaudintis ir darosi 
liūdna. Per 14 metu—nuo 
pirmosios mokyto j a v i m o 
dienos iki tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje, jai 
teko mokyti vaikus įvai
riuose kaimuose. Keitėsi 
darbo vietos, bet sąlygos 
likdavo tokios pat: nekū
renta klase, vienas elemen
torius dešimčiai
skurdus gyvavimas, 
mi metai! 
tie laikai 
si kartos.

Didelis,
tis vidurinės mokyklos pa
statas Dotnuvos kaime. Pro 
didžiulius' langus įsiveržia 
ryški pavasariškos dienos 
šviesa . Puikiai yra įreng-

I ti fizikos, geografijos ir 
biologijos ir kiti kabinetai, 
erdvus mokytojų kamba
rys, pilnos šviesos ir oro 
klasės, kurias kas diena už
pildo apie 600 žmonių.

Lygiai ir kaip prieš ket
virtį šimtmečio Veronika 
Vilkienė tebedirba kaime, 
moko ir auklėja valstiečių 
vaikus, ir lygiai kaip, jo
sios jaunystės dienomis, ji 
siekia išauginti juos dorais, 
visuomenei n a u d i n g a is 

' žmonėmis.
Iki atsikūrus tarybų val

džiai Lietuvoje, toje terito
rijoje, kur dabar yra Dot
nuvos rajonas, tebuvo tik 
viena gimnazija ir kelios 
kaimo mokyklos, kur da
bar dirba Vilkienė.

O dabar Dotnuvos rajo-

Straipsniuose, kuriais krei
piamasi į skaitytojus ben
drai, dažnai rašoma: ’’Mū
sų skaitytojas žino, skaity
tojas supras,” ir tam pa
našiai... Nejaugi mes -be
turime tik vieną skaityto
ją? Kodėl gi nesikreipt į vi
sus skaitytojus bendrai, ra
šant: “Mūsų skaitytojai ži
no, skaitytojai supras”? Juk 
tuo būdu reikštųsi lyg ir 
bendresnis visų skaitytojų 
draugėn 1 rišimas. Žymėti
na, jog prakalbas sakyda
mi, tie patys rašytojai, pa
prastai, sako: “Klausytojai 
žino/’ o ne “klausytojas ži
no.”

Kai tenka kokiame nors 
rašte vartoti žodžius “po-

įstatymo; jie laukia, kad tokie žmonės, kaip Mrs. Roo
sevelt, stotų persekiojamiems darbininkų judėjimo ir 
taikos šalininkams talkon.'"'

Tikėkime, kad tos žmonių viltys nebus tuščios.

nas” arba “ponia,” tai daž
nai rašoma: p-nas, p-nia. 
žodžių trumpinimas rašant 
ir spaudoje, paprastai, da
romas taupymui vietos ir 
laiko, kai tenką dažnai tuos 
pačius 
kiuose 
tik pirmoji ir paskutinė 
arba dvi paskutinėsės rai
dės, išleidžiant bent keletą' 
viduriniųjų raidžių. Pra
leistųjų raidžių vieton de
damas trumpas brūkšnelis 
(-). Nors ir keletas raidžiu 
praleista, brūkšnelis dedasi 
tik vienas. Šiuo būdu, kar
tais ir nemažai vietos su
taupoma; o tas svarbu, 
ypač dienraščiams.

Tačiau, kas sutaupoma 
praleidžiant tik vieną raidę 
ir jos vietoj dedant brūkš
nelį? Ar nę praktiškiau 
būtų rašyti tik p ir taš
ką (p.), o jei jau trumpinti, 
tai rašyti tik pirmą ir pa
skutinę raides, šitaip: p-s, 
p-a, sutaupant bent trijų 
raidžių vietą?

Žemaitis

bdžius kartoti. To- 
atve juose rašoma

ant suolų sėdi val.s- 
vaikai. Bet kaip ne- , 

panašūs jie į tuos gyveni
mo užguitus vargingųjų 
valstiečių vaikus, kuriuos 
Vilkienė mokė buržuazi
niais laikais. Visi jie kilę 
iš liaudies,' kolūkiečių, dar
bininkų vaikai — įsigyja 
vidurinį mokslą.

Šviesi ateitis, platus ke
lias gyveniman yra dabar 
atviras kiekvienam, kas 
mokosi tarybinėje moky
kloje. Žmogaus vertingumo . 
jausmas, tikėjimas savo jė
gomis, būdingi dabar Lie
tuvos jaunimui.

Štai 11-ji baigiamoji mo
kyklos klasė. Praslinks ne
daug laiko ir kaimo moky
tojos Veronikos Vilkienės 
auklėtiniai išvažinės.po vi
są respubliką. Tėvų ir mo
tinų vaikai, išmokusieji 
skaityti ir rašyti, atkakliai 
įsisavina žinias.

Jų vyresnysis bičiulis ir 
auklėtojas — mokytoja Ve
ronika Vilkienė padeda 
jaunuoliams ir m e r g i - 
noms pasirinkti specialybę. 
Džiaugsmo prisipildo josios 
širdis, žiūrint į laimingą 
šalies jaunystę, į josios mo
kyklos linksmąją kartą.

Kuo būti ?
Neseniai Veronika Vii- , 

kienė pravedė pasikalbėji
mą baigiamojoje klasėje. 
Tema — “Kuo būti?”

Iš tikrųjų, kuo būti tiems 
jaunuoliams ir merginoms, 
buvusių vargingųjų vals
tiečių, o dabar aplinkinių 
žemės ūkio artelių kolūkie
čių vaikamš?

Iš vietos pakilo aukštas 
šviesiaplaukis jaunuolis — 
Jonas Ūsas.

—Visus kelius mums at
vėrė tarybų valdžia, — pa
sakė jis. — Mano tėvas kol
ūkietis iš “Auksinės vai
pos” nė svajoti negalėjo 
apie tai, kad baigtų gim
naziją. Mūsų giminėje aš 
esu pirmas, kuris gauna ne 
tik vidurinį mokslą, bet 
įsigysiu ir aukštąjį mokslą. 
Aš ketinu stoti į geriausią
ją šalies aukštąją moky
klą — į Maskvos valstybi
nį universitetą.

—Aš būsiu mokytoja, — 
nutarė pedagogo duktė Al
dona Aleknavičiūtė.

—Aš tapsiu inžinieriumi, 
—pareiškė “Tiesos” žemės 
ūkio artelės kolūkiečio sū
nus Ulvydas.

—Aš būsiu gydytoju.. .-- 
Aš būsiu dailininke,-skal
bė j o mokiniai.

Visi iki vieno Dotnuvos 
vidurinės mokyklos abituri
entai nutarė toliau moky
tis universitetuose ar insti
tutuose.

-^-Jūsų kilnųjį žinių sie
kimą nesunku įgyvendinti, 
—pasakė Veronika Vilkie
nė, baigdama pasikalbėji
mą.—Lietuvos jaunimui da
bar šalyje yra atviros bet 
kurios aukštosios moky
klos durys.

Mokytoja Vilkienė papa-, 
šakojo moksleiviams, kad 
tarybų valdžios metais jau 
dešimtys jos mokinių mo
kosi Vilniaus, Kauno; Le-

auklėtoją pasveikinti atėjo 
daugelis jos mokinių. Aną 
reikšmingą dieną dešimtvs 
žmonių atsiuntė jai ir žo
džiais tarė jaudinamus il
giausių gyvenimo ir darbo 
metų linkėjimus.

Veronika Vilkienė klau
sėsi nuoširdžiai sveikinusių 
žmonių, patirdama didžiu
lės, su niekuo nepalygina
mos laimės jausmą, laimės, 
kurią galima gauti tik dir
bant mylimosios socialisti
nės Tėvynės labui.

Taip, ji didžiuojasi tuo, 
kad ją, paprastą Lietuvos 
moterį, pastebėjo ir kaip 
dera įvertino josios kuklų 
darbą, jos indėlį į bendrą 
reikalą .

Ji pajuto, kad joje kyla 
didžiulis žvalumas, jėgos, 
visu savo protu, visa savo i 
širdimi supratusi, kad ^ąi, 
jau nejaunai kaimo moky
tojai, atviras toks pat švie
sus, tiesus kelias, kaip? ir 
jos aštuoniolika m e č i a-m s 
baigiamosios klasės moki
niams.

Dirbti! Gyventi ir dirbti 
liaudies labui, Tėvynės la
bui, dar energingiau, dar 
geriau, dar tikslingiau, ne
gu pirma, dirbti ir auklėti 
jaunuosius naujosios vi- 
sumenės kūrėjus.

Kas gali būti kilnesnis už 
ta tikslą?!

J. Matulionis

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Pramonės skyrius 

kraštotyros muziejuje
Marijampolė, bal. 11 d. pie

tos kraštotyros muziejuje nau- 
jai atidarytas pramonės sky
rius. • Ekspozicijoje išstatyta 
produkcija, gaminama rajono 
įmonėse. Diagramos vaizduoja 
gamyklų ir fabrikų augimą per 
pokarinį laikotarpį. Parodoje 
pateikti linų apdirbimo, staty
binių medžiagų, durpių, cuk
raus, medžio apdirbimo įmonių 
gamybos pavyzdžiai.

Miškų želdinimo darbai
VILNIUS, bal. 24 d. —Ap

želdinti 18,000 hektarų plotą 
mišku — toks uždavinys yra' 
šiemet iškeltas respublikos 
miškų ūkiams. Daugiausia nu
matyta apželdinti spygliuo 
čiais — 17,078 hektarus, ber
žais — 902 hektarus ir tt.

šiuo metu miškų ūkiai spar
čiai vykdo miškų želdinimo 
darbus.

Kongresmanas Em.
Celier (newyorkietis) ne
pasitenkinęs National 

Production Authority veik
la. Jis sako, kad ta įstai
ga turi suokalbį su stam
biomis išdirbyst<?mis prieš 
mažąsias. Pav., General 
Motors kompanija gavo 
200,000 tonų nepaprasto .
plieno, kuomet tuo tarpu J* 
mažesnės kompanijos ne
gavo nė vieno svaro. A> 
supratimu, kontraktų iš
davime yra daug sukty
bių.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 29, 1951
• *■ •



Kada skiepijimas gali padidint 
kūdikių paralyžiaus pavojų

SPALVINĖS TELEVIZIJOS BANDYMAI

New Yorko miesto svei
katos depar t m e n t a s už
draudė per vasara skiepyti 
(čiepyti) miestinėse įstai
gose vyresnius kai]) 6 mė
nesių kūdikius nuo difteri- 
ios. kokliušo ir tetano ligų. 
Valstijos sveikatos skyrius 
taipgi patarė neskiepyti to
kių kūdikių iki rudens.

Kodėl uždraudžiama jų. 
skiepijimas šiuo vasaros 
metu? Todėl, kad supran
tama, jog skiepijimas didi
na kūdikiu paralyžiaus pa
vojų, o ta liga smarkiausiai 
plinta nuo birželio (-June) 
vidurio iki ketvirtos rugsė
jo savaitės.

Niekas netvirtina, kad

Pati virvė savaime 
pumpuoja vandenį 

Illinojaus Universiteto in
žinieriai pumpuoja % vandeni 
paprasta virve, kaip kad 
naudo jama skalb i n i a m s 
džiovinti. Prie virves nėra 
jokiu vamzdžių, kaitšu ar 
atsidarančių bei - užsidaran
čių dangtelių (valves).

Virvė užnerta ant dvie
jų stričkių. Viena stričkė 
vandenyje, o kita viršuj.

Mažiukas elektrinis moto
ras, turintis apie ketvirta
dalį" arklio jėgos, varo tą 
virvę aplinkui. Kad virvė 
nesįtabalotų, tai prie apa
tine® stričkės prikabintas 
gabalas geležies.

Sukantis virvei' aplink, 
prie jos prikimba vanduo, 
ir jis nudrimba žemyn, ka
da virvė pereina per viršu
tinę stričkę. Tokiu būdu 
virvė pripumpuoja 12 ga
lionų vandens per minute.

Bet tai nėra joks naujas 
išradimas. Jau .prieš ke
lis šimtus metų buvo žino
ma, kad paprasta virvė ga
li pumpuot vandeni, greitai 
sukant ją ant stričkių. Bet 
tik pastaruoju laiku profe
soriai Henry L. Langhaar 
ir Wm. M. Owen užtiko šį 
“sekretą” vienoje senovinė
je knygoje apie vandens jė
gos naudojimą darbui. Tai
gi jie tik panaujmo už
mirštą senovinį atradimą.

Urvinė jų pumpa pakelia 
vandenį 25 pėdas aukštyn, 

• bet, suprantama, galėtų 
daug aukščiau pakelti.

K J. C. K.

skiepijimas pats savaime 
iššauktų kūdikinį paraly
žių. Bet Anglijoje ir Aus
tralijoje patirtai, jog skiepi- 
jiams nuo difterijos, ko
kliušo bei tetano pablogina 
kūdikių paralyžių tiems, 
kurie' juo suserga.

Žymėtina, jog kūdikinis 
paralyžius anaiptol ne vi
sus suparalyžiuoja, kurie 
juo m suserga. Bet jeigu 
kūdikiai per kokį mėnesi 
pirmiau būna įskiepyti, tai 
dažniau s u pa r ai y ž i u o j a m a 
tie sąnariai, i kuriuos įleis
ta skiepų. Tatai atrado 
A ngli jos i r A u s t r a 1 i j o s 
gydytojai. Neskiepytų kū
dikiu sąnariai rečiau supa
ralyžiuojami.

Atrodo, kad skiepijimas 
padeda pavojingai išsivys
tyti kūdikiniam paralyžiui, 
sako d r. Morris Greenberg; 
New Yorko miesto sveika
tos department© narys, pri
durdamas:

“Mes plačiau tyrinėjame 
ta klausima. Bet šia va
sarą vis tiek bus uždraus
ta valdinėse miesto įstaigo
se skiepyti kūdikius virš 6 
mėnesių amžiaus.”

Privačiams daktarams 
nėra užginama skiepyti to
kius kūdikius.’

Bet miestinėse įstaigose 
skiepys tik pačius jauniau
sius kūdikius, iki 6 mėne
si ii amžiaus, ir štai kodėl, 
šie mažyčiai yra paprastai 
laikomi namie. Todėl retai 
kada jie apsikrečia paraly
žiaus perais. Pavyzdžiui, 
tiktai vienas iš kiekvienu 
200 asmenų, susirgusių kū- 
dikiniu paralyžium nuo 1940 
iki 11950 metų, buvo kūdikis 
žemiau 6 mėnesiu amžiaus. 
O mirtiniausiais pavojais 
kūdikiams iki 6 mėnesiu 
amžiaus gresia kokliušas! 
difterija ir te tanas. ‘Todėl 
miestinėse New Y o r k o 
Įstaigose ir skiepys juos per 
šiuos vasaros mėnesius.

New Jersey valstijos 
sveikatos komisio n i e r i u s 
dr. Daniel Bergsma taip 
pat . renka faktus prieš 
skiepijimą vyresnių kaip 6 
mėnesių kūdikių per vasa
rinius mėnesius. N. M.

Associated Press žinių 
agentūra patyrė, jog po 
vieną amerikoną iš kiekvie
no šimto dar nėra nei gir
dėję nei skaitę apie atomų 
bombą.

New Yorke prasidėjo pla-1 
tesni bandymai, rodant te-j 
levizijos programas “natū-‘ 
ralėmis” spalvomis.

Columbia Broadcasting 
radijo kompanija padarė 
pradžią pereitą pirmadienį. 
Pakvietė į savo studiją 400 
svečių ir rodė jiems spalvi
nius televizijos judzius. ši 
televizijos programa tai]) 
pat buvo perleista j Colum- 
bijos stotis Philadelphijoj,. 
Bostone, Balti m o r ėję ir 
Washingtone. Toliau keti
na įvesti kašdieninį spal
vuotos televizijos rodymą.

Pirmieji bandymai pavy
ko vidutiniai. Aktoriai ir 
aktorės buvo matomi “be
veik tokiomis spalvomis, 
kai]) iš tikrųjų yra.”

Eiliniai žmones, tačiaus, 
dar negalės p a s i g ė r e t i 
spalvuotomis programomis. 
Senieji televizijos imtuvai 
viską vaizduoja tik juodai, 
baltai bei pilkai. Norint 
jais “pagauti” spalvuotus 
rodymus, reikia prijungti 
tam tikrus prietaisus. Sa
koma, toks prietaisas lū
šnos kelias dešimtis dole
rių. . .. ' •

Columbia kompanija dar 
tik rengiasi gaminti publi
kai prijungimus, kuriuos 
naudojant galima būtų ste
bėti spalvines programas 
per senuosius “setus.” O

Naujas atradimas apie regėjimų tamsoj
Sveikai veikianti akis 

m'ato ne tik šviesoje, bet ir. 
tamsoje, nors regėjimas 
tamsoje netaip aiškus.

Pats vidujinis akies obuo
lio . pamušalas-retina yra 
regėjimo nervo išsiplėti
mas, panašus i tinklelį. Pa
vadinimas retina skolinta 
iš lotynų kalbos, kurioj 
rete'reiškia tinklą.

* Retinoje yra du skirtingi 
sluoksneliai —: vienas ma
tymui dieną, o kitas naktį.

Dieninis arba šviesinis 
sluoksnelis susidaro iš ma
žyčių “kūgiukų,” vadinamų 
komisu.

Regėjimui tamsoje yra 
“lazdelių” (rods) sluoks- 
niukas.

Čia nekalbama apie visiš
ką tamsą/ kaip kad belan- 
giame, aklinai uždarytame^, 
užkamšytame kambar y j e 
nakties laiku, be jokios 
šviesos iš niekur.

kas mėgina paprastąjį te- 
leviziijos aparatą,. naudot 
spalvinei programai, tai 
mato tiktai murziną miši
nį be jokios prasmės.

Kompanija tai]) pat da
rys spalvinius televizijos 
imtuvus, kurie, sakoma, ga
les perduoti ne tik spalvuo
tas, bet ir juodai-baltas- 
pilkas programas.

Peštynes tarp kompanijų
Tuo tarpu Radio Corpora 

ation of America užvedė 
byla federaliame teisme dėl 
spalvinės televizijos. Rei
kalauja, kad teismas pa
naikintu valdinės Susisie
kimų Komisijos nutarimą, 
kuris davė tik Columbijos 
kompanijai teisę skleisti 
spalvų o t as p r o g r am as.

Radio Corporation turi 
savo išradimą spalvinei te
levizijai, bet valdinė komi
sija pripažino Columbijai 
pirmenybę.

Radio Korporacija sako, 
Columbijos išradimas gre
mėzdiškas ir jau nusenęs. 
Jame naudojama ir mecha
niški prikergimai, kaip kad 
sukamieji spalvuoti perma
tomos medžiagos ratukai. 
O Radio Korporacijos te
levizija be jokių mechaniš
kų prikergimų perleidžia iš 
savo stoties spalvuotus ju- 
džius, kurie būtų tiesiogi

Kalba eina apie, tokią 
tamsą, kai]) naktį be jokios 
lempos ar žvakės. Nepai
sant, kaip būtu tamsi, apsi
niaukus naktis, vis tiek 
t r u pūtis šviesos nuo 
žvaigždžių - padangės pa
sieks žeme pro debesis bei 
ūkanas. Ir jeigu lazdelių 
sluoksniukas retinoje (re
gėjimo nervo galūnėje.) ge
rai veikia, tai žmogus šiek 
tiek matys toje silpnutėje 
naktinėje šviesoje.

’’Vištatupis”
Jau 'nuo seniai žinoma, 

kad jeigu žmogaus mitybo7 
j e trūksta vi tamino A’, tai 
šlubuoja dieninis ir nakti
nis jo regėjimas. Po sau
lėleidžio žmogus faktinai 
apanka. Jo lazdelių sluoks
niukas retinoje. dėl to vita
mino stokos negali “pagau
ti” nusilpusios šviesos.

Toks vakarinis bei nakti
nis apakimas Lietuvoje bu

niai matomi naminiuose 
imtuvuose.
Pigus televizinis 
vaikų išradimas

Du vaikai iš South Orange 
ir Newarko, N. J., padarė 
išradimą, kaip^net už vieną 
dolerį pritaikyti senąjį te
levizijos imtuvą, kad jis 
rodytų ir spalvuotas televi
zijos programas. Tokiu bū
du jie per senuosius savo 
imtuvus gerai matė spalvi
nius judžius, kuriuos* Co
lumbijos kompanija rodė 
New Yorke pereitą pirma
dienį.

Tiedu vaikai yra Bobby 
Peters, 13 metų amžiaus, ir 
Carl Weiner, 16 metų. Pri
taikyti senąjį Carlo “setą” 
prie spalvų jiem lėšavo 
tiktai $1. Bobby sako, 
“nieko daugiau nereikėjo, 
kaip tik pritaisyti du re- 
zisterius ir pora nustaty
tojų.”

Paties Bobby televizijos 
pritaikymas prie spalvų 
buvo painesnis ir atsiėjo 
$15.

Bet tiedu vaikai jau ke
li metai kaip “knisasi” į 
elektronikos mokslą ir į se
nosios televizijos pritaiky
mą prie spalvų. Tokiu bū
du jaunučiai Bobby ir Gari 
tapo elektronikos ir televi
zijos specialistais.

J. C. K.

vo vadinamas “vištatupiu” 
arba vištakių.” Jis daž
niausiai pasireikšdavo per 
ilguosius pasninkus, kada 
žmonės neragaudavo ne tik 
mėsos, bet ir pieno.

Taip pat gana seniai pa
tirta, jog naktinis apaki
mas pagydomas tokiais 
maisto produktais, kaip 
pienas, Smetona, žuvų alie
jus (cod liver oil), kepe
nys, švieži vaisiai ir daržo
vės. Šie valgiai yra turtin
gi vitaminu A.

Bet tiktai pastaruoju lai
ku atrasta, jog viso ketu
rios medžiagos yra reika
lingos naktiniam regėjimui, 
būtent:

Vitaminas A, opsinas 
(regėjimo proteinas), en
zimas alkoholinis, ovidazas 
ir kitas enzimas — kozima- 
zas. / 

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Dirbtine gyduole 1,000 sykių 
smarkesne, negu clun.in.as

Kai amerikonai kariavo 
karštose ir pelkėtose Paci- 
fiko Vandenvno salose 
prieš japonus, visi turėjo 
naudoti chininą (quinine) 
kaip gyduolę nuo maliari
jos drugio.

_ Pirmą kartą patekdami j 
tokias vietas, dauguma 
baltųjų žmonių suserga ta 
pavojinga liga. Ir jeigu ne 
chininas ar panaši gyduo
lė, tai maliarijos drugys 
būtų paguldęs tūkstančius 
amerikiečių.

Chininas yra*- daromas iš 
cinchona medžių žievės, 
augančių Pietinėje AmerP 
koje. ir kituose karštuose 
kraštuose.

Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo pradėta naudoti 
ir dirbtinis vaistas atabri- 
nas kaip ginklas prieš ma
liariją. Jis pasirodė 10 kar
tų stipresnis už chininą. 
Bet žymėtina, jog atabri- 
nas kai kuriems ameriko
nams nuvarė plaukus nuo 
galvos, kitus apsirgdino vi
duriavimu bei nusilpnino 
lytį.

Maliarijos drugį platina 
uodų pataitės iš anofelcs 
veislės. 'Įkąsdamos, jos įlei
džia į žmogaus kraują tam 
tikrus parazitus, kurie ii’ 
sukelia šią ligą.

Amerikinės Wellcome 
Research tyrinėjimų labo
ratorijos neseniai pagami
no nauja dirbtine gyduolę 
prieš maliariją. Ši gyduolė 
1,000 sykių smarkiau veikia 
kaip chininas ir bent 100 
kartu smarkiau už atabri- 
na.

Ta nauja chinino pava
duotoja yra gamina m a 
daugiausiai iš anglies. Kai-' 
tinant anglį, yra išgarina
mas iš jos skystis, iš kurio 
išskiriama reikalinga gy
duolei medžiaga.

Naujoji gyduolė tokia 
stipri, kad su viena jos un
cija žmogus galėtų per 5 iki 
10 metų palengvinti sau

London.—Anglijos, Fran- 
cijos ir Italijos šnipai ne
randa jokių pėdsakų kas 
liečia pabėgusius anglų di
plomatus Donaldą MacLea- 
ną ir Guyų Burgessą.

Anglijos šnipai išlėkė ir 
Amerikon tartis su FBI 
.slaptosios x policijos agen
tais. Bijo, kad MacLean ir 
Burgess nebūtų perbėgę į 
sovietinę sritį.

maliarijos ligą, kaip prane
šė Wellcome laboratorijų 
vadas dr. George Hitching, 
kalbėdamas Cheminės Ame
rikiečių Draugijos suvažia
vime.

Dabar ta gyduolė plačiau 
išbandoma žmonėms gydy
ti Nigerijoj, Afrikoj, kur 
maliarija ypač siautėja.

Cheminis gyduolės var
das gana painus — “5-Pa- 
rachlorophenyl-2, — 4- Dia- 
mino-O-Ethylpyrimidine.” 1

Dar praeis kokie metai, 
iki ji bus pardavinėjama 
vaistinėse platesniam nau
dojimui. Tuomet bus su
trumpintas ir jos pavadini
mas. J. C. K.

Senatvė ir darbo M
gavimas Amerikoj
1890 metais Jungtinėse 

Valstijose turėjo darbus 70 
procentų senų žmonių, su
laukusiu 65 metu amžiaus 
bei daugiau.

1950 metais jau tik apie 
35 procentai to amžiaus 
žmonių dirbo bet kokį algi- 
nį darbą.

Skaitmenis apie samdy
mą senuių žmonių suran
kiojo Washington© Uni
versiteto medicinos profe
sorius dr. E .V. Cowdry.

Valdinė senatvės pensija 
tik dalinai atsako už senų
jų sumažėjimą > įvairiuose 
darbuose. Nes senyvus 
žmones vis dažniau atmeta 
fabrikantai ir kiti sąmdy- 
tojai.

Nors pastaruoju laiku 
karinė pramonė samdo la
bai daug darbininkų, ati
traukdama nuo civilinių 
pramonių, tačiaus civilinių 
daiktu fabrikantai dažnai 
atsisako samdyti 40 metų 
amžiaus vyrus kaipo jau 
“per senus.”

Amerikos karo laivai 
plauks į Irano vandenis

Washington. — Jungti
nės Valstijos siunčia kari
nius savo laivus - naikin
tuvus į Irano vandenis.

Tatai bus laikoma žen
klu, kad Jungtinės Valsti
jos pritaria Anglijai jos 
ginče su Iranu dėl anglų 
aliejaus pramonės perėmi
mo j Irano valstybės nuo
savybę. .

F'S

Du sekamieji straipsniai
perspausdinami iš naujo 
todėl, kad buvo techniniai 
sumaišyti pereitoje 
Įvairumų laidoje: ,• -R Jy* ■ < -

Užginčijama, kad sugedę 
dantys - ligų priežastis
Dantų gydytojai yper pa

staruosius 40 metų skelbė, 
į kad sugedę dantys su savo

4 ’i

bakterijomis gali sukelti j mo> Rad dantų sugedimas 
'reumatines širdies ligas,. },ūtų priežastis tų ar kitų 
^Sąnarių uždegimą (arthri- ligų; ____
tis), inkstų, akių ligas ir daugybė dantų ištraukta

• kitas. Daugelis medicinos 
daktarų taipgi buvo įsitiki
nę, kad dantų sugedimas 
dažnai iššaukiąs tokius 
blogumus.

f Bet, tai buvo klaidingas 
dentistų skelbimas ir medi- 
kalių daktarų įsitikinimas, 
kaip teigia dvylika Michi-

gano Universiteto • medici-
nos ir dentistikos moksli
ninkų. Jie ilgai ir išsamiai 
ieškojo ir nerado ryšio tarp 
sugedusių dantų ir minimų 
ligų; pagaliaus, pagamino 
platų pranešimą Amerikos 
Dentistų Susivienijimui.

Jų pranešimas, išspaus
dintas Dentistų Susivieniji
mo žurnale, sako, nėrd be
veik jokio mokslinio įrody- 

todėl “nesuskaitoma

pagal klaidingą supratimą, 
kad tuom būsią palengvin
ta bei išgydyta įvairios li
gos.”

Michigano Universiteto 
mokslininkai taipgi pataria 
greitai ištraukti sugedusį 
dantį arba užtaisyti, ale ne
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.

Naujieji vaistai, ACTH ir 
cortisone, pagaminti iš po- 
smegeninių ir virš-inksti- 
nių liaukų, savaime nežu
do jokių bakterijų, bet ste,- 
bėtinaf gydo sąnarių užde
gimą ir kitas reumatines 
ligas.

Tai yra dar vienas pa
rodymas, jog tas ligas .su
kelia ne bakterijos iš su
gedusių dantų, sako mini
mieji mokslininkai. Reu
matinės ligos atsiranda iš 
kitų, gyvybiniai - cheminių 
priežasčių, kaip jie tvirti
na. ' N. M.

Siūloma naujas, Pasaulinis 
Kalendorius

' Pasaulinio Kalendoriaus 
Sąjunga prašo Jungtines 
tautas užgirti naują, vadi
namą Pasaulinį Kalendo
rių. Ir Jungtinių Tautų 
seimas jau šiemet būtų pra
dėjęs tą klausimą svarsty
ti, jeigu ne Korėjos karas. 
Bet dėl šio karo ir paaš
trėjusių tarptautinių vaidų 
tapo atidėtas naujojo ka
lendoriaus svarstymas gal 
iki 1956 m.

Pasaulinio Kalendoriaus 
Sąjunga siūlo šitokį kalen
dorių :

Metai bus padalinti j ke
turias ketvirtis, kiekvienoj 
ketvirty j lygiai po 91 die
ną.

Pirmasis kiekvienos ke't- 
virties mėnuo turės 31 die

ną, o du kiti mėnesiai po 
30 dienų.

Kiekvieni metai prasidės 
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. Todėl 
“ekstrinė” diena būtų įterp
ta tarp gruodžio 30 — šeš
tadienio ir sausio 1 — sek
madienio. Ta -diena būtų 
vadinama Pasauline Diena 
ir nepriskaitoma prie jokio 
mėnesio.

Bet kasmet priauga po 5 
valandas, 48 mi’mftes ir 
apie 50 sekundų, taip jog 
per ketverius metus susi
daro viena* para viršaus.

Tuomet būna keliamieji 
metai su 366 dienomis.

Kur dėti šią “pribuišę” 
dieną?

Pasaulinis Kalendorius 
siūlo 'tą priedinę • dieną 
įterpti tarp birželio pabai
gos ir liepos pradžios ir pa
vadinti Tarptautine Diena.

Tokį kalendoriaus planą 
užgiria daugelis organiza
cijų, kaip kad amerikinė 
Patariamųjų Inžinierių Są
junga, Mokslinis Kanados 
Royal Institutas, Kanados 
Katalikų Darbo Federaci
ja, Kolombijos Mokslų Są
junga ir kt.

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

3 pušį.—Laisve (Liberty)-

10 Smithy ragina atsaukt 
Smitho Įstatymą

* Los Angeles. — Dešimt 
piliečių su Smith pavarde ¥ 
pasirašė prašymą, kad 
Aukščiausias Jungt. Valsti
jų Teismas panaikintų Smi
tho įstatymą. Prašymas 
pasiųstas vyriaus iam to 
teismo teisėjui Fredui Vin- 
sonui.

Pagal Smitho įstatymą 
yra areštuojami ir teisiami 
komunistų vadovai kaip 
“neištikimi” šiai šaliai.

London. — Anglija krei
pėsi į Tarptautinį Teismą 
Hagoj, Holandijoj, prašy
dama uždraust Iranui per- 
imt anglų aliejaus pramo
nę į Irano rankas.

tad., Birželio-June 29, 1951



Naujosios Anglijos lietuviu 
didysis piknikas jau čia pat

Jau šį ’sekmadienį, liepos 
1-ma dieną, turėsime meti
nį didįjį Laisvės pikniką.

Jau daug metų, kaip 
Massachusetts lietuviu pa
žangiosios organ i z a e i j o s 
bendrai — apie šį laiką, 
July 4th — rengia viena

ramai liaudies 
Laisves.

1 Nesveikuoja P. Norkus
Iš pasikalbėjimo su jo drau

ge A. Norkiene, teko sužinoti, 
kad P. Norkus, 3841 2.4 St., 

r . _ ™ .v tt x ieu sveikata prastai jaučias^ Laisves Choras is Hart- ir mažai gali kur išeiti f vie. 
ford, Conn., vadovybėj Wil-1 šus parengimus ir organizaci
jos Hollis, sudainuos^ kele-į jos susirinkimus. Kaip daugo- 

, Norkus yra 
pažangus siuvėjas ir sumanus 
draugas, taipgi mūsų organi
zacijų narys. Gaila, kad jo 
sveikata silpną ir negali daly 
vauti mūsų parengimuose-su- 
eigose. ;

pryzo parė atžymėjimui 25 
metų ženybinio' gyvenimo su
kakties Antano 
nos Jankų iš
Mass. Mat, duktė Helena 
žentas Edvardas susitarė 
Jankų * artimais 
jiems 
gražią sueigą.

Jankams buvo 
lonus surpryzas. 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Pirmininkaujant S. 
Zaviui, Gintarų Radio radiju- 
šui, ėjo dalyvių išsireiškimai 
apie, jubiliejatus, apie jų gy
venimą ir draugingumą. Visi 
linkėjo ' jiems ilgus metus 
sveikiems gyventi ir susilaukti 
anūko ir auksinio jubiliejaus.

A. Jankus yra LDS 62 kuo
pos iždininkas, LLD 2 kuopos 
narys ir nuolatinis 
skaitytojas.

Pares dalyviai irgi 
si pažangių pažiūrų 
Julia Rainardienė 
buvo su didžiuliu glėbiu kny
gų “Prošvaistės,” kad išdalin
ti, kurie knygą buvo per ją 
užsisakę dar prieš išleidimą.

Parėję dalyvavęs

ir Klementi- 
Dorchester, 

ir 
su

draugais ir 
suruošė šiąnežinant

Naujas atradimas
(Tąsa nuo 3 pusi .J

0 kas gi yra enzimas? 
Tai yra savotiškas gyvojo 
kūno skystimas, kuris pa
skatina *kita$ medžiagas 
cheminiai keistis. Bet pats 
enzimas neina į jokias che
mines sąjungas su kitomis 
medžiagomis.

Harvardo Universiteto 
mokslininkai George Wald 
ir Paul K. Brown bandy
mais patikrino, jog vikriam 
regėjimui naktį reikia, kad 
žmogaus maiste būtu už
tenkami kiekiai visų ketu-' 
rių minimųjų medžiagų.

Jie taipgi surado, kad ar
klių kepenyse yra apsčiai 
alkoholjnio ovidazo, mielė
se. — dikčiai. kozimazo ir 
naujai papjautų gyvulių 
akyse — daug opsino, aki
nio proteino. Bet aišku, 
jog ovidazo yra ir kitų gy
vulių kepenyse.

Lemiama, kad šis atradi
mas patarnaus ne lik “viš- 
tatupiui” gydyti, bet ir nu
silpusiam dieniniam regėji
mui stiprinti. N. M.

Tai Wage Stabilization Board. Ekonominis stabiliza- «
torius Eric Johnson yra įsakęs tarybai išlaikyti algas 

sušaldytas visais galimais būdais. Taryba susideda 
iš kapitalistų arba jų agentų. Ji stengiasi Johnson įsa
kymą pilnai pravesti gyveniman. /

ta puikių dainų. Taipgi | liui yra žinoma, 
Norwoodo Vyru Ansam
blis, vadovybėj Stasio Pau- 
ros ir akompanuojant G. 
Terhorst, gražiai sudainuos 
keletą liaudies dainų. Gi 
Al Stevens puikioji orkes
trą gros gražios muzikos 
gabalėlius per visą linksmą 
popietį. Bus kuomi pasi
linksminti jaunimui 
m u i.

Dabar ko reikia, 
daugiausia žmonių 
kolonijų nuvažiuoti 
daugiausia įžanginių bilie
tu iš anksto parduoti. Prie 
įžangos tikietų bus progos 
gauti dideles dovanas.

Lai mūsų tradicinis Lais-
9

ves piknikas šiais metais 
atsižymi puikiausiai už vi
są praeitį ■ savo didumu, 
gražumu ir našumu. Ren
gėjai labai stropiai ren- 

didelė Igiasi, kad piknike nieko ne-

dienraščio

tai yra:
ir seni-

tikras ir ma-
Svečiai buvo

Connecticut,
Island, Vermont,

suvažiuoja

tai kuo 
iš visų 
iV kuo

—o— 
Persikelia gyventi

Mūsų geras draugas ir ori 
ganizacijų narys J. Kazlaus- 

dėl sveikatos sąlygų, 
gyventi į San Le- 

pas Pakrosnį, 
vieta Laisvės

josios Anglijos, 
Massachusetts, : 
shire, Maine, 
Rhode 
na, ir i 
valstijų 
svečių,
žmonių, ir todėl mes vadi
name tokį masinį žmonių 
suplaukimą 1 ‘ 
Naujosios / 
viii Pikniku.

Šiemet i

1 dėtu-

kas, 
persikelia 
andro, Gal., 
1513 Orchard St. Nors 
randasi apie 30 mylių nuo mū
sų miesto, bet tikimės, kad 
Kazlauskas visados lankysis 
mūsų sueigose. Tai geros klo
ties tau, drauge. A.

buvo vi- 
žmonės.

pąrėn pri-

sekmadieni, May nardo di 
džiajame pavilione — Arą

tuvių, nes ten vyksta pik
nikai kas metai.

Šiemet tikimasi, kad irgi 
bus didelis ir gražus festi-

čių žada būti net iš N e w 
Yorko. Tuomi daugiau, kad 
šiemet sukanka 40 metų, 
kai Laisvė gyvuoja ir uo
liai skleidžia demokratinę 
mintį lietuvių tarpe. To
dėl šiemet dar daugiau de
mokratiniai lietuviai susi
burs į vieną masini apsi- 
jungimą, kad tuomi kuo ge- j 
riausiai atžymėti bei įver
tinti liaudiško < 
gyvavimą šioje šalyje.

Vienas iš Laisvės redak
torių, Antanas Bimba, pui
kiai apibrėš dienraščio ver-

Ši sekmadienį visi, pasi
puošę šventadieniškai 
trauksime į Maynard, 

turint 
kartą 
drau- 
pasi-

Mass., visais keliais, 
vieną mintį, jog dar 
susitiksime pilname 
giškume; dar kartą 
matysime ir palinkėsime
geriausios kloties mylimai 
Laisvutei. Palinkėsime, kad 
Laisvės $10,000 fondas ga
lutinai užsipildytų su May- 
nardo pikniku.

Rašant šiuos žodžius, 
fondui dar trūksta . $1,916.

'Žinoma, per savaitės laiką 
dienraščio j įa trūkstamoji skaitlinė 

žymiai sumažės.
'Linkėkime Laisvei 

čiausio pamato
Lai gyvuoja 

siems!liaudiškas laikraštis per 40 
metų gyvavimą.

tvir- 
gyvavimui. 
Laisvė vi-

J. M. Karsonas

San Grancisco, Gal
Draugiška padėka 'nų, dėl to mūsų parengi mėlio. 

| Taipgi draugai ir draugės 
' nuoširdžiai darbavosi

draugišką sueigą, ir per mūsų 
kuopos drauges buvo paga
minti skanūs pietai, dėl sukė
limo finansų Laisvės 40 metų 
jubiliejui.

Malonu pažymėti, kad mū
sų draugės ir draugai netik 
prisideda su 
rengimėlio,
pauia ir su aukomis 
vanomis.

Daiktus aukavo:
tė, K. šilkaitienė, M. Baronie 
nė, V. Butkienė, T. Kingienė
ir M. Alviniene. Aukoti daik- kyrnu, 
tai dėl pietų buvo labai dide varde LLD kuopos, 
lė parama ir sutaupą reikme-

! patarnavimo maisto ir vaišių 
j T. Kingienė,

Apie mūsų draugus

Liuosu laiku teko daug va
žinėti po pietinę dalį San 
Francisco apylinkės, bet buvo 
mažai progos aplankyti šiau
rinę dalį Kalifornijos. Vieną 
saulėtą sekmadienį sumanėm, 
pasivažinėti už miesto ribų, 
nuvažiuoti pas mūsų organiza
cijų narius .Zalogus. Draugai 
Zalogai keletą metų gyveno 
Sonomo miestelyje, apie 40 
mylių į šiaurę nuo San Fran
cisco, praėjusiais metais par
davė savo mažą ūkį Sonomo, 
ir persikėlė gyventi į Glen 
Ellen, dar toliau į šiaurę.

Ten nuvykus, radom namie, 
tai yra, B. Zalogą, A. Zalo- 
gienę ir . jų mylimą dukrelę 
BernisC Zalogai yra seni žmo
nės, bet malonu pažiūrėti, kad 
jie gerai atrodo, ir pilnai svei
ki. Bernise . 'užlaiko ligoninę 
Oakdale/Calif., ir džiaugiasi, 
kad viskas einasi gerai.

Dabartinė Zalogų vieta ran
dasi nepaprastai puikioje vie
toje, tarpe didelių kalnų, ir 
gale jų sodybos bėga sraunus 
upelis, kur 'Zaloga praleidžia 
laiką veik kas diena žuvaų-. 
dąrrias, ir turi geras pasekmes.

Kaip atrodo iš pasikalbėji
mo, tai Zalogai, ir.jų dukrelė 
pastoviai apsigyvęno toje vie
toje ir stipriai stovi finansi- 

| malones siais metais rengiasi 
P1 ,e | važiuoti 

i ant trijų

Laisvės spaustuvė atlieka 
visokius spaudos darbus biz
niams ir organizacijoms. 

ywwwwmwaSiRf r1 ■

Laisvės Piknikas
Laisves piknikas Brodklyne 

išBus patogiau atvykti
šiemet bus šeštadienį, 
tolimesnių kolonijų.

Brooldyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stenslcr

praleisti vakacijas 
savaičių į Hawaii 

salas, ir ten pamatyti dar ne- 
, būtas .vietas. Tai geros kloties 
jums,

V. Butkienė, A. 
| Valiukas, J. ir M. Alvinai, B. 
i Sutkus ir M. Baltulioniutė. I
Į Podraugei esame labai dėkin-
| gi draugam ir draugėm Oak-
j lando ir San Leandro ir mūsų 
sanfranciskiečiams už skait- 

<e pa- lingą atsilankymą. Mūsų d. C. 
neskū-| Mitchell puikiai vaišino šve

dai! g prisi-
taipgi 

arba do-lcius, ii’ tas mums 
’ dėjo finansiniai.

Todėl visiems 
daiktų, ir tiems, 
ir kurie mus parėmė atsildn- 

tariu širdingai ačiū

aukotojam 
kurie dirbo

M. Alviniene

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO *

eilių rinkinį

PROŠVAISTĖS
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 įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVĖ
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draugai, kelionėje.
. .— o—

Apie Karosienę
I Draugė Karosienė kurį lai
ką buvo susirgus ir turėjo bū
ti namuose, dabar,' rodos, jau 
sustiprėjo, ir vėl grįžo prie 
savo kasdieninio darbo teksti-

■ liečiu CIO raštinėje. Tankiai/ 
I prisieina užeiti su reikalais į 
raštinę, kur Karosienė dirba. 
Ji ten praleidžia daug vaka
rų iki vėlumai, nes daug at- 
sakomingų darbų turi ,atlikti 
ji viena be jokių pagelbinin-

; kų. ' '
| Draugė Karosienė yra šim
tus aplikacijų išpildžius dėl. į- 
eigų taksų veltui, ir šiaip at
lieka lietuviams“ ir tarptauti
niai daug įžymių darbų, i To
dėl,/kada raštinės darbas susu 
laiko dėl- susirgiino, tai\ jai 
prisieina dirbti ilgus viršlai
kius.

Todėl aš brangiai įkainuoju 
šią draugę,- kad daug tokių 
draugių būtų! į

Taikos Kongresas
Nors Kalifornija randasi už 

2000 mylių nuo Chicagos, bet 
šios valstijos bendrom spė
kom organizacijos rengiasi 
pasiųsti apie 200 delegatų. 
Gaila, kad mes lietuviai iš 
San Francisco neturime dele
gato. A.

Arlington, Mass.
Graži surpryzo pare

Birželio 21 dr pas Edvardą 
ir Heldą Jusius atsibuvo sur-

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisv es piknikas bus naujoje vietoje—DEXTER PARK
JAMAICA AVE. IR EEDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Eldcrts Lane stotyje. 
Parkas prie pat stoties.

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

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM *

Piknikas prasidės 1 vai. dieną. Programa —6 vai. vak.



TEOFILIS TILVYTIS.

piciush

(Poema)
(Tąsa)

Ninos jis glėbin pasviro, 
Vaikšto gatvėm be galvos. 
Palenkė ji šaunų vyrą 
Iš aukštaičių Lietuvos. 
Puikiai ji vairuoja auto, 
Moka arą ji pašauti; 
Ji gyvanašlė šauni,— 
Žino daug kas ją Kaune, 
Ji lengva, kaip peteliškė, 
Lekia tiesiai ant ugnies; 
Nors ši dama dėl manys — 
Pagyvenus moteriškė. 
Ši padykus moteris 
Dičių, matosi, praris.

Keičias tik patiekalai; 
Prie kavutės plepalai, 
Krupnikas medaus geltonas, 
Pyragaitis su kremu — 
Kaip tai miela ir ramu!

O žemai, kiemuos, tarp rūsių 
Purvo ir vargų klane, 
Atviras, drauguži, būsiu— 
Vaikšto žmonės alkani. 
Turčiui pinigą jie kala, 
Duoną neša jam ant stalo, 
Poną guldo pataluos — 
Pats gi miega skarmaluos. 
Bet pakils pilkoji masė, 
Atsistos ir išsities.
Baigias ūkanos nakties, 
Aušta rytas darbo klasei. 
Rytas, žinoma, išauš, 
Bet lig tol dar ją pagrauš.

Almonesson, N. J.

Blaškos liūdnas lovelasas 
Tarp gyveninio kelių, 
Tarės lobius jis atrasiąs— 
Liko meilės daikteliu.
Judesiai jo kūno tingūs, 
Daros pamažu nervingas, 
Šypsena jo išdidi, 
Pyksta ant savęs širdy.
Om gi pykt, jei pats tu kaltas?
N e u ža u gęs, s u ge(1 a i.
Maišos moterų veidai, 
Ir'rankutės kyla baltos. 
Jis nustebo: “Sugedai? 1 
Gal, drauguži, pablūdai?”

TAUTIŠKAS PYRAGAS

Taip mes tvarkome Lietuvą, 
Seda me m i n is te r i aut.
Jei kąsnelis tik pakliuvo, 
Kaipgi nepasmaguriaut? 
Tik jei sostas mūs subiro 
Ir gyvenimas pasviro— 
Tupinėt aplink teismus 
Virsta papročiu pas mus. 
Ką mes sugebam be teismo? 
Mėgstam teisę studijuot, 
Dar dėl Vilniaus padejuot— 
Bet kur tuo keliu nueisme? 
Dičius sako: “Be teismų 
Trūktų mūs žmonėms jausmų ...”

Lietuva tėvynė mūsų, 
Tai švenčiausia, tai gerai. 
Aš lietuviu ir supūsiu — 
Bet, lietuvi, ką darai? 
Tai vis kaltas mano Dičius

Apie šį miestuką vargiai 
kada yra buvę kas nors pa
rašyta lietuviškam laikraš
tyj. Bet tai yra svarbus į 
miestukas, tai priemiestis, 
Philadelphijos ir Camdeno, 
į pietus.

Prieš 10 metų jį vadino 
“Mažąja Siberija” (Small 
Siberia). Per dešimtį me
tų pristatyta gražių gyven- 
namių, gražus parkas, mo
derniškas prūdas išpiltas 
baltomis smiltimis, panašus 
į Coney Island, su visokiais 
moderniškais įtais y m a; i s, 
kaip tai: karuseliais, Bowl
ing Alleys, šokiams svetai
nė ir kitos pasilinksmini
mui vietos. Su virš puse mi
lijono dolerių kaštavo 1 įtai
symas maudynės, yra pri- 
taisymas nuo keturių aukš'-' 
tų šokti į vandenį, vaikams 
gražus darželis, aptvertas, 
su negiliu vandeniu mau
dytis. Yra, daug laivelių 
žuvavimui. Yra vietos au- 
tingams bei piknikams.

Pastaruoju laiku' čionai 
ir lietuvių apsigyveno ne
mažas skaičius. .Yra ketu

rios karčiamos . Viena1 iš 
puikiausių lietuviška užei
ga. Ją užlaiko Juozas Bęk- 
ša, gerai žinomas lietuvis, 
Ūkėsų Klubo . iždininkas. 
Man teko porą sykių susto
ti toje vietoje. Patarnavi- 
ams labai mandagus, val
giai skaniai sutaisyti, per 
tris vakarus kas savaitė 
groja orkestras, tai penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Važiuojant 
į Atlantic City ir Wildwood 
yra pakeliui.

M. F. Trakimas

J. Tautų Apšvietus Orga
nizacija priėmė Japoniją 

ir vakarų Vokietiją
Paryžius. — Jungt. Tau

tų Apšvietus, Mokslo ir 
Kultūros- Organizacija pri
ėmė Japoniją, vakarinė 
Vokietiją ir francūzų kolo
niją Indo-Kiną į savo na
rius, nors tie trys kraštai 
nepriklauso pačiom Jungt. 
Tautom.

Ypač Izraelio atstovas 
protestavo prieš vakarinių 
vokiečių priėmimą į tą or
ganizaciją.
GARSINKITeS LAISVĖJ i

Bušai, j Maynardo pikniką
J Laisvės pikniką, Maynard, Mass., 1 d. liepos (July), 

Husai eis iš šių miestų:,
So. Boston, nuo 318 W. Broadway, 12-tą vai. Maty

kite J. Šukį, H. Thamas, arba L. Zelsom
Montello,-Brockton, nuo Tautiško Namo, 12-tą vai. 

Matykite Kukaičius, Beniulį, Baroną, Shimaitį a r J) a 
Kalvelienę.

Norwood, nuo Lietuvių Svetainės, 12-tą valandą. Ma
tykite M. Uždavinį, A. Zarubą, arba J. Grybą.

Worcester, nuo 29 Endicott St., 12-tą vai. Matykite 
J. Skliutą.

Haverhill, nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 12-tą valandą. 
Matykite Dambrauską, Yuciumską.

Lawrence, nuo Piliečių Klubo, 12-tą vai. Matykite S. 
Pe^kauską, Chuladą, Kralikauską.

Lowell, nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 12-tą vai. Maty
kite Blažionį, Karsoną, Daugirdą, Paulianką.

Hartford, Conn., nuo Laisvės Choro Klubo. Matykite 
F. J. Repšį ir kitus choristus.

Ir iš desėtkų miešti] privatinėmis mašinomis-automo- 
biliais žmonės važiuos j pikniką.

Šiemet, atrodo, turėsime rekordinį pikniką, kaipo 40 
metų Laisvės gyvavimo atžymėjimui. Jei ir lytų, tai 
piknikas vistiek įvyks, nes pikniko parke yra pastogės 
keletui tūkstančiu žmonių.

Visų kolonijų veikėjus, moteris ir vyrus, meldžiu būti 
pasiruošusiais padirbėti, nes stoka darbininkų labai ma
žina įeigas ir pelną.

Programa bus pradėta lygiai 3:30 vai. po pietų. To
dėl, norintieji girdėti puikių lietuviškų liaudies dainų 
ir geriausių žinių visi suvažiuokite anksti.

Iki pasimatymo su visais. *
JONAS GRYBAS, pikniko komisijos sekr.

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ ATYDAI!
Versk dar lapą ,mielas drauge, 
Ten surasi tu visko;
Ten tavęs vaizdeliai laukia 
Su pipirais ii’ druska. 
Persūdyt bijau ragaišį, 
Taip jau Dičius jį užmaišė, 
Tokį reiks jau ir kramtyt, 
Nes geresnio nematyt. 
Būk teisinga, mano mūza, 
Kaspinuos margų dainų; 
Genijus iš Tauragnų 
Salonuos ponių išprusę! 
Bj’ūkštersiu dar teptuku 
Ties gražuoliu namuku.

Tenka liesti skaudžią opą— 
Stengsiuos piaut aštriu peiliu. 
Mūsų sostine dvajopa, 
Pavaizduot ją taip galiu: 
Šalia miesto puošnios vilos, 
Ten naktim šampanas pilas, 
Užtiesti šilkais langai, 
Šlama kortos, pinigai.
Dieną naktį aukštas tonas.,

(Lordas iš dūminės grįčios), 
Jį, kaip vaiką ,aš myliu, 
Bet suprast jo negaliu.
Šaukėm seimą, vėl išvaikėm, 
Draskomės su kunigais;
Naktį žaidžiam pinigais, 
Nebežinom, ko mums reikia. 
Klauskit Dičių—atsakys: 
“Seimas apvelka akis!. .

Sunku mokytą mokyti, 
Nėr ir tikslo pagaliau. 
Vladai, duokite rankytę, 
Eisim pamažu toliau. 
Pakalbėsim apie Niną, 
Kur ji kreipia limuziną. 
Kam čia negudriai liūdėt? 
Reikia mums daugiau judėt. 
Aš pabūsiu tarpininku, 
Pakentėsime drauge;
Dviem geriau, kad ir varge, ' 
Gal dar širdys apsirinka . ..
Eikim drąsiai ir toliau— 
Žliumbti gėda pagaliau!

(Daugiau bus)

Chicago, III
Bloferiams nepavyko 
apgauti Chicagos lietuvius i

, ♦

Bent per kelias savaites 
buvo garsinta, kad birželio 
16-tą dieną įvyks Lindblom 
Auditorijoje didelė šventė.

Juk tai ir buvo tikėtasi: 
tame išpūstame apvaikščio- 
jime dalyvaus nepaprastai i 
daug dipukiškos ir kitokios 
publikos.

^A p vaikščioji rile rašeivos 
rankoves pasiraitoję ir del
nus pasispiaudę sieksninius

straipsnius, isteriškai, rau- 
doniausiai nukvarbavę, ra- 

i šė apie tą vadinamą “bai- 
įsiąją birželio dieną ir die- 
j nas.” Bet koks nusivyli- 
, mas buvo, kad mažas ir 
mizernas būrelis susirinko į 
taip baisiai išbloPuotą šven- 
tę-pa minėjimą.

Patys dipukai tik pečiais 
trukčiojo, negalėdami su- 

. prasti, kas čia gali būti. 
: Žinoma, tie dipukai, kurie 
buvo atėję į apytuštę sve- 

i tainę, sakė, tokia “didelė 
šventė” ir niekas nekreipia 
domės.

Tuščioje salėje atsibuvo

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo^ 
demiškdi įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

5 pusi.——Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 29, 1951

“baisiojo birželio” paminė
jimas, kuris ir pravadyrius 
šaltad rugiu nukrėtė.

Ko reikėjo, tai pasisukti 
į užeigas ir kitas širdelei 
nuraminti vietas, ir būtu
mėt pamatę, kaip ten sma
giai tie “baisiojo birželio” 
dalyviai linksmai leido lai
ka, v \

Pūsti muilo burbulus per 
laikraščius yra vienas da
lykas, o gyvenimo eiga su 
savo tikrove yra visai kitas 
dalykas. Dar toliau pagy
vens tie karštuoliai ir, per
sitikrinę, pradės visai at
aušti, kad su tokiais strak- 
sėjimais toli nenueisi, nes 
melas, blofas turi labai 
trumpas kojas, o šiandien 
trumpakojam - negi eiti į 
lenktynes su pasaulio eise-s 
na, kuri žengia žaibo grei
tumu, o ne taip, kai kada 

i mūsų tėveliai gyveno, su ba
lana apsišviesdami ir iš sa
vo parapijos kojos neiškel
dami.

Galima tikėtis, su laiku 
ne tik nauji atėjūnai pradės 
orientuotis kitaip, bet ir jų 
organizatoriai. Taigi, šiaip 
ar taip kalbėsime, greitu 
laiku subliūkš tas visas, 
būbnijimas, ’sensacijos; iš
garuos iš galvų tuščios sva
jonės, tie visi leidžiami dū
mų kamuoliai, kurie gyve
nime nepritaikomi ir nesi- 
klijuoja su žmonijos eise
nos tikrove.

“Vilnies” Skait.

Atžymėjimui 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties

UflOO DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

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

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNARD, MASS..

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas/ Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavąlkuš, 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. Laisves red. A. Bimba pa

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio Laisves.

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

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS



Now¥)rko^/ž^^y2lnlos
Kalvaičiai išvyksta atostogų 

dviem savaitęm
Julius ir Marijona Kalvai

čiai nuo 833 Hart St., Brook
lyn, ketina išvykti ant dviejų 
savaičių atostogom. Išvyks 
birželio 29 d.

Planuoja jie aplankyti daug 
savo asmeninių draugų Chi- 
cagoje, Detroite, Cleveland©, 
Toronte, Kanadoje ir kitur.

Laimingų vakacijų ir pasi
matymo su draugais bei drau
gėm.

Gaila, kad Kalvaičiai nega
lės dalyvauti Laisvės metinia
me piknike, kuris įvyks liepos 
7 d. ' Draugas.

Protestuoja prieš vergijos 
šalininkų pagerbimą

Didžiojo New Yorko Negrų 
Darbo Taryba užprotestavo 
pašto viršininkams, kam jie iš
leido trijų centų paštaženk- 
lius pagerbimui tų, kurie Civi
liam© Kare kariavo už Ame
rikos vergijos palaikymą.

Ant minimų paštaženklių 
yra užrašyta “Final Reunion 
United Confederate Veterans.” 
Kodėl dabar reikia pagerbti 
tuos, kurie kariavo, kad išlai
kyti vergiją Amerikoje, klau
sia* negrų organizacijos sekre
torius Ferdinand C. Smith ir 
kartu jis nurodo, kad šiuo me
tu yra persekiojami tie, kurie 
kovoja už visišką rasinę 
tautinę lygybę.

ir

Jūrininkų streikas baigtas, Baudžia Šimu savininkus
sutartys pasirašytos

3,500 žmonių susirinkimas reikalavo
atšaukti Smitho Aktą

Antradienio vakare
Yorko Rockland Palace 
pildė publika. Susirinko 
3,500 žmonių.

Kalbėtojai -nurodė, 
areštais, persekiojimais nega-

New 
prisi
virė

kuriuo pasiremiant valdžia 
persekioja komunistus ir ki
tus progresyvius žmones, yra 
visiems žmonėms pavojingas. 
Jis turi but atšauktas. Spau
dos, žodžio ir susirinkamų lais-

lima Komunistų Partijos su
naikinti, nes jinai nesunaikina
ma. Hitleris, Mussolinis ir Ja
ponijos 
teroro 
veikimą 
atsiekė;

Jie pasmerkė valdžios pa
stangas sukišti į kalėjimus 
komunistų vadus ir reikalavo 
tuojau areštuotus paliuosuoti. 
Jie nurodė, jog Smith o Aktas,

imperialistai bandė 
pagalba komunistinį 
sunaikinti, bet ką jie 
visi gerai žino.

ve turi but atsteigta.
Susirinkimas vienbalsiai 

priėmė rezoliuciją, reikalau
jant atšaukti Smith© Aktą.

Prieš šį įstatymą vis dau
giau ir daugiau unijų, organi
zacijų ir visuomenės veikėjų 
pasisako. Tarp jų yra ir Mrs. 
Rooseveltieriė, kuri per New 
York World-Telegram-Sun 
pareiškė, kad Smith o Aktas 
yra visiems pavojingas.

New Yorko žmonės reikalauja taikos

Miestas turės naują 
džiovininkams ligoninę

New Yorko valstija grąžina 
miestui didelę moderninę li
goninę, kuri bus naudojama 
džiova sergantiems ligoniams. 
Tai $1,500,000 vertės namas, 
kuris randasi ant North Bro
ther Island, East River, prie 
Bronxo.

Per penkis pastaruosius me
tus valstija naudojo šį namą 
dėl veteranų studentų gyveni
mo. Bet su rugsėjo 1 d. ati
duoda New Yorko miestui.

Dar niekad nebuvo tokio 
didelio sujudimo už taiką Ko
rėjoje, kaip kad dabar. Milio- 
nai žmonių laukia iš Washing
ton© gerų žinių, kas jau pa
daryta, kad butų taika pasiek
ta Korėjoje. Sovietų Sąjungos 
atstovo Jungtinėse Tautose 
Maliko pasiūlymas publikoje 
buvo džiaugsmingai

409 brooklyniečių 
vaikų 
Tautų 
River 
Tautų ___ _ .c ___ „
kad taika butų tuojau atsiekta,- 
kad žudynės Korėjoje butų 
sulaikytos. Iš Manhattan© ir 
kitų Didžiojo New Yorko da
lių motinos rinkosi. Daugelis 
jų jau turėjo savo sūnus Ko
rėjoje.

Keli šimtai New Yorko uni
jų ir kitų įvairių organizacijų 
atstovų, išvykdami j Taikos 
Kongresą Chicagoje, pareiškė

susirinko prie 
Namo, 42 St., 
ir- reikalavo 
atstovų

sutiktas.
motinų ir
Jungtinių 
prie East 
Jungtinių 

imtis žygių,,

Browderio sūnus smerkęs 
Sovietus, tėvas plojęs

Nereikalingas raginimo
Aną dieną prieina prie ma

nęs Jurgis ir sako: žinote, 
kokie dabar laikai. Tie nauji 
pdolimai ant darbo žmonių 
vadų pastato į pavojų visų 
mūsų demokratines laisves. 
Turime gintis, gindami tuos, 
kurie jau šiandien yra perse
kiojami. štai visa penkinė ci
vilinių laisvių gynimo reika
lams. ‘ .

Aš ir galvoju sau: Ot, kad 
taip tūkstančiai . susipratusių 
darbininkų be prašymo ir ra
ginimo remtų pažangiečių ko
vą • už civilines laisves. Kam 
laukti, kad kas prieitų ir pa
prašytų paramos tokiam gra
žiam ir aiškiam tikslui. A. B.

Ana Marcy Ave., tarp S. 
First ir S. Second Str., B’klyne, 

buvo automobiliaus suvažinė - 
tas 4 metų amžiaus Eluterio 
Rodriquez. Užmušėjas pabėgo 
nepatėjnytas.

Pirmadienį Yonkers High 
School pamokų užbaigimo su
sirinkime kalbėjo ir 17 metų 
amžiaus William Browder. 
Jis. pasakęs, jog patriotizmas 
nereiškia aklą tarnavimą “vi
sagalinčiai valstybei.” Išaiš
kinta, kad jis tuomi pasmer
kęs Sovietų “despotizmą.”

Tuo metu' publikoje buvo 
jo tėvas Earl Browder, Komu
nistų Partijos sekretorius, vė
liau išmestas iš partijos. Earl 
Browdey smarkiai- savo sūnui 
plojo. < •

Kad daugiau sužinoti, kaip 
Browderiu šeima dabar atsi
neša Gink Sovietų Sąjung., tai 
vieno dienraščio reporteris 
buvo užėjęs į jų namus. Rado 
tik Browderio žmoną Raissa 
Irene. Ji pasakė, kad visi trys 
jų vaikai “nesikiša į politiką”.

Taipgi Sužinota, kad Earl 
Browderis yra be užsiėmimo 
nuo to laiko, kai jis neteko 
darbo,* kaip Sovietų Sąjungos 
literatūros vertėjas.- Tai* jau 
bus du metai, kai, jis neteko 
to darbo.

GARSINKITE? LAISVĖJ!

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
C. Milen, Brooklyn, N. Y...................
R. Šileikienė, Auburn, Me. • •...........
Pranas Apšeiga, Auburn, Me...............
Antonina Duobienė, Rochester, N. Y. 
A. Zalders, Collinsville, Ill...................
J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y............. • •.
Ch. K. Urbon, Hudson, Mass..............
G. Hulchik, Hudson, Mass...................
Ona Morkūnas, Hudson, Mass.___
Joe Sadauskas, Marlboro, Mass...........
G. Januška, Baltimore, Md. ................
Didelis ačiū už aukas!

i Laisvės Administracija

3.00' 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

Reakcinis mokytojas 
paleistas iš darbo

ta
is H.unter 

tarp

Visos trys jūrininkų ir dokų 
darbininkų unijos pagaliau 
pasirašė sutartis su laivų savi
ninkais ir dabai' visi darbinin
kai grįžo darban.

Unijos iškovojo algų pakėli
mą, darbo valandų sutrumpi
nimą ir kitus pagerinimus.

andai 
uinkn

ėjas Charles Solomon
nubaudė 12 

užsimokėti 
pagrasino 

iau bausti.

šup\i savi-Į 
po $5 ir i 

ateityje

>ėjas sako, nors jis my-, 
s, bet yra priverstas
tokius žmones, kurie iš- 
vakarais savo šunis nu-

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

Dr. William J. Ford run 
po suspenduotas 
Kolegijos už skelbimą 
mokinių fašistinių idėjų.

Jis teisinosi, jog tarp moki
nių vedąs kovą prieš komu
nizmą ir aiškinąs Romos kata
likų dogmą, moralybę. Bet jo 
aiškinimas pripažintas, kaip 
antisemitinis.

Mokytojų Unija laimėjo, 
nes ji pastebėjo minimos kole
gijos viršininkams, kad šis 
piokytojas yra netinkamas 
mokinti.

Reikalauja mirtimi bausti 
narkotiką pardavinėtojus

HELP WANTED—1VMJ.E 
APTARNAVIMUI VYR^S

Prie Skalbiamųjų Mašinų ir Gas 
Range, patyręs prie automatiškų 
skalbiamųjų mašinų ir automatiškų 
gas rangos. Su gerais iš anksčiau 
darbo rekordais. Išlavinsime pilnai. 
Kreipkitės laiškais ar asmeniškai 
bile dieną nuo 8 ryto iki 5:30 po 
pietų.

MAYTAG ATLANTIC CO., Ino.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. —

Duonos streikas gręsia 
New Yorko miestui

kreipėsi
Atstovu;

ir j Jungtinių 
taikos klausi-

greitųjų
susirinkimai

komunistų gyni-

buvo sušaukti 
taikos ir

reikalavimą tuojau sulaikyti 
mūšius Korėjoje. Daugelis 
unijų ir kitų įvairių ’organiza
cijų taipgi siunčia telegramas 
prezidentui Trumanui, reika
laujant taikos.

Amerikos Moterys už Taiką 
(moterų taikos organizacija) 
pasiuntė Trumanui telegramą, 
taipgi 
Tautų 
mu.

Ant 
keli
areštuotųjų 
mui. Tuose susirinkimuose pri
imta taikos reikalaujančios 
rezoliucijos.

Taikos reikalaujančias mo
teris mandagiai priėmė Dr. 
A. Selsamandi, iš Jungtinių 
Tautų viešosios informacijos 
skyriaus. Atsakydamas dele
gacijai, jis pareiškė: “Jungti
nės Tautos nori tbkii), kaip 
jūs, žmonių per visą pasaulį.°

AFL duonkepių ir duonos 
išvežiotoji] unijos pareiškė, 
kad su šiuo Sekmadieniu jos 
gali iššaukti streikan astuonių 
didžiausių duonkepyklų darbi
ninkus, jeigu iki to laiko ne
bus su tų duonkepyklų kompa
nijomis susitaikyta. Tada 
streikas paliestų apie 80 pro
centų duonos pristatymą New 
Yorko miestui.

Unija reikalauja penkių 
dienų savaitės, algų pakėlimo 
ir kitų pagerinimų. Streikas 
paliestų 4,500 New Yorko 
duonos kepėjų ir išvežiotoji]. 
Jis apimtų $4,500,000,000 ver
tės duonkepyklų. Dėlto gali 
susidaryti New Yorke duonos 
stoka.

Policistai investigatorius 
norėję papirkti

Ieško pavojingų lempų 
daužytojų

Brooklyn© policijos gamble- 
rystės ir kyšių ėmimo tyrinė
jime ,vakar liudyta, kad kele
tas policistų, kurie yra Įvelti 
Į gemblerystės biznį, 
bandę papirkti apskrities 
kurorą ir investigatorių. 
jiems tai nepavykę.

buvo
pro-
Bet

Sveikatos Departmentas ir 
policija ieško vandalų, kurie 
sudaužė naujas fluorescent 
lempas Hamilton Avę. tunely
je. Padaryta apie tūkst. dole
rių nuostolių.

Taipogi Sveikatos Depart
mentas informuoja, jog tos 
sudaužytos lampos yra pavo
jingos, nes turi pavojingų 
nuodų.

Vandalai ieškoma daugiau
sia tarp mokyklų vaikų, ku
rie įpratę visokius zbitkus da
ryti ir kitiems nuostolių nema
žai padaro.

Džiaugiasi tikslą atsiekusi
18 metų mergaitė Renee 

Eisner džiaugiasi šiomis die
nomis gavus aukštesnės mo
kyklos diplomą, kuris jai, 
kaip paralyžiuotai ir vežimė
lyje sėdinčiai, ne taip lengva 
buvo atsiekti.

Nemažai tokių 
vaikų pasiekia 
mokslus, jei tik 
kiamos progos.

paralyžiuotų 
ir aukštus 

jiems šute i-

Policija sugadino didelį 
plėšiko bizni'

Policija suėmė Arthur Ches- 
lerį, kuomet jis įėjęs į vieną 
namą ųorėjo jį apvogti, bran
gius daiktus išnešti.

Policijos stotyjė jis prisipa
žino per du, kartus apvogęs i 
Schlumberger Jewelers, Inc<, , 
ir gavęs ten brangių daiktų j 
$300,000 vertės. Bet jis pla
navęs dar didesnį plėšikavimo 
biznį. Jeigu jis butų pasilikęs 
nesuimtas, jis sako, butų šio
mis dienomis iš apiplėšimų pa
daręs vieno miliono dolerių 
vertės biznio^

Džiovos ligoninių direktorius 
pasitraukia iš tarnybos

metų

Ištarnavęs 25 metus kaip 
Nassau County džiovininkų li
goninių medikalis direktorius, 
Dr. James C. Walsh pasitrau
kia iš tarnybos su šių 
rugsėjo 1 d.

Hr. Walsh pats yra buvęs 
džiovininkas dar tuo ’ f
kai jis lankė medikalę mokyk
lą. Bet jis išgijo. Todėl jis ir 
rūpinosi, kad > juo daugiau 
džiovininkų pagytų.

laiku

si vedę
siveda prie kito žmogaus nuo
savybės ir leidžia ten šunims 
daryti, ką jie tik nori. Bot jis 
neleidžia savo šuniui taip da- 

į ryti prie savo nuosavybės.
Generalės Moterų Klubų i Tai čia yra kaitas no 'šuo, 

Federacijos prezidentas Hi-1 bet jo savininkas, kuris no
ram Cole Houghton pasiuntė j Paiso kito nuosavybės. Todėl 
prezidentui Trumanui tolegra- į toks savininkas turi but bari
mą reikalaujant mirties baus-j džiamas. 
m ės tiems, kurio importuoja 
ir pardavinėja narkotikus. Ji 
skaito didžiausiu prasižengi
mu tarp jaunimo platinti nar
kotikus.

Fedcralis teismas pripažino 
kaltais Julių Markmaną ir 
Mario Livolsį už- narkotiku 
šmugeliavimą' ir pardavinėji
mą New Yorke. Jiems bausme 
bus paskirta birželio 28 d.

išvežiotoias
v

motų amžiaus Daniel 
gyvenęs 151 Ten Eyck 

Walk, Wiiliamsburge. vietojo

19

sės (ice cream) išvežiojimo 
trokas susidūrė su automobi-

HELP
'• Namų 
namams, 
dynė, 

] valymo,

4 blokai nuo Queens Plaza 
(125-31)

WANTED—FEMALE
darbininkė, virėja gražiems 
atskiras kambarys ir mau- 

nėra skalbimų ir sunkaus 
reikalingas paliudijimas. 

Puikiausia mokestis, šaukite lytais 
nuo 10 iki 12; po pietų nuo 7-tos, 
Tel. 9-3591. (127-28)

REIKALAVIMAI
Reikalingas (kambarys (vyrui) 

Wiiliamsburge (Brooklyno), arba 
arti jo. Prašau pranešti Laisvės ad
resu: 110-12 Atlantic A ve., Rich
mond Hill 19. N. Y. Arba telefonu: 
Virginia 9-1827.

(127-28)

Praneša žuvimą Korėjoje 
trijų brooklyniečių

Apsigynimo Department as 
praneša, jog karo lauke Ko
rėjoje žuvo trys brook lydin
čiai, Thomas J. Freyer, Gae
tano A. Colonna ii' Burton J. 
Gcorge.

Narkotiką bosas gavo 15 
metu kalėjimo

Raymond Rosario, narkoti
kų pardavinėtojų bosas, nu
teistas 15 metų kalėjimo ir 
užsimokėti $11,000 piniginės 
bausmės.

Rosario padaręs iš narkoti
kų biznio apie $250,000 perei
tais metais. Jis aprupindavo 
šiais nuodais bent 300 žmonių.

Kiti keli jo pagclbininkai 
nuteisti nuo 2 iki 10 motų ka
lėjimo. Tik Eugeno Maglino, 
kuris, skaitosi Rosario partne
riu, gavo 10 metų kalėjimo 
$4,000 piniginės bausmės,

Pienas vėl pabrangsta

ii

Valdiškas market© adminis
tratorius praneša, jog liepos 
mėnesį pieno hundredweight 
(tokia miera) bus $15.44, me
tai laiko atgal už tiek pieno 
buvo $4.58, šit] moth birželio 
mėnesį buvo $5.06,.

Kitų maisto produktu kai
nos taipgi nuolatos kyla.

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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 keksų ekspertai

PRANEŠIMAS
Liepos 4 d., trečiadieni. husas 
žiuo.ia į Arrow Karma. Rusas iš- 
na nuo 53 Broom SI., kaip 7:30 
.1. ryto. K' lionū j abi puses $1.50. 

reikia bilio-r<

Matthew A 
.BUVUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

egzamtnuojam akis 
RAŠOME REOEI*TU8 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

mDCKMC

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

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

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET
Silver Bell 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.

Tel. Yaphank 3218 a? 3202.

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L..I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpd kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell, Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Reikalingas suporini eiwtot, 
šeimų namas, 3 kambariai ir alga. 
Tel. IN. 2-8448. Šaukite nuo 10 iki 
12 A. M. X (126-28)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

Street 
st.

Recėpty Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE * J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR &‘GRILL V
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

REPUBLIC BAR & GRUI
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. a?

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

6 pusi.—Laisvė (Liberty)*Penktad., Birželio-June 29, 1951




