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’ Našlė Rooseveltienė nebesle
pia savo susirūpinimo. Ji bi
janti, kad Aukščiausio Teis
mo nuosprendis prieš vienuo
lika komunistų gali smarkiai 
užgauti teises mūsų visų. Ko
munistų Partijos nuvarymas i 
požemį, girdi, pažemintų 
Ameriką viso pasaulio akyse.

Rooseveltienės baimė gerai 
pagrįsta.

Teisėjai Black ir Douglas 
teisingai pasakė, kad šis nuo
sprendis sutrempia Amerikos 
Konstituciją. 

—o—
Kryžiokų spaudoje pradėjo 

garsiai kalbėti J. Brazaitis.
Dabar sužinome, kad tas Bra
zaitis yra Brazevičius, vienas 

L/iš knarkiu jų Hitlerio talkinin
kų. Kai Hitlerio gaujos ver-

- žėsi Lietuvon ir ją naikino, jis 
padf-'o joms iš vidaus. Jis bu
vo vienas iš vadų taip vadi
namo “sukilimo’ prieš Lietu
vos valdžią.

Jis net buvo sudaręs ir pa
skelbęs “Lietuvos vyriausy
be.” Tik kai šitie brazevičiniai 
fašistai atliko savo darbą ir 
pasidarė hitlerininkams nebe
naudingi, jų ta “Lietuvos vy
riausybė” tapo išmesta 
šiukšlyno.

Dabar šis hitlerininkas
džiuojasi savo kruvinais dar
bais ir žada kada nors sugrį
žęs Lietuvon vėl būti jos va
du”.

ant

di-

>

£

—o—
Amerikos Darbo Federaci

jos ir CIO vadai sako, kad 
jeigu Kongresas nepriims re> 
karingo kontrolės įstatymo, 
tai jie vėl pasitrauks iš val
diškų mobilizacijos tarybų.

The N. Y. Times (birželio 
28 d.) užrinka: Tai būtų poli
tinis' streikas. G tokiais strei
kais tiki tik komunistai. Argi 
jau ir unijų lyderiai nudardė
jo pas komunistus?

Amerikos darbo žmonės 
nebegali nė iš vietos pasiju
dinti. Reikalausi savo teisių, 
būsi apšauktas komunistu.

Tegu tik Amerikos organi
zuoti darbininkai rimčiau 
pradeda priešintis kainų kili
mui ir pragyvenimo brangi
mui, jie visi taps komunistais 
ir prieš visus juos bus atkreip
tas Smitho Aktas, kurį Aukš
čiausias Teismas patvirtino 
savo nuosprendžiu vienuoli- 
kos komunistų byloje.

—o—
Komercinė spauda kasdien 

moko Iraną: Neatimk savo 
aliejaus laukų iš anglų, nęs 
ateis rusai ir juos pasiims!
"Bet, kol kas, Tranas patari- 

ipto neklauso.
Dar, atrodo, greitoje ateity- 

. je Iraną paseks ir Trakas. Jau 
praneša iš Bagdado, kad ir 
ten derybos su Irac Petroleum 
Company dėl naujo kontrak
to nutrūko. ?a kompanija ir
gi yra anglų kompanija. 13et 
jon daug pinigų turi sukišę ir 
amerikiečiai su 
Spėjama, kad ir 
giasi savo žibalo 
cionalizuoti.

Tai bus nauja imperialis
tams bėda.

francūzais.
Irakas ren- 
šaltinius na-

J® Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos pirmininkas nori pri
imti Pasaulinės Taikos Tary- 

■......................................................bos atstovus ir su jais pasi
tarti. Bet Jungtinės Valstybės 
atsisako tuos atstovus įleisti 
Įvažiuoti Amerikon.

Tai kur tos Jungtinių Tau- 
tų teisės? Jos randasi kalėji-

X

Ine. Jų darbuotojai ir vadai 
gali kalbėtis ir tartis tik su 
tai.f-žmonėmis, kuriuos užgi
ris mūsų valstybės sekreto
rius.

Įdomus pranešimas iš Pary
žiaus. Ten liepos 15 dieną tu-

PREZIDENTAS NESAKO, 
AR REMS SOVIETINI 
PALIAUBŲ PLANA
Perša visais garais ginkluotis, 
nepaisant kalbų apie pertaiką

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasikalbėji
me su korespondentais sa
kė, jis dar nenusprendė, ar 
remti Sovietų planą dėl pa
liaubų Korėjoj, bet norėtų, 
kad tas planas prie taikos 
privestų.

Nepaisant kalbų apfe tai

Kareiviai Korėjoje 
laukia paliauky

tKorėja.—Amerikos {karei
viai nuolat įmėkasif apie 
sovietinį pasiūlymą dėl mū
šių sustabdymo; dauguma 
laukia pertaikos už keleto 
dienu.

(New Yorko Times radi
jas penktadienį pranešė, 
jog mūšiai pradeda at
slūgti, belaukiant paliau
bų.)

Amerikonai nėr kelias 
pastarąsias savaites aptvir- 
tino savo liniją į pietus nuo 
dabartinio /fronto.

Beveik visa -ta linija yra 
arti i pietus nuo 38-tos pa
ralelės; tik pačiafhe ryti
niame savo gale linija per
eina truputi i šiaurę nuo 
38-tos paralelės.

Jeigu būtų priimtas So
vietų pasiūlymas, tai ame
rikonai, suprantama, pasi
trauktu į tą paruoštą savo 
linija, kaip teigia ameriki
niai korespondentai .

Kinai aukomis remia 
Šiaur. Korėjos kovą
Peking. — Kinijos radi

jas pranešė, kad gyvento
jai gausingai aukoja, rem
dami Korėjos liaudininkų 
ir kinų savanorių kovą 
prieš amerikonus. Sudėta 
tiek auku, kad už jas ga
lima nupirkti 1,216 karinių 
lėktuvų.,

GEN. RIDGWAY
LAUKIA ĮSAKYMO

Tokio. — Generolas Mat
thew Ridgway, vyriausias 
amerikonų k o m a n d ierius 
Tolimiesiems Rytams, lau
kia savo valdžios įsakymo 
pradėti derybas dėl kauty
nių sustabdymo Korėjoje, 

rėjo įvykti visos šalies taikos 
sąskridis. Valdžia nutarė už
drausti.

Francūzijos buržuazija išsi
gandusi. Ji bijo savo žmonių. 
Bet tas tik parodo, kad jos 
kailis randasi pavojuje.

—o—
New Yorke ir apylinkėje 

pienas vėl pabrangsta vienu 
centu.' Taip paskelbė pieno 
trustas. . Niekas nesiklausė 
žmonių, ar jie gali, ar jie su
tinka brangiau1 už pieną mokė
ti. Pieno kompanijos gaus 
daugiau pelno, darbo žrųonių 
vaikai gers mažiau pieno. 

ką, tačiau, Amerika turi 
neatlaidžiai ginkluotis, kaip 
ragino Trumanas.

Jis dar pridūrė, jog pats 
Sovietų pasiūlymas sustab
dyt karo veiksmus patvir
tina teisingumą Trumano 
politikos, norinčios, k a d 
karas iš Korėjos plačiau 
neišsivystytų.

Graikijos premjeras 
grasina pasitraukti

Athenai, Graikija.—Grai
kų premjeras Venizelos ža
da pasitraukti, jeigu Ame
rika nepadidins piniginę 
paramą Graikijos farme- 
riams, ypač kviečių augin
tojams.

Venizeloso monarcho-fa- 
šistinė valdžia pirm ket
verto savaičių norėjo nu
pirkti sportavimo laivą sa
vo karaliui Paului. Ameri
kiniai valdininkai uždraudė 
tą pinigu eikvojimą. Prem
jeras dėl to supyko.

Daug Conn, delegatu 
bus Taikos Kongrese
Įžymi lietuvių nrogresis- 

tė K. Stanislovaitienė, iš
keliaudama iš Waterburio, 
Conn., į Taikos Kongresą 
Chicago j, parašė Laisvei šį 
laiškutį:

• i'

Gerbiami Laisviečiai,
Mačiau Krisluose, kad 

Taikos Kongrese Chicagoj 
bus ir nemažai lietuvių.

Priskaitykite ir mane, 
prie tų, kurie dalyvaus kon
grese. Esu delegatė nuo 
ALDLD 28 kuopos.

Iš Connecticut valstijos 
bus virš 60 delegatų iš vi
so, daugumoj amerikonai.

Turėsime vieną specialų 
vagoną traukinyje į Chi- 
cagą.

Išvykstame ketvirtadie
nio povakaryje. Kai kurie 
lėks oru, kai kurie važiuos 
automobiliais, bet mes gal 
netokie drąsūs — važiuosi
me ^specialiu traukiniu,

K. Stanislovaitiene,
P. S. Bandysiu parašyti, 

ką ten girdėsiu. Jei bus 
vietos, patalpinsite. K. S.

Skerdyklų darbininkai 
laimi dar po 2 centu
Washington. — Valdinė 

algų nustatymo komisija 
leido dviem centais pakelti 
valandinę algą skerdyklų 
darbininkams.

Tai bus priedas prie jų 
neseniai laimėto algos pa
didinimo 9 centais per va
landą.

ORAS.— Giedra, nekarš
ta ir netaip tvanku.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $8,543;
DAR REIKIA $1,457

Gražiai Laisvę parėmė Haverhill, Mass., demokra
tiniai lietuviai. Štai ką rašo tos kolonijos veikėjas: 
“Gerb. Laisvės Administracija:

Čia prisiunčiu blanką su aukotojų vardais ir čekį 
ant $68. Visi aukoję sveikina dienraštį Laisvę su 40 
metų jubiliejaus sukaktimi! Vėliname dar daug metų 
gyvuoti ir šviesti darbininkus.

Draugiškai, A. P. Dambrauskas.”
Aukojo sekamai:
A. P. Dambrauskas ..................................... $10.00
A. J. Navickas.................y................................ 10.00
V. Kuncevičius ........................................... ■ . 10.00
A. ir M. Kazlauskai • •....................................... 10.00
B. Brown ....................... • ............................... 10.00
J. Saulėnas ............................. ............. • •......... 5.00
K. Markūnas ..................... • •............................. 5.00
P. Avens ... • •................................................... 4.00
J. Masevičius ....................... • •......................... 2.00
J. Stančikas ............................................ ••.... 1.00
B. Gumauskas ...............................• .................  1.00

Didelis ačiū už aukas! Prašome visus demokrati
nius lietuvius prisidėti prie sukėlimo reikalingo fondo 
dienraščio išlaikymui.

Kuriu prenumerata už Laisvę išsibaigė ir gavote 
pranešimus, tai prašome tuojau atsinaujinti ir pagal 
išgalę paaukoti į Jubiliejaus Fondą.

Laisves Administracija

Amerikonai pastūmė Korėjos 
liaudininkus dar truputį atgal

Korėja, birž. 29.—Šiauri
niai korėjiečiai ir kinai at
kakliai ginasi ištisame 
fronte. — sakė generolas 
Va,n Fleet, amerikonu ko* 
mandierius.

Vakariniai - viduriniame 
fronte amerikonai pastū
mėjo šiaurinius Korė j o s 
liaudininkus apie 1,000 jar
dų atgal Kumhvos srityje 
ir pasivarė mylią pirmyn 
linkui Kumsongo.

Rytiniame fronte šiauri
niai korėjiečiai ir kinai ata
kavo amerikonus į šiaurę 
nuo Janggu. Amerikonai 
atmušė ataką.

Įvairios Žinios
Washington. — Kongres- 

manas Cannon tvirtino, kad 
Sovietų Sąjungą turi 100 
atominių bombų. Tatai jis 
sužinojęs iš patikimų kari
nių šnipų. Cannon sakė, 
Sovietai galėtų numesti 75 
atom-bombas A m e r ikon, 
nepaisant visų jos apsaugų.

Roma. — Ifrez. Trumano 
duktė Margareta lankėsi 
pas popiežių.

Helsinki, Suomija.—Suo
mijos darbo unijų suvažia
vimas 146 balsais prieš 63 
nutarė pasitraukti iš Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos todėl, kad jai komu
nistai vadovaują.

• Washington. — Kongres- 
manas Chas. Kersten, siūlė 
paskirti $988,000 kovai 
prieš narkotinių svaigalų 
platintojus.

Paryžius. — Amerikonų 
generolas A. M. Gruenther

Šiauriečiai ir kinai, ma
tyt, rengiasi didesniem žy
giam ; traukia frontan 
daugiau kariuomenės, įr 

;^ąkt.į •pasitaiso tiltus, ku
riuos jankiu lakūnai suar
do dfeną, kaip pastebėjo 
gen. Van Fleet. '
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie išvien su kinais savano
riais vedė vietinius mūšius 
ir padarė daug nuostolių 
amerikonams. Sako, šiau
riniai korėjiečiai šūviais iš 
patrankų nukirto 5 rakie- 
tinius amerikonų lėktuvus.

tvirtino, jbg 1952 metais 
jau galima būtų “atmušti 
Sovietus nuo vakarinės 
Europos.”

Chicago. — Viesulai vi
duriniame Illinojuje užmu
šė 1, žmogų ir sužeidė 23.

Haifa, Izraelis. — Sausra 
visai sunaikino žiemkenčių 
javų derlius Jordano ir Ša- 
no upių kloniuose.

Korėja. — Anglų koman
da teisia 11 savo kareivių, 
kurie atsisakė maršuoti pa
rade.

Ottawa.—Kanados aukš
čiausias teismas pripažino 
unijai teisę pikietųoti įstai
gas* kurios nesamdo tos 
unijos narių.

Havana, Kuba. — Kubos 
valdžia iš naujo užgrobė 
komunistinio lai k r a š č i o 
Hoy leidyklą.

plačiau išdėstoma 
SOVIETŲ PASIŪLYMAS ’ 
DEL TAIKOS KORĖJOJE
Ragina šiuo tarpu susitarti 
tiktai dėl mūšių sustabdymo ’

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė dar 
pirmą kartą oficialiai pa
skelbė, kaip Andrius Gro
myko, Sovietų užsieninio 
ministro pavaduotojas, dės
tė amerikiniam ambasado
riui Alanui Kirkui Maskvoj 
pasiūlymą dėl taikos Korė
joje. Gromyko sakė:

Senatas uždraudžia 
numušti kainas

Washington. — Senatas 
71 balsu prieš 10 nutarė 
pratęsti algų, kainų ir ren- 
dų kontrolę tiktai 8 mėne
siams. Valdžia reikalavo 
kontrolės dar per dvejus 
metus. Dabartinis kontro
lės įstatymas išsibaigia šį 
šeštadienį.

Kartu senatas nubalsavo, 
kad būtų uždrausta val
džiai numušinėti kainas.

Senatorių tarimą dar 
spręs Kongreso Atstovų 
Rūmas.

Amerikonynuostoliai 
Koreios kare %

'• ■ 2-’ .... *7».
Washington? — -Valdžia 

birželio 27 d. paskelbė, jog 
korėjiniame kare nukentėjo 
76,749 amerikonai, apie ku
riuos jau pranešta jų arti
miesiems:

11,254 užmušta.
53,227 sužeista.
12,268 be žinios dingo.
Per savaite nuo pirmes- 

niojo pranešimo ameriki
niai nuostoliai padaugėjo 
3,145.

Prie nuostolių nepriskai- 
toma'kitos nelaimės, įvyks
tančios ne. pačiame mūšių 
fronte — sirgimai, mirimai 
ir tt. '

Kaip Vengrija baudžia 
šalies išdavikus

Budapest, Vengrija. — 
Čionaitinis teismas pasky
rė bausmes arkivyskupui 
Josefui Groesz’ui ir še
šiems jo bičiuliams,' kurie 
planavo nuversti demokra
tinę Vengrijos valdžią.

Arkivyskupas nuteistas 
15 metų kalėti; penki jo bi
čiuliai įkalinti 8 iki 14 me
tų ; o vienas, pauliečių 
klioštoriaus viršininkas Fe
renc V e c e. r nusmerktas 
mirti už tai, kad jis, be 
kitko, nužudė Sovietų kar
eivį.

Dviem kitiem kaltinin
kam bausmė bus toliau pa
skirta.

Visi prisipažino šnipinė
ję prieš Vengrijos valdžią 
ir suokalbiavę nuverst ją 
su ginklų pagalba iš Ame
rikos.

Dėl mūšių sustabdymo' 
turėtų susitarti amerikonų 
ir Pietinės Korėjos tauti
ninkų komandieriai, iš vie
nos pusės, su šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų (ir kinų 
savanorių komandieriais, 
iš antros pusės.

Derybos dėl pertaikos 
privalo būti vedamos vien 
tiktai kariniais klausimais, 
visai neliečiant politinių 
klausimų ir žemių.

Kariaujantieji iš vienos il\ J 
kitos pusės turėtų pasi- " 
traukti nuo 88-tos parale- r 
lės, kaipo sienos tarp Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Sovietų Sąjunga šiuo tar
pu neduoda jokių tolesnių 
pasiūlymų dėl taikos įvyk
dymo.

Sovietų vyriausybė nežL 
no Kinijos liaudies valdžios 
nuomonių kas liečia taikos I 
derybas. - *

Kariniai atstovai iš vie
nos ir antros pusės turėtų 
apsvarstyti, kokių užtikri
nimu reikia, kad nebus pa
naujinti mūšiai.

Dalyvaujančios korėjinia^ 
me kare šalvs galės vėliau 
suręsti politinius ir žemių 
klausimus.

Lie pasitiki sovietiniu 
planu dėl taikos

United Nations, N. Y.— 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie pa
reiškė :

“Aš turiu didelę viltį, 
kad galima būtų sustabdy
ti karo veiksmus Korėjoje ( 
pagal Sovietų pasiūlymą. *!

“Aš pats jau seniai sa
kiau, geriausia ' proga už
baigti mūšius—tai kad pa
tys kariaujančiųjų koman
dieriai iš priešingų pusių 
susitartų dėl pertaikos.”

Užgirta trustinė aliejaus 
kompanijų sutartis

•'/, j . . I 
Washington. — Mobiliza

cijos direktorius Charles - 
Wilson užgyrė sutartį tarp 
18 amerikinių aliejaus (ži
balo) kompanijų, kad jos 
išvien pristatys aliejų 
“draugiškiems kraštams,” 
kuriems nustos plaukęs 
aliejus iš Irano .

• Jungtinių Valstijų įsta
tymai prieš trustus užgina 
panašius kompanijų susita
rimus. Bet Wilsonas užti
krina, kad tie įstatymai da
bar nebus vartojami prieš 
aliejines kompanijas.

New York. — Po Sovietų, 
pasiūlymo dėl pertaikos 
Korėjoje tuoj nupuolė Wall 
Stryto serai. ✓ ®

* ...
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ATMUŠA
JŲ PLIOVONES

Dienraštis Vilnis rašo 
apie tuos plepalus, kuriuos 
kryžiokai ir fašistai skel
bia'dėl “trėmimų” ir “kan
kinimų” Lietuvoj. Primi
nęs, jog tūlas Škirpa pa
reiškęs, jog Lietuvoj esą 
net 40,000 “nukankintų,” 
dienraštis rašo:

Kur gi tie kankiniai -- ją 
vardai ?

Kas iš “bažnyčios dignita- 
torių” tapo mūčelnininkais?

Arkivyskupas Skvireckas?
Ne.

■ Vyskupas Brizgys?
Prelatas 'Krupavičius ?
Nc.?
Vyskupijos valdytojas Stan

kevičius
Ne.
Teisybe, buvo skelbta, kad 

jie yra ištremti ir kankinami, 
bet taip skelbianti turėjo nę- 
smagumo, kuomet trys pirmie
ji jų pasirodė Amerikoj gyvi 
ir sveiki, nei vieno plauko ne
nustoję patys prisipažino ne
buvo tremti.

Pastarasis gi gyvena Lietu
voje ir yra Kauno vyskupijos 
valdytojas. Jis šiuo tarpu 
stropiai veikia už taiką — 
kalba, rašo tuo reikalu.

Kas iš valstybes vyrų iš
tremti ?

Smetona ?
Ne. Jis mirė Clevelande.

Smetonos ministrai pas 
Hitlerį — Sidzikapskas, Škir
pa ?

Ne. Jiedu Amerikoj.
Gcn. Raštikis?
Ne. Jis- irgi gyvena Ameri

koj.
Vienas kiek žymesnių tau

tininkų, būtent “Lietuvos Ai
dų’’ redaktorius Augustinas 
Gricius, buvęs išvestas iš Lie
tuvos, bet jis dabar gyvena 
Vilniuje, Jirlp. ir sako džiau
giasi, kad nebuvo Lietuvoje 
laike nacių okupacijos, nes 
naciai gal būtų jį panaudoję 
savo įrankivj.

Gen. Glowackis, gen. Ple
chavičius, patys aršiausi fašis
tinio rėžimo vykdytojai, ar jie 
ištremti ?

Nieko panašaus.
Priėjusi prie kultūros 

darbuotojų, Vilnies redak
cija sako:

Kipras Petrauskas, Antanas 
Sodeika — ar ištremti?

Ne. Jie gyvena Lietuvoje ir 
dainuoja operoje kaip įdaina
vę. z

Rašytojai — Teofilius Til
vytis, Mykolaitis-Putinas, An
tanas Venclova, ir visa eile 
kitų — kur jie?

Lietuvoje gyvena, profeso
riauja universitetuose, rašo 
knygas.

Taigi, vėl kur gi tie nukan
kintieji? Kas jie?

Jų nėra. Patys aršieji tau
tininkų rėžimo vykdytojai pa
bėgo į Vokietiją įr kitur. Da
bar daugelis jų sugužėjo 
Amerikon ir skleidžia melus 
apie “trėmimus” ir, “kankini
mus”. •

Mažesniųjų to rėžimo palai
kytojų gera dalis liko Lietu
voje ir gyvena.

Lietuvoje pasiliko mokslo 
vyrai; švietėjai. Jie veda Kau
no* ir Vilniaus Universitetus, 
jie veda kitas aukštąsias mo
kyklas. ‘

“Ištremtųjų” nėra. Jų var
dų nei p. Škirpa, nei kiti nega
li suteikti.

Vilnis teisingai nurodo,f 
jog kryžiokai apie “kankD 
nius” plepa tam, kad “nu
kreipti dėmesį nuo 1 savęs, 
nuo to, kad jie ((kryžio
kai) bendradarbiavo su na
ciais laike Lietuvos okupa
cijos.” 

. šventa tiesa! 4 r_____ ___ . r“
BUTŲ STOKA 
ISPANIJOJE

Marijonų- laikraščio ben
dradarbis ‘ K. Patalavičius 
Madride • rašo apie sunkią 

MENKYSTOS
KAIP NEKALBĖSIME, kiekvienas, kuris šiek tiek 

galvoja, pripažins, jog kapitalistine santvarka eina stri
magalviais prie savo galo.

Aišku, kapitalizmo atstovai to niekad nenori pripa
žinti. Jie galvoja, būk viskas, kas šiandien mūsų krašte 
reiškiasi, yra “normalus procesas.” Bet ne taip galvoja 
žmogus, kuris protauja.

Pavyzdžiui paimkime vienos dienos kapitalistų orga
ną The New York Times.

Paimkime jo pirmąjį puslapį; paimkime jo puslapį, sa
kysime, praėjusio ketvirtadienio laidos.

i Ką mes jame randame?
Pirmiausiai randame tokią žinią iš Italijos, kurią 

rašo korespondentas Mr. Hinton, sėdįs v ashingtone.
Ką jis rašo?
Gengsteris Luciano, kurį gubernatorius Dewey išleido 

iš kalėjimo ir nutarė išdeportuoti į Italiją, šiandien pui
kiai gyvena įsikūręs Sicilijoje.

Luciano kadaise gyveno New Yorke ir čia buvo pros
titucijos karalius. Jis čia susikrovė milijonus dolerių,; 
ir kai ištrėmė į Italiją, jis ten gyvena poniškai ir di
riguoja Amerikos raketieriams.

Daugiau! h*
Luciano, gyvendamas Sicilijoje, vadovauja tiems, ku

rie Amerikos jaunimą šeria narkotikais!
• Ar gerbiami skaitytojai pagalvojo, ką tai reiškia?

Ar jie kada nors pagalvojo, kad žmogus, gyvendamas 
kitoje šalyje, už Atlanto, galėtų pasakyti, ką Amerikos 
jaunimas turi naudoti savo smaguriams patenkinti?

Ar skaitytojai pagalvojo, kad tokie dalykai, tokie gai
valui, — būkime atviri, — galėtų gyventi Maskvoje, Vil
niuje, Varšavoje, Budapešte, Bucharešte, Sofijoje ar 
kurioje nors kitoje liaudiškų demokratijų sostinėje, ir 
nuodinti Amerikos žmones?

Jei skaitytojai pagalvos, jie suras atsakymą, jog tik 
kapitalistinėje santvarkoje tokie dalykai tegali. įvykti.

_  •

KITA SVARBI ŽINIA tame pačiame laikraštyje taip
gi telpa iš Washirtgtono.

Senatoriai parašė deklaraciją Tarybų Sąjungai, sa
kydami, kad, jei Tarybų Sąjunga užpuls Jungtines 
Valstijas, tai ji, Tarybų Sąjunga, bus sunaikinta.

Kur čia logika?
Iš tikrųjų, tik, pagalvokime: jeigu Tarybų Sąjunga 

ryžtųsi užpulti Ameriką, aišku, tokis pareiškimas, tokia 
deklaracija galėtų turėti savo vietą.

Bet kada Tarybų Sąjunga grūmojo Ameriką užpulti? 
Kada ji ar josios valdžios pareigūnai, ar josios piliečiai, 

i sakė, kad ji užpuls Ameriką?
Rodosi, kadaise Walter Lippmann parašė: kuris pra- 

dės sekamą karą, tas jį pralaimės.
Tarybų Sąjungoje yra pravestas specialus įstatymas, 

kad niekas neturi teisės agituoti už karą. Kas agituos, 
tas bus nubaustas,—sunkiai nubaustas.

Tačiau kapitalistinė spauda, prikišamai pirštu rodo į 
Tarybų Sąjungą, tarytum ji norėtų pradėti karą prieš 
Ameriką!

* Argi tai nėra prasiradimas?!

ŠALIES PROKURORO PADĖJĖJAS deda visas pa-i 
stangas, kad juo greičiausiai būtų suimti Vienuolika ko
munistų vadovų ir įkalinti.

Spauda, Times ypatingai, stoja už tai: juo greičiau 
bus suimti tie žmonės, juo geriau bus kraštui.

Kur čia logika?
Gal būt šeštadienį, gal būt liepos mėnesį tie vadovai 

bus įkalinti. Kam iš to naudos? Kokia gali būti nauda 
; darbo žmonėms, jei tie vadovai bus įkalinti šiandien, o 
S ne rytoj ?
g; Tegu skaitytojas pagalvoja.

i KITA SVARBI ŽINIA, rodanti, kaip kapitalizmas ve- 
j da žmoniją į pražūtį: tas pats laikraštis rašo, jog^per 

vienerius metus gyvenamųjų produktų kainos pakilo 8.9 
procentais.

Ką tai reiškia?
v Kodėl jos pakilo?

Ar tai reiškia, kad Amerikoje mažėja gyvenamųjų 
i produktų kiekybė?

Ne, produktų užtenka, bet pelnagrobiai, kapitalistai, 
■ plėšia kiek galėdami, kad prisigrobti juo daugiau pelnų. 
" ; Jie naudojasi karu Korėjoje. Jie’išnaudoja kiekvieną/ 

žmonijos nelaimę, kad susikrauti sau juo daugiau turtų.
Taigi keturios žinios ir visos jos byloja apie tai, kąd 

kapitalistų klasė nebegali krašto žmoniškai’valdyti ir 
nebegali patenkinti žmonių gyvybinių interesų.

Ispanijos * žmonių buitį 
Tarp kitkb, Ps 'nurodo, jog 
ten yra didelė žmonėms bu
tų stoka. jPatalavičiaus žo
džiais:

Tiesa, jog nuo pat ispanų 
pilietinio karo praslinko visa 
dvylika metų, tačiau, kad ir 
prie didžiausių pastangų bei 
geriausių norų, jaučiamas vi
same krašte didelis gyvenamų 
namų ir kambarių trūkumas. 
Galima sakyti, kad milionai 
ispanų šeimų nesugebėjo ir 
negalėjo pasistatyti žmoniškų 
ir visu kuo aprūpintų sau gy
venamų namų. Kliūčių tam 
yi4t buvę, ir dar tebeosama, 
daug. Labai tą gyvybinį ispa
nams reikalą trukdo statybi
nių medžiagų nežmoniškas 
pabrangimas, o iš kitos pusės 
darbininko uždarbiai visgi 
maži. Ispanas darbininkas sa 
vo santaupomis neįstengia pa
sistatyti sau ir savo y šeimai 
reikiamų butų.

Aišku, kapita list a m s, 
d v a r p o.niams, dvasiški j ai 
butų užtenka. Gyvenamųjų 
namų stoka tik darbo žmo
nėms dėl to, kad šie neturi 
pinigų.

Kaip kituose kapitalisti
niuose kraštuose, taip ir Is
panijoje, šiuo metu viskas 
daroma ruoši muisi prie 
karo . Franko leidžia mili
jonus dolerių ginklams; jis 
eikvoja žmonių turtą; jis 
skolinasi iš Amerikos pini
gus ir viskas kišama gin
klavimuisi, karui, o žmonės 
pamiršti.

Atsiminkime, fašistinę Is
panijos valdžią palaimino 
Vatikanas. • -i

Saulė ir jūsų akys
Vasara jau čia pat. Vais- 

tinyčiose. ir krautuvėse vi
sur matosi nemažai pri
krauta tamsių akinių dėl 
apsaugojimo jūsų akių nuo 
saulės aštrios šviesos. Žmo
nės, ypač jaunos moterys 
ir merginos labai daug jų 
išperka ne tiek dėl reikalo, 
kiek dėl “m’ados.”

Tie akiniai — “sun glass
es” — yra geras išradimas, 
tik, deja, labai daug žmo
nių, dėvėdami juos, vieton 
apsaugot savo akis, — jas 
pažeidžia.

Dr. Franklin M. Foote, 
direktorius of the Nation
al Society for the Preven
tion of Blindness, nurodo, 
kad kiekvieną vasarą daug 
žmonių savo akis serioziš- 
kai pažeidžia tik dėl to, kad 
nežino, kaip naudotis tais 
akiniais.

Toliau jis nurodo, kad 
saulėtoj dienoj, ypač prie 
maudynių ant “byčių,” tie 
akiniai naudingi. Bet ne
žiūrint, ant kiek būtų tam
sūs akiniai, tačiau labai pa
vojingą per juos žiūrėt tie
siai į saulę. Nors akys ne.- 
junta skausmo, bet saulės 
spinduliai pavojingai degi
na jas. Po to, akyse pra
deda mirgėti ir rodytis juo
di taškai.

Taipgi žmonės silpnina ir 
gadina savo akis tais “sun 
glasses,” kuomet juos dėvi 
saulei visai “pasislėpus.”

Tankiai galima matyt 
jaukias moteris bei mergi
nas krautuvėse, namuose ir 
teatruose užsidėjusias tuos 
“sun glasses.” Tai akių 
gadinimas!

Svieto Pereiga

. Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a ų s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite . su Laisves 
spaustuve.

I

Visoms ALDU) kuopoms 
ir nariams!

Gerbiami Nariai!
Lietuvių Literatūros Draugijos Konstitucija reikalau

ja, kad kiekvienas narys savo duokles pasimokė tų iki; 
1 d. liepos (July). Nariai, to neatlikę, “tampa blogo 
stovio nariais ir negauna ‘Šviesos’ ir kitų knygų, jeigu 
Centro Komitetas nėra pratęsęs narių duoklių pasimo
kėjimo laiko”—sako mūsų Konstitucija.

Duokles pasimokėti yra labai svarbus ir būtinas rei
kalas laiku. Centro Komitetas turi parūpinti nariams 
knygas, išleisti “Šviesi,” tvarkyti organizacijos reikalus. 
Tas reikalauja finansų. " Jeigu nariai nesumoka laiku 
duoklių, tai apsunkina Centro Komiteto darbą ir taip 
pat kuopų, nes vietoje įdėti energiją į kultūros ir ap- 
švietos darbą, rūpintis gavimu naujų narių, tai kuopų 
valdybos yra užimtos kolektaivimu duoklių iš senų narių.

Bet ir šiemet, kaip kitais metais, su 1 d. liepos1 dar 
Į yra didelis skaičius LLD narių, kurie, nepasimokėjo duo-

Draugės ir draugai, atminkite, kad LLD atlieka gra
žų kultūrišką apšvietos darbą. Visa lietuvių tauta gali 
pasigėrėti mūsų atliktais darbais. Kiekvienas demokra
tinis lietuvis gali didžiuotis būdamas LLD eilėse. Ir 
kiekvienam sąžiniškam ir kultūriškam lietuviui yra vie
tos mūsų organizacijoje, neatsižvelgiant į jo politiniu^ 
ir kitokius įsitikinimus. Todėl, nei vienas ir nei viena, 
esanti LLD nariai, nepasitraukite iš organizacijos eilių.

Taipgi kreipiamės į visus demokratinius lietuvius, ku
rie dar nėra mūsų organizacijoje—tapkite jos nariais. 
Metinė duoklė tik $2. Narys už įmokėtą duoklę gauna 
per metus žurnalą “Šviesą” ir tų metų išleistas knygas. 
Visi ir visos auklėkime ir stiprinkime LLD!

LLD Centro Komitetas

kliu. Todėl Centro Komitetas nutarė pratęsti duoklių 
pasimokėjimą iki 1 d. spalių (October), 1951 m. Po to 
jau bus pasielgta, kaip mūsų taisyklės nurodo.

Centro Komitetas, pratęsdamas duoklių pasimokėjimo 
laiką, kartu kreipiasi į*visus narius, kurie dar yra ne- 
pasimokėję, kuogreičiausia atlikite savo organizacinę 
pareigą—pasimokėkite duokles!

Anglų delegacija grįžta atgal Londonan iš Irano, nie
ko nelaimėjus dėl Irano parlamento nutarimo sunacio?
nalizuoti anglų žibalo kompanijos turtus. Ji buvo nu-
vykus Irano valdžią papirkti, bet jos pastangos nuėjo
veltui. Delegacijos pirmininkas žymus anglų diploma
tijos narys Basil R. Jackson. Čia jis parodomas su 
dviem padėjėjais.

Kas darosi
PANEVĖŽYS.—Jau pen- 

keri metai, kai aš grįžau į 
gimtąjį Panevėžio įmestą iš 
Vakarų Vokietijoj ameri
kiečių okupacinės zonos 
“Tėvynės Balso” redakcija 
paprašė mane papasakoti 
skaitytojams apie gyveni
mą tarybiniame Panevėžy j, 
apie savo gyvenimą.

1946 m. pradžioje Pane
vėžio Marijos ba ž n y č i o s 
rektoriaus L. Povilonio 
kviečiamas nuvykau vargo- 
ninkauti. Vėliau buvau pa
kviestas į muzikos moky
klą Ugdyti jaunuosius ta
lentus. Taip ir įsijungiau 
į mokyklinį ir visuomeninį 
darbą.

Per savaitę turiu 40 pa
mokų, nemaža laiko skiriu 
saviveiklai.

' Buržuazinis Panevėžys 
nedaug kuo skyrėsi nuo ki
tų Lietuvos miestų, gal tik 
tuo, kad čia ilgą laiką rūs
čiai viešpatavo Smetonos 
svainis burmistras Chada- 
kauskas. Šiaip Panevėžys 
neturėjo savo teatro, muzi
kos mokyklos. Bendro la
vinimosi mokyklų buvo ma
ža, o apie meno saviveiklą 
maža tebuvo girdėti.

Iš pagrindų pasikeitė gy
venimas tarybiniame Pane
vėžyje. Miestas, 'nukentė
jęs karo metu, baigiamas 
atstatyti. Pagrindinai per
tvarkytas dramos teatras, 

n

Panevėžyje
pastatyti gražūs kultūros 
rūmai. Itin išsiplėtė indi
vidualių namų statyba. Čia 
kasmet pastatoma eilė nau-' 
jų mūrinių ir medinių ne
didelių gražių namų. Vals
tybė tam tikslui teikia il
galaikius kreditus individu
alinei statybai. Miestas 
nuolat graži namas ; pra
plėstas miesto parkas 
įrengti keli gražūs skverai, 
krautuvės.

Panevėžio miesto fabri
kai, cukraus, mėsos, muilo, 
mielių, alaus ir kiti dirba 
pilnu tempu. Valstybinė 
prekyba, kooperacija, kny
gynai daro milžinišką apy
vartą. Mieste nuolat dide
liu tempu verda gyvenimas, 
perpildyti miesto autobu
sai, perpildytos kino ir ki
tos salės žmonėmis, siste: 
mingai ruošiami koncertai, 
vaidinimai, literatūros va
karai, meno saviveiklos pa
sirodymai.

Žymiai išplėstas Panevė
žyje nemokamas gydymas, 
mieste dirba trys poliklini
kos, tuberkuliozinė ligoni
nė, gimdymo namai ir tt. 
Miestas turi savo laikraštį.

Tarybinis P a n e v ė ž y s 
1950 — 1951 mokslo metus 
pradėjo su 450 mokytojų ir 
apie 7,000 moksleivių. Be 
pradinių mokyklų; yra aš- 
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tuonios vidurinės mokyklos 
ir medicinos seserų moky
klos, dvi amatų mokyklos, 
šoferių, traktorininkų mo
kyklos, melioracijos techni
kumas, mokytojų seminjM- 
ja, dvi muzikos mokyklos, 
vaikų septynmete mokykla 
ir tt. Prie muzikos moky
klos veikia lektoriumas, kur 
periodiškai vyksta paskai
tos - koncertai, dalyvau
jant žymiesiems respubli
kos menininkams.

Muzikos mokykla ir kitų 
mokyklų bei visuomeninių 
organizacijų meno savivei
klos dažnai rengia koncer
tus ne tik Panevėžyje, bet 
ir kolūkiuose, kur koncer
tai bei vaidinirųai labai mė
giami ir laukiami.

Kiekviena didesnė įmonė 
bei organizacija turi savo 
meno 'saviveiklos kolekty
vą: dramos ratelį, šokėjų 
grupę, chorą. Kai kurios 
įmonės, kaip, pavyzdžiui, 
cukraus fabrikas ir maisto 
kombinatas, turi savo dūdų 
orkestrus. Panevėžyje, be 
mokyklų chorų, veikia šie 
chorai: kultūros namų (va
dovas Karka), mokytojų — 
(vadovas kompozitorius 
Bielazaras), cukraus fabri
ko (vadovai Jovaiša), me
dicinos , darbuotojų (vado
vas Dieninis) ir tt. Aš va
dovauju geležinkeli ninku 
vyrų chorui.

Iš viso Panevėžyje dažnai 
lankosi ne tik pavieniai žy
mūs solistai, kaip Kipras 
Petrauskas, Staskevičiūtė, 
Dagelytė, Mažeika, Sodeika 
ir kiti, bet ir teatrai. Daž
nai atsilanko Operos ir ba
leto teatras iš Vilniaus, 
Kauno dramos teatras, 
Klaipėdos ir Šiaulių dra
mos teatrai. Neaplenkia, 
Panevėžio ir kitų respubli
kų medininkai. Praėjusią 
vasarą su dideliu pasiseki
mu gastroliavo Leningrado 
dramos teatras ir operetės 
kolektyvas. Itin didelį pa
sisekimą turėjo Gruzijos 
valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis.

Praėjusią vasarą Panevė- 
žio mieste įvyko Dainų
šventė, kurios organizavi- 
mo priešakyje teko būti 
man.

Šventėje dalyvavo apie
trys tūkstančiai dainininkų 
ir apie 15 tūkstančių žiūro
vų. Šventė turėjo milžiniš
ką pasisekimą ir praėjo 
aukštame meniniame lygy
je.

I,abai reikšmingą meno 
kultūros . vagą sėkmingai 
varo Panevėžio dramos te
atras, vadovaujamas Milti
nio.

Teatras šių metų kovo 
mėnesį šventė savo gyvavį- 
mo pirmąjį dešimtmetį. Pa
nevėžio teatras išaugo 
subrendo į rimtą meno ko
lektyvą ir yra vienas iš pir- 

teatrų

dažnai 
į Mas- 
teatrus.

niaujančių dramos 
Tarybų Lietuvoje.

Teatro aktoriai 
ruošia ekskursijas 
kvos ir Leningrado
Tai padeda teatrui meniš
kai augti. Panevėžio teatre 
išaugo pirmaeiliai aktoriai, 
žinomi ir vertinami visoje 
respublikoje, kaip Vitkus, 
šulgaitė, Bapkauskas ir ki
ti. Pastarasis yra pakvies
tas vaidinti filme.

Neseniai teatras paruošė 
Vienuolio - Žukausko “Prie
blandoje” ir Paukštelio. 
“Audra ateina” premjeras, 
kurios ęusilaukė puikaus 
įvertinimo. Daug, daug 
naujo tarybiniame Panevė
žyje. Visur vyksta tair 
kus, kūrybinis darbas. X,.

Antanas Makačin^s, 
Panevėžio muzikos 
mokyklos mokytojas 

(Iš “Tėvynės Balso”)



LIETUVOS KINEMATOGRAFIJA
VILNIUS. — Kartu su bendru Lietu- 

Vos socialistines kultūros ir meno kili
mu vis sparčiau auga ir vystosi jaunoji 
lietuviškoji kinematografija.

Naujoji santvarka atskleidė Lietuvos 
kino darbuotojams puikias perspekty
vas, paraginusi juos tarnauti savo 
meistriškumu liaudies interesams, suda
rė visas sąlygas jiems kūrybiškai augti.

Vokiškosios-fašistinės okupacijos me
tai sutrukdė Lietuvos kinematografijos 
kūrimąsi ir vystymąsi. Kino studija bu
vo sunaikinta, įrengimai — išgrobstyti, 

“ karas išsklaidė pradėjusius besikurti 
Lietuvos kino darbuotoju kadrus. Bet 

. 1944 metų rudenį, kai tik Kaunas buvo 
jLišv^liiotas nuo hitlerinių gaujų, kino 

studija vėl atgijo.
“Išvaduotoji žemė”—taip buvo pava

dint^ pirmas pokarinis filmas, kurį iš
leido Lietuvos kino studijos kolektyvas. 
Tai buvo jaudinanti kino pasaka apie 
pokarinę Lietuvą, kylančią į naują gy
venimą, apie Lietuvos . darbo žmonių, 
vėl atgavusių laisvę, laimę.

Tarybų valstybės pagalbos dėka diena 
iš dienos stiprėjo materialinė - techniki
nė kino studijos baze, atsiradusių nau
jų kūrybinių galimumų, augo naciona
liniai kinematografijos kadrai. J tary
binius ekranus išeina filmas “Petras 
Cvirka,” skirtas įžymiojo lietuvių rašy
tojo gyvenimui ir kūrybai. Pirmasis lie
tuviškasis pilnutinio metražo meninis 
filmas “Marytė” papasakojo žiūrovui 
apie Lietuvos patriotu partizanine kovą 
prieš hitlerinius grobikus, apie didvyrę 
Marytę Melnikaitę, paprastąją merginą 
iš Tarasų, atidavusią gyvybę dėl savo 
tėvynės laisvės. •

• Serija kino apybraižų menine, realis
tine^ forma pasakoja apie Lietuvos liau
dies gyvenimą, apie jos laimingą, kuria
mąjį darbą tėvynės labui. Kino apybrai
žos “Skambėk, laisvoji daina” apie Lie- 

'tuvos TSR dMnų Ir šokių ansamblį, 
“Naujojo gyvenimo kūrėjai” apie Tary
bų Lietuvos jaunimą—tai ryškūs opti
mistiški kino kūriniai, kuriuose atsispin
dėjo ^laimingasis likimas talentingos lie
tuvių tautos, kuriančios savo šviesią at
eiti.

Be meninių filmų ir kino apybraižų, 
kurių skaičius kasmet didėja, kino stu
dija reguliariai išleidžia kino žurnalą 
“Tarybtj Lietuva.” žurnalo laidose vaiz
džiai demonstruojamas Lietuvos pramo
nės augimas, socialistinio žemės ūkio 
vystymasis, kultūros ir mokslo pasieki
mai, įtikinamai pasakojama apie prie
šakinius Lietuvos žmones, apie jų ku- 

. riamąjį darbą, apie svarbiausius įvy
kius respublikos gyvenime.

Kino žurnalai—tai teisingi dokumen- 
parodantieii, kaip nenukrypstamai 

kylu Lietuvos liaudies gerovė ir kultū- 
•%<, kaip stiprėja ir vystosi Lietuvos 
liaudies ūkis.

Išaugo ir sustiprėjo kino studijos gru
pė, dubi iru o i an t i lietuvių kalba filmus, 
kuriuos išleido tarybinės kino studijos 
kitomis kalbomis. Kino studija jau yra 
išvertusi į lietuvių kalbą 37 tarybinius 

/filmus, kurių tarpe tokie tarybinio kino 
šedevrai, kaip “Berlyno paėmimas,” 
“Stalingrado mūšis,” “Kubanės kazo- 

; kai.” “Pasmerktųjų sąmokslas,” “Žval
go žygis” ir kiti.

Vvriausvbė didžiai rūpinasi lietuviška- 
I ja kinematografija, nuolat padeda ją 

.■ wstyti. 1948 metais Lietuvos kino stu
dija gavo naujas patalpas Vilniuje — 
Žvėrvno rainno. atitinkančias šių laikų 

L gamybos reikalavimus. Neries krante, 
| gražiame kampelyje, apgaubtame aukš- 

! tų pušiu — čia yra visos sąlygos vaisin
gam kūrybiniam, darbui. Studijoje in- 

I staliuotos tarybinės naujausios kon
strukcijos mašinos, cechai aprūpinti 
jmikiais aparatais ir visa sudėtinga fil- 

: mu gamybos technika. Išaugo ir susti- 
ibnrėijo studijos kinematografijos kadrai. 

> Kirto studijos filmavimo grupėms vado
vauja režisieriai: laureatas T. Poselskis, 
jaunas kino režisierius L. Maciulevičius, 
pokariniąjs metais tapęs prityrusiu kino 

meistru. Puikiai valdo -filmavimo me
ną laureatas Panovas, jaunas kino ope
ratorius V. Starošas, dabar vienas ge
riausiųjų studijos operatorių, garsūs 
operatoriai P. Lipeika, T. Balsys ir. kiti. 
Kauno dramos teatro režisierius V. Di
neika įgudo kaip kvalifikuotas dubliažų 
režisierius.

Iš gausių, puikiai dirbančių studijos 
technikinių bendradarbių išsiskiria mon- 
tažininkės A. Mickevičiūtė, L. Sud.ro- 
nytė ir daugelis kitų.

Lietuviškosios kinematografijos ka
drai auga ne tik praktiškame darbe, be
tarpiškai gamyboje. Dešimtys jaunų spe
cialistų — busimųjų kino inžinierių, sce
naristu, .operatorių, kino aktorių — mo
kosi Visasąjunginiame kinematografijos 
institute Maskvoje. Studentai A. Vie
sulas, V. Žalakevičius, V. Dabušinskas 
rengiasi tapti scenaristais. J. Gricius 
studijuoja kino operatoriaus meną, A. 
Dovydėnas mokosi režisūros fakultete. 
Ištisa eilė- jaunuolių ir merginų iš Lie
tuvos mokosi Leningrado Kino inžinie
rių institute ir Leningrado Kino techni
kume. Vyriausybė visus studentus ap
rūpina Stipendijomis ir butais. Lietuvos 
respublikos kinematografija netrukus 
praturės aukštos' kvalifikacijos ^nacio
naliniais kadrais specialistų, baigusių 
aukštąsias kinematografijos mokyklas.

Šu studija nuolat kūrybiškai bendra
darbiauja daugelis lietuvių meno ir li
teratūros veikėjų, žymūs aktoriai, kom
pozitoriai, literatai. Jų tarpe—laurea
tas kompozitorius B. Dvarionas, lietuvių 
rašytojai: laureatas T. Tilvytis, J. Lapa- 
šinskas ir kiti.

Dramaturgas L. Baltušis, kuris yra 
eilės kino scenarijų autoriumi, dabar 
užbaigia meninio filmo “Senojo Gabrio 
vienkiemis” scenarijų apie kolūkines 
santvarkos pergalę tarybų Lietuvoje.

Šiuo metu kino studija pradeda fil
muoti spalvotą vaizdų filmą “Nemunu.” 
kuris parodys puikios Lietuvos unės 
grožį, grandiozinius ir džiugius pakiti
mus žmonių gyvenime, įvykusius senojo 
Nemuno krantuose.

Netrukus Lietuvos kino studija išlei
džia pilnutinio metražo spalvotą filmą 
^Tarybų Lietuva,” kurio kadrai doku
mentaliai pademonstruos, kaip neatpa
žįstamai pasikeitė, suklestėjo ir susti
prėjo Lietuva per pirmąjį savo gyvavi
mo dešimtmeti, kaip išaugo jos pramo
nė, žemės ūkis, kaip išsivystė kultūra— 
nacionalinė savo forma, socialistinė sa
vo turiniu.-

Jaunoji Lietuvos kinematografija, už
sibrėžusi sau kilnų tikslą .— tarnauti 
gimtajai liaudžiai—tvirtai žengia į nau
jus kūrybinius laimėjimus. >

Pagerbė jauną rašytoją
Šių metų birželio 22 d. Harleme — 

kampas Lenox ir 125-tosios gatvių, — 
vienoje apsčių jų salių įvyko įdomios iš
kilmės.

Buvo pagerbtas jaunas negras rašyto
jas/ Lloyd Brown, neseniai parašęs no
velę “Iron City”.

Rašytojui pagerbti susirinko virš po
ros šimtų rinktinės publikos, baltų ir 
juodų rašytojų, artistų,- darbo unijų ir 
spaudos atstovų.

Programoje dalyvavo: Paul Robeson, 
Mike Gold, John Howard Lawson, Wil
liam L. Patterson ir eilė kitų rašytojų ir 
veikėjų.

Visi didžiai vertino šią novelę, kaip 
vieną iš ‘gražiausiųjų įnašų į Amerikos 
proletarinę literatūrą; visi šiltai svei
kino knygos autorių.

Tai .buvo iš tikrųjų įspūdingas vaka
ras; tai buvo įrodyta, kaip pažangioji 
visuomenė sutinka savo rašytojų naujus 
kūrinius.

Vietoje tapo parduota keletas šimtų 
“Iron City” knygos egzempliorių. Buvo 
tokių, kurie pirkosi po keletą knygos eg
zempliorių, —■ po vieną sau, o kitūs ža
dėjo parduoti kitiems. N.

LMS News and Views
By Mildred Sten&ler

VACATION WITH AN EDUCATION
If you stop to think about it, a vaca

tion without any purpose is just plain 
flat, a complete waste of time and ener
gy. You sit around for a couple of 
weeks at resorts you can ill afford, and 
come back feeling more, lethargic and 
sorry for yourself than when you went 
away.

But! You go to the LMS Summer 
Vacation School. There you don’t get 
the chance to feel sorry for yourself. A 
whole new world of adventure is opened 
up before you. There is so much to 
learn — and what’s more there is that 
satisfaction in learning and achieving. 
You come back with an ardent desire to 
search out knowledge, on your own. You 
come back with a stronger belief in the 
accomplishments of the society of man.

I wish it were possible to have such 
camps, run very much like this LMS 
School, at many spots all over the coun
try, where our people could spend a 
couple of weeks toy ether (I strongly un
derline toy ether) in such energy-giving 
activity. Perhaps, someday! In the 
meantime, those of you who can take a 
run up to Massachusetts, do so and see 
if I am not right.

THE FACTS: LMS Summer Vaca
tion School -starts July 9 until July 22, 
at the Lithuanian Park, Olympia, at 68 
So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, 
Mass., just outside of Worcester.

How to get there: By car—4 hours 
out of New York via Merritt Parkway 
and Route 20. By train or bus—to Uni
ons Station, Worcester, and a short taxi 
or bus trip to the Olympia Park.

Lodgings: Communal lodging at the 
lovely Tatassit Beach Lodge, located on 
an island in Lake Quinsigamond and 
within walking distance of the Park, at 
the cost of only $10 for 2 weeks. Or, 
if you prefer, private lodgings at the 
homes of the good people of Worcester.

Meals: All 3 meals served at the 
Olympia Park cool downstairs restau
rant at the flat rate of $10 a week, or 
on the pay as you eat plan at prices 
much less than on the'outside.

Classes: Daily, except Saturday and 
Sunday, in Music, Drama, Lithuanian 
History and Language, and Folk Danc
ing.

Teachers: Music — Mildred Stensler 
and Frank Balwood

Drama—Jonas Valeptis 
History and Language. — 

Leon Yonikas
Dancing and Recreation— 

Albert Merkis
Activities: Swimming, boating, fish

ing, •theater parties, picnics. Every 
evening entertainment, dancing, sing
ing, games, discussions, and sports with 
the public invited.

LMS School Picnic — July 15,th at 
Olvmnia Park. Organized program.

LMS’ School Closing Concert and 
Dance—July 21, at 29 Efndicott Street, 
Worcester.

Registrations to the School are begin
ning to come in'. From far off Wiscon
sin come two young students. Other 
cities represented already are, Detroit, 
Cleveland, Philadelphia, Newark, Brook
lyn, Hertford and, of course, a number 
of cities in Massachusetts. It would help 
us a great deal with preparations and 
such if registrations are sent in before 
School starts. Even if you plan to only 
vacation at Olympia Park, please advise 
us in advance.

Those of you who cannot come to the 
School can help become a part of this 
wonderful project by becoming mem
bers of the School Scholarship Fund 
Association. Your donation to the fund 
makes you a member. Detroiter F. Stak- 
vel has been added to the growing list of 
friends of the LMS School. Let’s hear 
from more of our friends real soon!

And now, if you don’t hear from me 
for a while, you’ll know where to find 
me—at the LMS Summer Vacation 
School.

Mirė rašytojas
Petras Pavlenko

Neseniai mirė žymus Tarybų Sąjun
gos novelistas, rašytojas Petras Pavlen- 

Ico. Jis buvo 52 metų amžiaus.
Karo metu Pavlenko buvo “Raudono

sios žvaigždės” korespondentu fronte ir 
ten gavo džiovą, iš kurios jis niekaip ne
galėjo išsigydyti. ■

Pavlenko parašė eilę knygų, tarp ku
rių žymiausia bene bus “Linksmybė,”— 
ji buvo prenjijuota.

Taipgi jis parašė scenarijų filmai 
“Aleksandras Nevsky” ir kitai filmai— 
“Priesaika.”

1949 metais Petras Pavlenko buvo at
vykęs su 'kitais žymiais tarybiniais ra
šytojais ir intelektualais j Niujorką da
lyvauti taikos konferencijoje.

Tenka nepamiršti
Liepos mėnuo — mūsų menininkams 

darbymečio mėnuo.
Šiemet liepos mėnesio 9 dieną Wor- 

cesteryj prasidės atostoginė menininkų 
mokykla. Ji tęsis dvi savaites.

Kiekvienas, kuriam laikas leidžia, tu
rėtų vykti j mokyklą ir pabuvoti puoš
niame Olympia parke, kur tęsis meni
niai kursai: paskaitos apie lietuvių kal
bą, Lietuvos istoriją, dainas, dramą 
(dramą dėstys artistas Jonas Valentis), 
ir kitus meninius reikalus, svarbius 
kiekvienam žinoti.

Tai bus ne, tik poilsis, bet poilsis su 
intelektualine nauda.

SEMT __

Kalėjimo motyvai
Klaikioj gyvenimo klampynėj -

Braidau niūriai, niūriai klampojo,— 
Ir vysta dienos nusiminę,

It gėlės, pamestos po kojų ...

Kaitroja, plazda va krūtinė,
Į išlaisvį man veržias siela,— 

Ir trūkčioja, pečiai sutinę
Nuo darbo tuščio ir niemielo ...

Vos blyksteli svaja gaivinga,
Vos tvyksteli žavi žydrai n ė, —

Ir tuoj čia pat varge sustingai,—
Ir nuotaika tau atsimainė ...

Žiūri į plačią, plačią dausų:
Ten šypsosi erdvė mėlyna, —

O pasaką nuobodžią, sausą
Grosą kartoja — disciplina ...

Ir sielos gelmėj, kaip jūroje,
Sutriuškintų troškimų, vilčių

Našta nugrimzdusi tūno j a ...
. Vat, regis, pats perpus suskilčiau!...

Greičiau iš čia, širdie jautruole,
Iš šio beteisės okeano, —

Kur nevidonai apipuolę
Tyčiojas iš kankynių mano!

Bet nenutrenkt man tų retežių ...
Lai jausmas klauso šalto proto:

Neišsisukt giliųjų vėžių -—
Gyvenimo klaikaus, audroto ...

SKAITYK
ir 

MOKYKIS
Veisimos! organai. Karve

lio, kaip ir visų paukščių, vei
simos! organai šitaip sudaryti. 
'Patinėlis turi pupos pavidalo 
sėklines. Jų latakai (sėklata- 
kiai) atsiveria Į kloaką. Pate
lė turi tik vieną kairiąją 
kiaušdėtį; nuo jos eina plonas 
kiauštakis, kuris įteka į klo
aką. Dešiniosios kiaušdęties 
tėra tik užuomazga.

Kiaušdėtis yra kekės pavi- . 
dalo ir pripildyta kiaušininių 
ląstelių, t.y. kiaušinėlių, kurie 
turi daug trynio ir atrodo, 
kaip įvairaus didumo rutulė
liai, šviesiai geltonos spalvos, 
o didesnioji — ryškiai geltoni.

Tie kiaušiniai bręsta, pas
kui, praplėšę ploną kiaušdė- 
tics plėvelę, patenka į kiauš
takio angą. Kiaušinis apvaisi
namas viršutinėje kiauštakio 
dalyje. Beslinkdamas žemyn, 
kiaušinis visą laiką sukasi. Jis 
sukasi dėl kiauštakio sienelių 
banguojančio judėjimo.' Besi
risdamas kiaušinis, kaip ‘snie
go gniužulas, apsitraukia bal
tymo sluoksniais, pirmiau 
standesniais, paskum skystes- 
niais. Baltymas išeina pro 
kiauštakio sieneles. Tasai bal
tymas ir yra kiaušinio balty
mas, kuris, kiaušiniui besisu
kant, pasidaro sluoksniuotas 
(sluoksnius ' galima matyti s 
kietai išvirus ir perpjovus 
kiaušinį), žemutinėje kiauš
takio dalyje kiaušinis apsi
traukia į odą panašia plėvele 
ir pagaliau kiauštakio siene
lių gaminamomis kalkinėmis 
medžiagomis. Iki to laiko, 
kai jau reikia kiaušinį padėti, 
io lukštas suspėja visiškai su
ki ('tėti.

Išriedėję iš kiaušinių karve- 
1 inkai yra suglebę ir bejėgiai; • 
vaikščioti visai negali, pliki 
ir ,pradžioje maitinami patelės 
atryjama varškine mase. 1 i 

—o— į
Bendros išvados dėl vidi

nio karvelio sandaro. Vidinis 
karvelio sandaras visiškai pri
taikytas skraidyti. Tų pritai
kymo -žymių matyti visuose 
organuose. Vidiniai karvelio 
organai kompaktiški ir taip 
išdėstyti, kad kūnas turėtų 
kuo goriausią pusiausvyrą. 
Maistas virškinamas greitai. 
Todėl perdaug maisto žarno
se neprisirenka, tad paukščio 
svoris nedaug tepadidėja. 
Plaučiai turi orinius maišelius, 
šlapimo pūslės nėra, širdis 
labai stipri. Kauluose yra oro.

O ten, už šių sunkiųjų sienų
Kovoja, grumias darbininkai: 

Užgrūdyti delnai kiekvieno,—
Prieš skriaudą kerštas neišnyko!

Korėja.—Amerikonai įžiū
ri, kad šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir kinai pradės 
naują ofensyvą prieš ame
rikonus ateinančią savaitę.

Ir, kol plebejaus kraujas plaka 
Talkoj su jais darbuotis trokštu!

Ui, kraugeriai, šalin iš tako!
Neišlaikys tie jūsų bokštai.

Jonas Kaškaitis.

Columbus, Ohio. — Šios 
valstijos graborių suvažia
vimas apskaičiavo, kad vi
dutinės laidotuvės dabar 
lėšuoja $513.

New Yorko Macy’s krautuvės organizuotų darbinin
kų atstovybė Washingtone. Ji čia įteikia kongresmanui 
Kleinui peticijas, kuriose darbininkų parašais reikalau
jama įvedimo tvirtos kainų kontrolės.
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ALDLD Reikalai
FINANSINE ATSKAITA UŽ BALANDŽIO, GEGUŽES 

IK BIRŽELIO MEN., 1951 M.

Balandžio Mėn. įplaukos:

K|>. Kas prisiuntė Miestas Suma 
11 J. Davidonis, Worcester $36.00 
68 b Muleranka, Hartford 24.50 

j. Gasparaitis, Hillside, 12.00
146 B. Galgotas, Chicago, III. 25.50 
52 J. Urbonas, Detroit. Mich. 51.25 
22 J. Stripeika, Cleveland 70.70 
75 p. Johns, Miami, Fla. 106.75

110 L. Bekis, Rochester, N. Y. 8.50
l J. Gužas. Brooklyn, N. Y. 6.50

147 K. Milen, Brooklyn, N. Y. 14.50
G. Rakauskas, E. Chicago 1.50 j 

LLD 4 Aps., S. Orda. Pitts, 30.00 
Pav. J. A. Dambrauskas,

Springfield, Ohio 2.00
10 P. Šolomskas, Chicago, 29.oO 

185 J. White, S. Ozone Park 18.25 
5 V. J. Caspar, Newark, 36.75 

79 J. Urman. Chicago, III. 29.15 
BflV. J. Podjun, Luther, Mich. 2.00 
71 A. Mažukna, Bridgewater 12.25 

155 II, Janutienė, Worcester 16.50
86 m. Chesna, Chicago, III. 29.:>0

Pittsburgh Apylinkietis 45.00 
67 M. Griciūnienė. Summit, 10.00

152 M. Deedas, Red Lake. Ont. 10.00 
6.3 A. Joris, Bridgeport, Conn. 56.00

490 P. Nemura, Cleveland 57.75 
1 J. Gužas, Brooklyn, N. Y. 14.25 

Mot. Komitetas, Rich. Hill 52.25 
51 John Rūbas, Burton, Ohio 15.50

153 B. Sutkus, San Fracisco 25.50
87 J. K Mažukna, Pittsburgh 25.75 

424 A. Kuzmickas, Girardville 16.00
5 J. K. Žukauskai, Union, 2.25 

- 67 M. Grayson. Summit, N. J. 1.25 
25 J. Balsys. Baltimore, Md. 4 75 

M. Girdžiuvienč. Collinsv. 8.00 
431 St. M. Leesis, Saginaw 4.4:> 
25 J. Balsys, Baltimore, Md. 17.70 

5 A. Gilman, Rosedale, N, Y. 4.50 
40 M. Paulauskas. Pittsburgh 31.50 

Pav. A. Bagdonas, Pittsfield 1.00
12 St. Rauduve, Pittston, Pa. 15.00
— Ed. Krosky, Edgewater 5.00
— Jonas Grigas, Montello 2.00
— J. Stigiene, Montello, Mass. 1.50

J. J. Mockaitis. Bridgeport 10.00 
149 But Viliutė. Phila., Pa. 13.12 

10 Ai J. Smitas, Phila.. Pa. 46.351 
21 A. Bernat, Windsor, Can. 27.26 
32 J. Didjun, New Haven 20.25 | 
14 A. Shember, Minersville 20.50 
19 P. šolomskas. Chicago 79-001

Pav. A. Audejaitis. Royalton 2.00 j
13 K. Abakan. Easton, Pa. 22.75

9 M. Uždavinis, Norwood, 60.50 
84 P. Dennis, Clifton, N. J. 5.00 
50 J. Stanley, Rochester, N.Y. 44.00 
11 J. Davidonis, Worcester 38.00

J. Dainius, Wilsonville 1.20 
126 P. Kishkis, Vancouver 22.75 
Aps. 15, J. N. Simans, Cleve. 54.89

I J. Gužas, Brooklyn, N. Y. 6.00 
15-A V. Jakštys, Gibbstown, 8.50 
37 S. Penkauskas, Lawrence 41.50 

188 A. Kuprevičienė, Detroit 98.75 
55 J. Kalvaitis, Brooklyn 23.00 

KVK P. G. Toronto, Can. 100.00 
117 J. Ragauskas, Shelton 50.00 
186'M. Kavaliauskas, S. Beloit 8.50

Viso $910.09

Gegužės Mėn. Išeigos:

Sekr. alga už geguž. menesį $66.50
Už “šviesos” 2-rą kl. 50.00
Už knygų pasiuntimą j užs. 60.00
Bankui už čekius .66
Atmokėta aukų 26.63
Randa už balandį, geg. ir birž. 60.00
Atmokėta Vilniai aukų i r pr. 12.00
Už anglų kalba knygas 16.45
Už reikmenis raštinei 4.12

Viso $296.36

Sutrauka:

Balansas buvo $1,898.75
įplaukė 910.09

Karlu $2,808.84
Išeigų buvo 296.36

Balansas yra $2,512.48

Birž. Mėn. įplaukos:

68 B. Muleranka, Hartford $16.80 
39 P. Šlekaitis, Scranlbn, Pa. 8.25

Mot. Komitetas, Rich. Hill 95.80 
KVK. Z. Janauskas, Toronto 100.00 

19 P. šolomskaš, Chicago 23^50 
152 M. Deedas, Red Lake, Can. 6.50 
56 J. Baltutis, Milwaukee, 18.00 
52 S. Rusaitis, Detroit, Mich. 25.75

Pr. Gustaitis, Detroit, 15.00
P. Keturakis, Detroit, 2.00 

30 A. Lipčius, Chester, Pa. 2.00 
106 P. Kavaliauskas, Aliquippa 10.10 
79 J. Urmonas, Chicago, Ill. 24.50 
8.3 P. B. Kaupas, Muskegon 4.50 

Pav. P. Mataitis, Bethlehem, 2.00

ŽINIOS IŠ
Mechanizuojami durpynai

Ukmergė, ball. 11 d. — šiais 
metais plačiai mechanizuoja
ma eilė durpynų. Ukmergės ra
jono Paąžuplinės durpyne mon
tuojamas naujas didelio pajė
gumo bagerinis elevatorius. 
Šis durpių gamybos agregatas 
kasa durpių masę, perdirba ją 
ir iškloja pagamintas durpes 
džiovinti.. Durpyne nutiestas 
siaurasis geležinkelis. Gautieji 
motovežiai ir iškrovimo trans
porteriai įgalins pilnutinai 
mechanizuoti transporto dar- 
bus.

Rekonstruojamas Didžiojo 
raisto durpynas. Jau baigiami 
kasti nusausinimo kanalai, tie
siami elektros laidai. Iš broliš
kųjų respublikų gautas galin
gas durpių gamybos agrega
tas, kuris per sezoną pagami
na daugiau kaip 40,000 tonų 
durpių. Įrengtas siaurasis ge
ležinkelis. Gauti nauji įrengi
mai plečiamam ir rekonstruo
jamam Baltosios Vokės dur
pių briketų fabrikui.

—o—
Kolūkio statyboms

LIETUVOS
Artimiausi ūl metu rajono 

centre bus pradėta rajono li
goninės statyba.

Rajono centras surištas 
tarpmiestinio autobusų susisie
kimo linijomis su Kaunu, Uk- 
pierge ir kitais miestais.

Palaima
—o—

Tobulinant gamybą

NAUJOJI VILNIA, bal. 24 
d. — Garbingai sutinka tarp
tautinę darbo žmonių šventę 
— Gegužės Pirmąją dažymo 
aparatų gąmyklos racionaliza
toriai. Tik per paskutinį me
nesį, jie davė 16 vertingų pa
siūlymų ir technikinių pato
bulinimų, įgalinančių geriau 
išnaudoti įrengimus ir žaliavas, 
tobulinti gamybos technolo
gija.

Purkštuvo bako redukto
riaus korpą anksčiau“ gamino 
iš brangios bronzos. Techni
kas Garelikas ir inžinierius Je- 
leckis paruošė technologiją, į- 
galinan'čią gaminti baką iš 
aliuminio, šio pasiūlymo įdie
gimas leidžia žymiai sumažin

ti reduktoriaus savikainą, su
taupyti dešimtis tūkstančių 
rublių. ■ z

Technikinio tiekimo sky
riaus darbuotojais Grigorjevas 
pasiūlė būdą daugeliui purkš
tuvų detalių gaminti iš metalo 
lapų atliekų, kurios anksčiau 
buvo išmetamos kaip metalo 
laužas. Anksčiau šios detalės 
buvo gaminamos iš apvalios 
geležies.

Mano supratimas apie 
tikėjimą ir tikinčiuosius

(Tąsa iš penkto pusi.)
į legendiškas pasakas. Jie 
pasiūlo tikintiems paliuosuoti 
savo protus nuo fanatizmo ir 
prietaru ; pataria jiems teisin
gai suprasti dalykus ir gam
tos teises.

Įsigilinęs į tą užburtą ratą, 
kuriame per šimtmečius tūli 
žmonės buvo kankinami, nc- 
patėmijau, jog jau esama ge
rokai po pietų, žmonės arti
nosi į pajūrį, kad atvėsti. Vie
ni gatvekariais, kiti savais au
tomobiliais. Tariau sau, jog 
čia neišbūsiu* visą dieną. Nu
ėjęs j artimesnę valgyklą, pa
valgiau pietus, o po tam ir aš 
važiavau į pajūrį. S. B.

Lewiston-Auburn, Me.
Main’iečiai Haverhillio 

Piknike i
Birželio 10 d. main’iečiai dai

nuodami, važiuoja į Haver
hillio Gedemir.o Parką, į 4-riii 
apskričių pikniką. Už dviejų 
ii’ nusės valandų atsidūrėme 
Haverhill, Mass.

Pakelyje sustojome draugų 
A. Akstinų vasarnamyje, ku
riamo pavėlino mums papie- 
tauti-pasistiprinti, kad galė
jus pasiekti kelionės tikslą. 
A. Akstinai yra draugiški 
žmonės, ir , kaip matyti ge
rai įsigyvenę. Turi nuosavą 
nąmą ir didelį plotą žemės, 
ant kurios pastatytas vasarna
mis poilsiui nuo darbo atliku
siam laikui praleisti.

Pikniko vietą pasiekėme 
dąr gana ankstokai, tai nuė
jome ant kapinių (kurios ran
dasi nepertoli nuo parko) ap
lankyti mūsų buvusio draugo 
Juozo šileikio kapą. Pastaty
tas gražus antkapis ir gėlė
mis apsodintas. Tai puiki at
mintis Juozui nuo jo, gyveni
mo draugės R. Šileikienės.

Giųžtame į pikniką, jau ma-

tosi daug privažiavusių auto
mobilių ir buisų. Piknikas pasi
darė daug gyvesnis ir įvaires
nis. Iš komisijos darbininkai 
kiekvienas žino savo užduotį/ 
kruta, bėga, lyg tos bildės 
medų nešdamos. Main’iAčiai 
atvąžiavo nedykai: atsivežė 
“Batis Bed Spread” ir pelno 
padarė $15, kurie buvo per
duoti drabgui S. Penkauskui.

Dovana atiteko Mary Bu- 
zak iš Dorchester, Mass.

Piknike norėjosi dar kiek 
ilgiau pabuvoti ir su draugais 
pasikalbėti apie bėgamus mū
sų kasdieninius reikalus. Gai
la, kad taip puikų sąskridį 
turėjome per anksti apleisti. 
Nes nenorėjome sulaukti gi
lios sutemos, kad pasiekus 
dar šviesoje savo namus.

Būsų labai puiku, kad 
drg. D. M. šolomskas, paė
męs vakacijas, sveikatos pa
taisymui užsuktų ir į Mainą.

Laisvės vajui einant prie 
pabaigos, draugė R. Šileikienė 
ir Pranas Apžega aukavo po 
$3, viso $6. Ačiū už aukas.

A. Apšegienė

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

Viso $1,232.03 1
1

Balandžio Men. Išeig os: Į

Sekr. alga uz balandžio m< ui. $66.50 1
Laisvei atmokėta aukų 43.00 I
Bankas uz čekius 2.35
Raštinei pirkta reikmenų 4.98 1
Už knygų išsiuntimą 42.00 :
Vilnies Kalen 1. garsinimas 25.00 ■
Knygiaus išeigos uz tris nu>n. 111.48
Už pastos ženki. “Š.” ir k n. 56.001
Atmokėta aukų Kan. 3.50
“Šviesos” išeigos 47.00
Už .telegramą ir atvirutes l .50
Už spaudos darbus. 4.59

■
Viso $407.90

Sutrauka:

Balansas buvo $1,074.62 i
įplaukė 1,2.32 03 '

1

91 Ant. Gudzin, Scotia, N. Y. 12.50 
136 V. Žilen, Kearny 11.50
180 ,1. Piontka, Wilmerding, 10.25 
104 K. Guzevich, Chicago, Ill. 13.00 
77 Ch. Stephans, Clifftide 2.00 
72 F. B. Lideikis, Great Neck 20.75 
85 A. Račkauskienė, Haverhill 36.00

2 J. Shukis, So. Boston, 14.75 
219 .1, Kondrat, Forest City. 4.25

J. Diamond, Pittsburgh, Pa. 3.00 
198'K. B. Kaross, San Leandro 2.50 

116 J. Gelgaudas, Chicago 27.00
25 J. Balsys,' Baltimore, Md. 4.25

217 Winnipeg, Man., Can. 4.80
12 St. Rauduve, Pittston 2.00
54 C. Andriunas, Elizabeth 16.25 
45 J. J. Grieblick, St. Peters. 3.75 
84 P. Dennis, Clifton, N. J. 30.00 
.39 P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 2.00 

185 J. White, Richmond Hill 17.25

Viso $592.50

Birž. Mėn. Išeigos:

Gegužės Men. įplaukos:

Kartu $2 306.65
Išeigų buvo 407.90

Balansas yra. $1.898.75

— NT. Sirnan, Brooklyn, N. Y. 17.00
185 K. 'I.apikaitis, Brooklyn 2.00

81 M. Smagorienč, Maspeth 20..30
32 S. Rusaitis. Detroit. Mich. 26.75

Pav. F. Valaitis, Carlville, * III. 2.50
A. <1. Pranaitis, Camden 5.25

Pav . K. Plačenis, Toledo, Ohio' 3.00
10 J. A. Bekampis, Phila. Pa. 24.00

Mot. Komitetas, Rich. Hill 48.90
15 P. Kunchys, Port Arthur 15.00

6 Geo. Shimaitis, Montello 24.80
65 J. White, Racine, Wis. 6.(X)

133 A. J. Pranaitis, Camden 16,50
187 J. Stulgys, Chicago, III. 12.25
25 J. Balsys, Baltimore 2.75
8 V. Kvietkas, Cambridge 30.00
.31 A. Apšegienė, Auburn, Me. 36.00
77 Ch. Stephans, Cliffside, 42.75

147 J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
Paul Papievis, Brooklyn

2.00
5.00

— J. Gasparaitis, Hillside 5.00

Sekr. alga už birželio men. $66.50 
Už pastos ženklelius “Šv.” išs. 48.00 
Raštinei reikmenų pirkta 14.94 
Notarui už patam, org. reik. 10.00 
Atmokėta C. 'i', ir Viln. aukų 79.00 
Auka taikos reikalams 25.00
Bankui už čekius - 1.35
Atmokėta “L." aukų ir pren. 96.00 
Už atspausd. “Šviesps” No. 2 489.40 
Atmokėta aukų kanadiečiams 6.88 
Už anglų kalba knygas 4.60

Viso $841.67

Sutrauka:

Balansas buvo $2,512.48
Įplaukė $592.50

Kartu 3,104.98
Išeigų buvo 841.67

Balansas yra $2,263.31

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

PAUL BECHIS,
ALDLD CK. Iždininkas.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį ‘ i

PROŠVAISTESf

Knyga, kurioje telpa
A arti 150 Jono Kaškaičio,

gražiausių eilėraščių '

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

<♦* 
,rb

“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.
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Kretinga, bal. 11 d. — No- - 
maži bus šiemet statybos dar
bai Juliaus Janonio vardo kolū
kyje. Ligi rudens numatyta pa
statyti eilę pastatų gyvulinin
kystės fermoms.

Į būsimų statybų vietas ve
žama statybinė medžiaga. Ko
lūkiečiai jau parsigabeno 50 
tūkstančių plytų, 35 tonas ce
mento ,nemaža miško medžią-3- 
gos, akmens. Sudaryta statybi
ninkų brigada, į kurią įtraukti 
prityrę statybos meistrai.

S. Šimkus.
—o—■

Metalas antriniam apdirbimui

Vilnius, bal. 11. d. — Šalies 
pramonei ir statybai reikia vis 
daugiau ir daugiau metalo. Lie
tuvos geležinkelių Kauno sky
riaus kolektyvas pirma laiko 
įvykdė metalo laužo išsiuntimo 
ketvirčio planą. Vien tik per 
kovo mėnesį geležinkelininkai 
pasiuntė mūsų šalies metalur
gijos gamykloms daugiau kaip 
pusantro tūkstančio tonų me
talo. Ypatingai pasižymėjo šia
me darbe Kauno depo garveži- 
ninkai.

—?o—
PANEVĖŽYS. Liberiškio ta

rybinio ūkio nariai anksti pra
dėjo pavasario laukų darbus.

Sparčiai tręšiami tarybinio 
ūkio laukai. Į pagalbą tary
biniam ūkiui atėjo lėktuvai. 
Lėktuvais išbertos minerali
nės trąšos ant 230 hektarų 
žiemkenčių ir daugiamečių 
žolių pasėlių.

Tręšimas iš lėktuvų greitu 
laiku bus atliekamas Staniūnų 
ir Murmulių tarybiniuose ū- 
kiuose. A. Čarna

• —o -
Auga rajono centras

JONAVA, bal. 21. d. —Au
ga Jonavos rajono centras. 
Vietoje griuvėsių iškyla nauji 
pastatai, atstatomos bei re
konstruojamos įmonės ir gyve
namieji namai. Per kelis pas
taruosius pokario penkmečio 
metus Jonavoje pastatyta 
apie 60 gyvenamųjų namų. 
Pertvarkytos • rekonstruotos 
miesto ambulatorijos, rajono 
bei miesto vykdomųjų, komi
tetų, rajono laikraščio “Per
galės vėliava” redakcijos ir 
kitos patalpos. Sparti statyba 
vyksta Jonavos baldų fabrike 
“Beržas.” Iš mažos švedų mo
nopolio įmonėlės, kokia ji bu
vo buržuazijai valdant, tary
binės valdžios n^etais čia išau
go stambus baldų fabrikas. 
Jau pastatyta apie 40 gyve
namųjų namų fabriko darbi
ninkams. Greitu laikui dar 
penkiuose mūriniuose namuos 
se apsigyvens fabriko kolek
tyvo narių šeĮrhos. “Beržo” 
baldų fabrikas, o tąip pat ge
ležinkelio stotis numatyta su
jungti gatvėmis su miesto 
centru. Tai sudarys daugiau 
kaip du kilometrus gražiai* 
planuotų naujų gatvių.

Laisvės Piknikas
Laisves piknikas Brooklyne šiemet bus. šeštadienį. 

I '
Bus patogiau atvykti iš tolimesnių kolonijų.

July■ ■
H H jĮjĮa AFT

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred, Stensler

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje—

rwvMila 3ARK
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

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

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

. • * - \
ANTANO I’AVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM ,
_________________ L________________ : : ——-----------L*

Piknikas prasidės 1 vai. dieną. Programa —6 vai. vak.
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TEOFILIS TILVYTIS?

ČIUS
(Poema)

(Tąsa) .

Taip prabilo į vyrelį: 
“Miša ,tu niekus kalbi— 
Žmoną per mažai gerbi.”

'Tarp verandų, tarpe salių, 
Savo nuosavuos namuos 
Nina triūsiasi prieš balių 
Dar beveik nuo sutemos. 
Šiandien jos diena gimimo, 
Išsiblaškius, vargše, rymo; 
Nuo visų pažįstamų 
Gauna pluoštus* dovanų. 
Krinta valandai į sofą, 
Įbeda akis tolyn;
Grimzta mintimis gilyn, 
Gelmėse kažkas susopo ... ; 
Lyg prieš audrą, pamažu 
Lūpas patepa dažu.

Daug jaunuolių ji turėjo, 
Ji surado daug Dičių. 
Gal jį Nina ir mylėjo, 
Bet mylėjo be kančių. 
Ji mylėjo, kaip vaikiną, 
Glamonėjo ir kankino; 
Moka žaist ir su kitais, 
Bęt Vladelis juk ateis. 
Kas pažino meilės nuodus/' 
Tas aklai pirmyn keliaus, 
Ji?f kalbės, trankysis, bliaus 
Ir kančioj ieškos paguodos. 
Vladai, puoškis tu greičiau, 
Jau astuonias suskaičiau!

Plačią, gilią Ninos širdį 
Guodžia jau seniai kiti, 
Vyro ji kalbos negirdi;— 
Širdį tvarko ji pati. 
Pareiga prie vyro riša, 
Gal ir gerbia “senį Mišą,” 
Bet aistros nebėi* seniai— 
Liko vėsūs pelenai. 
Ji, vairuodama mašiną, 
Jei širdy tik bus ilgu, 
Susiranda daug draugų— 
Miša to dar ir nežino. 
Pagaliau, jei ir žinos, 
Nenuskriaus jisai žmonos.

Už langų seniai sutemo, 
Ėmė rinktis ir svečiai. 
Slinko mašinos prie namo— 
Pasirodo Šepečiai.
Tuoj po jų ir kapitonas— 
Aukštas, šviesplaukis ir plonas: 
“Na, ir oras, kad jį kur! 
Nors pirštu išėjęs durk .. . 
Ach, jau čia'ir ponas vadas? 
Sveikinu ... Nepažinau ...
Kad turtingi, jau žinau, 
Tad kokia dar laimė žada?” 
Nina prašo svetį sėst, 
Vadas ima šposus krėst.

Mano ■ supr atima s apie tikę j imą 
ir tikinčiuosius

tųjų mokyklų perdėtiniai ir 
tūli mokslininkai, žinodami, 
jog religija yra galinga ir pla
čiai įsišaknijusi visuomeniš
kam kūne, bando prasilenkti 
jos. Neišdrįsta pasipriešinti

Ninos vyras, Mikas Varpa, 
Keturkampe barzdele, 
Su šlipsu, pabaigęs darbą, 
Mąstė salono gale. . 
Jis — finansų patarėjas, 

. * Gediminą apturėjęs, 
Apsitempęs su fraku, 
Žengia Lietuvos taku.
Dar prie caro mokslą ėjo, 
Dirbo vėl prie pinigų,

į Nekoliojo kunigų,
i Tat ir gavo patarėją. 

Pasistatė sau namus,
' Tad senatvėj bus .ramus.

,4 • • - ' x

Jis jaunystėje klajojo 
Pto gubernijas kelias,

, Jaomi jaunystė jojo,
> Susitepus iš dalies.
’ Jis, kaip sumanus lietuvis, 

Didmiesčio srovėn pakliuvęs, 
Susirado čia draugus 
Ir paliko vėl žmogus. 
Po Romanovų žlugimo 
Atsibeldė Lietuvon, 
Metės aukso jis kovon 
Pagal savo .pašaukimą. 
Susirado čia draugų— 
Jis ir vėl prie pinigų.

Teatre pamatė Niną, 
Jauną, linksmą, kaip drugys, 
Vieną naktį apkabino

, Ir aptemdė jo akis. 
Žmona šviesplaukė, jaunutė, 
Geria saldų jis midutį, 
Slenka naktys pamažu — 
Ir malonu, ir gražu.
Bet pakrypo Varpos dienos, 

^Griuvo caro reikalai, 
Q senos tvankos šulai < 

t-f Bėgo paslapčiom per sienas.
Jis su Nina, kaip sapne,

I. Atsidūrė mūs Kaune.
Į

į Taip praslinko dar kiek metų, 
/ Susikūrė jis namus,

Su tarnyba apsiprato 
Ir gyvena sau ramus.

’ Prie finansų prisisuko, 
Įsigijo ir taksiuką, 
Ir prie krašto reikalų 
Jis paliko mūs šulu. 
Ministerijos aukštybėj 
Varto kodeksų tomus, 
Stato vakarais namus, 
Žinoma, tik ne valstybei.

£ Jei iškyla kas ūmai— 
Bus Kaune nauji namai.
•fr ♦ 1 • 'Jis prisėdo palei Niną, 
Uyg anais gražiais laikais,

Bk Ninos kaklą apkabino 
ir pasakė ne juokais:

W “Miela Ninočka . ..” Ji tyli. 
■Z '“Per mažai mane tu myli... 
L,. J&viem namuose nejauku—

(Laikas mums turėt vaikų ...” 
Nina, didmiesčio dukrelė, 
Ugnį paslėpė giliai;

U Pabučiavusi meiliai,

Vėl skambutis. Pasirodo 
Referentas Ungurys.
Darosi nebenuobodu, 
Pagyvėja kambarys. 
“Linkim poniai viso gero . ..
Namą turit—reikia dvaro! 
Nebežinome ir ko .. .
Linkim laimės ir vaikų!. ..” 
Čia visi juokais suklego, 
Varpa šypsos pamažu;
Vis tai miela ir gražu, 
Nes prie valdiško pyrago. 
Vėl skambutis. Duryse 
Dinda — vakaro dvasia.

D indą — užsienių tarėjas, 
Diplomatas prie taurės. 
Jis pirmds rūšies gėrėjas, 
Vakar grįžęs iš kairės . .. 
Štai, ateina ir notaras 
Linas, pliauškalas ir geras— 
Preferansą sudaryt, 
Portveiną atidaryt... 
Urėdas miškų Sosnovas, 
Varpos draugas iš Maskvos: 
Išmintis juodos kavos, 
Kortų jis gilus žinovas. 
Tarė balsiai Ungurys: 
“Vyrų nieko sau būrys'...”

Nina suknioj juodo šilko, 
Nugaroje dekolte. 
Žiedas brilijautais žvilga, 
Dvelkia rožėmis “Coty.” ' , 
Žvilgsniais tarp svečių ji skraido, 
Nors pablyškus jau iš veido— 
Papudravusi pečius, 
Tyliai tarė į svečius: 
“Ponai, prašome prie stalo ...” 
Atidarė ji duris.
Artinasi Ungurys 
Ir pareiškia taip ant galo: 
“Pirm, nei gerti ar užkąst, 
Reikia šiltą kėdę rast...” * s
O ant stalo puikus menąs, 
Tortai išpuošti gėlėm. 
Liūdi bonkose šampanas, 
Sustatytas dviem eilėm. 
Atsisėda Šepetienė, 
Dama meduje ir piene, 
Sveria šimtą ar daugiau, 
Bet truputį mandagiau!' 
Prie jos sėdasi notaras, 
Ungurienė su vadu, 
Taikstosi visi po’du, 
Dėl pirmumo ilgai deras. 
Kai susėdo už stalų, 
Buvo jau gana vėlu.

Liejas į taures šampanas, 
Liejas džiaugsmas an t. veidų 
Taip ir vystosi romanas. 
Bet kas girdis su Vladu? 
Dičių mes ir vėl palikom 
(Gabūs mes tokiem dalykam), 
Dičiaus skausmas mums niekai; 
Na, ir amžius, ir laikai! 
Bet nežus mūs Odisėjas, 
Pamatysime jį greit;
Jis dar svarsto ... Gal dar neit? ... 
Juk jis būsimaš teisėjas!
Nina plepa su svečiais, 
Dičius dirba šepečiais.

(Daugiau, bus)

Tai buvo sekmadienio ry
tas. Vasaros pradžioje oras 
pasitaikė nešaltas ir malonus. 
Pakilusios saulės spinduliai 
veržėsi pro langus mano kam
barin, apšviesdami ir šildyda
mi'j į iš po trumpos vasaros 
nakties. Mažų ir didelių var
pų gaudimas girdėjosi iš visų 
pusių. Tai buvo sekmadienio 
religiškų apeigų griaudingas 
apreiškimas.

Ilgiau miegoti negalėjau, 
kadangi visokį išlaukiniai bal
sai prikėlė mane iš skanaus 
miego. Nusiskutęs apsiprau
siau ir lengvais vasariniais 
drabužiais pasirėdžiau. Sėdau 
prie stalo ir bandžiau skaity
ti bei studijuoti ką nors 
rimtesnio. Bet veltui, už dyką 
tas mano, pasirįžimas gilintis 
į kokį nors subjektą. Nepa
liaujantis paukščių čiulbėsis 
viliote viliojo į lauko pusę. 
Noroms nenoroms mečiau 
knygą šalin ir pasiėmęs kepu
rę apleidau kambarį.

Ankstyvas ryto vaizdas *

Nors jau gerokai saulė bu
vo pakilusi, tačiau sekmadie
nio rytas skaitėsi dar anksty
vas. žmonių gatvėse dar visai 
mažai tebuvo. Šen ir ten, 
pasirėdžiusios šventadieniškais 
drabužiais, davatkos sku
bino eiti į bažnyčią. Kitur ma
tėsi susivėlę, apšepę latrai, 
matomai, ieškojo stipresnio 
gėrimo, įdant '.išsipagirioti, ži
noma, jie apiė ryto gražumą 
visai negalvojo, į juos oras 
nedarė jokios įtakos, jų gal
vos tebesvaigo nuo vakarykš
čių išsigerimų.

Su gražiąja gamta
Prisiartinęs priė parko ap

sidairiau, kad susiradus ge
resnę sėdynę patogesnėje vie
toje. Parkas atrodė dideliu ir 
labai senu. Suaugę - medžiai 
buvo gera vieta pasislėpti nuo 
kaitrių saulės spindulių, jų 
gaivinančiam pavėsyje; ke
liai ir takai visaip išvedžioti. 
Ant žalios pievelės netoli prū
do susiradau patogią sėdynę 
ir atsisėdęs gėrėjausi vasaros 
maloniu oru. Laisvai kvėpuo
damas traukiau į save gaivi
nantį ryto orą, ir džiaugiausi 
būdamas gyvas.

Dvi voveraitės, žaizdamos 
bėgiojo, vikriai šokinėdamos, 
ir dažnai prieidavo visai arti 
manęs, ir tarsi dabojo kiekvie
ną mano judesį. žvaliomis 
akutėmis žiūrėjo, ar netrauk
siu iš kišenės riešutų maišiuką. 
Toliau margasparniai paukš
teliai šokinėdami pievoje ieš
kojo saui peno ir vis traukė iš 
žemės sliekus ir kitokius va
balėlius. Ilgai žiūrėjau į juos 
ir gėrėjausi jų laisvu gyveni
mu: kur pasimojo, ten nulė
kė, kada panori, tada sau čiul
ba. Tų paukštelių giesmės vi
sus praeivius ir mane kartu 
linksmino. Niekas!jų netruk
dė, nevaržė jokiais įstatymais 
nei gyvenimo taisyklėmis.

Bažnyčių varpai
Saulė kilo vis aukščiau ir 

aukščiau. Bažnyčių varpai 
vis garsiau ir garsiau skambėjo, 
ir jų aidas sklido aplinkui toli, 
o tikintieji visais takais ir ke
leliais skubėjo į bažnyčias. Jų 
veidai, eisena ir abelna išžiū
ra 1 i ū d i j o, jog tai dau
giausiai buvo darbo žmonės. 
Vienok atrodė pasitenkinę sa
vais įsitikinimais. Jie abelnai 
manė, kad jų tikėjimas yra 
neklaidingas, ir visų geriausias. 
Visi kiti, kitaip tikinti, jų ma
nymu yra tik suklaidinti pik
tų dvasių žmonės, kurie nie
kuomet neišganys savo nuo
dėmingų sielų. Ir taip many
dami, jie su pasididžiavimu 
sau skuba į savas maldyklas.

Kodėl jie taip skuba?
Man besėdint ' • besižavint 

paukščių čiulbėjimais, atėjo 
kiek keistok mintis, ir kažkaip 
nejučiom pats savęs paklau
siau, kodėl tie žmonės taip 
skuba bažnyčion? Ar todėl, 
kad juos skambą varpai ten 
šaukia? O gal jie turi kitokį 
tikslą? Tikriausiai šie žmonės 
nori išganyti savo sielą, ir at
sipalaiduoti nuo visų žemiškų 
nuodėmių, kurias jie labai 
dažnai pakartoja iš nežinoji
mo, kas gera ir kas yra blo
ga. Bet tarpe jų randasi viso
kio amžiaus, net ir labai senų. 
Nejaugi tie seniai dar neišmo
ko, kaip reikia gyventi? Pa 
gautas žingeidumo nuspren
džiu persitikrinti, kaip vis
kas ten atrodo iš arti žiūrint. 
Manau, reikia nueiti bažny
čion ir viską sužinoti!

Katalikų bažnyčioje
Arčiausia buvo Romos kata

likų bažnyčia ir aš jon nu
ėjau. Nors buvau aš pats re
ligiškoje dvasioje išmokintas 
to tikėjimo bažnytinių apei
gų, tačiau negalėjau atsiminti 
visų ceremonijos dalykų, nes 
tai buvo labai seniai. Nieko 
kito neliko man daryti, kaip 
tiktai žiūrėti į kitu/s ir tėmyti 
jų pasielgimą.

Štai pasirodė zakristijonas, 
kuris nešė lazdą su degančia 
grabnyčia ir, priėjęs prie di
džiojo altoriaus, pradėjo de- 
gioti žvakes. Žmonės žinojo, 
jog tai būsią giedamosios mi
šios, nes visos žvakės tapo už
degtos. Vieni traukė rąžan
čius iš kišenių, kiti pasiėmę 
maldaknyges, susirado atatin
kamas maldas ir laukė.

Neilgai trukus, kunigas su 
patarnautojais išėjo iš zakris
tijos mišias laikyti. Liūdnas 
vargonų balsas pripildė erd
vų bažnyčios vidų gražiomis 
žavingomis melodijomis. Tūli 
žmonės iš gilumos krūtinės at
sidusę pradėjo melstis. Man 
pasidarė nejauku. Atrodė, 
jog esu ne savo vietoje. Dai
riausi į visas puses. Visur 
žmonės buvo užimti savomis 
maldomis taip, kad, rodėsi, 
nenorėjo atkreipti jokios aty- 
dos į kitus. Pasiėmęs malda

knygę, pradėjau ją vartyti. 
Ne todėl, kad iš jos pasimels
ti, bet todėl, kad nuduoti, jog 
ir aš meldžiuosi... Kągi dary
siu, turiu taikytis prie aplin
kybių, kadangi atsiminiau se
ną priežodį, kuris sako: 
“kvailą ir bažnyčioje muša.” 
Ir taip praėjo jų tos maldos, 
nors tai atrodė labai ilgas lai
kas.

Pamokslas apie Mariją

Pasibaigus mišioms, jaunas 
kunigėlis įlipo sakyklon saky
ti pamokslo. Perskaitęs evan
geliją, pradėjo sakyti pamoks
lą apie švenčiausią panelę. 
Pasakojo iš josios gyvenimo, 
kada ji dar buvo pana Mari
ja. Nupiešė jos nekaltybę ir 
gerus darbus; jos pavyzdingą 
apsiėjimą ir tt.

Pamokslas buvo aiškus ir 
pamokinantis, bet šaltokai pa
sakytas. Daug skyrėsi nuo tų 
pamokslų, kuriuos girdėjau 
dar Lietuvoje būdamas. Te
nai geri pamokslininkai, ma
tomai, daug domės kreipdavo 
į oraciją. Lietuvoje tikintieji 
žmonės, išgirdę kalbas tokių 
oratorių, verkdavo, gailėdavo
si uiž savo papildytas nuodė
mes, ir kaip rudens lapai, 
krisdavo antf žemės.

Jie nepaiso, kam jie tiki
Po pamaldų, sykiu su ki

tais, išėjau iš bažnyčios, ir 
eidamas šaligatviu, maniau 
sau : Tikintieji žmonės visai 
nepaiso, į ką jie tiki; ar tas 
jų tikėjimas atlaiko kritikos 
argumentus, ar ne. Tas nesu
teikia jiems jokio nesmagumo. 
Iš mažens išmokyti, kaip už
silaikyti laike pamaldų, tai ir 
viskas, ką jie turi žinoti. 
Apart kasdieninio gyvenimo, 
jiems daugiau niekas nerūpė
jo. Linksmai šnekučiuodami, 
ėjo gatvėmis linkui namų.

Pasukau į parką; susiradau 
tą patį suolą .ir atsisėdau. 
Sėdėdamas pradėjau giliai 
mąstyti. Išjudintos mintys vis 
plėtėsi ir statė gana rimtus 
klausimus. Kodėl žmonės ei
na į bažnyčias? Kodėl jie ak- 

i lai tiki į tai, ką jiems sako, be 
jokio argumento bei pasiprie
šinimo? Panašūs klausimai 
nedavė man ramybės; vertė 
mane ieškoti teisingų ir kon- 
kretiškų į juos atsakymų. O 
atsakymai nebuvo lengvi, ka
dangi bile tikėjimas yra per 
šimtmečius įgyvendintas drau
gijoje, kaipo institutas.

Nors tie visi tikėjimai re
miasi ant senovės legendiškų 
pasakų, tačiau šiandien pasie
kė aukštą laipsnį jų išsivysty
mo. Turi pasaulines organiza
cijas; turi visur savo bažny
čias, o didesniuose centruose 
katedras ir vienuolynus. Turi 
įsitaisę savas mokyklas, kurios 
yra tampriai surištos su reli
gija. Todėl, paprastiems žmo
nėms yra neįmanoma tą vis
ką suprasti arba sukritikuoti, 
kadangi šiuose laikuose nėra 

| kritiškai žiūrima į tai. Aukš-

jai, nors jie turėtų daug gerų 
faktų.

Atgal prie darbo žmonių

Ir vėl sugrįžau prie darbo 
žmonių, ir pats savęs klausiu, 
kokią gi naudą jie turi palai
kydami religiškas įstaigas? 
žinoma, didžiuma greitai at
sakys taip: mes palaikome jas 
doros mokinimui. Labai gerai. 
Bot ar galima juos doros iš
mokti ? Ar nėra dora įgimtas 
daljykas bei paveldėjimas? 
Idanjt atskirti gerą nuo blogo, 
teisingą nuo neteisingo, iš
mintingą nuo neišmintingo, 
gudrybę nuo kvailumo, nėra 
reikalo palaikyti tam tikras 
įstaigas. Bile liaudies mokykla 
gali tą patį atlikti.

Bažnyčios ir prasikaltimai

žiūrint į valdžios rekordus 
ir statistikas, aiškiai visiems 
parodo, jog, paėmus piktada
rystę, didesnė dalis visų prasi
kaltėlių paeina nuo religingų 
žmonių. Ypač Romos katalikų 
yra visų daugiausia. Tas pa
rodo, kad tokios religiškos į- 
staigos nieko gero nepasitar
nauja žmonoms. Jos per šimt
mečius mokino žmones doros, 
vienok piktadarystė, vietoje 
sumažėti, tai .padidėjo. Kur 
daugiau bažnyčių ir kunigų, 
ten daugiau. prasikaltimų ir 
prasikaltėlių.

Tai kokis gi tikslas tų dva
sios vadų, kurie stengiasi pa
laikyti žmones tikinčiais į re
ligijas? Jų akimis žiūrint į 
dalyką, tai yra pelninga pro
fesija. Daugeliui patinka te
kis užsiėmimas ir jie nori, kad 
visuomet taip būtų.

Vienų ir kitų dvasinis 
gyvenimas

Paties savęs klausdamas, o 
paskui atsakydamas persitik
rinau, jog laisvai manančių 
žmonių dvasinis gyvenimas 
yra daug sunkesnis, negu ti
kinčiųjų. Tikintieji dažniau
siai būna linksmesniais; jie 
visuomet galvoja, kur ir kaip 
praleisti šventadienius, idant 
apturėti daugiau įvairių sma
gumų ir linksmybių. Laisvi 
žmonės dažniausiai esti liūd
ni : jie visuomet rūpinasi ne
kaltų žmonių likimu. Jie ma
to viešą liaudies klaidinimą, 
išnaudojimą ii* vietomis tiesio
ginį pavergimą. Jie teisingai 
perstato tikintiems jų gyveni
mo tikslą čia an,t žemės. Lie
pia kovoti už savo teises, nu
rodo jų klaidingą įsitikinimą

(Tąsa ketvirtame pusi.)

I
Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHIS
(REPSVS)

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir Sveri tadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. S

495 Columbia Rd. ?

DORCHESTER, MASS. |

Pietinėje Korėjoje tai paprastas vaizdas. Netekę na
mų ir tėvų, maži vaikai užsiimdinėja vagiliavimu ir 
juoduoju turgumi. Čia juos pamoko suaugus moteriškė, 
kaip daiktus sutvarkyti ir* juos'pardavinėti:* *

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

5 pusi:—Laisvė (Liberty) - šeštadien., Birželio-June 30, 1951

Liūdesio valandoj kreipki- i 
tės prie manęs dieną ar i 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- 1 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NwYorko^K^Zinlbs Amerikos Civiliu Laisvių 
Unija pasmerkė A. T. 

nuosprendi

Didysis dienraščio Laisvės piknikas tik uz 
savaitės laiko

Kas gi nenori metiniame 
dienraščio Laisvės piknike da
lyvauti ?

Tūkstančiai Laisvės skaity
tojų ir,prietelių visada susi
renka, gražiai pasilinksmina, 
pasidžiaugia gražia gamta 
laukuose, susitinka su dauge
liu savo pažįstamų, pasišoka, 
na ir dienraštį paremia.

Laisvės finansinio vajaus 
sėkmingumas parodo, kiek ji 
turi gerų:rėmėjų. Jau sukelta 
virš $8,500, beliko tik $1,500, 
kad pasiekti $10,000 kvotą. 
Laisves piknikai padės baigti 
tą kvotą. Taigi, dalyvaudami 
piknike ir besilinksmindami, 
dar galėsite prisidėti ptie 
dienraščio Laisvės finansinės 
paramos.

Laisvės piknikas taipgi mi
nės *40 metų jubiliejų. Argi

ne smagu tokioj sueigoje da
lyvauti? 40 metų praėjo, kaip 
Laisvė išeidinėja. Dabar ruo
šiame jubiliejini Laisvės nu
merį. Piknike tai bus atžymė
ta.

Taigi, visi ir visos pasižy
mėkite ant savo kalendoriaus 
liepos 7 d., šeštadienį. Beliko 
tik viena savaitė. Beliko tik 
tiek laiko, kad tinkamai prie 
šios didžiosios sukakties pasi
ruošti.

Liepos 7 d. visi ir visos 
trauks į Dexter Parką, Jamai
ca Ave. ir Eldėrts Lane, 
Woodhaven, N. Y. Piknikas 
prasidės 1 vai. po pietų. Prog
rama — 6 vai. vakare. Pavi- 
džio orkestrą gros šokiams, 
įžanga tik 75 c.

Išgirsite Sietyno . ir Aido 
chorus kartu dainuojant. Tai 
bus ko pasiklausyti.

Rezervuokite buse vietą-važiavimui Į LDS 
Trečiosios Apskrities pikniką

Kaip žinote, LDS 3 Apskri
ties piknikas įvyks sekmadie
nį, liepos 15, Liberty Parke, 
Linden, N. J. Tai bus New 
Yorko ir New Jersey apylin
kės LDS piknikas. Suvažiuos 
daug iš plačios -apylinkės 
žmonių. Brooklyniečiai taipgi 
ruošiasi skaitlingai dalyvauti. 
Vieni vyks savo automobiliais, 
kiti traukiniais, bot kiti galės 
važiuoti b tisu.

Šiam piknikui busas jau pa
imtas. Jis išeis sekmadienį, 
liepos 15, nuo Liberty Audito
rijos, Richmond Hill, lygiai 
kaip 12:45 po pietų, sustos ir 
paims į pikniką važiuojančius 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 
Williamsburge, lygiai 1:15 
yal. po pietų. Bilietas į abi 
puses kainuoja $1.75.

Kurie norite busti važiuoti, 
tai galite rezervuoti sau vie-

Trečiadienį išleido pareiški
mą Amerikos Civiliu .Laisvių 
Unija (American Civil Libcr- 
ties Union). Ji pareiškė savo 
pasmerkimą Aukščiausio Teis-

SERGA '
Susirgo Juozas žemaitis, ku

ris gyvena 50 Hudson; Ave. 
Brooklyn. Randasi Brooklyn© 
ligoninėje. Turėjo lengvą ope
raciją. Linkiu jam greitai 
pasveikti. Draugas.

Dideli masiniai, mitingai 
Brooklyne ir Harleme 
pasmerkė Smitho Aktą

Trečiadienį įvykę masiniai 
susirinkimai BYooklyne ir 
Harleme vienbalsiai priėmė 
rezoliucijas, pasmerkiančias 
Smitho Aktą. Jie pasisakė už 
kovą, iki šis Aktas bus atšauk
tas.

Brooklyne dalyvavo virš 
1,000 žmonių, o Harleme — 
3,500. Kalbėtojai nurodė, jog 
šis Smitho Aktas paneigia de
mokratines žmonių teises ir 
pastato į pavojų visus tuos, 
kurie nesutinka su vyriausy
bės karine politika.

Pieno kaina pakilo 
vienu centu

Borden ir Sheffield pieno 
kompanijos paskelbė, kad su 
šiuo sekmadieniu, liepos 1, 
New Yorke turėsime mokėti 
vieną centą daugiau už pieno 
kvortą.

Vėžio ligų klinika bus 
atdara vasarą 

__ 1———

Brook lyno Vėžio Ligų Ko
miteto įsteigta nemokama kli
nika, ligoninių department*© 
palaikojma, bus atdara visą 
vasarą.

Trečiadienių vakarais bus 
atdara liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais. Norį egza- 
minuotis turi padaryti apoint- 
mėntą klinikos raštinėje.

Begailis laikraštininkas, 
kuris nepaiso nei vyrų, 

moterų nei doros ...

žvaigždžiuoja
KIRK DOUGLAS 
(“The Champion“) 
JAN STERLING

“ACE IN
THE HOLE”

Dirigavo ir pagamino 
BILLY WILDER 

(“Sunset Boulevard”)

GLOBE
BROADWAY IR 46TII STREET

Vyrai, kurie kovojo, kur dar 
niekuomet nebuvo kovota ... 
nežiūrint submarinų, priešų ir 
koralų pelkių!

“THE
FROGMEN”

žvaigždžiuoja 
RICHARD WIDMARK

DANA ANDREWS 
GARY MERRILL

ir scenoje 
sugrįžęs

“1CE SHOW 
ROXY

7th Ave. ir 50th St.

Filmos-Teatrai

KIRK DOUGLAS JAN STERLING
“Ace In The Hole” 

Globe Teatre
Globe Teatre penktadienį

pradėta rodyti nauja ir graži

Šioje filmoje vyriausias ro
les vaidina garsūs artistai 
Kirk Douglas ir Jan Sterling. 
Taipgi Bob Arthur ir Porter

tas pašaukdami LDS Centro 
raštinę Virginia 9-3692. G'ali- 
ma šaukti pirmadienį iki 
penktadienio nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų, šeštadie
niais ir sekmadieniais raštinė 
esti uždaryta.

Tad nieko nelaukę užsisa
kykite vietą buse, nes tų vie
tų nėra daug. Pirmutinis vi
sada gali būti laimingas.

Pikniko komžsija
I ___________________________________

Nusitarė kovoti prieš 
Smitho Akta c

• -
Kailiasiuvių unijos bendroji 

taryba, atstovaujanti virš 7,- 
500 narių, savo susirinkime 
nusitarė rOikalau/ti, kad Smi
tho Aktas butų atšauktas, 
pasižadėjo areštuotus ir per
sekiojamus visais galimais bū
dais remti.

Kartu šešių tos unijos loka
lų narių susirinkimai padare 
panašų pareiškimą. Jie ypač 
pasiryžę ginti savo unijos nia- 
nadžerį Irving Potash, kuris 
kartu su kitais komunistų va
dais dabar siunčiamas į kalė
jimą.

Nelaimingiausi mokykloms 
metai, sako mokytojų unija

Trečiadienį Mokytojų Uni
jos vadovybė laikė susirinki
mą, kuriame raportuota,, kad 
1950-51 metų New Yorko mo
kyklų tvarka bus per ilgą lai
ką atmintina, kaip istorijoje 
nelaimingiausia.

Mokytojų Unija pasisakė už 
geresnes mokyklų sąlygas, už 
didesnes mokytojų algas, už 
geresnį vaikų prižiūrėjimą ir 
už mokinimo laisvę.

mo nuosprendžiui, kuris pa
tvirtino Smitho Aktą ii’ kartu 
davė teisę federalei valdžiai 
persekioti komunistus ii’ kitus 
pažangesnius žmones, denio- i 
kratines žmonių teises apribo-1 
ti.

Tos organizacijos direkto
rius Patrick Murphy Malin 
pareiškė, jog jis ir jo organi
zacija viską darys, kad tą 
Aukščiausio Teismo nuospren
dį pamainyti./Kartu jis pareiš
kia, jog ši oikjjAizacija neturi 
politinių ryšiu su kitomis or
ganizacijomis ir kartu yra 
p r i e š i n g a k 6 m u n i z m u i.

Milionas Coney Islande
Pereitą sekmadienį susirin

ko į Coney Islandą virš milio
nas žmonių maudytis ir šiaip 
atsivėsinti, kuomet temperatū
ra buvo pakilusi iki 86.4.

Visas pamarys, visos mau
dynes buvo žmonių pilnos.

Helen Longchas, apie 4 0 
motu amžiaus, rasta pasikoru
sį Terrace Teatre, ant W. 23 
gatvės, Now Yorke.SUSIRINKIMAI

filmą “Ace In The Hole.” Hall.
.: i.i.i ji'____ •_

—o—
“The Frogmen”

Roxy Teatre
Radio koncertai

Mirė garsus aktorius
David Warfield, 84 melų 

amžiaus, mirė ketvirtadienio 1 
naktį. Jis buvo pasižymėjęs 
aktorius. Nuo 1924 metų jis 
buvo pasitraukęs iš veikimo.

Warfield pradėjo savo kar
jerą San Francisco miesto, 
vienoje aludėje. Tuoj.au jis 
gavo burlesko vaidinime 1900 
metais ir nuo to laiko jis pra
dėjo aukštyn kilti, kaip Įžy
mus komedijantas. Now Yor
ko Broadway skaito ji karak- 
teringu aktorių.

BROOKLYN, N. Y.
LDS.1 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį. liepos 3 d., A. L. P. Kliu- 
bo svetainėj, 280 Union Ave, Brook
lyn, N. Y Pradžia 7:30 vai. vak. 
Nariai ir narės, kuriem tik leidžia 
aplinkybės, dalyvaukite susirinkime. 
Dabar yra vajus narių gavimui j 
LDS, tai bandykite atsivesti ir nau
jų narių prirašyt. Pro!. Sekr.

(128-129)

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Liepos 4 d., trečiadienį, busas 
važiuoja j Arrow Karmų. Busas iš
eina nuo 53 Broom SI., kaip 7:30 
vai. ryto. Kelionė j abi puses $1.50. 
Vielos rezervuotos reikia bilie
tai iškalno pirkti pas B. šapiro.

Sekr.
(126-127)

Penktadienį, birželio 29 d., 
pradėta rodyti Roxy Teatre 
dramatiška nauja 2.0th Centu
ry-Fox filmą.

Ši filmą parodo, kaip pe
reitame pasauliniame kare 
Jungtinių Valstijų komandos 
veikė po vandeniu, kaip jie 
priešui kenkė.

Artistas RichaYd Widmark 
šioje filmoje yra smarkus lai
vyno komandieriuis, kurio ko
mandoje kiti veikia.

Stage sho-w taipgi puikiai 
atrodo, ypač “Red, White 
and Blue Ice Revue.”

—o—
“He Ran All The Way”—

antra savaite N. Y. 
Paramount Teatre

New Yorko Paramount Te- 
ątre svarbi filmą “He Ran All 
The Way” buvo palikta dar 
vienai savaitei todėl, kad pub
lika tą filmą pamylėjo ir 
skaitlingai lanko.
Vaidina John Garfield, Shel

ley Winters ir daugelis kitų. 
Puikiai sutaisytas stage show.

Percy Faith
Šį sekmadienį, liepos 1, va

sariniame radijo koncerte da
lyvaus tarp kitų ir Percy 
Faith, kuris vadovaus NBC 
Simfonijos Orkestrai. Radijo 
programa prasidės 8:30 vai. 
vakare iš NBC stoties.

Muzikalė programa bus 
specialiai šiam vakarui pa
ruošta. Kadangi Percy Faith 
yra kanadietis, tai bus ir Ka
nados muzikos.

Prekių kainos vėl pakilo
Darbo Department© statis

tikų biuras skelbia, kad gegu
žės 15 d. prekių kainos buvo 
10 procentų aukštesnės, negu 
metai laiko atgal geg. 15 d.

Bet iki šiol dar aukščiau pa
kilo. Prisipažįstamą, kad nie
kad nebuvo tokios aukštos 
prekių kainos, kaip dabar.

Narkotikų pardavinėtojai 
$20,000 kaucijos

Areštuota Teresa Sanchez 
kaltinama narkotikų pardavi
nėjime tarp* mažamečių jau
nuolių, daugiausia tarp moki
nių. Jai nuskirta $20,000 kau
cijos. >

• Areštuoti ir kiti keli narko
tikų pardavinėtojai. Jiems 
paskirtos mažesnės kaucijos.

Prigėrė 2 metų vaikas
Brooklynietis John O’Shea 

pereitą sekmadienį išsivežė 
savo šeimą į Prospect Parką ir 
pasisamdę valtelę išvažiavo 
visi po ežerą pasivažinėti.

Bevažiuojant per pačią 
ežero gilumą, jų dviejų metų 
vaikutis iškrito iš valties ir nu
skendo. Tėvas puolė į ežero 
dugną ir bandė surasti sken
duolį, bet negalėjo surasti. 
Atvykusi policija irgi nesura
do. i i

Sanitation darbininkai 
sulėtins (laiba u-

AFL Sanitation Unijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 2,000 darbininkų, nutarė 
sulėtinti darbą, bet laikytis 
visų taisyklių. .

O kai bus sulėtintas darbas’, 
tai visos išmatos nebus surink
tos. Tada politikieriai, kurio 
priešingi pakelti algas, sako 
unijos prezidentas Krasowski, 
turės prieš publiką pasiteisin
ti.

Sanitation darbininkai rei
kalauja pakelti algas $5 i sa
vaitę. Bet miesto viršininkai 
atsisako patenkinti jų reika
lavimą.

87 nauji policistai
Ketvirtadienį buvo priimti 

ir prisaikinti 87 nauji policis
tai. Ceremonijos atsibuvo ge- 
noralėje policijos stotyje.

Dabar miestas turi 18,848 
policistus. Policistų kvota sie
kianti iki- 20,000.

MattBmv A.
BUVUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAAOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS 1

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8343

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

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas
’ y . \

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

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

Vedybom ir parent keksų ekspertai

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

SUFFOLK COUNTY FARMERS
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 ar 3202.

MARKET

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

i
J

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI 
HELP WANTED—I^AlLE 

APTARNAVIMUI VYRA$
Prie Skalbiamųjų Mašin(4)r Gas 

Range, patyręs prie automatiškų 
skalbiamųjų mašinų ir automatiškų 
ga§ ranges. Su gerais iš anksčiau 
darbo rekordais. Išlavinsime pilnai. 
Kreipkitės laiškais ar asmeniškai 
bile dienų nuo 8 ryto iki 5:30 po 
pietų.

MAYTAG ATLANTIC CO., Ine.
Maytag Clothes Washers

& Gas Rangos
34-18. Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza

(125-31)

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė, virėja gražiems 

namams, atskiras kambarys ir mau
dynė, nėra skalbimų ir sunkaus 
valymo. reikalingas paliudijimai'. 
Puikiausia mokestis. Šaukite rytais 
nuo 10 iki 12: po pietų nuo 7-tos. 
TeJ. Republic 9-3591. (127-28)

Reikalingas superintendent, 16 
šeimų namas, 3 kambariai ir alga. 
Tol. IN. 2-8448. Šaukite nuo 10 iki 
12 A. M. (126-28)

REIKALINGA MOTERIS PRE 
NAMU DARBO.

Reikalinga jauna moteris, varto- . 
janti anglų kalbų. Penkių kambarių » 
apartmenlas. Trys suaugę žmonės, I 
nėra vaikų, skalbimas skiepe maži- ! 
nomis. Darbas šešias diena.<nuoft2 
vai. iki 7:30 vai. vakaro, ^kmatįke- . 
nis liuosas. Alga $32 j savaitė 
Kreipkitės telefonu: Dr. Wagner.
IL. 9-0808. (127)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

Receptų Specialistai;
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAI

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—3 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S •
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
k ' I

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai «

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL S
• DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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