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Metai 41-mieji. Dienraščio 334iejLRichmond Hill 19, N. Y., Penktad., Liepos-July 6, 1951Nr. 131■fNiūjork iškis darbininkų 
dienraštis Daily Worker pa
kėlė savo pavienių numerių 
kainą nuo 5 centų už egzemp
liorių iki 10-ties.

Be to, šis dienraštis, išeidi- 
nėjąs tabloidiniame formate, 
sumažino puslapių skaičių — 
nuo 12-kos iki 8-nių.

Tai privertė leidėjus dary
ti, aišku, ne perteklius, o trū
kumai.

Šios nedėkingos reformos 
padarytos dėl to, kad viskas 
labai pabrango, “riebių” skel
bimų dienraštis negauna, o 
jo skaitytojai dažnai yra per
sekiojami.

Taip aną dieną paskelbė 
.laikraščio redakcija.

jog 
gy- 

šiandien yra be galo

į ne kartą sakėme, 
darbininkiškam laikraščiui 
vuoti, 
sunku/

Iš vienos pusės jį spaudžia 
ekonominiai sunkumai, iš ki
tos — reakcija.

Daily Workeris buvo vienas 
pirmųjų Amerikoje laikraščių, 
kėlęs balsą už tftiką Korėjoje.

Nežiūrint visko, jo leidėjai 
ir redakcija šiandien gali pa
sididžiuoti, kad jų reikalavi
mai, jų skelbtoji idėja nenu
ėjo vėjais, nes šiandien jau 
einama prie taikos įvykdymo 
Korėjoje.

' Beje, prašau visus nepa
miršti, kad rytoj, liepos 7 die
ną, įvyks didžiulis Laisves 
piknikas Brooklyne.

Būkite laiku, būkite visi!
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ŠitTo meti^ Tarybų Sąjungo
je vieši vienuolika Amerikos 
unijiskų veikėju. .

. šie v4/kėjai>y?a CIO/ ADF 
ir nesiklausomųjų -unijųį na
riai.

Jie ten nuvyko pasižvalgyti, 
pasižiūrėti, kaip gyvena Tary
bų Sąjungos žmonės, kad, su
grįžę, galėtų apie tai pasakyti 
amerikiečiams.

Delegacijos pirmininku yra 
Leon Straus, vice-prezidentas 
Fui’ and Leather Workers 
unijos.

Kitas įdomus dalykas: Puš
kino teatre, Maskvoje, šiuo 
metu yra vaidinamas veikalas, 
pavadintas: “Jonas — taikos 
karys.”

Veikalas liečia žymųjį ame
rikietį, Paul Robeson, — Rie
čia jo gyvenimą ir darbus.

Dramos autorium yra Juris 
Krotkovasf

I

I

Žmonės labai džiaugiasi 
tuo*tfaktu, 'jog karas Korėjoje 
bu*> naigtas.

Yra kuo džiaugtis. Kas gi 
nenori taikos? Tik išsigimė- 

' liai, tik. liaudies priešai.
Žmbnbs tikimi j jog, pasibai

gus mūšiams, taiką Korėjoje 
įvykdžius, palengvės jų gyve
nimas.

g Tačiau iš Washington© atei
na, žinios, skelbiančios, kad 
nieko panašaus nebus: gyve
nimo produktų kainos nenu- 
pigs, viskas būsią taip, kaip 
dabar, o gal dar blogiau.

Well, čia teks žmonėms or
ganizuotis ir kovoti. Atsimin
kime : kai žmonės susiorgani
zuoja, kai jie nenuleidžia ran- 

i kų, o dirba, — jie laimi.
Net ir lietuviškoje dainoje 

\ sakoma:
“Vienas žodis — ne šneka, 

vienas vyras — ne talka...”

JTąrp kitų įkalintųjų komu- 
t įimtų vadovų yra jaunas, pil

nas energijos ir žurnalistinio
I \ talento vyras: John Gates.

j Jo įkalinimas — smūgis 
Į ?Daily Work erių i.
t Jo įkalinimas — smūgis 

(jspaudos laisvei.
< John Gates’o bendradarbiai

Darbo Žmonių 
\ Dienraštis 
ha $7.00 Metams 

Queens Apskrity $8.00 
Užsieniuose $9.00 

Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

SEKMADIENĮ PRASIDĖS 
DERYBOS DĖL MŪŠIŲ 
SUSTABDYMO KORĖJOJE
Tuo tarpu faklinai jau liovėsi 
kautynės Korėjos fronte

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos ir kinų komandieriai 
per radiją pranešė genero
lui Ridgway, vyriausiam 
amerikiniam komandieriui, 
kad jie sutinka atsiųsti sa
vo atstovus į pradines de
rybas su amerikonais į Ka- 
esongą liepos 8 d., sekma
dienį.

Generolas Ridgway pir
miau siūlė liepos 5 d. pra
dėti aplamuosius pokalbius 
Kaesonge dėl mūšių sustab
dymo. Dabar Ridgway su
tiko juos pradėti sekmadie
nį. Pokalbiuose dalyvaus 3 
amerikiniai pulkininkai ir 
du jų vertėjai.

Amerikonų žvalgai buvo 
atvykę į Kaesongą, 3 my
lios į pietus nuo 38-tos pa
ralelės, bet tuojau pasitrau
kė atgal, nerasdami mies
te jokios šiaurinių korėjie
čių ar kinų kariuomenės.

išspirtas laukan.
pereitą savaitę 

laivyno sukilimą, 
buvo pagrobę ir 
Songgramą. Pas-

4 generolai užgrobė 
Thailando valdžią 

4

Bangkok, Thailand.—Trys 
armijos generolai ir vienas 
oro jėgų komandieriųs už
grobė Thailando valdžią. 
Premjeras Pibul Songgram 
yra laikomas tik jų pa
stumdėliu, kuris gali būti 
bet kada

Armija 
nuslopino 
Sukilėliai 
premjerą 
kui jis ištrūko ar buvo pa
leistas, kaip sakė skirtingi 
pranešimai.

Dabar sostinėje Bangko- 
ke pakilo bruzdėjimas prieš 
Jungtines Valstijas. Žmo
nės sako, tai amerikiniais 
ginklais per sukilimą buvo 
bombarduojami namai ir 
žudomi gyventojai.

Amerika ginklavo Song- 
gramo valdžią kovai prieš 
komunistus.

Thailandas (Siam) yra

Pertaika neišspręs kitų 
klausimų, sako Kinija

Peking. —■ Kinijos respu
blikos radijas sakė, nors 
Korėjoje būtų sustabdyti 
mūšiai, tatai dar neišspręs
tų visų klausimų Tolimuo
se Rytuose; o tarp tų klau
simų yra Formozos salos 
grąžinimas Kinijai, taikos 
sutartis su Japonija ir kt. 
Todėl Kinija turi stiprinti 
savo jėgas apsigynimui nuo 
imperialistinių užpuolimų.

Kinijos laikraščiai karto-

ir bičiuliai turės' redaguoti 
laikraštį, kol kalėjimo durys 
atsidarys ir redaktorius bus 
išlaisvintas.

■ Beje, neretai esti taip, kad 
už kalėjimo sienų tartas žmo
gaus balsas nuskamba gar
siau, negu tartas laisvėje...

derybų dėl 
beveik visai 

veiksmai Ko-

Belaukiant 
pajiaubų, jau 
liovėsi karo 
rėjos fronte.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jų patrankos liepos 4 d. 
nušovė du amerikinius lėk
tuvus.

Phila. istoriniai 
minėjo Liepos 4-ją

Philadelphia. — Liepos 
Ketvirtoji Philadelphi j o j e 
buvo įspūdingiau paminėtai, 
negu bet kuriame kitame 
Amerikos mieste. Iškilmių 
širdis buvo Independence 
Hall — Nepriklausomyb ė s 
Salė.

Toje salėje pirm 175 me
tu buvo pasirašyta Declar
ation of Independence — 
Pareiškimas Nep riklauso- 
mybės nuo Anglijos.

Dabar gi tapo suvaidin
tas Nepriklausomybės pa
sirašymas. Apsirengė se
noviniais anų laiku rūbais, 
kaipo Benjamin Franklin, 
Thomas Jefferson, Samuel 
Adams ir kiti kovos prieš 
Angliją vadai, iš naujo ra
šėsi Nepriklausomybės Pa
reiškimą.

Bažnyčių varpai tuo tar
pu suskambino no 175'kar
tus, atžymėdami tiek metų 
nuo amerikiečių laisvės pa
skelbimo.

Kartu buvo suruošti pa
radai, minint kovos laikus 
prieš Angliją.

Kalbėjo eilė politikų, o 
vienas jų, republikonas se
natorius James Duff, dau
giausiai smerkė' Sovietų 
Sąjungą.

karalija pietiniai-rytiniame 
Azijos kampe; turi apie 16 
milionų gyventojų ir 198, 
242 ketvirtaines mylias

jo, kad kinai ė i o talkon 
šiauriniams Korėjos liaudi
ninkams todėl, jog Ameri
ka mojosi užkariauti visa 
Šiaurine Korėją ir įsiveržti 
į Mandžūriją.

Kinijos spauda priminė, 
kaip Amerika atmetė pir- 
mesnius siūlymus dėl taikos 
Korėjoje; sako, tiktai po 
to, kai. kinai ir šiauriniai 
korėjiečiai sudavė smarkius 
smūgius amerikonams, tai 
Amerika, pagalinus, pa
kvietė kinus ir Korėjos 
liaudininkus į derybas dėl 
pertaikos.

Pekingo radijas ir laik
raščiai pabrėžė Kinijos pa
siryžimą atgriebti Formo
zos sala iš čiang Kai-šeko 
tautininkų.

JUBILIEJINIS 
Laisves vajus

SUKELTA $9,001;
DAR REIKIA $999

TEISĖJAS GRŪMOJA 
BELŲ TEIKĖJAMS 
UŽ KOMUNISTUS

Devintą tūkstantį sukelti į Laisvės 40 metų Jubilie
jaus Fondą baigė Naujosios Anglijos demokratiniai 
lietuviai aukomis Laisvės v metiniame piknike, kuris 
įvyko 1 d. liepos. Jie aukojo per Antaną Bimbą ir 
D. M. Šolomską savo dienraščiui. Dalies aukojusių 
vardai jau vakar-paskelbti, o šiandien skelbiame ki
tu: Aukojo sekamai:

J. Levas, Stoughton, Mass.........
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass.
J. S., So. Boston, Mass..............
J. J. G.;, Worcester, Mass..........
J. ir O. Pranokai, Gardner, Mass 
M. žiedelis, Nashua, N. H. .. • • • 
Nuo Cambridge moterų .........
S. Kalašius, Dorchester, Mass.
St. Mlecko, Methuen, Mass, (per Ig. čuladą) 5.00 
Chas. Žukauskas, Dorchester, Mass................5.00
George Martin, Dedham, Mass. • • ••............. 5.00
Jonas Valaitis, Montello, Mass....................... 5.00
M. Virbickiene, Nashua. N. H....................... 5.00
A. ir M. Dambrauskai, So. Boston, Mass. .... 5.00 
Jonas Galigauskas, Dorchester, Mass............ 5.00

(Tąsa šeštame pusi.)
------------------------------------- K------------------- .-----------

Chuliganai užpuolė Vilnį, 
sumušė L. Prūseika .

(Telefonu gauta žinia)
CHICAGO, TIL, liepos 5 

d. — Liepos 1 d., vakare, 
prie Joniko namo, esančio 
Emerald Aye., tarp 34-tos 
ir 35-tos’ gatvių, susirinko 
govčda triukšmadarių ir 
pradėjo svaidyti plytomis į 
langus.

Pirmadienį, liepos 2 d., 
vakare, toli pati govėda ir 
vėl susirinko ir pradėjo da-

Kai Leonas Prūseika ėjo 
link Joniku ■ namo. tai ka
žin ką,s suriko: “Prūseika.” 
Tuomet jis buvo užpultas ir 
apmuštas; nugabentas į li
goninę. Suteikus pirmą
ją pagalbą, L. Prūseika 
sveiksta.

Tą pačią pirmadienio 
naktį chuliganai puolė Vil
nies raštinę: ištaškė jos 
langus. Antradienį užpuo
limas buvo pakartotas; tre

Paaugo komunistiniai 
laimėjimai Suomijos 

seimo rinkimuose
Helsinki, Suomija. — Pa

kilo komunistų laimėjimai 
Suomijos seimo rinkimuose 
šią savaitę.

Beveik užbaigti balsų 
skaičiavimai rodo, jog Sei
man išrinkta 45 komunistų 
kandidatai, tai yra 7 dau
giau, negu 1948 metų rin
kimuose.

Socialdemokratų dabar 
išrinkta 53, arba 1' mažiau 
kaip 1948 m/; Žemės savi
ninkų partija pravedė Sei
man 52 savo kandidatus, 
tai 4 mažiau negu 1948 m.

Konservatų išrinkta 26, 
Švedų partijos 15 ir libera-

Suomijos seimas susida
ro viso iš 200 narių.

Komunistai reikal a u j a 
kad ir jie būtų priimti į bu
simąjį naują?...ministrų ka
binetą. I

.. $10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

.. . 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00

čiadieni/ — taipo’i užpuoli
kai bandė pulti Vilnį.

Šiuo metu Vilnies rašti
nės priešakis užkaltas len
tomis ir Vilnį saugoja poli
cija.

Blokas, kuriame yra Jo
niku namas, saugojamas 
policijos.

Spėjama, kad šiuos chu
liganiškus veiksmus suor
ganizavo tain vadinamas 
“White Circle” (Baltasis 
Ratelis). — slapta organi
zacija, kovojanti prieš ne
grus.

Mat, laike Kongreso tai
kai ginti Jonikai pasiėmė 
pas save nakvoti viena ne
grą delegatą; dėl to chuli
ganai ir pradėjo siautėti; 
Jonikas, kaip žinia; yra Vil
nies redaktorius.

Dėl to, kad Vilnis rėmė 
kongresą, chuliganai, ma
tyt, ryžtasi ir jai keršyti.

Indijos socialistai 
reikalauja atsimest 

nuo angly imperijos
Kalkutta, Indija. — Indi

jos Socialistu Partijos ko
mitetas išleido pareiškimą, 
reikalau jant v i s i šjk a i iš- 

nglijos traukt Indiją iš 
imperijos rėmų.

Pareiškimas, 
kaip socialistų 
ateinantiems seimo 
mams. taipgi sako:

Indija turi laikytis nuo
šaliai nuo kovos tarp rytų 
ir vakaru (komunistinių ir 
kapitalistinių šalių), bet 
privalo sudaryti apsigyni
mo sąryšį su Indonezija ir 
pietiniais Azijos kraštais; 
taipgi turi būti įvesta di
desnė ekonominė lygybė In
dijos biednuomenei.

Indijos Socialistų Parti
ja yra skaitlingiausia po 
Kongreso Partijos, kuri 
dabar su savo premjeru 
Jaw, Nehru valdo tą šalį.1 nu.

tapomas
programa

* rinki-

Reikalauja išduot žmones^ kurie 
parūpina komunistams užstatus

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylves
ter Ryan pareikalavo, kad 
Civilinių Teisių Kongreso 
viršininkai Frederick Van
derbilt Field ir Abner 
Green išduotų vardus žmo
nių, . kurie sudėjo $80,000 
užstatų už keturis nuteis-

Trumanas žada vis 
smarkiai ginkluotis

Washington—Prez. Tru
manas, kalbėdamas Liepos 
Ketvirtojoj, užreiškė, jog 
Amerika privalo ir toliau 
visais garais ginkluotis, ne
paisant, jeigu ir įvyktų tai
ka Korėjoje.

Prezidentas sakė, jis dar 
nenori “spėlioti” apie tai, 
ar bus derybomis užbaigtas 
korėiinis karas. Sykiu jis 
pasakojo, kad Sovietų Są
junga “visur į neątlaidžiai 
kariauja prieš laisvę;” to
dėl Amerika turi »būti pil
nai pasiruošus.

Ispanijos generolai 
veikią prieš Franco

Paryžius. — Daugelis Is- 
panjęs generolų veikia iš
vien su ispanų Tautos Ko
mitetu prieš diktatoriaus 
Franko fašistinę valdžią. 
Toje veikloje dalyvauja de
šinieji ir kairieji, kaip pra
nešė Irving Brown, europi
nis Amerikos Darbo Fede
racijos atstovas.

Brown dalyvavo ispanų 
darbo unijų atstovų suva
žiavime, įvykusiame Fran
ci jo j' balandžio mėnesį šie
met.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šilta.

Vengrijos vyskupų taryba 
smerkia arkivysk. Groeszą

. ■<. ‘ . u i • d ■ ... .
* Budapest, Vengrija. — 

Vengrijos katalikų vysku
pų taryba pasmerkė arki
vyskupą Josefą Groeszą ir 
kunigus,, kurie su juom pla
navo nuversti demokratinę 
vengrų valdžią.

Groesz neseniai tapo nu
teistas 15 metų kalėti už 
sąmokslą sunaikint šią val
džią su ginklų pagalba iš 
Amerikos, kaip jis prisipa
žino teisme.

Vengrijos vyskupų tary
ba, pirmininkaujant Juliui 
Czapikui, dabar išleido vie
šą pareiškimą, kuris sako:

—Mes pareiškiame, jog 
pripažįstame V e n g r i jos 
Liaudies Respubljką myli
mąja savo, tėvyne ir pasi
žadame, klausyti jos įstaty-

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVIU 
Richmond HUI 19, N. Y. 

TeL Virginia 9-1827-1828.
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tus komunistus, šie komu
nistai antradienį neatvyko 
teisman pasiduot kalėji- 
man. < t

Teisėjas Ryan grūmojo' 
traukt teisman Fieldą ir 
Greeną, jeigu jie liepos 5, 
ketvirtadienį, n e p a s akys, 
kas užstatė belas už tuos 
keturis, po $20,000 už kiek
vieną. ' ’

Ryan jau antradienį įsakė 
užgrobti valdžiai šiuos už
status, jeigu ieškomi keturi 
komunistai vėliau ir pasi
duotų kalėjiman.

Civilinių Teisių advoka
tai aiškino, jog belų fondan 
dedami pinigai ir bonai yra 
be pažymėjimo, kuriems 
asmenims jie skiriami. O 
jei būtų išduoti visi to fon
do rėmėjai, dėl to jie būtų 
persekiojami ir gal net iš 
darbo pavaryti.

Bet teisėjas Ryan nekrei-J. 
pė dėmesio į šiuos aiškini
mus.

Čechoslovakija įkalino 
amerikinį korespondentą
Washington. — Amerikos 

valdžia užprotestavo, kad 
Čechoslovakija nuteisė ame
rikinį korespondentą Wm. • 
Oatisą 10 metų kalėti kaipo 
šnipą. Protestas smerkia 
tą sprendimą kaip “aršų 
pasityčiojimą iš teisdarys- 
tės.” ’
’Sprendimas sako, jei Oa- 

tis gerai elgsis kalėjime, tai 
už 5 metų bus paleistas.

Trys cechai, Oatiso ben
dradarbiai, įkalinti 16 iki 
20 metų.

Anglija gavo 70 
bombanešių iš Amerikos

London.—Jungtines Vals
tijos atsiuntė Anglijai jau 
70 didžiųjų bombanešių B- 
29, vadinamų lakstančiųjų 
tvirtovių.

Mes pasmerkiame bet ko
kius atkreiptus prieš ją 
prievartingus, nete i s ė t u s 
pasimojimus, ypač tokius, 
kaip kad aikštėn iškilo pa
staruoju laiku (byloje prieš 
arkivyskupą Groeszą).

Mes pasižadame bausti, 
pagal kanoniškas (bažnyti
nes) teises, kiekvieną dva
siškį, nusikaltusį prieš 
Liaudies Respublikos įsta
tymus.—

Philadelphia^ Pa

Busas į Laisvės pikniką 
Dexter Parke, Woodhave- 
ne, N.. Y., išvažiuos nuo 
1218-20 Wallace St., liepos- 
July 7 d., 9 vai. ryto.

Šmitienė.

■w..
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LIEPOS 8 DIENĄ
KAIP DABAR ATRODO, tai pasitarimai dėl mūšių 

baigimo Korėjoje įvyks šio mėnesio 8 dieną Kaesonge, 
Korėjoje.

Tikėkime, kad šitie pasitarimai nebus tušti, kad juose 
bus nutarta baigti mūšius, o vėliau, kai mūšiai bus baig
ti, bus išspręsta (diplomatų) visiškas karo baigimas ir 
normalaus gyvenimo atsteigimas Korėjoje. *

Dėl mūšių sulaikymo Korėjoje Washingtone visaip 
pasisakoma. Vieni; kurie nori karą plėsti, o ne siaurinti

i ne baigti, kaltina valdžią, kam ji sutiko'su Maliko siū
lymu.

1' Kiti tai užgiria^ sakydami, jog Amerika ir Jungtinės 
Tautos laimėjo “viską,” ko nbrėjo.

Amerikos liaudis, Amerikos žmonės stoja už • taiką, 
už tuojautinj karo baigimą, už' juo greitesnį sugrąži
nimą visų mūsų karių į Jungtines Valstijas, kur jie 
priklauso. ,

“Filozopuoti” apie tai, kaip konferencija mūšiams 
baigti turi būti vedama, kas joje turi būti tariama, mes, 
žinoma, atsisakome. Mums svarbu, kad tik karas būtų 
baigtaą, kad tik būtų eita prie pastovios taikos pasaulyj 
užtikrinimo.

Taikos neužtikrinsi ginklu, — taiką tegali užtikrinti 
tik derybomis, tik pasitarimais.

Taigi mes, kartu su visu taiką mylinčiu pasauliu, ne
kantriai laukiame liepos 8-tosios, kurią žada Kaesonge 
susitikti abiejų kariaujančiųjų pusių atstovai ir ta^s 
dėl mūšių baigimo.

NE “TREMTINIAI,”
O “PABĖGĖLIAI”

Kai karo metu smetoni- 
ninkai ir kitokie suklaidin
ti jų žmonės pradėjo bėgti 
iš Lietuvos į Vokietiją, o 
vėliau — į Ameriką, mes 
juos vadinome pabėgėliais.

Tai nepatiko mūsų opo
nentams. Jie sakė, būk mes 
pabėgėlius šmeižia, nes jie 
nesą pabėgėliai, o “tremti
niai,” dar vėliau — “išvie- 
tintieji,” o dar vėliau—“di
pukai.”

Dabar Naujienose tūlas 
Misiulis rašo, jog, girdi, ne
reikią dipukų vadinti trem
tiniais, bet reikią vadinti 
pabėgėliais.

Jie, patys nežino, kas jie 
yra!

I tai, tarp kurių buvo: Ki
pras Petrauskas, J. Gry
bauskas, J. Petraškevičiūtė, 
J. Stasiūnas, ir kiti žymie
ji operos ir Baleto artistai.

Prieš dėsime metų, 11941

NESUSITARIA
SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIME nėra susitarimo ne tik 

dėl jų kuriamojo internacionalo programos, o ir dėl bė
gamųjų klausimų.

Štąi, Ąnglįjos D^/bo partijos sekretorius, Morgan 
Phillips,* išstojo suvažiavime su kalba, stodamas už. tai, 
kad ' vfei socialistai Yemtu ginklavimąsi.

JeiįboHte rimtai mušti komunizmą, tai turite ginkluo
tis žinoma/ ginklo pagalba komunizmą mušti — 
kitais žodžiais : turite ruoštis naujam karui. Tokia* Phil- 
lipso nuomonė.

Vokietijos socialdemokratai tam nepritaria; jie su
tiktų ginkluotis, bet pirmiau nori tam tikrų iš imperia
listinių kraštų koncesijų gauti.

Kitais žodžiais: pačiame socialistų suvažiavime šian
dien kyla toks klausimas; už naują karą, ar prieš jį?

Mums atrodo, jog suvažiavime laimės tie, kurie stoja 
už naują karą, už pasaulio paskandinimą ugnyj ir krau- 
juje.

. Jie laimės dėl to, kad dauguma suvažiavime dalyvau
jančiųjų tarnauja imperialistams, tarnauja vyriausiai

. Wall strytūi, iš kur jie gauna dolerių.
Bet ką tai reikš?
Vadovai laimės suvažiavime, bet, grįžę namo, jie ei

liniuose darbo žmonėse tam pritarimo negaus, nes darbo 
'žmonės stoja už taiką, o re ųž karą.

REIKŠMINGA YRA TAI, kad suvažiavime nevyrauja 
Amerikos socialistai.

Amerikos socialistų partija, vadovaujama Norman 
Thomaso, yra mažytė sektelė ir ji, kaip tokia, visiškai 
bereikšmė.

’ Amerikoje veikia, beje, Socialistų darbo partija, kuri 
tąipgi Yr& tik sektelė, tik nieko neverta grupelė sek
tantų.

Čia veikia ir Socialistų darbininkų partija, bet ji yra 
trockistinė. ' ■ ' . ’

Na, matysime, kaip socialistams pavyks įkurti “inter
nacionalą.” ■ ■ z ’ ’ ‘ '

ĮKALINTI
PATYS ŽYMIAUSIEJI Amerikos komunistų vadovai, 

praėjusį pirmadienį buvo pašaukti telegramomis eiti į 
kalėjimą.

Jie atvyko į teismą, prie teisėjo Ryan, kuris tarė pa
skutinį žodį ir tuo žodžiu pasiuntė šiuos vyrus penke- 

; riems metams kalėti.
i Turime atsiminti, jog šitie vyrai tapo įkalinti ne dėl 

tę, kad jie būtų atlikę kokį nors veiksmą prieš valsty
bę; ne dėl to, kad jie būtų raginę ką nors .naudoti jėgą 
valdžios nuvertimui; ne dėl to, kad jie būtų patys plana- 

, vę ką nors panašaus daryti. Ne!
Jie buvo įkalinti už tai, kad jie turėjo galvoje marksis- 

| ^ines idėjas, kad jie galvojo ne taip, kąlp galvoja tie, 
kurie juos teisė!

, Va^ kur glūdi Smįtho įstatymo negerumas. Va, kur 
* glūdi Amerikos nelaimė!

Lai šiandien kiekvienas pasiklausia savęs: ar dėl to, 
i kad šitie vyrai yra įkalinti, jo ar jos gyvenimas paleng

vėjo? > ,
Ar dėl to, kad šitie vyrai tapo įkalinti, kas nors mūsų 

” krašte pasikeitė geroj on pusėn?

NEI NE TRYS 
TŪKSTANČIAI

L. Prūseika Vilnyj rašo: 
ketuvišk ų r e a k c i 11 i n k ų

spauda\rašo apie ‘milžinišką 
demonsti\ciją, 
Yęrke surengė 
cial demokratų, 
smetoninių koalicija. Prie 
prisidėjo dar latvių ir estų 
grupės.

Į Carnegie Hali susirinko 
apie trys tūkstančiai ekzal- 
tuotų sutvėrimų. Tai kur čia 
tas milžiniškumas?. Juk Di
džiajam New Yorke yra dau
giau kaip 50,000 lietuvių, lat
vių, estų. Pašonėj dar ir New 
Jersey valstija.

Tie trys tūkstančiai demon
stravo tik savo smetoninį ban- 
krutą ir savo izoliaciją nuo 
lietuviškų minių.

Iš tikrųjų, Carnegie Hall 
buvo ne trys tūkstančiai, 
bet apie penki šimtai.

Gėdinosi sąmoningesni 
dipukai, kuriems teko ten 
būti.

kurią New 
dipukų, "so-

klerikalų ir
jU'

Bal-

dienomis 
parkas bus

bus rengia- 
su

KULTŪROS IR POILSIO 
PARKAS VILNIUJE

Vilniškiame Tėvynės 
se skaitome:

Viename gražiausių 
niaus kampelių, Gedimino 
kalno papėdėje, įrengiamas
kultūros ir poilsio parkas. Da
romos alėjos ir gėlynai, tven
kinys, fontanai. Statomas va
saros teatras. .

Artimiausiomis 
kultūros ir poilsio 
atidarytas.

Parko estradoje
mi koncertai, susitikimai 
įžymiais rašytojais, moksli
ninkais* ir t.t.

įdomi bus muzikos vakarų 
programa. Atviroje estradoje 
bus organizuojamos paskai- 
tos-koncertai, literatūriniai- 
muzikiniai žurnalai, kompozL 
torių ir poetų autoriniai vaka
rai. Bus rengiami koncertai 
pagal lankytojų pageidavi
mus.

įvyks sporto meistrų paro
domieji susitikimai. ' .

ARTISTAI GEGUŽĖS 
PIRMOSIOS PARADE

Tėvynės Balse./ skaitome 
apie Gegužės Pirmosios mi
nėjimą Vilniuje. , Kaip ži
nia, tą dieną ten buvo iškil
mingas paradas, kuriame, 
be darbininkų, moksleivių, 
valdinių, pareigūnų, marša- 
vo ir mokslininkai ir.artis-

TIE, KURIUOS 
BAUGINA TAIKA

Dienraštyj Vilnyj skaito
me :

Kaip pasiūlius baigti karą 
New Yorke biržoje pasireiškė 
didelis smukimas, taip dabar, 
TSRS vyriausybei paaiškinus 
sąlygas karo baigimui, vėl 
pasikarto j o smuk imas.

Biržos pranešimai skelbia:
Grūdų kainos nukrito.
Šlakas — žemai, karo pa

liaubų derybos puldo.
Vata — žemiau krinta.
Kviečiai x — nupuolė — 

‘Rusijos taikos siūlymas prie
žastis.”

Kukurūzai — puola.
Avižos silpnai, puota su 

kitais grūdais.
Galvijai — nuolat eina že

myn. '
Pasiūlymas baigti karą įva

rė kinką drebėjimą speku
liantams ant Wall Street.

Tiesa, Chicagos dienraš
tis “Sųn-Times” “aiškina,” 
jog tai nerodą kapitalizmo 
blogybių. Girdi:

Birža nėra atspindis žmo
gaus pageidavimų. Tai yra. 
prekybos punktas, kur Ameri
kos biznio šėrų (pajų) kaina 

daug priklauso 
opinijų apie

nuo 
biznį

“Sun-Times” “pa-

labai 
žmonių 
ateityje.

Bet 
miršta” paaiškinti, jog ka
pitalistinė santvarka šian
dien priaugo prie tokio 
laipsnio, kad ji be karų ne
begali gyvuoti. Jai karas— 
išsigelbėjimas nuo krizės, 
žinoma, laikinis išsigelbėji
mas.

Kas gi neatsimena, kaip 
buvo prieš vienerius metus, 
kada stambioji spauda di
džiavosi, jog karas Korėjo
je nustūmė tolyn krizę A- 
merikoje?

Tai senatorius Burnet 
Maybank, demokratas iš 
South Carolina. Jis yra 
pirmininkas Senato Ban
kinės Komisijos, kuri 
griežtai priešinasi kainų 
numažinimui. Ji šiomis 
dienomis, pavyzdžiui, 
nukniaukė bilių, kuris bu
vo reikalingas dėl atpigi
nimo jautienos.

Ne! : •
Mūsų krašto vyriausybė siekiasi dar daugiau darbi

ninkų judėjimo vadų Įkalinti, panašiai, kaip įkalino šiuos 
vyrus, kurie nieko blogo niekam neatliko, kurie paliko 
savo žmonas, savo vaikus,—paliko skurdui ir 
Bet ką taį reikš? Ar toji idėja, dėl kurios šie 
tapo įkalinti, taipgi bus įkalinta?

Žinoma, ne! ,
Pats teisėjas Jacksonas, balsavęs už šių vyrų 

mą, pasakė, jog su jais į kalėjimą neis pati.komunizmo 
idėja ir pats judėjimas.

Štai kodėl amerikiečiai turėtų darbuotis, kad Smitho 
aktas būtų atšauktas, kad įkalintieji būtų išleisti iš ka
lėjimo. . ' v 4 ' : ' ' ' L

vargui, 
žmonės

siaukojamai kovojo Tėvy
metų birželio 22’ dienos ry- nes karo frontuose ir ūž
tą, prasidėjo ilgas ir nepa- nugaryje tol, kol hitleriniu 
prastai žiaurus karas—hit
lerinė Vokietija klastingai 
užpuolė Tarybų Sąjungą.

Sumobilizavęs r 170 divizi
jų, apginklavęs jas iki dan
tų naujaisiais ginklais, Hit
leris metė savo didžiulę ar
miją prieš Tarybų Sąjun
gos tautas. Būdamas ti
kras dėl žaibinio laimėjimo, 
apsvaigęs nuo savo lengvų 
pergalių, laimėtų, prieš išti
są eilę Vakarų Europos 
valstybių, Hitleris nusi-

gaujos negailestingai degi
no. miestus ir kaimus, su 
nepaprastu žiaurumu' žudė 
nelaisvėn paimtus karius ir 
civilinius gyventojus, nio
kojo jų užimtą teritoriją, 
naikindami višką, ką jie 
sutikdavo savo kelyje. Vi
sas pasaulis girdėjo histe- 
riškus Hitlerio klyksmus 
apie tai, kad jis greit įženg
siąs- j Maskvą, sutriuškin
siąs Raudonąją Armiją ir 
žaibine pergale užbaigsiąs

Mes žinome, kuo pasibai
gė beprotiška Hitlerio ir jo 
šalininku avantiūra. Mūsų v I
karta ant savo pečių pakė
lė visus karo sunkumus; 
nėra reikalo čia kartoti vi
siems žinomus faktus.

Visas pasaulis žino, kaip 
Tarybų šalies tautos, Stali
no pašauktos, pakilo į šven
tą išvaduojamąją kovą už 
laisvę, į Didįjį Tėvynės ka
rą. Didžiule nepereinama 
siena prieš priešą pakilo vi
sa tarybinė liaudis, supras
dama, kad fašistiniai gro
bikai neša jai baisias kan
čias, pavergimą, pažemini
mą ir, galiausiai, fizinį iš
naikinimą. Su istorijoje ne
matytu didvyriškumu, nesi- 
gailėdamos nei savo jėgų, 
nei kraujų, kelerius metus 
iš eilės tarybinės tautos pa-

armijų jėga nebuvo palauž
ta, nublokšta ir sutriuškin
ta1, kol neapkenčia m a s 
žmogėdriškas hitlerinis re
žimas nebuvo ^įverstas 
dulkėmis, kol nebuvo pa
siekta taika.

somis Tarybų Sąjungos 
tautomis ištikimi lietuvių 
tautos sūnūs .ir dukrose su
spėję nacioie karo Drąsio
je evakuotis Tarybų 
iunp'oš gilumom istojo 
tuviškuosius Raudonoms V 
Armijos dalinius.

Pačioje Lietuvoje, nepai
sant nepaprastai žiauraus 
okupacijos režimo, prie\ 
hitlerinius grobikus išsiplė
tojo atkakli partizaninė ko-, 
va. Šimtai ir tūkstančiai.

Jau pačioje karo pradžio- lietuviu didvyriškai kovojo 
je hitlerininkams pavyko į už savo tautos laisvę, ne- 
laikinai okupuoti Lietuvą, gailūdami nei savo kraujo, 
kuri neseniai prieš tai, pa-1 nei gyvybes. Lietuviškasis 
skelbusi pas save tarybinę Raudonosios Armijos jun- 
santvarką, laisvu noru įėjo ginys „nuėjo šlovingą kovos, 
į Tarybų Sąjungos sudėti J kelią, pradėta ties Oriolu. 
Lietuvoje, kaip ir kituose Už savo krašto laisvę lictu- 
kraštuose, kuliuos buvo už- viai kovėsi Balta rusi i o s 
grobę hitleriniai fašistai, laukuose, dalyvavo mūšiuo- / 

teroras, ■ se su hitlerininkais ties
gyvento- Šiauliais, ties Klaipėda ir 
katorgos i nuginklavo' paskutiniąsias

masinės žudynės;
jai buvo varomi
darbams į Vokietiją, Vo- vokiečių divizijas, jau Vo
kiškieji fašistiniai grobikai kietijai kapituliavus, M prie

Liepojos, Latvijoje. Šim
tus vokišku ešelonu su ka
rine municija nuvertė nuo į 
bėgių šlovingieji LietuVoS^ 
raudonieji partizanai, jie 
išsprogdino tūk s t a n gi u s 
hitlerinių sandėlių ir sunai
kino daugybę gyvosios 
priešo jėgos, šlovinguosius 
didvyriškųjų kovotoju ir 
partizanų — Jacenevičiaus, 
Melnikaitės, Margytės ir' 
šimtų kitų didvyriu vardus 
žino ir gerbia ne tik Tary
bų Lietuvos žmonės, bet ir 
visos Tarybų Sąjungos dar
bo žmonės.

Diena, kuomet visa tary
binė liaudis, Stalinui vado
vaujant, užbaigė fašizmo 
sutriuškinimą, milijonams 
žmonių buvo visu laimin
giausia diena.

Stalinas paragino visą ta-
vi..-

; statybos. Dar nenuti
lo paskutinės ’ patranku ir 
pabūklų salvės, o Tanybų 
Sąjungos tautos, tame tar- 
p? iJ lietuvių tauta, jau 
griėbi/si didvyriško darbo: 
atkurtL visus karo padary
tus sugriovimus. Pirmasis 
pokarinis stalininis penk
metis Lietuvoje pasibaigė 
didžiuliais laimėjimais. Lie
tuvos miestai pakilo iš pe
lenų ir griuvėsių. Sugriau- • 
tųjų smulkių dirbtuvių bei 
fabrikų vietoje išaugo di

džiuliai korpusai fabrikų ir 
'gamyklų, kokių Lietuva 
seniau nebuvo žinojusi. Tai 

Įžymiai pakėlė Lietuvos res
publikos galią ir turtus.

sūrių Į Dabar Lietuvoje gamįna- 
Jovai- ma daug tokių prekių, ko- 

kias seniau teko atgabenti 
šventraštis! iš užsienio. Įkvepiami kitų 

A- broliškųjų respublikų ’ pa- 
vyzdžio, Lietuvos valstie-

vo žmonių neapykantos 
tikslus, tarp kurių buco — 
visiškas lietuviu tautos iš
naikinimas.

Jų laikraštis “Das 
schwarce Korps” 1942 me
tais rašė: “Mūsų uždavi
nys yra ne Rytų suvokieti- 
nimas sena prasme, t. y. 
primesti vietiniams gyven
tojams vokiečių kalbą ir 
vokiečių įstatymus, 6 siekti 
to, kad Rytuose gyventų 
tiktai vokiško, germaniško 
kraujo žmonės”... Grobi
kai, nedelsdami ėmė vyk
dyti savo kruvinąją pro
gramą — lietuvių tautos 
išnaikinimą. Paner i u o s e 
Įwie Vilniaus, Kauno “mir
ties fortuose” ir daugelyje 
kitų vietų niekinga lietu
viškųjų nacionalistų sauje
lė kartu su hitlerininkais i Lvbų šalies liaudį imtis ttai 
naikino savo tautą, gėrė jos kios 
kraują.

Geresnė ir pagrindinė lie
tuvių tautos masė tuoj su
prato, koks pavojus gresia Pe 
pačiam lietuvių tautos eg
zistavimui. Drauge su vi-

Laisvėje prieš 40 mėty
Iš Laisvės laidos, išėju

sios 1911 metų balandžio 12 
dieną:

“Tokio, 10 bal. — loshi- 
wara dalyj įvyko didelis 
gaisras, kuris apėmė 4 
kvadratiškas mylias miesto 
namų. Visi jie sudegė. 24 
valandas gesino ugniage
siui, kol nors kiek sumaži
no liepsną. Blėdies pada
ryta už $2,000,000. Ligon- 
bučiai liko pripildyti sužeis
tų, o apie 300 ypatų visai 
žuvo.”

d. kovo“Pasikorimas.
Semetaičių kaime, Papilės 
parapijos, Šiaulių paviete 
(Lietuvoj) pasikorė ant 
aukštos eglės minėto kai
mo ūkininkas Jonas Pus
čius. Keturi metai atgal jis 
buvo Augaisičių apskričio 
viršaitis.”

“Jungtinių Valstijų sena
te randasi žmogus, 
vadinasi Lorimer.
natorius nuo Illinojaus vals
tijos, kurį ant tokios kėdės 
pasodino $100,000. Kad tai 
teisybė, liko surasti fak
tai.” ,

“M'iriop pasmerkti Jeka- 
terinoslave keturi žmonės. 
Bausmė buvo paskirta už' 
valsčiaus kasos išdrasky- 
mą. N ovoč e r k a s k e pa- ; 
smerkti 3 žmonės, Sevasto- 
p'olyj—1 žmogus.”

“Klausimas. Ki< 
turėjo Adomas? / 
sas.

“Atsakymas:
nurodo tik tris: Kainą 
belį ir Šitą (Syth).”

“Montello, Mass. — Pas 
mus netoli kiekviename na
me randasi karčiama, Pa
galima pirkt, jei ne visko 
tai bent alaus ir degtines 
Alų duoda surūgusį, nuvė- 
susį, nuo kurio tuoj ne
sveika darosi... V. Rup- 
kus.”

“So. Boston, Mass. — 26
kuris, J. kovo čia atsibuvo prakal- 

Tai se- bos, surengtos Lietuvių

“Scranton, Pa., 8 bal. — 
Arti miestuko Throop iš 
Pancoast anglių kasyklų li
ko išimta 73 lavonai, kur 
šimtas suviršum žmonių 
žuvo nuo įvykusios 'ugnies. 
Ugnis prasidėjo 750 pėdųUgnis prasidėjo 
gilyj.” '

“Gana didelės 
vo Peterburge, 
niuje, Kišiniove

kratos bu- 
Astracha- 
ir kt.”

Labdarystės D-jos. Žmo
nių prisirinko apie 500. 
Kalbėjo tos draugijos pir
mininkas P. Stanis, advoka
tas J. P. Leahy (anglas) 
ir kun. T. Žilinskas. Visi 
kalbėtojai savo užduotį at
liko gerai. Prisirašė daug 
naujų narių. J. Kuolas.”

“Europos ir Amerikos 
laikraščiai skambinto skam
bina,' kad karė tarp Japo
nijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų yra neišven
giama. ..”

žemės rėžiuose; jie susivlte- 
nijo į stambius kolektyvi
nius ūkius. Kokią gi nau- 

’ dą jie iš to gavo? — Labai 
didelę. Tarybų valdžia ap
rūpino juos., Rūkstančiais 

' traktorių, kombainų, labai 
i sudėtingomis žemdirbystės 
mašinomis, kurios paleng
vino Lietuvos valstiečių 
darbą. Naujieji tarybinės 
agrotechnikos pasieki m ai 
vis plačiau diegiami į žemės 
ūkį. Naujausios mašinos 
dabar nusausina Lietuvoje 
tūkstančius hektarų pelkių, 
kurių vietoje, iškyla naujos 
sodybos, sodai ir laukai. 
Lietuvos kaimas sparčiai 
elektrifikuojamas. Steigia
mi kolūkiniai klubai, ligo 
ninės, vaikų darželiai, bi
bliotekos, kaimo mokyklos. 
Visa tai padeda įveikti kaį*-J. 
mo atsilikimą. Kaimo dar
bo žmogaus gyvenimasypa- 
sidarė aprūpintas ir turtin* 
gas. :

(Tąsa ketvirtame pusi.)

f
f

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktądien., Liepos-July 6, 1951 v
> • ..



KAS ĮVARO KARTAIS
SKAUSMU Į KAKL4

PERDAUG SAULES SPINDULIŲ GALI
PAKENKTI SVEIKATAI

Amerikiečiai naudoja pa
tarlę, “He gives me a pain 
in the neck” (jis man 
skausmą kaklan įvaro). 
Patarlė taikoma nepatinka
miems šnekėtojams, įky
riems žmonėms.

Kitas amerikinis posakis 
yra, “He gives me a pain 
in the stomach” (jis su- 

' skaudina manuįįyji).
Tokie posakiai seniau 

buvo laikomi tik papras
tais sunykimo arba erzumo 
pareiškimais. Bet moksli
niai patyrimai naujesniais 
laikais rodo, kad nervų su- 

. į;erzinimas iš tikrųjų gali 
’ Jrsukofti skausmą sprande, 

pilve beiz/kitose kūno (Ui-

• Kada žmogus nusigąsta, 
jo veidas tartum sustings- 

į ta, pasidaro panašus į mas- 
ką (kaukę).

Nusiminusio asmens vei- 
I das tampa “ilgas,” nudrim

ba. Vis tai nervų ir rau
menų atsiliepimas į nesma
gius nuotikius.

Amerikiečiai laiko beveik 
| ’ taisykle, kad pasiryžusių, 
, ' energingų žmonių smakrai 

atsikišę.
Mokslininku p a d a ryti 

bandymai liudija, kad nėra 
gabumuose skirtumo tarp 
žmonių apsigimusių su dl

l' ________________ -—i_____

; deliais, atsikišusiais sma
krais ir mažasmakriu.v

Bet tie bandymai taipgi 
I parodė, jog kai žmogus su- 
I siduria su priešais arba 
' skerspainėmis, tai jis daž
nai nejučiomis sukanda 
dantis ir atkiša pakel- 

I d a m a s nors ir m a ž a 
: smakrą. Tuom jis nesuži- 
niai pareiškia pasiryžimą 

i nugalėti skerspaines. Tai]) 
veikia patys jo veido ir ka
klo nervai ir raumenys, be 
mąstymo.

Bet kai kurie ir tyčia lai
ko taip atkištą smakrą — 
nori atrodyt pasiryžusiais, 
išdidžiais ir nepaisančiais. 
Toks smakro naudo iimas 
gali tapti papročiu. O pa
pročiui palaikyti nuolat I 
reikia kaklo nervu ir rau-| 
menų įtempimo. Ir jeigu į 
žmogus per eilę metu lai-1 
kosi tokios “mados,” tai, 
jis gali gauti nuolatinį ka- 
klo skaudėjimą, šitai]) ga-j 
na dažnai ir atsitinka “rie-! 
čiantiems galvas” pasipūtė-1 
liams. Nesuprasdami prie-1 
žasties, jie paprastai kalti
na orą arba skersvėjį.

Bet naujoviniai gydyto-1 
jai, ypač nervų ligų žino-I 
vai, gali pasakyti, kuomet 
kaklą skauda tik nuo sma
kro nenatūralaus atkišimo. i 

*> J. C. K.

Visi žinome, kad gaivi
nančioji žemes jėga parei
na nuo saulės. Saule taip 
pat yra judamosios - varo-

' Amerikos studentai 
bengia geografijos

Amerikos kolegijų ir uni-i 
. versitetų studentai » labai 

* mažai tepažįsta Savo šalies į 
geografija, o dar mažiau 
težino apie pasaulio geo
grafiją, kaip parodė New 
Yorko Times padarytas ty
rinėjimas.

Times pasiuntiniai ap
klausinėje 4,752 studentus, 
lankančius 52 žymiuosius 
Amerikos universitetus ir 
kolegijas.

Dauguma ju Yesimokino 
geografijos vidurinėse mo
kyklose (high schools) ir 
mažiau kaip 5 procentai tų 
studentų ima geografijos 
pamokas kolegijose. Pusė' 
studentu net aplamai neži
no, kiek ši šalis turi gyven
tojų. v

^•net senojoj Rusijoj mo7 
kį?Jys iau iki penktai kla
sei gimnazijos , turėdavo, 
“pervaryti” vieną fizinės 
geografijos knygą, dvi pa
saulinės geografijos krivgas 
ir vieną Rusijos geografijos 
knygą. .

Kaip cukrus gaivina 
persodinamus augalus

Kuomet jaunas augalas 
persodinamas iš vienos vie
tos j kitą, dėl to jis nusilps
ta. Bet .jeigu jo šaknys 
anipurkščiamos c u k r a u s 
skiediniu su vandeniu, ta
tai dikčiai pastiprina au
galą prigiiimui ir augimui 
naujoje vietoje.

Ši dalyką surado Cali- 
forniios Universiteto pro
fesorius Paul G. Smith. Jis 
patyrė, kad jeigu, persodi
nant tomeites, jos ani
purkščiamos cukriniu skie
diniu, tai 50 procentų dau
giau iu prigyja, negu be to 
skiedinio. Jo bandymai sy: 
kiu parodė, kad sveikiau 
tomeitėms, jeigu jos perso
dinamos nakti, o ne dieną.

Prof.’ Smith pastebėjo, 
kad pipirai ir tūlos gėlės 
taip pat geriau prigyja., ap- 
švirkščiant jas cukriniu 
skiediniu ir per s o d i n a n t 
nakties laiku. J. C.

mosios jėgos versme.
Net sunku įsivaizduoti 

milžinišką to “ugnies ka
muolio” jėgos galybe. _

M'okelininkai yra apskai
čiavę, kad jei būtų galima 
tik per vieną sekundą su
imti ir sutaupyti visa sau
linę jėgą, tai jos užtektų 
per 2 milionus mėtų vi
soms žemės mašinoms va
ryti ir- elektrai gaminti.

Didžiausia saulės karščio 
ir šviesos dauguma eina į 
dausas. Žemei tenka tik 
menka tos jėgos dalelė. O 
vis dėl to žemė per vieną 
dieną gauna tiek saulinės 
jėgos, kaip kad jei būtų iš
sprogdinta 80 atominių 
bombų, sako mokslininkai 
Berke'ir Wilson savo kny
goje “Watch Out for the 
Weather” (Tėmykit Orą).

Jeigu būtų bandoma pa
gaminti tiek šviesos, kiek 
saule duoda žepiei per 12 
valandų, tatai lėšuotu dau- 
giau kai]) 100 milionų do
leriu.

Visos tautos nuo giliosios 
senovės stebėjosi saule ir 
sukūrė visokias pasakas ir 
dainas apie ją. Bet per pa
staruosius 25. metus ameri
kiečiai garbina saulę ypač 
todėl, kad ji nu rudiną odą 
vasaros metu. Nurudimą 
jie laiko gražiu ir sveika
tingu dalyku.

Dauguma amerikiečių už
miršo, ką arabai sužinojo 
pirm daugelio šimtmečių,— 
kad perdaug saulės spindu
lių taip pat gali kenkti 
sveikatai ir net gyvybei. 
Užtat arabai jau nuo seno
vės apsivynioja galvą aude
klu ir nešioja plačius pa
laidus rūbus apsaugai nuo 
saulės karščiu.

Amerikiečiai, ypatingai 
amerikietes, kuo mažiausiai 
tepridengia kūną maudy- 
kliniuose pajūriuose. Bet 
ir jie pradeda suprasti, jog 
)er dideli saulės spindulių 
siekiai neina sveikaton; .to
dėl vis plačiau naudojama 
tepalai, kurie sulaiko dalį

Vidurvasario saules spin
duliai tokie galingi, kad ir 
per rūkus pereina. Net sė
dint pavėsyje ant pievaitės, 
jie gali raudonai “nudažyt” 
odą. Žiemos metu spindu
liai netaip smarkūs, nes ta
da jie pasiekia žemę nuo-
linkiai (įskypai), o ne sta
čiai. . ■

Žinomas medikalis ameri
kiečiu rašytojas dr. Theo
dore R. Van Dellen, North-

Kiek ginklavimasis 
lėšuoja per minutę

Jungtinės Valstijos da
bartiniu laiku išleidžia ka
riniams tikslams * daugiau 
kaip 5 bilionus dolerių per 

( mėnesį, arba po 166 milio- 
i nūs dolerių per dieną, tai 
yra po 115,278 dolerius per 
minute, arba po $1,929 kas 
sekunda.

Didysis Amerikos karo 
laivas Missouri, šaudyda
mas iš 109 savo patrankų, 
per minutę išeikvoja $131,- 
060 vertės šoviniu.

Dabar statomas 60,000 to
nų karo laivas - lėktuvne
šis lašuos 235 milionus do
lerių.

Naujasis Patton tankas 
atsieina 230 tūkstančiu do
leriu, o nedidelis rakietinis L. Z
Saber jet lėktuvas — 183 
tūkstančius doleriu.

Didžiausias naujo vinis 
bombanešis lėšuoja daugiau 
kai)) milioną dolerių.

Valdžia skaičiuoja, kad 
vienas kareivis fronte su 
amunicija ir kitais reikme
nimis atsieina $ iki 8 tūks
tančių dolerių per metus.

spindulių.

. OPERACIJOS VEIDUI 
SUTAISYTI

Per Amerikos Gydytojų 
Susivienijimo suvažiavimą 
pereitą menesį Atlantic Ci
ty, N. J., buvo parodyta, 
kaip dabar per operacijas 
Nutaisoma kreivi žandai, 
“kopūstinės” ausys, per
skeltos lūpos, įdubusios bei 
nukirstos nosys ir tt.

Tokioms operacijoms pa
prastai imama oda, raume
nys ir kaulai iš kitų kūno

western Universiteto pro
fesorius, dėl to sako:

—Naudokime saulę iš
mintingai. Privalome žino
ti, kiek galime saulės pa
kęsti per karštuosius mė
nesius be nusideginimo. 
Nėra reikalo beveik yisai 
apsinuoginti, kaip kad da
bar daroma. Mes; galime 
užtenkamai gauti iš saulės 
vitamino D tiktai per nuo
gą veidą, kaklą ir rankas.

Nieko blogo nėra pačiame 
nurudime, jeigu jis įgyja
mas palaipsniui. Bet per 
didelis įdegimas vienu pra
dėjimu yra kenksmingas.

Farmerių ir jūreivių oda 
dar jaunystėje pasidaro ru
pi ir raukšlėta nuo saulės. 
Dar daugiau. Jeigu švie
sios spalvos žmdhės karto-’ 
tinai įdega nuo saulės, tai 
gali gauti vėžio ligą odoje. 
Tamsios spalvos žmonėms 
mažiau pavojaus.

Ypač sergantieji širdies 
ligomis bei turintieji per 
aūkštą kraujo spaudimą 
privalo apsisaugoti nuo 
sąulės spindulių perviršio. 
Didelis spindulių kiekis bū
na pavojingas ir tiems, ku
rių kaklinės: (thyroidinės) 
liaukos per smarkiai vei
kia.—

Be to, yra nuo seniau ži
noma, jog kai nusilupa pa
viršutinis įdegusios odos 
sluoksnis, tai saulės * .'spin
duliai būna sugruzdinę ir 
kitą, gilesnį odos sluoksne
li. Tuomet kraunas turi 
pašalinti tuos “degėsius” 
jau kaip nuodingą medžia
gą, ir kūnas turi iš naujo 
atauginti sugadintus- odos 
sluoksnius.

>Todėl nenuostabu, jog 
^augelis žmonių serga nuo 
persikaitinimo saule.

N. M.

New York. — Vadinamas 
civilinio apsigynimo žino
vas George Vetter patarė 
bažnytines giesmes giedoti 
žmonėms nuraminti, jeigu 
rusai paleistų atominę 
bombą į New Yorką.

dalių.

Washington.—Valdžia rei
kalauja 10 bilionų dolerių
naujų taksų.

OZONAS GALĖTŲ NUNEŠT-
RAKIET4 Į MĖNULĮ 

' ”io mnu 
tuomet jis tiktų kaip varo
masis kuras rakietoms.

Vokiečiai Antrojo pasau
linio karo metu planavo 
panaudoti skystąjį ozoną, 
kuris galėtu nunešti' rakie-

Illinojaus ’ Technologijos 
Instituto inžinieriai lemia, 
jog, naudojant skvstą ozo
ną kaip kurą, galima būtų 
rakietomis pasiekt mėnulį.

Kas gi yra ozonas? Tai 
yra skirtingaspavidalas 
oksigėno (deguonies). '

Paprastojo oksįgeno mo- 
lekula susideda iŠ, dyięjų to 
paties elemento , atomų. 
Ozono gi molekula susidaro 
iš trijų sukibusių , krūvon 
oksigėno atomų.

Kuomet per leidžiama 
elektros kibirkštis per oksi- 
geną, jinai padaro tam ti
krą, kiekį ozono — suplaka 
po tris oksigėno atomus į 
ozono molekulą. Panašiu 
būdu žaibas daro ozoną iš 
oksigėno. Visi esame už
uodę ore savotišką kvapsnį 
laike perkūnijos. Tai yra 
ozono kvapsnys.
, Dabar ozonas gali būti 
urmu daromas, bombarduo
jant elektronais oksigeną 
mašinose, kurios naudoja
mos atomam skaldyti.

Oksigėno dujos, būtiniau
siai reikalingos mūsi^ kvė-I 
pavimui, yra paverčiamos 
skysčiu, kuomet jos baisiai 
atšaldomos ir smarkiai su
spaudžiamos. Panašiai ir 
ozonas, panaudojant didį 
atšaldymą ir suspaudimą, 
gali būti paverstas skyščiū;

tą per 4 tūkstančius mylių 
į New Yorką. Kodėl jie to 
nepadarė? Todėl, kad ozo
no skystis ^uojau eksploda- 
vo, o jie, nesugebėjo išrasti, 
kaip sulaikyti skystąjį ozo
ną nuo greito sprogimą

Bet Illinojaus Technologi
jos Institutu mokslininkai 
neseniai surado būdus, ku
riais suturimas ozono eks- 
plodavimas per tam tikrą 
nustatytą'laiką. Jie pada
ro ozono sprogimus tik ta
da, kai nąri.

O tai galinga sprogsta
moji medžiaga. Mažyčiai 
skysto ozono lašeliai eks- 
ploduodami drebina labora
toriją, kur bandymai daro
mi. Toks jo lašelis, kaip 
smulkios spilkutės galvute, 
eksploduodamas suardo- 
aliumino puodukus.

Mėnulis vidutiniai yra už 
238,817 mylių nuo žemės.

Kada bus statoma rakie- 
ta mėnuliu pasiųsti? Tai 
“atviras” klausimas. -t ■■. >

Tačiaus, aišku, kad Ame
rikos valdžia greitai, ban
dys pritaikyti skystąjį ozo
ną karinėms* rakietomk’ Va
ryti. • ‘ ! J; C. K.

Trys darbininkų vadoves komunistės (iš paskiausia 
areštuotų 17-kos grupės) vežamos žvalgybos nuovadon 
po arešto New Yorke. Jos persekiojamos einant Smith 
Aktu, kuris aršumu darbininkams prilygsta daugeliui 
fašistinių įstatų. Iš kairės: Elizabeth Gurley Flynn, 
Claudia Jones, Betty Gannett.

■A Streikuoja atominės 
statybos darbininkai

Jį Oak Ridge, Tenn. — Su- 
1 streikavo 1.300 statybos 

darbininkų. Darbo Federa- 
į ciios uniiistai. Streikas su

laikė kelių . naujų fabrikų
< statymo darbą.

Stręikieriai reikalauja pa-
1 kelti jiems algas tiek, kiek 

uvo pakelta kitiems staty
biniams darbininkams, pa
gal pirmesnį valdžios leidi-

KEISTA MacARTHURO 
PASAKA

Washington. — Kai de
mokratas kongresma n a s 
Wm. J. B. Dorn balandyje 
šiemet atsilankė pas gene
rolą MacArthurą Japonijoj, 
MacArthuras jam pasakojo, 
kad Jungtinės Tautos i Sa
nuoja pasidalinti Amerikos 
turtais.

Taip dabar rašo Dorn 
oficialiame laikraštyje Con
gressional Record, pridur
damas: “Tuo būdu Ameri
ka būtų nusilpninta ir so
cializmas įsivyrautų.”

ew Yorkan. laivu at- 
ė seniausia dipuke 

Paulina Wilsdorf, 105 metų 
amžiaus; jinai I^enkijoj gi-

Garinio iųžino > varomas 
automobilis jau 1906 metais 
Ormond Beach-įuje, Flori
doje, važiavo 128 mylias 
per valandą.

Amerikonai vaikinai, 17-tojo pulko kariškiai, užpučia žvakutę minėjimui pirmosios 
sukakties karo Korėjoje. Baisaus naikinančio karo sukaktį ji minėjo didžiausiame 
troškime, kad tokiu sukakčių daugiau nebebūtų, kad karas būtų sustabdytas ir įvyk
dyta pastovi taika.

Valdžia' reikalauja pakelt 
taksus 10 bilionų dolerių
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmas buvo nu
taręs padidinti amerikie
čiams taksus viso 7 bido
nais dolerių per metus.

Dabar gi šalies iždo se
kretorius John W. Snyder 
ragino finansinį Senato ko
mitetą “pataisyti” kongres- 
manų nutarimą ir užgirti 
taksų pakėlimą iki 10 bili
onų dolerių.

..... . ... ....... ■ — \
Indija apstatė kareiviais- 

savo sieną su Tibetu
New Delhi. — Indija pa

siuntė smarkiausius ka
riuomenės būrius sergėti 
sienai tarp Indijos ir Tibe
to.

Tibeto ’valdžia • neseniai 
pasirašė sutartį su Kinijos 
Liaudips Respublika, jog 
Tibetas yra sudėtinė Kini
jos dalis . Kinija pripažino 
Tibetui vietinę savivaldą.

Anglai susiaurino 
aliejaus gamybą Irane
Teheran, Iran. — Anglų 

aliejaus kompanija 40% 
numušė savo • aliejinių Y-a- 
;brikų , darbą Abadane, di
džiausiame tos pramonės 
centre Irane. (Tai todėl, kad 
Iranas nusprendė perimti 
visą aliejaus pramonę į ‘sa
vo valstybės rankas.

Policija areštuoja, muša 
taikos šalininkus

St. Louis, Mo. — Policija 
mušė susirinkusius priva
čiame kieme taikos šalinin
kus ir areštavo keturis, 
esą, “už ramybės ardymą.”

Policija užpuldinėjo ir ki
tus susirinkimus, kur buvo 
reikalaujama baigti dery
bomis Korėjos karą ir 
vengti naujo pasaulinio ka
ro.

į h-
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aš nešiau iš vežimo jo di
džiąją skrynią, tai, kad ži
notum, toks negardus kva-

nesiliovė Augustinas, čiul
pydamas “babkavus” lapus 
ir bešnairuodamas į puode

WWW/
Garsaus Rusų universite

to privatdocentas daktaras 
Stonis nebevažiavo šiais 
metais pavasario atostogų 
nei j Krimą, nei į užsienį, 
kur. jis kiekvienais metais 
braukdavo, tik nutarė at
lankyti Lietuvą, pabuvoti 
tėviškėje. I

Atvažiavo su savo ištiki
mu tarnu Jonu, kuris buvo 
vienintelis jo bendrakelei
vis visose kelionėse po Ru
sų ir užsienio garsingas vie- 

‘ tas.j Nežiūrint į nebe jau
nus1 metus ir. gerą medžia
ginę padėti, daktaras dar 
buvp nevedęs’ ir kažin ar 
manė kada nors vesti, kažin 
ar galvojo, apskritai, apie 
gražiąją lytį, nes buvo žmo
gus susirūpinęs mokslu, už
sidaręs, nekalbus, draugijos 
nemėgstąs .ir, gyvendamas 
dideliame mieste, be mokslo 
posėdžių ir viešų susirinki
mų, kuriuose dalyvaudavo 
vien profesoriai i

pinigingieji, niekur nesilan
kydavo.

Dargi nežinia, ar • matė 
kas ji teatre, ar kur kon
certe, — žodžiu sakant, pri
vatdocentui, be jo mokslo 
šakos, kažin ar kas rūpėjo.

Štai pavyzdys privatdo
cento nedraugiškumo: prieš 
dvejus metus, grįžęs tėviš
kėn ir prabuvęs joje arti 
mėnesio, nepadarė nė vieno 
vizito nė vienam dvarinin
kėliui, ir del t0 jie Vienu 
balsu pavadino ji “profesor 
bez * wychowania” — neišau-

vonus, paskum piausto juos 
į gabaliukus ir džiovina?— 
pašnibždomis klausdavo vi
rėją Augustinas .

—Neduok tu, viešpatie, 
kad bent čia nebūtų džio
vintu negyvėliu atsivežęs,— 
gūžčiodavo pečiais Aggta.

O •• skerdžius, pamatęs, 
kad nuo pono pietų, liko 
“šmožytos žuvies su babka- 
vais lapais,” dar labiau im
davo prie Agotos gerintis:

—Ir žinai, Agočiut—sa
ko, kad vis perkas tokius 
pakaruoklius, nusižudėlius? 
Ir dūšios ieškąs.

—Ak tu, maenas! oje, Au
gustinai, prieš naktį tokias 
baisenybes pasakoji, aš ir 
neužmigsiu!

V < J ■ '/// r r

Taikos vardan

žnionės'vadino iį “bedie
viu .į’ didelio mokslo,” ta- 
čiair visi didžiai gerbė, susi
tikę kėlė kepures ir, nepra
bilę ne žodžio, lyg pasigai
lėdami. lyg stebėdamies, il
gai lydėjo akimis.

Pavasaris atsitiko anks
tyvas, šlapias ir šaltas. 
Nors laukuose nuvarė snie- 

ir miesto gą ir paleido upes, naktimis 
vis dar šalo, o dieną niekur 
purvų nesekė išbristi, — ir 
privatdocentas pasigailėjo 
Lietuvon dtvažiavęs.

Širdinga padėka 
Smalsčiu draugams

BINGHAMTON, N. Y
Vestuvės >

Birželio 26 d. apsivedė > ge 
rai žinoma ilgametė BIT 
hamtono gyventoja ir gųfl 
veikėja visuomeniniai 
Girnienė-šimoliūnaitė su Jonu 
Wellus iš Brooklyno. Nors 
binghamtoniečiams ir nežino
mas, bet Brooklyne Jonas yra

Detroit, Mich. — Tragiškai 
žuvus jaunam Leonardui 
Smalsčiui, jo tėvai Petras ir 
Vera Smalsčiai, taip pat ir 
pamotė buvo šiurpulingai su
krėsti tos didžios nelaimės. 
Sunkius momentus pergyveno 
ir sesutė Anna, jos vyras Dr. 
Richard Ileldt ir du jų sūnė- išgyvenęs net nuo 1905 m. ir 
liai, kuriuos Leonardas labai 
mylėjo. Jauniausias trečiame- 
tis sūnelis dar ir dabar klau
sia, motinos, kada pareis na
mo jo dėdė.

Tėvąi ir giminės dar vis tu-, 
rėjo vilties pamatyti Leonar
dą, bet dabar ta viltis jau žu
vo. Nuo 5 dienos gegužės jo 
ir jo draugo jau niekas nema
tė. Visi idėjos draugai giliai 
užjautė tėvams ir pamotei, 
taip pati ir kitiems giminėms. 
Jie ramino juos, jie guodė 
i uos. Į

Birželio antrą dieną suėjo 
Petro Smalsčio gimtadienis. 
Marytė Smalstienė susiprašė 
draugus sueiti jų pastogėn.

Draugai susidėję nupirko 
Petrui gražią dovaną. Be to, 
buvo ir individualių dovanų.

Draugė Dantienė, įteikda
ma dovanai pratarė kelis šir
dingus 
jautos 
Čionis. 
ašaros.

Petras ir Marytė Smalstienė 
širdingai ačiuoja už tokią šir
dingą užuojautą ir už dova
nas.

Širdingas ačiu tariamas taip 
pat draugams Alvinams ir Mi- 
jata.ms iš San. Francisco, 
brooklyniečiui A. Bimbai, 
“Vilnies” štabui ir visiems ki
tiems draugams, kurie išreiškė 
užuojautą laiškais ir telegra
momis.

Draugų Smalsčių rūpesčiai 
.dar neųžsibaigė. Jie vis dar 
laukia ar nesuras Leonardo 
ląvoną tąme •Kanados ežere. 

, Lietuviu progresyvė spauda 
taip pat rąžė apie šią tragedi
ją' ir tik ačiū jai apie tragedi
ją sužinojo' plačioji visuome
nė. Detroitiečiu Grupė.

Ona

turi tenai daug gerai žinomų 
draugų. Ir Ona susipažino su . 
Jonu 1926 m., dar gyvenda- ' 
ma Brooklyne.

Apsivedė civiliai. Jiems liu
dytojais buvo Viktorija Zmit- 
raitė ir Jonas Vaicekauskas.

Vestuvių . pokilis atsibuvo 
pas Onos seserį ir švogerį 
Marę ir Joną Kazlauskus, 85 
Grand Blvd. Pokilin buvo su
kviesti artimiausieji Onos 
draugai ir draugės, apie 26 
asmenys. Visi svečiai buvo la
bai gražiai priimti ir pavai
šinti gardžiais valgiais ir gė
rimais ir visiems labai rūpes
tingai patarnavo pati Ona 
Girnienė-Wellus ir namų šei
mininkė M. Kazlauskienė. 
Joms pagelbėjo V. Zmitrafctė. j 
O’ pats Jonas Wellus grAžiai ‘s* 
paskambino pianu ir Lenas 
Girnis pagrajino akordįjonu 
svečiams, kurie norėjo soWcti.

Besilinksmindami, 
šome ir mūsų 
vės vajaus, 
kausku aukų 
dol. Aukavo
O. Wellus $5, J. ir M. Kaz
lauskai $5, J. ir K. Vaicekaus
kai $5, L. McBride $5, B. ir 
V. Zmitraitės $3, L. ir U. Ši- 
moliynai $2. Po $1: J. If. Na- 
valinskienė, B. Stewart, M. 
Kulbienė, P. Salai, L. ir A. 
Girniai.

Draugai Ona ir Jonas Wel- 
lus- visiems širdingai dėkojo 
už atsilankymą į jų ^estuvią 
sueigą ir už idovanaš, kurios 
buvo jiems įteiktos. Jiedu da- 
bąr gyveną 252 Chenango įSt.
• O visi svečiai palinkėjo hau- 
javedžiam laimingiausio .'ve
dybinio gyvenimo. B.

Apylinkės sodžių žmonės 
Žinojo, kad ponas “profeso
rius,” nors ir bedievis, gra
žiai kalba lietuviškai, ir bu
vo pradėję būriais plaukti 
dvareliu pasigydytų, bet 
Agotai Įspėjus, kad ponas 
mažiau kaip šimtą už re
cepto parašymą' neimąs, 
perstojo. >.

Dienos bėgo, o darbas 
privatdocentui labiau kaip 
nesisekė: su mikroskopu 
maža ką padarė, knygų nė 
Į rankas neėipė, o straips
niai tiesiog nėjo luodu. Ati
dėjęs visus juos į šalį, pri
vatdocentas antrą kartą pa
sigailėjo Lietuvon atvažia
vęs ir, priėjęs prie lango, 
ko jis niekuomet nedaryda-

Sukilo Louisville, Ky., Brown Hotel darbininkai, orga
nizuoti j Darbo Federacijos uniją. Jie sako, kad jie 
negali pragyventi iš 25 centu algos i valandą. Streikuo, 
ja išvien balti ir juodi darbininkai. Čia pikietuoja Ava 
Moore ir Roy Riley.

žodžius. Kelis užuo- 
žodžius tarė ir F. Jo- 
Daugclio akyse matėsi nepamir- 

dienraščio Lais- 
su d. J. Vaicę- 

surinkojne 30 
sekančiai: J. ir

knygų, mikroskopą ir šiaip 
įvairios mokslo medžiagos; 
be to dar, kasdien gaudavo 
paštu daugybę laiškų, kny
gų ir brošiūrų.

Bet tai buvo paprastas 
daiktas, nes privatdocentas 
beveik tam tik ir buvo at
važiavęs Lietuvon, kad pa
rašytų sodžiaus tyloj tris il
gus, rimtus, toliau nebeati
dėtinus mokslo straipsnius.

Keldavo jisai šeštą valan
dą ryto, eidavo gult vienuo
liktai išmušus, o kiaurą die
ną dačbuodąvos, užsidaręs 
didžiajame rūmo kambary.

Retkarčiais, rytais ar va
karais, kai šal.tis sutrauk- 

liet'uvių davo purvą ir nebeklimpda- 
utą josios kūrybinėse pa- kojos, privatdocentas iš- 

stangose nuolat remia (Ji- pašiyaikščiotį; pas- 
džioji rusų taūta ir visos (kui ;jįz sekdavo tarnas Jo- 
broliškosios tarybinės tau-. šiltu pledu nešinas, pri-

Dar niekuomet per visą 
savo istoriją lietuvių tauta 
neturėjo tokių plačių gali
mumų vystyti savo nacio
nalinę kultūrą, kaip dabai1. 
Dabar Lietuvoje beveik nė
ra žmonių, kurie nesimoky
tų. ' Tūkstančiai naujų mo
kyklų ir aukštųjų mokyklų 
atidarė savo duris darbi
ninkų ii; ; valstiečių jauni
mui: Dar niekuomet Lietu
voje nebuvo leidžiama tiek 
laikraščių ir žurnalų, taip 
pat [knygų gimtąja kąlba.

Uetuvos TSR materiali
nė gerovė iri kultūra ūž 
.sparčius savo įišsivystymo 
tempus turi būti dėkingi tai 
aplinkybei, kad P

pas-

}

«

Ir

tos. '• Socialistinėje valsty
bėje. nėra ir negali būti an-

• tagonizmo tarp ątskirų
. tau th. Priešingai, tarybi

nes tautas jungia • savitar
pio ’meilės, gerbimo saitai, 
siekimas teikti viena antrai 
visokeriopą pagalbą. Lie
tuvių tauta kasdien įsitiki
na tuo, kad tiktai būdama 
lygiateisiu didžiosios Tary
bų Sąjungos nariu, ji gali 
nekliudomai pasiekti toles
nį suklestėjimą, žinodama, 
kad jos kelyje į geresnį gy
venimą nėra jokių kliūčių.

Lietuvių tauta, 1940 me
tais laisvu noru įstojusi į 
didžiąją Tarybų- Sąjungos 
tautų šeimą, žengia laimė
jimų keliu drauge su kito
mis tarybinėmis tautomis.

Lietuvių tauta žino, kad 
Tarybų Sąjungoje jos sau
gumas yra garantuotas 
nuo bet kurių grobikų. Lie
tuvių tauta žino, kad jei 
per palyginti trumpą poka
rinį laikotarpį ji sugebėjo 
pasiekti tokius puikius lai
mėjimus, vystydama savo

• ekonomiką ir kultūrą, tai 
už .tai ji turi būti dėkinga

• didžiosios Tarybų Sąjungos 
. nuosekliai vykdomai tai-

kingajai politikai.
Štai kodėl lietuvių tauta 

taip brangina taiką, neap
kenčia karo bei jo kursty
tojų, kurie siekia iš žmoni
jos kančių ir kraujo susi
krauti dar didesnius tur
tus.

Žengdama petys į petį' su 
visomis Tarybų Sąjungos 
tautomis, lietuvių tauta 
yra kupina tikrumo, kad 
taikos jėgos nugalės karą, 
kad darbo žmonės galės dr 
toliau ramiai naudotis savo 

' yankų vaisiais.

Buvo kaip tik Jurginių 
išvakarės, ir dvarely j nepa
prastas judėjimas.
liovos po kiemą bėgiojo 
bernai, mergos, nešiojo iš 
klėčių lašinių paltis, dešras, 
kiaušinius... Be to, rengė
si jie rytojaus dieną galvi
jus pirmą kartą į lauką iš
vyti.

Agota, pamačiusi prie 
lango stovintį poną, vos ne
paleido iš rankų kiaušinių 
puodą, o skerdžius Augus
tinas, eidamas per dvarą, 
tai]) įsivėpsojo į poną, jog 
užmoklinęs ant akmenų, iš- 

purvyne. Popiet 
arklius, apvalė

A. L. D L. D. REIKALAI
_________ 1' .

nuo ja kandidatus, patys ir 
išsirenka Centro Komiteto 
narius kartą į du metus.

Reikia, kad nominacijo
se dalyvautų kiek galima 
daugiausiai, kuopų ir narių. 
Kuopų viršininkų pareiga 
sušaukti skaitlingesnius su
sirinkimus ir. atlikti nomi
nacijas.

Nominacijos baigiasi su 
20 d. rugpjūčio (August), 
o blanką į centrą reikia, 
grąžinti ne vėliau 30 d. 
rugpjūčio.. Nes paskui rei
kia suskaityti nominuotų 
balsus, užklausti, kurie ap
siima, pagaminti balsavimų 
blankas ir atlikti rinkimus

j

reikus, ponui apsigaubti.
Į ūkį daktaras nesikišda

vo, tačiau kartais šaukdavo 
prievaizdą ir rimtai klausi
nėdavo apie dalykus. Nėra 
žinios, kodėl, gal, dėl prie
vaizdo šunybių, o gal dėl ki
tos kurios priežasties, visa simąudė 
dvarelio šeimyna staugte iššukavo 
staugė, 6 prievaizdas tie- i karves, aptvarkė kiemą — 
siog nuo ryto iki vakaro ne-1 ir viskas dvarely- nurimo, 
rimo ir, pono šaukiamas, vi-1 Privatdocentas matė, kaip 
sas nusiminęs, tarytum į: pulkas apsitaisiusių vyrų ir 
teismą ėjo.

Bet užvis blogiau klojosi 
virėjai Agotai, tik dėl ki
tokių priežasčių: nebijojo ji 
prievaizdo, nebijojo ir pa
ties pono, kuris nė karto į 
ją dargi neprabilo, bet ją

moterų išėjo į Jurginių iš
vakares. Pavakary' tokia 
tyla įsiviešpatavo dvarely j, 
jog net nejauku pasidarė 
daktarui. K

Jautėsi susinervinęs, savo 
darbais nepatenkintas irj" -- ----------------------- -- V............ ....

baisiai erzino daktaro tar- truputį nesveikas, taigi, 
nas Jonas: Agota ne kiek 
nemokėjo rusiškai, Jonas— 
nė žodžio lietuviškai, ir jie
dviem susikalbėti buvo gy
va bėda.
\ O Jonas, -kaip tyčia: tik 

ji pradės, pietus virti arba 
arbatą įuosti-, ateina į vir
tuvę, paniuręs, susiraukęs, 
stovi prie jos ir žiūri, kaip 
ji valgius taiso.

Niekur jis Agotos prie 
pono neprileisdavo: pats ir* 
staįan paduodavo, pats ir 
nuimdavo, pats ir patalą- 
ponui klodavo.

—Neduok tu, viešpatie! 
Kąd visus metus taip reik* 
tų, už jokius pinigus nesu
tikčiau, tegu mane nors ir 
auksu visą apipiltų. Kad 
pažvelgs, tarytum šakėmis 
perduria! — skųsdavos A- 
gota savo dideliam bičiuliui, 
skerdžiui Augustinui,, ku
riam baisiai rūpėjo, ką po
nas, per visas dienas užsi
daręs kambariuose, veikia.

—Ar teisybė, , Agočiut,
kad ponas mieste perka la-

Duoklių mokėjimas
Mūsų Draugijos konsti

tucija reikalauja, kad visi 
nariai duokles pasimokėtų 
iki.l d. liepos. Bet dauge
lis • to nepadarė. Todėl, Cen
tro Komitetas nutarė duo
klių pasimokėjimą pratęsti 
iki 1 d. spalių (October). 
Prašome visus narius pasi- 
mokėti per šį laiką. •

Yra 60 garbės kuopų
Prie garbės kuopų pri- 

skaitome tik tas, kurios 
pasimojeėjo iki 1 d. liepos 
už visus narius, duokles. 
Prie pirmiau jau paskelbtų 

! dar prisijungia sekamos 
kuopos:
Kuopa Miestas

16
33

gėręs bromo šaukštą, atgu
lė į Jovą.

Nežinia, ar tai bromas, 
ar dienos nuovargis pada
rė, bet daktaras, nė sykio 
nepakirdęs,ir net kitu šonu 
neapsivertęs, išmiegojo vi
są naktį. Pakirdo anksti 
rytą,- anksčiau nekaip pa
prastai, dar gerokai ppeš 
saulei tekant, sveikaę, blai
vus, nurimusiais dirksniaįs.

Kambarin pro užliestus 
dangtėmis langus .veržėsi 
brėkštančio ryto šviesa.

Ore? kliaugė varnėnai, 
čirške žvirbliai ir nė ma
žiausio žmogaus bildesio.

— Juk dai Jurginių ry
tas!— prašnabždėjo dakta
ras, rąžydamasis Ibvoj ir iš 
lėto trindamas akis^ — Juk 
dar visas jaunimas iš vaka
ro tebėra iškilmėse—vaka
ruškose,— ir nepaslepiama, 
kaip sena žaizda, šmėkšte
lėjo privatdocento galvoj 
mintis, ir tartum koksai mi
glotas, neaiškus debesis 
padriko ten, kur giedojo

z 83
84
91

106
180
217
219

Jersey City, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Rumford, Me.
Muskegon, Mich, k 
Paterson, N. J.
Scotia, N. Y.
Ambridge, Pa. 
Wilmerding, Pa. 
Winnipeg, Canada. 
Forest City, Pa.

Mūsų knyga ir “šviesa”
Žurnalo “Šviesos” No. 3 

jau yra spaudoje. Tai bus 
įdomi laida. Nariai, kurie 
pakeitė gyvenimo vietą, tai 
prašomi apie tai . pranešti į 
centrą.

Manau, kad ' netrukus 
Centro Komitetas paskelbs 
planus dėl busimosios mū
sų knygos. Atrodo, kad. tu
rėsime visiems labai reika
lingą ir gerą knygą.
Nominacijos C. K. narių

Su liepos 1 , diena, prasi
dėjo nominacijos kandidatų 
į Centro Komitetą 1952- 
1953 rnetams. Mūsų Drau
gijoje patys nariai nomi-

Ačiu už aukas!
Literatūros Draugijai 

reikia finansų ne vien or
ganizacijos reikalams, žur
nalo ir knygų pagaminimui, 
bet ir bendrui apšviėtai. Į 
K n y g ų ir Organizacijos 
Fondą gavome mažai aukų, 
tik nuo sekamų draugų:

\ J. Diamont,
Pittsburgh, Pa. $3.00 

Marijona Witkus .. . 2.25 
M. Rutkauskas, ’ •

Chicago, Ill.
A. čečenis,

Harrison, N.- J. .. 1.00 
Didelis ačiu už aukas! 

Prašome visus pagal išga
lę paremti kultūros ir ap
švietus darbą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDU) CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 1|9, N. Y.

1.00

DETROIT, MICH
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22
Bus visiems žinomoje Urbonienės

Beechnut Grove Park
Middlebclt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERĄ ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

prie

d

Čia bus pro£a susipažinti su daug svačių iš kitų mies
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė *
$150.00 dovanomis /

L

SPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS
varnėnai ir čirškė žvirbliai.

Šoko daktaras iš lovos, 
priėjo prie lango ir, patenir 
pęs už galo virvutės, pakė
lė uždangą: šviesu ir malo
nu buvo kieme. Viduryj 
dvaro susirietę gulėjo šų- 
nės, mieguistos vaikštinėjo 
vištos, antys. Permatomas 
sodas, ir giedras buvo mėly
nas dangus.

Skubotai apsisiautęs ir 
riktelėjęs Joną, kuris išgir
dęs pono kambary bildesį, 
seniai jau stovėjo už durų 
su stikline šalto virinto 
vandens, liepė duoti praus
tis

• Rengia
HARTFORDO PAŽANGIOSIOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 

. . \ ĮVYKS .

Sekmadienį, Liepos 15 July, 1951
Sąryšio Parke, Glastonbury, Conn.

• - ....................................... .. . f
Čia bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų. Taigi, vietiniai ir įš toliau konnek- 

tikiečiai būkite šiame piknike ir pasimatykite su daugeliu svečių.

Gera Orkestrą Gros Šokiams ' . Y*
* ‘ z • r J z.

Taipgi bus graži dainų programa, kurią duos pagarsėjusieji chorai. Išgirsite 
gražių lietuVių liaudie,s* dainų. . ' * , j

- .{Bus daugiau)
K

4 pusi.—Laisvė (Liberty)/ . Penktadien., Liepos-July 6, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

„DIČIUS
Tr (Poema)

(Tąsa)
Sukas Dičiaus smegenynas, 
Maišos prie stalų veidai: 
Štai,' atplaukia akys Ninos, 
Girdis jos kalbos aidai... 
Bet... lyg uždanga nukrito 
Ir... pabudo vėlų rytą: 
Guli lovos vidury 
Miegamajam kambary.... 
“Ar čia sapnas, ar tai burtas? 
Man neaišku... Tai baisu!... 
Kurgi ar dabar esu?!.” 
Jis pašoko, kaip įdurtas. 
Lekia Dičius su fraku 
Tik išklotu bituku.

Klaikiai pinasi dalykai 
Genijaus iš Tauragnų. 
Dičiaus tik šešėlis liko, 
Pilnas sielvarto klanų. 
Kas iš tos, drauguži, teisės, 
Jei mus seka šmėklos baisios; 
Metai kraunas ant pečių— 
Gaila man draugų Dičių! 
Ps^alvoąi, mielas drauge, 
Prašymėlį parašyk;
Poną Varpą paprašyk— 
Venai portfelio tu lauki. 
Kol bus vėjai tau galvai, 
Nepralobsi Lietuvoj, j

Pasisekime paklydo, 
Nebežino, ką pradėt. 
Negarbė jam prieš Temidą 
Kanceliarijoj sėdėt. 
Kai pakrūmėj piemenavo, • 
Šviesią ateitį planavo, 
Išsiblaškė jis vėliau, 
Kol sugedo pagaliau. 
Numačiau pradžioj dainelės 
Liūdną dramą šio žmogaus; 
Kas lakioja ant dangaus, 
Tas netvirtas ant žemelės. 
Meskime šviesoj sapnuot — 
Nereikės ir aimanuot.

Bis gana pamėgdžiot grafą, 
Kilęs, broli, iš prastų; 
Traukai galvą, kaip žirafa 
Išregzotiškų kraštų. 
Blusos mes, o ne didvyriai! 
(Vakar, štai; Maironis mirė. 
Kas iš krašto liks gražaus, 
Kai Dičiai užviešpataus?) 
Jeigu nori būt juristu, 
Galima — labai prašau; 
Aš ir dainą šią rašau 
Ne Australijos turistui.
Kad ir užsienin — važiuok, 
Tik, žmogau, nesididžiuok!

Bet matau iš tavo veido
Sąmyšį tuščių minčių.
Kaip jaunimas pasileido, 
Kiek priaugo daug Dičių! 
Kaltas poniškumo tvaikas, 
Jei sugenda geras vaikas;
Kalta tuštumos dvasia
Mūs aukštose kėdėse.
Pūva mūs tautos kamienas
Buržuazinėm šaknim;
Nesutiksit su manim, *>
>Tai toliau dainuosiu vienas.

, Nles pagerbsime senus 
z Gr darysim sau planus.

O darbų! Iš kur ir imas?
Reiks krūmokšnius išgenėt, • 
Pelkes reiks paverst arimais, 
Visko Čia nesuminėt! ”
Prieš akis dar daug ir laiko, 
Ėeiks išraut pu^ėsiiį tvaiką, ’ i 
0 kad visa tai atlikt, t
Reiks didvyrius kiek palikt.
Bet daugiausia reiks galvoti, 

A Kaip palaužti mus pačius— 
(^Kandidatus į Dičius;

Kaip su šia liga kovoti?
Tonu, kiek nemandagiu^ 
Perskyrimą šį baigiu.

i NEPRIKLAUSOMAS VANDUO
šniokščia Baltija putota, 

.r Siunta plotai vandenų.
Vįsa, visa atkovota, 

;r Kur šiandieną gyvenu.
' <Ten, kur jūra siekia dangų,

Vartos, grumias žalsvos bangos, 
i SKule grimzta vandeny — 
\ Ten, lietuvi, gyveni.
I Pamilau klastingą jūrą;.

Be tavęs ir man graudu. \

pusi.—Laisvė (Liberty)* Penktądion.,

Štai, atklydau su Vladu 
Ir nusiėmiau kepurę. 
Lai prie Baltijos vandens 
Mano draugas pagyvens.

Nuo kalnelio'spokso pušys, 
Iš pušų ir gintarai, ■ 
O vanduo tarp savęs mušas, 
Širdžiai sujauktai — gerai. 
Pult į jūrą pasiryžęs, 
Liūdi koplytėlės kryžius, 
Krantas žaidžia su vilnim — 
Džiaugsmas eina su manim. 
Smėlio kopos nulaižytos, 
Nubučiuotos vandenų. 
Grimzdamas gilyn einu, 
Jūros smūgių sudaužytas. 
Taškos vandeniu banga— 
Miela mano Palanga.

Šioji žemė buvo grafo, 
Dunkso parkas išdidžiai, 
Gėlės skleidžia stiprų kvapą, 
Kad surastų jas vabzdžiai1. 
Tarpe liepų spokso rūmai, 
Horizonte laivo dūmai. 
Dičių jaudina dvarai — 
Parke jaučias jis gerai. 
Dėl dvarų kitaip jis mano; 
Gaila nykstančių dvarų -.. . 
“Plėšyt juos, draugai, biauru ... 
Žmonės bentgi pagyveno!..

. Aš gimiau jau per vėlai, 
Tat ir šlyja reikalai.”

Taip seniau dvarus dalinom: 
Vieną sau, o antrą jam. 
Davėm centrus balerinom, 

‘ Kortų klubų veikėjam.
Kas tėvynei daug padaro, 
Būdavo, sau ima dvarą; 
Sako, galvą aš guldžiau, 
Vairą aš tautos valdžiau. .. 
Taip didvyriai ir išnyko 
Apie nuosavus namus. 
Stojo laikmetis ramus — 
Tyli vargšas prie skatiko. 
Tęst šio tono negaliu, 
Nes perdaug aš jus myliu.

Grįžkime atgal prie jūros, 
Ten suslėpsime galus, 
Vandens atgaivins mus sūrūs •— 
Tyra, šalta ir gilu.
Jeigu tau širdis subiuro, 
Brisk, brolau, giliau į jūrą, 
Ji tave buities varguos 

> Nuramins, supras, paguos.
Nusiplaukime bangose. 
Nuodėmingąsias rankas; 
Pulkim patys į rankas, 
Ir kitaip dalykai stosis. 
Kai ant smėlio sau guli — 
Optimistu būt gali.

Palangon, oram atšilus, 
Sulekia, pulkai varnų: 
Skubina dažyti vilas, 
Vežas ^virtines tarnų. 
Žydai, vokiečiai, lietuviai 
Krausto iš namų virtuvę, 
Kunigai ir rabinai 
Ir iš Pungės avinai.
Kas sugriebia tik šimtinę, 
Nusižiūri. į kitus, 
Krauna marškinius, batus, 
Velka ant pečių pintinę. 
Vienas kraustės,pailsėt, 
Kitas nori išgarsėt.

Bylą rišdamas pavargo, 
Jei resursai per maži, 
Gauna liudymą, kad serga — 
Ir voliojasi pliaže.

• . , Parke mokytojas sodžiaus 
Leidžia vakarus nuobodžius,

• Pliaže galvos apskričių — 
Tūkstančiai čionai Dičių!

1 ; Ten švytruoja kapitonas ... 
, .' y Su pušyno lelija ...

• Kriuksi dama smėlyje, / 
Nusiplikinusi šonus. 
Suvažiuoja, kaip drambliai, 
Grįžta liesi, kaip kabliai.

/

Parke vaikšto tingios damos 
Su vaikais ir su ... draugais. 
O ten skursta tuščias namas 
Užkaltais aklai langais. 
Ši margoji meilės rinka 
Pailsėti susirinko: 
Vienas trigubai užkąst,

■ Antras riebalus numest.
Dieną raičiojas po pliažą, 

' Naktį ūžia prie stalų;
Pastabai pilni šulų, 
Parke naktimis tik čeža! 
“Daug, poniute, pribuvai? 
Vakar kurhauze buvar?”

------ —- ------------ (Daugiau bus)
Liepos-July 6, 1951

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
S

Gatvių rekonstrukcija 
ir asfaltavimas

VILNIUS, gog. 8 d. — Ne
trukus prasidės Vilniaus gat
vių ir aikščių tolesnė rekons
trukcija.

Dideli darbai praėjusiais 
metais buvo pradėti Stoties 
aikštėje. Ji tapo žyniai erd
vesnė, vedanti į jų gatvė buvo 
du kartus^įšplėsta, abipus jos 
Įrengtos liepų alėjos. Šių vasa
rų čia stos dirbti asfaltuotoj ai. 
Didžiulis aikštės plotas bus 
asfaltuotas.

Kitų stambesnių darbų tar
pe numatoma Sierakausko 
gatvės rekonstrukcija. Gatvė 
gaus nauja grindinį, šaligat
vius, esančios šalia jos daubos 
bus panaikintos.- Bus taip pat 
grindžiama Jasinskio gatvė, 
neturinti šiuo metir grindinio 
ii* šaligatvių. ? : . i

■ . K t

------()—T-

Lietuvos istorijos 
instituto darbai

VILNIUS, bal. 26 d. —Lie
tuvos istorijos institutas išlei
do pirmąjį darbų tomų. Kny
goje Įdėta eilė straipsnių, na

grinėjančių Lietuvos istorijos 
klausimus.

Leidinys prasideda J. Žiug
ždos straipsniu “Draugas J. 
V./Stalinas ir lietuvių tautos 
kova dėl nacionalinės nepri- 
k lauš o, m y b ė s. ’ ’ I šs p a u s d i n t i
taip-pat šiė straipsniai: D. 
Fainhauzo “Z. Sierakausko vi
suomeninės-politinės pažiūros 
ir jos revoliucinė veikla,” K. 
Jablonskio “Lietuvos valstie
čių kova prieš feodalų prie
spaudą iki valakų reformos,” 
G. B. Fedorovo — “Lobių su 
Lietuvos lydiniais ir monetom 
mis topografija” ir kita me
džiaga.

—o—

Naujas laikraščių būrys

VILNIUS, bal. 26 d. —Res
publikoje nuolat auga laik
raščių skaičius. Pastaruoju 
metu eilėje rajonų pradėjo 
eiti nauji laikraščiai. Vabal
ninke išėjo pirmasis rajono 
laikraščio “Komunizmo švy
turys” numeris, Šilalėje išleis- 

j tas laikraštis “Spalio perga- 
I lė,” Jiezne — “Lenino keliu,” 
Skuodo —• “Pergalė.”

Pagausėjo ir- MTS laikraš
čių. Išėjo Marijampolės MTS 
laikraštis “Stalino vėliava,”

Kalvarijos MTS — “Kolūkinė 
statyba,” ' Tirkšlių MTS — 
“Darbo vėliava” ir eilė kitų.

★ Linų raunamąjį kombainą 
ir eilę kitų žemės ūkio mašinų 
iš broliškųjų respublikų gavo

Betygalos MTS. -
A. Mutejaitis

★ Vaiky darželis įsteigtas 
“Socializmo keliu” kolūkyje 
(Ramygalos rajonas).

V. Padaiga

1 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ąr 
naktį. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūRŲ 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel Poplar 4110

Laisyės Piknikas
Laisves piknikas Brooklyne

Bus patogiau atvykti iš
šiemet bus šeštadienį, 
tolimesnių kolonijų.

Brooldyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje—

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

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

Puikią lietuvių liaudies dainų programą duos vietinis Aido Choras ir Newark© Sietyno Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Stensler „ ,

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM

Piknikas prasidės 1 vai. dienų. Programa
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Liberty Auditorijoje

Auditorijos valgykla bus 
atdara šeštadienį iki 2 vai.

Gaspadinė Ona Globičienė 
informuoja, jog ji laikys at
darą valgyklą šeštadienį, lie- 

' pos 7, iki 2 vai. po pietų, pas
kui važiuos į pikniką.'

Tie, kurie norės valgyklo
je pasivalgyti, turi žinoti, kad 
nepavėluoti. Galės gerus pie
tus pasivalgyti prieš važiavi
mą į pikniką. Iš kitur atvykę 
svečiai gali čia sustoti ir’pasi
stiprinti.

Auditorijos namas taipgi 
bus tą dieną atdaras tik iki 2 
vak

Auditorijos , gaspadorius
: išvyko atostpgdųis

. Lifepbs’l d. Auditorijos gas
padorius Walteris Brazauskas 
su savo šeima išvyko į Hart
fordą praleisti dviejų savaičių 
atostogas su savo giminėmis, 
taipgi ketina nuvykti į LMS 
atostogų mokyklą, Worces
ter, Mass.

Howard Schneideris, ilgą 
laiką dirbęs Auditorijos bow- 
linge kaip pinsetteris, šiomis 
dienomis mus aplankė.

Atrodo jis gražiai militari- 
nėje uniformoje. Sako, ištar
navęs pusantrų metų Vokieti
joje. Buvęs daugiausia Berly
no priemestyje. Dabar mano 
pabūti savo krašte, Ameriko
je.- Rep.

Aido Choras
l.uMU: <

Aido. Choro pamokos įvyks 
penktadienį, liepos 6, Liberty 
Auditorijoje, » Prasidės lygiai 

•7:30 vai. vakare. .
i Visi choristai kviečiami lai
ku prįbuti, i nes pamokas ma- 
po-mje- trumpas turėti. Mat, vė
liau galėsimę (dalyvauti kita- 
me. susirinkime,, kuriame esa
me kviesti Malyyauti.
i , ; ; i | . Choro pirm.

Sėkmingai užbaigė 
mokslo metus ■

Visi keliai veda Į didįjį dienraščio Laisvės
pikniką, kuriame turėsime daug svečių

Klobiečitj Žinios

ar-Nėra jokios abejonės, kad 
šis Laisvės piknikas bus di
džiulis. žmonių mes turėsime 
iš plačios Amerikos. Tai bus 
iš tikro lietuvių sąskridis.

Iš Maynąydo pikniko grįžę 
brooklyniečiai tvirtina, jog 
nemažai žmonių bus ir iš 
Mass, valstijos. . Jiems'buvo 
informuota, jog daugelis au
tomobilių prirengta važiuoti. 
Gaila, kad Maynardo pikniką 
lietus smarkiai 
tiek: nemažai 
dalyvavo;' *

P.* Paserskis 
‘Tašo : 
togos
daug kriaučių ruošiasi važiuo
ti į Laisvės pikniką liepos 7 
d'. Būsiu ir aš jūsų piknike.” 

(Girdėjome, jog tūli baltimo- 
riečiai kliaučiai jau yra atvy
kę ir laukia pikniko dienos.

Walter Kukas jau> atvyko 
iš Chicagos. Manoma ir dau
giau chicagiečių svečių turėti.

sulijo, bet vis- 
jame • žmonių

iš Baltimorės 
“šiahdien 'kriaučių atos- 

prasidėjo. Girdėjau,-

O ką jau bekalbėtiajpie 
timesnes lietuvių < onijas? 
Manoma iš jų trfrėti nemažai 
laisviečių. Iš l\hiladelphijos 
pilnas busas ir keli automobi
liai atvažiuoja.

Taigi, bus 
siems susieiti 
čių iš artimų 
vių kolonijų.

Kas gi nenorės dalyvauti 
tokioje didžiulėje lietuvių su
eigoje ?

Visi pasimatysime šeštadie
nį, liepos 7, Dexter Parke.

—o—
Iš Floridos atskrenda orlaiviu 

į pikniką
Gavome iš Miami, Fla., ži

nią, kad atskrenda orlaiviu į 
dienraščio Laisves pikniką d. 
Masonienė, Antano Masonio 
žmona. Tai ji čia atstovaus 
Floridoje gyvenančius laisvie- 
čius.

Bet gal ir daugiau lietuvių 
iš Floridos atvyks į pikniką.

gera proga vi- 
’Su daugeliu sve- 
ir tolimų lietu-

Birželio 29 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubų 
nepaprastas susirinkimas. Tai 
buvo rinkimas klubo gaspadp- 
riaus. , • ’ >
Board direktorių pirmininkas 

Alekas Velička davė praneši
mą iš board direktorių susirin
kimo, kad jie po ilgų pasikal
bėjimų priėjo prie išvados pa
likti ir ant toliau gaspadorium 
Juozą Zakarauską. Jau suka
ko 10 metų, kaip jis darbuo
jasi klube ir jo darbuotė klu
bui davė gerų pasekmių finan
siškai. Jam gaspadoriaus vie
toje esant, apmokėti morgi-. 
čiai šv. Jurgio Draugijai* $10,- 
000 ir kriaučių Neprigulmin- 
gam Klubui $15,000.

Tokiu bu du 
klausę 
balsiai 
rauską 
kluibe.

Kaip
tais, taip ir 
susirinkimo 
fundino klubiečiams 
ir užsikasti.

klubiečiai, iš- 
Veličkos raportą, vicn- 

paliko Juozą Zaka- 
ir ant toliau darbuotis

paprastai ‘kitais mė
šlais metais, po 
gaspadorius pa- 

išsigorti

Paskutinis pakvietimas dalyvauti svarbiame 
taiką mylinčiu lietuviu susirinkime

Lietuviai delegatai yra pa--į šiame susirinkime dalyvauti ir 
siruošę pateikti mums tinka
mą raportą iš Chicagos Taikos 
Kongreso, taipgi ir iš lietuvių 
delegatų susirinkimų. Jie taip 
padarys penktadienio vakaro, 
liepos 6, Liberty Auditorijoje.

Komisija kviečia visus ir vi
sas, kuriems tik rūpi taika,

i išgirsti pilną raportą.
Yrk užkviestas ir Aido Cho

ras šiame susirinkime daly
vauti ir mus dainomis palinks
minti.

Susirinkimas prasidės lygiai 
vai. vakare. Neveluokite,

Komisija
8

matytis ir kalbė
senų Brooklyno 
dienraščio Lais-

Man toko 
lis su mūsų 
biznierium, 
ves rėmėju, Ignu Sutkum. Tu
ri savo užeigą 492 Grand St., 
kampas Hooper St., Brook-

17 metų jaunuolis Edward 
Reaney, norėdamas užminti 
brekes, užstojo ant gazo. Au
tomobilis šoko iš vietos, par
mušė ir sunkiai sužeidė jo 
motiną, seserį ir jos mažą sū
nelį.

Duonos išvežiotoji;
streikas tęsiasi

Sutkus per ilgą laiką nesi
jautė gerai, buvo jo sveikata 
pašlijusi į šoną. Jam toko pa
siduoti ligoninėn per porą 
sykių, kur buvo jam padaryta 
operacija.

Taigi, aš jo užklausiau, 
kaip tu, Ignai, jautiesi po ope
racijos dabar? Atsakė, kad 
jaučiasi pusėtinai gerai. Taip
gi ir išvaizda jo atrodo, kaip 
sveiko ir tvirto vyro. J. S.

, Kelroidis į Laisves pikniką
Iš New Jersey ir Penn- 

švlvanijos atvažiavę j New 
Yorką, važiuokite per Wil
liamsburg tiltą, pervažiavę, 
sukite no kairei i Grand St. 
Extension ir važiuokite iki 
Bushwick Ave. Čia suki
te po dešinei ir tiesiai Bush- 

xwick Avė. važiuokite ikį. Ja
maica Ave., čia s u k i- 
te po kairei į Jąmaica Avė. 
ir važiuokite iki kapinės 
baigsis (po kairei yra kapk 
nes). Kapines , pravažiavus 
bus mokykla ir tuoj už mo
kyklos yra Dexter Park.

Iš Connecticut valstijos 
važiuokite Woodhaven

Boul'evardu iki Jamaica 
Ave., čia sukite po dešinei 
ir pavažiavus apie 11 blo
kų po dešinei bus Dexter 
Parkas.

Tramkiniais važiuodami iš 
New Yorko imkite Broad
way Line Jamaica traukinį, 
ant Chamber St. station ar 
ant Canal ir Broadway sta
tion ir išlipkite ant Eilderts 
Ldne stoties. Čia ir bus 
Dexter Park.

Akuratnai pasižymėkite 
parko antrašą: Dexter 
Park, 74-11. Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y,

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

AFL unijos duonos išvežio- 
tojai dar tebestreikuoja šiuo 
metu, kai šio žodžiai rašomi. 
Didžiųjų duonos kepyklų savi
ninkai dar vis nepatenkina jų 
reikalavimų.

Duonkepiai, tiesa, susitaikė 
ir sutartį pasirašė, bet išyežio- 
tojai dar tebėra streiko lauke.

šis streikas paliečia 17 di
džiųjų duonkepyklų, kurios 
pristato miestui 70 procentų 
duonos, daugiausia baltos. To
dėl gali pasidaryti didelis 
duonos trukumas, jeigu nebus 
padaryta sutartis su išvežioto- 
jais.

Policijos komisionierius- 
federalis teisėjas

New Yorko policijos komi- 
sionierius Thomas F. Murphy 
liepos 6 dieną priduoda for
malų rezignaciją majorui Im- 
pellitteri. Jis 
District Court 
Yorke.

Prezidentas 
skyręs jį teisėju 
jis pagelbėjęs apkaltipti 
nubausti Alger . 
federalės valdžios tarnautoją, 
kaip komunistą, nors Hiss 
tvirtino, kad jis nėra komu
nistas.

patampa U. S.
teisėju New

Trumanas pa- 
i už tai, kad 

"‘ i ir 
Hiss, buvusį

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

g St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI
HELP WANTED—

APTARNAVIMUI VY
Prie Skalbiamųjų Mašinų

Range, patyręs prie auto^iatfSkų 

 

skalbiamųjų mašinų ir autorhatiškų 
gas rangos. Su gerais iš anksčiau 

vidurinėje i ve prašymus .’gauti leidimus . darbo rekordais. Išlavinsime pilnai, 
vasaros laiku kur nors dirbti. K1'e>Pkites laiškais ar asmeniškai 

bilę dieną nuo 8 ryto iki 5:30 po 
pietų.

MAYTAG ATLANTIC CO.t Ine.
Maytag Clothes Washers

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

City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
v (125-31)

REIKALINGI OPERATORIAI 
Prie moteriškų kautų dar

bų. Vienas blokas nuo Grand 
Ave., du blokai nuo Flushing 
Ave. Busas Q-37 priveža prie 
durų. Kreipkitės: 5820 Mas- 
peth Avė. Mdspeth, L. I. N. Y.

(130—132.)

diplomus, 
jog vienas 

į kolegijas

darbus.
Aukštesniųjų mokyklų 25,- 

000 mokinių gavo 
Apskaičiuojama.

j jų trečdalis eis
Natalie Jankus, duktė Bet-j mokintis.

ro ir Onos Jankų, birželio 27-j Iš 150,000 high 
tą sėkmingai užbaigė mokslą ‘ dontų apie 10,000 
Grover Cleveland
mokykloje (High School). 
Užbaigė per trejus ir pusę 
metų, būdama viena jauniau
siųjų, apie metais jaunesnė 
už daugumą baigiančių moks
lą toje mokykloje. Natalie šį 
menesį‘mini savo 17 metų su-

Natalie — geriausias paro
dymas, kad studijos saviveik
la nepakenkia darbui mokyk- 
loję, tik paakstina 
naudoti gabumus, 
dainuoja Aido Chore, 
tos lanko Lietuvių
Mokyklėlėje pamokas ir ten 
gabiai mokosi, taipgi dalyvau
ja LKM šokėjų grupėje. Ir 
dažnai matoma lietuvių 
nimo ir senimo sueigose, 
mogose.

Savo atostogų Natalie
leis LMS Atostogų Mokyklo
je, Worcesteryje. O rudeniop 
stos kolegijon, kur jau turi 
užtikrintą vietą siek lis aukš
toj’o mokslo.

Geriausios kloties!

daugiau
Natalie
nuola-
Kalbos

pra-

pra-

R.

Atostogos tolimuose
kraštuose

Walteris ir Johanna 
/ i č i a i n u spre n d e ' ši ą vasara

josios dukterį Gene su josios 
šeima pietinėse valstijose.

Elzbieta Kukcnienė skris 
atostogauti Mexico City,^Mek
sikoje. Tokią atostogą jai pa
rūpino jos sūnus. Seniau jinai 
jau atlankiusi daugelį mūsų 
šalies kraštų, įskaitant Flori
dą ir Kaliforniją, tad šį kar
tą ryžosi pažiūrėti užsienio.

Rep.

Padvigubino apdraudą 
automobilistams

Su liepos 1 d. įėjo gallon 
naujas New Yorko valstijos 
patvarkymas, kuris reikalau
ja automobilių savininkams 
užsidėti dvigubą apdraudą, 
kokią pirmiau turėjo.

Pirmiau apdrauda buvo 
vieno asmens sužeidimą 
mirtį $5,000, už dviejų 
$10,000. Dabar už vięno 
mens sužeidimą ar mirtį $10,- 
000, už dviejų — $20,000. 
Automobiliaus nuosavybe pa
silieka ta pati apdraudą — 
$5,000.

šis įstatymas, tačiau, ncpri-; 
verčia suaugusiųjų automobi
listų būtinai apsidrausti, Bet 
jeigu atsitiktų koks aksiden- 
tas, tai tada automobilio sa
vininkas praranda savo lais
čius i]* automobilio registraci
ją, ir gali tik atgąuti tada, 
kai pasirodys finansiniai atsa- 
komingu, paprastai tinkamai 
apsidraudęs.

jau prida-

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Reikalingi mums trys ar keturi 
kambariai .apšildomi ar ir no. Pra
šome apie tai pranešti sekamu ant
rašu: 407 Rodney St.. Brooklyn, 
N. Y. (128-130)

PRANEŠIMAS

ren- 
kuris

DETROIT, MICH.
Draugijų Sąryšis rūpestingai 

giasi prie spaudos pikniko, 
jvyks sekmadieni, liepos (July) 22
d., visiems gerai žinomoje vietoje, 
Urbonienės Beechnut Grove Park, 
Middlebelt Rd., Inster, Mich.

Visus kviečiame tų dieną traukli 
j Spaudos Pikniką, nes čia' bus gra
žių svečių iš kitų miestų turite su 
jais pasimatyti ir susipažinti. Jų bus 
ne tik iš artimesnes apylinkės, bet 
ir iš tolimesniu miestų. Prie įžan
gos bilieto sąryšis paskyrė 8150 do
vanomis.
į. Puikiausia- pi'oga pasilinksmini
mui.. Gera Orkestrą gros šokiam, 
galėsite smagiai pasišokti. Nesivė- 
linkite prisirengimui- šiam piknikui, 
viską pasiruoškite iš anksto.

■ (130-31)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

1-mos? kuopos susirinkimas 
(July) 9-tą dieną, Pi- 
salūje, 280 Union A ve. 
vakaro. Turimo 
reikalų atlikti.

įsipareigokite būtinai 
Duoklių pasimokėjimui 

kas, todėl nedelsiant tą padarykime 
dabar. -- Valdyba. (130-131)

LT.D 
įvyks liepos 
liečiu Klubo 
Pradžia 7:30 
organizacijos 
nariai;
vauti.

LDS 13 
a i einanti 
(July), • 8 
di t ori.joj. 
Valdyba.

daug
Visi

daly-

RICHMOND, HILL.
kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, 5 d. liepos 
vai, vakare, Liberty Au-

Visi nariai dalyvaukite.—

(130-132)

WORCESTER, MASS.
11 kuopos susirinkimas jvyks-LT.D

8 d. liepos, 10:30 rylą. 29 Endicott 
SI. Prašau draugai visų dalyvauti. 
Čia turėsim raportų iš kuopos pik
niko, ir Laisvės pikniko. O finansų 
sekretorius duos gerą raportą iš 
narių stovio. Taipgi turėsim pasi
tarti vakacijų mokyklos reikale. — 
J. M. Lukas, sekr. (131-132)'

A.LE
AS

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja trijų kambarių ap

šildomas atiko apartmentas (trečias 
aukštas) bevaikiams žmonėms. 
91-49 — 1151 h St., Richmond Hill. 
Tel. Virginia 7-6101 W. •

Pasirandavoja kambarys pavieniui 
vyrui Williamsburge, garu apšildo
mas ir visada šiltas vanduo, arti 
gerų restaurantų ir patogi tiraspdh 
tacjja. Kreipkitės po 5-tos ‘vhlan^rs 
po pietų. J. Urbonas, 265 S. 2nd Sft 
Apart. 18, Brooklyn. N. Y.

(130-33)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, Ph. O., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

j

EGZAMINU 0,1 A M AKIS ' 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

TONY’S
ar

as-

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberlai

Petras Kapiskas
PALAIKO V

BAR & GRILL v
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

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

Vedybom ir parčm keksų ekspertai

Miliūnas mokiniu ir- 
mokytoju baigė darbą

. i u

rrsptu'u

5.00
5.00 ‘
5.00
5.00
5.00
5.00 v
5.00
3.00

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

iw» York o 
mokytojų

Apie m ii i on as /. 
miesto mokinių ir 
dabar gali pasidžiaugti pigo
mis atostogomis, nes jie baigė

REPUBLIC BAR & GRILL

(Tąsa nuo 1-mo puslanio) 
M? Norbutas, Gardner, Mass. •........
V. Norbutienč, S. Boston, Mass.........
Antanas Jankus, Dorchester, Mass. .. 
Mary Buzak, Dorchester/Mass. ..........
L. Prūsaitis, Gardner, Mass.
M? Shleivas, Gardner, Mass...............
Pr Aleksandra, Sudbury, Mass.............
J. Stark, So. Boston, Mass..........
August Večkys, Lawrence, Mass....................   3.00
Anna Samulėnas, Fitchburg, Mass................. 3.00
M. Urban, Hartford, Cahn., per J. Staugaitį 3.00
J. Belekeviciene, Brighton, Mass. ... 
A. Kaulakis, Auburn, Me. •.. ...........
J. Gustaitis, So. Boston, Mass.............
J. Rud monas, Matta pan, Mass. ..... 
Juozas Lauronaitis, Worcester, Mass
W. Mikėnas, So. Boston, Mass...........
P. M., Hudson, Mass......... • •“.............. .
W. ir M. Misevičiai, Norwood, Mass, 
P. Galinis, Lawterice, Mass. ..•••. 
F. Kvederas, Stoughton, Mass, ..... 
U. Daugirdiene, Lowell, Mass. ..... 
Širdingai aciu už aukas! . s

Laisves Administracija

3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00 
3.00
2.00 
2.00 
1.00
1.00 
1.00

&

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 ar 3202.
P'MRBtlt BARING CW 
v OROO.I v h h v _ v

Matthew A 
. BUYUS

(BUYAUSKAS)

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar'ALAUS

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

6 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktadįen., * Liepos-July 6, 195

IT




