
Mūsų jubiliejinis vajus 
laikraščiui sutvirtinti baigiasi.

Šį vajų paskelbė, kaip žino
me, mūsų kooperatyvo akci
ninkų (šėrininkų) suvažiavi
mas, įvykęs šių metų sausio 
mėnesio pabaigoj.

Suvažiavimas teisingai nu
matė tokio vajaus reikalą. 
Jis teisingai apskaičiavo, kad 
mums reikės apie $10,000 au
komis dienraščiui išlaikyti.

Suvažiavimas teisingai nu
matė, jog $10,000 bus gali
ma sukelti ir bus sukelta.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c.
PRICE 5c A COPY

Šlovė už šį didį ir gražų 
darbą priklauso ne kuriam 
nors pavieniam asmeniui, ne 
kuriems keliems asmenims, o 
visiems geriesiems laisvie- 

, čiams, kurie, vertindami mū- 
su-'Jafljbraščio rolę, su prasi! a- 

; esamąją padėtį, taip gau
siai aukojo!

Dauginusiai žmonės aukojo 
, po $10, bet buvo nemaža ir 

tokių, kurie aukojo po $20, ir 
daugiau.

Tai pats skaitytojas matė.
Buvo tokių, kurie 

po $5, buvo nemaža 
šių po $1. Kiekvienas 

(jo sulyg išgale.
. Mes gerai žinome,
1 kuriems lengviau ]

$10, negu tūliems $1.
Na, ir šis dosnumas, 

mūsų žmonių susipratimas 
| privedė prie to, kad per šį 
j vajų sukelsime apie $11,000!

aukojo 
aukoj u- 
prisidė-

jog kai 
paaukoti

šis

Kalbėdamas mūsų pikni- 
j kuose, — Brooklyne Ir Hart- 
| forde, — aš pabrėžiau :

— Ar mes, aukoję šiam 
fondui,^ sakysime, po $10 bei 
$20, jaučiamės kiek hors bie- 
dnesni? » \

Kiekvienas pasakys: ne!
Dešimtinė ar dvidešimtinė 

žmogaus gyvenime šiandien 
mažai teturi svarbos, tačiau, 
kai daug žmonių jas sudeda 

1 laikraščiui išlaikyti, susida
ro graži suma, padedanti iš- 

įspręsti laikraščio leidimo rei
kalą.

■ Nuoširdi, didelė padėka vi- 
' sierrs brangiesiems laisvie- 
čiams, stojusiems šion didžio- 
jon bendron talkon.

privalome

kiekvienas 
užsimokėtų 
už laikraš- 

l ar jai 
visa tai

Vajus baigėsi, tačiau mūsų 
darbas dėl laikraščio išlaiky
mo nesibaigė ir nesibaigs.

Dabar labai svarbu, kad 
mes gautume juo daugiau 
Laisvei prenumeratorių. O jų 
galima gauti ir 
gauti.

Svarbu, kad 
laisvietis laiku 
savo prenumeratą 
tį, kiid nereikėtų jam 
rašytr* Raginimai, — v 
sutaupys mūsų administracp 
jai, laiko ir lėšas paštaženk- 
liams.-

Mūsų jubiliejinis Laisvės 
numeris buvo skaitytojų pasi
tiktas labai palankiai.

Tai liūdija žmonių pasisa
kymai asmeniškuose pasikal
bėjimuose, tai liūdija laiškai, 
gauti iš veikėjų ir skaitytojų.

Štai vienas mūsų bendra
darbis iš Ohio valstijos rašo:

“Leiskite pasveikinti jus su 
labai pasekmingu jubiliejiniu 
Laisvės numerio išleidimu, 
Atsižvelgiant į aplinkybes, 
galima drąsiai tvirtinti, jog 
Laisvė pralenkia vietinius ir 
klerikalinius laikraščius...’*

Vasaros metu nąūsų kores
pondentai suretina laikraš- 
5iui korespondencijų rašinėji
mą.

neturėtų būti.
Praspme kiekvieną mūsų 

/eikėjA rašyti dažnai, nes 
'< oresjliridencija laikraščiui 
zra duona ir druska.

O rašyti šiandien yra apie
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SUSITARTA DĖL PALIAUBŲ KONFEREN. DIENOTVARKIO
Korėjos fronte beveik ramu, amerikiečiai 
sulaikė mūšius dėl paėmimo aukštumos

Tuoj prasidės tikra paliaubų konferenci
ja, tačiau tai nereiškia, jog tuojau mūšiai 

sustos ir šis karas Korėjoje pasibaigs
Manoma, kad Šiaurines Korėjos ir Kinijos Savanorių 

delegacija nusileido dėl paliaubų konferencijoje svarstymo 
svetimu armijų ištraukimo iš Korėjos. Paskelbta, kad 
konferencijos darbotvarkis susidės iš penkių punktų

TOKYO.-Vyriausias Ame
rikos armijos komandie- 
rius generolas Matthew B. 
Ridgwav paskelbė, kad pa
galiau Kaesongo pasitari
mai davė teigiamų rezulta
tų. Dešimtoji sesija davė 
susitarimą. Tapo susitar
ta dėl paliaubų konferenci
jos darbotvarkio. Tiktai 
tuo klausimiv/pasitarimai ir 
ėjo.

Ridgway sako, kad pa
liaubų konferencijos darbo
tvarkis susidės iš penkių 
punktų. Kokie tie punktai 
yra arba bus, pirmajame 
pranešime nepran e š a m a . 
Laukiama pilno susitarimo 
paskelbimo.
Karas dar nesustoja, 
dar gali užsitęsti

Tačiau tai nereiškia, jog 
šis susitarimas jau pabai
gia karą ir duoda taiką 
Korėjos žmonėms. Šis su
sitarimas liečia tik tikrosios 
paliaubų konfe r e n c i j o s 
darbotvarkį. Tik susitarta, 
kas toje konferencijoje tu
rės būti diskusuojama ir 
sprendžiama.

O to i e konferencijoje dar 
gali visko būti, ji gali ir 
pakrikti, ir vėl prasidėti 
žiauriausi mūšiai karo 
fronte. Tačiau šio kon
flikto stebėtojai yra opti
mistiškai nusiteikę. Jie ma
no, kad šis pirmas susitari
mas neišvengiamai duos ir 
pilną susitarimą dėl paliau
bų, dėl baigimo kruvinojo 
karo Korėjoje.
Paliaubų konferencija 
tuoj prasidės

Nors dar nepasakyta, bet 
spėjama, kad paliaubų kon
ferencija tuojau prasidės. 
Tik neaišku, ar tos pačios 
delegacijos ves paliaubų 
konferenciją, ar bus suda
rytos kitos, iš aukštesnio 
rango karininkų. Kai dery
bos prasidėjo, buvo sakoma, 
kad šituos pasitarimus ves 
žemesni karininkai, o pati 
paliaubų konferencija bus 
vedama jau aukštesnių ka
rininkų.
Koks padaryta nusileidimas

Nors pranešimuose dar 
nieko nesakoma, bet spėja
ma, kad Šiaurinės Korėjos 
ir Kinijos savanorių jėgų 
delegacija nusileido ir nebe- 
reikalavo, kad paliaubų 
konferencijoje būtų svars
tomas svetimų armijų iš 
Korėjos ištraukimo klausi
mas. Amerikos delegacija 
griežtai laikėsi tos minties; 
kad šis klausimas yra poli
tinis ir kad jis tuo 'būdu 
netinka paliaubų konferen

cijos dienotvarkin. Iš kitos 
pusės, manoma, kad ameri
kiečiai sutiko, jog šis klau
simas tuojau būtų pakeltas 
ir apsvarstytas, kaip tik 
paliaubos įvyks, kaip tik 
mūšiai bus sustabdyti.
Taikos mylėtojų viltis

Šitą pirmąjį susitarimą 
karštai sveikina ne tik A- 
merikos žmonės, *bet viso 
pasaulio taikos mylėtojai. 
Užbaigimas karo Korėjoje 
duotų visam pasauliui vil
ties, kad galima išvengti ir 
kad bus išvengta naujo pa
saulinio* konflikto. Visuo
se taikos šalininkų kongre
suose buvo reikalaujama 
sustabdymo kraujo liejimo 
Korėjoje.

Tarptautinės taisyklės 
baudimui karo 
kriminalistu

GENEVA. — Čionai bai
gė posėdžius Jungt. Tautų 
Tarptautinės Teisės Komi
sija. Jai buvo pavesta pa
gaminti taisykles.'kas būtų 
laikomas karo kriminalistu.

Po Antrojo pasaulinio 
karo mažieji karo krimina
listai teisinosi, kad jie ne
kalti už karo žiaurumus, 
kad jie tik pildė įsakymus 
iš aukščiau. Sakomu, kad 
šios komisijos išdirbtuose 
potvarkiuose tokie pasitei
sinimai nebus priimami, ir 
kiekvienas kriminalistas as
meniškai bus skaitomas at
sakingu už savo darbus ir 
prasižengimus.

Smerkia amerikiečių 
išlaidumą ir išdykavimą

WASHINGTONAS.—Ge- 
ležinkeliečių brolijų orga
nas “Labor” ' susirūpinęs 
turčiais, kurie nuvykę Eu
ropon be atodairos švaisto
si doleriais. Girdi, tas ne
svietiškas amerikiečiu iš
laidumas ir išdykavimas už- 
sieniuose yra vanduo ant 
komunistų propag a n d o s 
malūno. Laikraštis ragina 
amerikiečius susitva r k y t i 
ir susivaldyti.

WASHINGTONAS.— Re- 
publikonai nori pridėti prie 
finansinio biliaus pataisy
mą, kuris neleistų valdžiai 
išmokėti valstybės sekreto
riui Achesonui algą. Jie 
bandysią tuo keliu priverst 
sekretorių rezignuoti.

y

Šiaurės Korėjo.^generolas Nam 11, vadas penkių asme
ny delegacijos deryboms dėl pertaikos, eina per kie
mą j Kaesong konferencijos rūmus pokalbiui su vice- 
admirolu Charles Turner Joy.

Civilinių Teisių Kongreso frusfetai nebus
iškišti iš kalėjimo po jokia kaucija

WASHINGTON A S.-Jung
tiniu Valstybių Aukščiau
sio Teismo teisėjas Stanley 
Reed patvarkė, kad Civili
nių Teisių Kongreso trus- 
tistai Frederick Vanderbilt 
Field, Dashiell Hammett ir 
W. A. Hunton turi pasilik
ti kalėjime, neturi būti pa
leisti po kaucija. Juos į 
kalėjimą pasiuntė teisėjas 
Ryan už tai, kad jie atsi
sakė išduoti vardus ir pa
vardes žmonių, kurie davė

Gen MacArthur vėl pasmerkė Amerikos 
vyriausybę ir visą jos politiką

BOSTON, Mass. — Paga
liau ir čia atsikraustė gen 
MacArthur. Jį pakvietė 
Massachusetts valstijos sei
melis. Jis jūm ir kalbėjo. 
Pasakė ilgą ir aštrią pra
kalbą. Kaip ir pirmesniuo- 
se savo pareiški m u o s e , 
MacArthur apkaltino Tru- 
mano vyriausybę neturėji
me aiškios politikos ir pa
taikavime komun i s t a m s . 
Labai aštriai jis kritikavo 
jo prašalinimą iš koman
dos Korėjoje. Jis buvęs iš
mestas iš tos aukštos vietos 
už tai, kad jis pasiūlė Šiau
rinei Korėjai ir Kinijai su

Skilimas Indijos partijoje
NEW DELHI, Indija. — 

Indijos Kongreso Partijoje, 
kuriai vadovauja premjeras 
Nehru, prasideda skilimas. 
Pasidarė kairysis ir deši
nysis sparnai. Manoma, kad 
jeigu partija suskiltų, tai ir 
Nehru valdžia pakriktų.

Manila. — N. Y. guberna
torius Thomas Dewey čio
nai pareiškė, kad Amerika 
visuomet rūpinsis Philippi- 
nų interesais. Iš čia jis iš
skrido į Hong Kongą.

Kongreso Kaucijų Fondui 
pinigų bei valdžios bondsų.

Teisėjas Reed pareiškė, 
kad kaltinamieji esą, tikrai 
kalti ir turi atlikti paskir
tą bausmę. Nors Jungtinių 
Valstybių Konstitucija aiš
kiai pasako, kad nė vienas 
žmogus Amerikoje negali 
būti pasodintas kalėjimai! 
be teismo, be džiūrės, bet 
dabar teisėjams, pasirodo, 
Konstitucija mažai bereiš
kia.

brinkti ir pasitarti dėl bai
gimo karo, dėl paliaubų. 
Bet kai Tarybų Sąjungos 
Malikas pasiūlęs pasitarimą 
dėl paliaubų, prezidentas 
Trumanas ir sekretorius 
Acheson su didžiausiu 
džiaugsmu pasiūlymą priė
mę.

Jis vėl reikalauja, kad 
Amerika diktuotų visam 
pasauliui. Tr u m a n o vy
riausybė nieko neduodanti 
Amerikai. Jis taipgi pa
smerkė visus demokratus. 
Tiktai republikonai, jo su
pratimu, yra geri ir išmin
tingi Amerikos patriotai.

PORTUGALIJOS
RINKIMAI

LISBON. — Kadangi tik 
vienas tebuvo Portugalijo
je kandidatas į prezidentus 
praėjusį sekmadienį, tai Jis 
ir buvo išrinktas. Juomi 
yra gen. Lopes, 57 metų 
amžiaus. Jis buvo kandida
tas Portugalijos diktato
riaus premjero Salazar. 
Rinkimai tik sustiprino pu- 
siau-fašistinę Salazaro dik
tatūrą.

Beveik visiškai ramu vi
sam Korėjos fronte. Pa
skutinėmis keliomis dieno
mis ėjo gana smarkūs mū
šiai dėl strateginiai svar
bios aukštumos prie mies
to Kansong. Ją bandė pa
imti amerikiečiai. Buvo 
pravesta daug puolimų. 
Bet visos pastangos neda
vė laimėjimo. Dabar Ame
rikos .armija nustojo siekus 
ta aukštuma užimti, v- c-

Kinijos jaunimo delega
cija išvyksta į Berlyno 

festivali
PEIPING. — Iš čia' jau 

išvyko apie trys šimtai Ki
nijos Liaudies Respublikos 
jaunuolių į Berlyną, kur 
rugpiūčio mėnesį įvyks Tre
čiasis Pasaulio Jaunimo ir 
Studentu Festivalis. Dele
gaciją pasiuntė įvairiausios 
Kinijos jaunimo organizaci
jos.

Biblijos mokymas 
teismo pripažintas 

beprotybe •
NORWICH, Conn—Bibli- 

joje aiškiai pasakyta: “Jei 
dešinioji akis nusideda, iš
rauk ją; jeigu dešinė ran
ka tau nusideda, nupiauk 
M”

Peter J. Mayock, 32 me
tu, tvirtai tikėdamas į Bi
bliją, 1944 metais išniovė ir 
išmetė savo dešinę akį. Pa
teko ligoninėn, bet paskui 
buvo paleistas. 1947 metais 
nupiovė nusidėjusią ranką. 
Ir vėl žmogus pateko be
pročių ligoninėn. Teisėjas 
Dwyer patvarkė, kad net ir 
pagal Biblijos mokslą pa
čiam save žaloti yra bepro
tystė. ę

Streikuoja 14,000 Tele
fonistų Vakaruose

PORTLAND, Ore.—Paci- 
fiko pakraštyje eina smar
kus telefonistų st r e i k a s 
Streikuoja Amerikos Dar
bo Federacijos elektrikierių 
unijos nariai. Kovon jau 
išstojo apie 14,800 darbi
ninkų ir darbininkių. Jie 
reikalauja 15 procentų al
gos pakėlimo.

Nesudaro Prancūzijos 
kabineto

PARYŽIUS. — Radikalų 
socialistų vadas Mayer ban
dė sudaryti naują kabinetą, 
bet negavo parlamento 
daugumos pritarimo ir pa
sitikėjimo. Už jo kabinetą 
balsavo tik 241 parlamento 
narys, o prieš—314.

Susikirtimas įvyko vaka
riniame fronto sektoriuje. 
Čionai Amerikos armija 
norėjo paimti “Hill 209” 
prie Korangpo. Irgi nieko 
nelaimėta.

Komunistinė armija pa
darė mažą puolimą prie 
Yanggu, bet buvo atmušta, 
ir abi pusės pasiliko savo 
ąenose pozicijoje.

Šiaurinės Korėjos ko
manda pranešė, kad liepos 
24 d. buvo paskandintas 
vienas Amerikos laivas, o 
iš žemės buvo nudėti ketu
ri amerikiečiu lėktuvai. c

Amerik. Daugumoje už 
Pasitraukimą iš Korėjos
WASHINGTONAS.— Gal- 

lup Poli pravedė apklausi
nėjimą tarne daugybės 
amerikiečių, ką jie mano 
apie Amerikos armijos pa
sitraukimą iš Korėjos. 
Jiems buvo pastatyta toks 
klausimas: “Jeigu Kinijos 
komunistai sutiktu ištrauk
ti savo armiją iš Korėjos, 
ar jūs pritartumėte ar 
priešintumėtės Jung t i n i ų 
Tautų armijos ištraukimui 
iš Korėjos taip pat?”

Pasekmės tokios: 54 pro
centai pasisakė už ištrauki
mą armijos, 35 procentai 
priešingi ištraukimui, o 11 
procentų sakė neturį jokio 
nusistatymo. Tas parodo, 
kad didelė amerikiečių 
•dauguma stoja už pasitrau
kimą iš Korėjos.

Siūlo “tarptautinę 
armiją” Europai iš 20 

diviziją
PARYŽIUS. — Taip va- 

dinama “Europinės armijos 
konferencija” nutarė pa
siūlyti Francūzijos, Belgi
jos, Vakarinės Vokietijos, 
Italijos ir Luxemburg© val
džioms, kad jos 1953 me
tais jau turėtų “tarptauti
nę europinę armiją” iš 20z- 
divizijų, tai yra, iš apie 700 
tūkstančių vyrų. Tokia ar
mija būtų po viena koman
da. Jos komandieriumi bū
tų gen. Eisenhower. Su
prantama, kad ją apgin
kluotų ir užlaikytų fakti- 
nai Amerikos žmonės.

Šitoje armijoje vokiečiai 
turėtų lygias teises su vi
sais kitais. Kalbama, kad 
Vokietija turėtų parūpinti 
500,000 vyrų. Aišku, jog 
tuo būdu vokiečiai būtų 
svarbiausia jėga. Užtektų 
tai armijai duoti Hitlerį ir 
vėl prasidėtų naujo hftle- 
rizmo gadynė.

Londonas.—Kairysis dar- 
bietis Aneurin Bevan griež
tai pasmerkė Amerikos su
tartį su Ispanijos diktato
riumi Franko.
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straipsnį apie vieną fašistų 
didvyrį, Bronių Railą, šiuo 
metu gyvenantį kaž kur 
Kalifornijoje.

Kadaise, rašo Pctrofiaitis,_ A _____________________ Z '

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., •-Raila, mokydamasis P&
ne vėžio gimnazijoje, buvo 
įstojęs į Lietuvos social-de- 
mokratų partiją, bandyda
mas ten pasidaryti karjerą.

under the Act of March 3, 1879.

ANGLIJAI IR VĖL BEDA
ANGLŲ VALDŽIA nusigandusi dėl ekonominės tame Toliau: 

krašte padėties blogėjimo.
Padėtis krypsta pavojinga kryptimi, sako pranešimai .'juoti, Raila rašo labai 

iš Londono. . Užsieninėje prekyboje Anglija ir vėl yramus” < 
“in red”—deficite, kuris nuolat auga. Vadinasi, didžiu j nebus, 
ryžtumu ir žmonių pasiaukojimu pasiektos su taupos 
nyksta, o jos nyksta dėl to, kad pakilo produktų kainos, 
kurias kontroliuojti Wall strytas.

Netenka nei sakyti, jog milžiniškas pinigų sumas su; 
ėda pašėlusis ginklavimasis, gi ginkluotis Anglija pri
versta, nes jei ji to nedarytų, tai Amerika ją boikotuotų.

Privalome nepamiršti to fakto, kad šiandien Wall 
strytas kapitalistiniame pasaulyj kontroliuoja viską: ki
ti “laisvieji kraštai” priklauso nuo jo padiktavimo.

Štai kodėl šiuo metu Anglijoje buvusiojo , ministro 
Aneurin Bevano pozicija taip sutvirtėjo. Darbietis Be- 
vanas* reikalauja, kad Anglija mažiau ginkluotųsi, kad 
ji būtų nepriklausoma nuo Wall stryto, kad ji būtų lyg 
tarpininkas tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, kad ji 
pradėtų didesnę prekybą su “anapus uždangos” esančio
mis valstybėmis ir kad ji daugiau rūpintųsi darbo žmo
nių gerbūviu.

Jei Attlee valdžia nekreips savo politikos, tai ji gali 
susilaukti labai nemalonių pasekmių.

LINKSMESNĖS ŽINIOS

Atvažiavęs į Kauną studi- 
i “kąi- 

eilėraštukus ir stra-ips* 
t “kritikuoja” kapitalis

tinę santvarką, vaidina didėlį 
“revoliucionierių.” Jis įlenda 

į kairiųjų rašytoją žurnalą
“Trečiąjį Frontą” ir čia rašo 
eiles ir straipsnius prieš Ame
rikos imperialistus, už “so
cialinę revoliuciją,” be ato
dairos barsto kairias frazes. 
Savo metu buvo naivių žmo
nių, kurie iš tikrųjų buvo be
pradedą tikėti šio nešvaraus 
tipo revoliucingumu. Apie 
1930—1931 metus šis niekše
lis net gi buvo pradėjęs šlie
tis prie kompartijos, tik iš ten 
gavo smarkų atkirti ir į parti
ją įlįsti jam nepasisekė. Kada 
smetoninė cenzūra “Trečiąjį 
Frontą” likvidavo, /Broniuką 
apėmė baisiausia išgąstis. Su 
savo kairiomis frazėmis nepa
daręs jokios karjeros, jis iš
gyvena baisiausią savo “pa
saulėžiūros krizę”, t. y. atsi
sako savo “kairumo” ir atvi
rai nudrožta tarnauti į smeto-

. Sėkmingai isžbaigfčnu
jubiliejinį va j y

Iš KORĖJOS ATEINANČIOS ŽINIOS yra Unksmes- 
. nes, optimistiškesnės.

Po pasitarimų Kaesonge pertraukos, kurios reikalavo 
Šiaurinės Korėjos atstovai, Šiuos žodžius rašant, prąšė 
trumpos pertraukos amerikiečiai, kad jie galėtų pastu- 
dij'uoti naujus šiaur-korėjiečių siūlymus dėl sudarymo 
dienotvarkio deryboms dėl mūšių paliaubų ir taikos at- 
steigimo tame nelaimingame krašte.

Kai šiuos žodžius skaitytojas skaitys, veikiausiai pa
sitarimai Kaesonge jau bus davę “apčiuopiamų,” džiu
ginančių rezultatų.

Bet.kai Kaesonge pasitarimai pakrypsta gerojon pu
sėn, tai Washingtonas pradeda nerimauti: jis .bijosi, kad, 
įvykus taikai Korėjoje, Amerikos žmonės nenorės au
kotis pašėlusiam ginklavimuisi, kuriuo mūsų vyriausy
bė taip rūpinasi.

GERAS DARBAS
NIŪJORKIŠKIO DIENRAŠČIO Compass redaktorius 

Mr. Thackrey ieško anti-komunistų biznierių. Bet jis 
jų ieško geram tikslui.

Jis ragina biznierius, nusistačiusius prieš komunizmą, 
duoti pinigų bėloms įkalintiems darbininkij veikėjams iš 
kalėjimo (iki teismo) išleisti.

Mr. Thackrey teisingai sako biznieriams: jūs, anti- 
komunistai, užstatydami už įkalintuosius komunistų vei
kėjus belas, remsite ne komunizmą, bet mūsų kraštą, jo 
konstituciją, žmonių teises. Puolimas ant komunistų, 
rašo jis, grūdimas jų į kalėj imą,Gieišleidimas jų po belo- 
mis,, kurias siūlė Civilinėms Teisėms Ginti Kongresas, 
kerta smūgį ne komunizmui, bet amerikinei santvarkai, 
kapitalizmui.

Prokurorai ir teisėjai, taikydami į komunizmą, jie pa
taiko į Teisių Bilių, kurį Amerikos žmonės sunkiai iš
kovojo, ir kuris ligi šiol buvo amerikinės santvarkos pa
sididžiavimu. '

Keletas tokių biznierių, kokių Mr. Thackrey ieško, 
jau atsišaukė, pažadėdami duoti po $10,000 bėloms.

ninę žvalgybą, pas vokiškųjų 
fašistų pastumdėlį Povilaitį. 
Padoresnieji, buvę jo pažįsta
mi sui Raila nutraukia visus 
santykius, nustoja su juo svei; 
kinęsi. Praėjus išgąsčiui, Rai
la greitai ne tik atgauna kva
pą smetoninėj žvalgyboj, bet 
netgi pradeda kandžioti iš 
pasalų tuos žmones, su ku
riais jis anksčiau buvo pažįs
tamas. Jisai dabar visiems 
ima kalbėti, kad kapitalizmas 
dar esąs gana stiprus ir kad 
jis, t. y. Raila, atvirai parsida
vęs fašistams, norėdamas “ge
rai pagyventi.” Perbėgęs pas 
fašistus, Bironiukas . darosi 
pas juos “bolševizmo” ir “kul- 
tūrbolševizmo” žinovu, žval
gybos viršininkas kruvinasis 
Povilaitis brangina savo nau
ją bendradarbį. Savo ciniz
mu, nachališkumu, beprinci- 
piškumu šis buožės sūnelis Vi
siškai tiko įvairiems nešva
riems darbeliams, kuriuos 
žvalgyba jam pavesdavo. Ta
čiau Railą visą laiką viliojo 
ir “rašytojo” laurai. Jo straip- 
sniapalaikiai ima vis dažniau 
rodytis fašistų organuose 
“Vaire” ir “Lietuvos aide.” 
Čia jis, įvairiais , slapyvar
džiais prisidengęs, -šmeižia 
įžymiausius lietuvių rašytojus 
P. Cvirką, S. Nėrį ir kitus, nu
rodinėja, kad žvalgybai lai
kas būtų juos likviduoti ir t.t. 
Perėjus pas fašistus, parsida- 
vus jiems, Railos kišenėse atsi
randa gerokai pinigėlio, šiuo 
metų ištisas naktis jis pralei
džia “Versaly,” ^‘Metropoly,” 
plačiai švaisto pinigus.

KITAS SVARBUS ATSIŠAUKIMAS, tilpęs niūjorkiš- 
kėje spaudoje, yra padarytas Elizabeth Gurley’ Flynn, 
kuri pati išėjo iš kalėjimo po bėla, uždėta tūlos geros 
amerikietės. 1

Elizabeth Gurley Flynn atsišaukia ne į kuriuos nors 
viehoš politinės partijos žmones,—ji atsišaukia lygiai į 
visus žmones, — republikonus, demokratus, progresy
vius, — ragindama duoti paskolų, bėloms, už kurias bū- 
tų išleisti iš kalėjimo suimtieji darbininkų veikėjai.

Ši žymioji moteriškė teisingai nurodo, jog išlaisvini
mas iš kalėjimo (iki teismo) suimtųjų poolitinių kalinių 
yra^ bendras reikalas visų amerikiečių, mylinčių savo 
kraštą, stojančių už savo krašto žmonių teises, garan
tuojamas. Teisių Biliuje, kurį valdančioji klasė laužo.

Žurnalistė-veikėja nurodo, jog valdžia siekiasi ir dau
giau žmonių, dėl jų politinių įsitikinimų, kišti į’ kalėji
mus, todėl reikia pasiruošti jiems padėti.

Įkurtas tam reikalui komitetas, kurio vyriausia par
eigūne yra Marion Bachraęh. Pinigai reikia siųsti jos 

--vardu ir sekamu adresu: 35 East 12 St., New York, N. Y.

į Mielaširdinga Smetonos 
ranka nepamiršo savo “he
rojaus”! Raila buvo pa
siųstas į Paryžių “studijuo
ti.” Po to:

Grįžęs į Kauną, jis jau. lai
komas tikru tautininkų šulu ir 
gauna “Lietuvos aido” redak
toriaus pavaduotojo vietą su 
puikiu atlyginimu. Jis rašo čia 
straipsnius visokiais klaus- 
mais, jis garbina vokiškąjį fa
šizmą ir neapykantos seilė
mis'taško Tarybų Sąjungą ir 
jos laimėjimus. Savo “litera-, 
tūrinę produkcija” jis užver
čia visą fašistinę spaudą —jis 
nori prisiglemžti kuo daugiau 
pinigų. Dabar Railos svajo
nės išsipildė — su juo kas
dien “konferuoja” fašistiniai 
šulai — Izidorius Tamošaitis,

Kai 1940 metais smeto- 
nizmas negarbingai žlugo, 
B. Raila nusigąsta. Petro- 
naičio žodžiais:

’ Kada liaudies vyriausybės 
atstovas ateina perimti “Lie
tuvos* aido,” perbalęs iš bai
mės šis fašistinis “veikėjas” 
kalena dantimis ir negali iš
tarti nė žodžio. Pasinaudoda
mas tuo, kad liaudies vyriau
sybė tuo. metu turėjo svarbes
nių reikalų už jį, Raila du
mia pas savo tikrąjį viešpatį 
— Hitlerį į Vokietiją, čia jis 
kantriai laukia karo, kad vėl 
galėtų išplaukti į paviršių ir 
užsisėstr savo tautiečiams ant 
sprando.

Po to, kai hitlerinės go- 
vėdos užpuolė , Lietuvą, ne
užilgo, sako Petronaitis. 
grįžta į Lietuvą ir B. 
Raila. Hitlerininkai jam 
pavedė “valdyti’’ tū
lą dvarą Šiaulių apskri
tyje. Ten Raila engia 
darbininkus, per spaudą gi
ria hitlerininkus ir jų far 
šis tinę - kruviną tvarką. 
Tačiau:

Tarybinė Armija artėja 
prie Lietuvos. Jos eilėse dėl 
gimtojo krašto laisvės kauja- 
ši prieš hitlerinius grobikus 
geriausieji lietuvių tautos sū
nūs ir dukros. Hitlerio tarnas 
dumia į Vokietiją, vis dar ne
norėdamas patikėti galutiniu 
Hitlerio pralaimėjimu. Bet 
Hitleris jau; buvo virtęs dvo
kiančiu lavonu. Sužinojęs tai, 
Raila graudžiai verkia... Ne
bėr Smetonos, nebėr Hitlerio... 
Dingo Povilaitis, suiro hitleri
nė žvalgyba... Raila vargsta 
užsienyje, keikdamas savo 
liūdną dalią, paskui patrau
kia į Paryžių — gal kam pri
reiks jo paslaugų...

DP reakcionierių laikraš
čiuose, leistuose Vakarų Vo
kietijoje, Raila išvysto nema
žą “veiklą.” Jis čia rašo savo 
“atsiminimus,” šmeižia tary
bų valdžią, ‘meluoja apie Ta
rybų Lietuvą, šantažuoja, 
pamargindamas savo “raši
nius” prancūziškų dainelių 
žodžiais... Jis ieško naujo 
“šeimininko,kuriam galėtų 
parsiduoti su kūnu ir dūšia. 
Pagaliau toks “šeimininkas” 
arba, amerikoniškai tariant, 
bosas atsirado. Raila pradėjo 
tarnauti naujo karo kurstyto
jams. Jis juos šlovina savo 
“raštuose.” Jis .apsiputojęs 
neapykantos seilėmis taško 
Tarybų Lietuvos laimėjimus. 
Jeigu jis galėtų, savo ranko
mis išnaikintų pusę Lietuvos 
gyventojų, kad tik galėtų grą
žinti senus laikus —Smetonos 
konclagerius, žvalgybą, savo 
tarnybą “Lietuvos aido” re
dakcijoje ir pas Povilaitį. Jis 
norėtų sukelti kuo greičiau 
naują pasaulini gaisra.i

Šis fašistų didvyris, at
vykęs Amerikon, rašinėja 
fašistų spaudai straipsnius, 
•niekindamas Lietuvą, ku
rioje jam buvo taip gerai, 
kur jis buvo fašistų pašlo
vintas. Ir čia gyvendamas, 
B. Raila ir .kiti jo veislės 
dipukai nekantriai lauk'ia 
karo, kad pro jo liepsnas 
galėtų grįžti Lietuvon ir 
vėl būti “didelių žmogu
mi.”

Žinoma, jis to nesulauks.

Arabai tariasi 
dėl karaliaus sosto

Beirut, Lebanon.—Arabų 
kraštai diplomatiniais ke
liais tariasi dėl naujo kara
liaus Jordanui. Esąs pasi
dalinimas minčių. Bet ka
dangi anglai Jordaną valdė 
Abdullah vardu, tai .jiems 
priklausys karaliaus pasky
rimas.

SINGAPORE. — Mala- 
jaus valdžia skelbia suėmus 
ir nužudžius komunistų va
dą-Si Toh-chun.

Virginijos,.. į Kongresą įve
dė ? rezoliucija, kad “šios 
Juostinės Kolonijos yra. ir 
turi teise būti, laisvomis ir 
nenriklausomomis Vaftstiio- 

po mis.” ir komitetas
tam’rinktas paruošti nepnWau- 

puikiam tikslui. Džiaugia-1 somvbės doklaraciią. *Lie- 
mės savo nusistatymą at- nos 2 d , 1776 m., Lee rezo- 
siekę visi, kurie brangina-' liucija buvo priimta, ir po
me apšvietą ir dienraštį j nict 4 d.. 1776 m., Nenri- 
Laisvę. Dėkojame pasidar- Į klausomybės Dėklą ra c i j a 
bavusiems sukėlimui fondo,!priimta, 
dėkojame ir visiems auko
jusiems.

įvertiname.Laisvės dalininkų suva
žiavimo paskelbtas $10,000 
vajus, sustiprinimui dien
raščio 40 metų Laisvės ju
biliejaus proga, buvo sėk
mingas. . Sukėlėme $10,860. 
Tai graži finansinė para
ma dienraščiui!

Šis vajus parodė pažan
giosios Amerikos Jietuvįų 
visuomenės didelį brangini
mą dienraščio Laisvės, sti
prų pasiryžimą jį išlaikyti, 
nepaisant sunkumų dėl in
fliacijos. Į taip trumpą lai
ką sukėlimas dešimties 
tūkstančių dolerių, dar su 
kaupu, parodo, kaip visuo
menė moka branginti ap- 
švietą, kaip ji susirūpinusi 
skleidimm apšvietos. Tai. 
yra labai džiuginantis da
lykas, keliantis ūpą dirbti 
dienraščiui, nepaisant sąly
gų sunkumo.

Gražiai šiame vajuje dar
bavosi kolonijų veikėjai 
daugelyje vietų. Ypač Wor- 
cesteris parodė savo gabu
mu ir nuoširdumo šiam 
gražiam darbui. Po jų se
kė Philadelphija. Visose* 
kolonijose buvo gražiai pa
sidarbuota. Lawrence ir jo 
a r t i m o je apielinkėje S. 
Penkauskas gerai pasidar
bavo skelbimu surinkimu 
specialei Laisvės • laidai, jis 
net pralenkė ir Worcester!. 
Bendrai imant, jubiliejinė 
Laisvės laida gražiai pa
marginta * skelbimais. Už 
tai dėkojame skelbimų rin
kėjams, visiems biznie
riams ir organizacijoms už 
gausią paramą dįenraščiui- 
pasiskelbimais ir pasveiki
nimais.

Širdingiausia dėko j a m e i dienraščiui suvesti galą
visiems rinkusiems aukas 
sukėlimui fondo ir visiems 
aukojusiems į tą fondą. Iš 
pranešimų dienraštyje ma
tėme daugelį Vardų aukoju
sių stambiom sumom. Vi
dutinėmis sumomis — po 
$10—aukų buvo daugiausia. 
Tačiau ir smulkesnėmis su
momis gautas aukas • mes

labai 
kiek

Buvo tik viena kopiia Ne- 
j priklausomybės DeklaracL 

T h o m a s Jeffersono 
. Buvo pasiųs- 

i spaustuvę liepos 4 d.,
reikalą, . supraskime, kad , ranj<a rašyta, 
vistiek infliacijos našta irų., į
siautėjanti mūsų šalyje sa- į j 77G m. ir nirma kartą ji 
vo žiaurumu dar iki siol lmio laiptų Nepriklausomy- 
negirdėta reakcija labai slė-|t)gS NTamo buvo perskaityta 
gia mūsų dienrašti. Finan- kiirip il
sinęs paramos teikimas ne
gali būt pertrauktas.
kia rūpintis pramogomis ir 
aukomis; nuolat remti dien
raščio išlaikymą.

Yra gerų Laisvės pabijo
tų, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties nesuspėjo 
prisidėti prie jubiliejinio 
vajaus. Prašome jų dabar 
atlikti savo pareigą.

Ne vienai Laisvei yra 
sunku verstis, nelengva ir 
kitiems laikraščiams. Lie-

omonėms, kurie džiaugs
mingai ja išklausė, 1776 m.
liepos 8 d.

Tą dieną didžiulis varpas 
Valstijos Bute visam pasau

liui paskelbė “Laisvę visa
me krašte!” Ir tą pačią 
dieną Valstijos Buto varpas 
tapo Laisvės Varpu, Valsti
jos Butas tapo Nepriklau
somybės Namu ir aikštė — 
Independence Squa.re->Nen 
priklausomybės Aikštė. i

1777 m. rugsėjo 18 d. Lais-
tuviškieji klerikalai jiemet vgs Varpas buvo perkeltas 
uždarė (subankrutavo) po- j Allentown, Pa., kad nepa-
ra savo savaitraščių. O 
jiems daug lengviau finan
siniai verstis, nes jie turi

tektų i britu rankas. Jis 
buvo paslėptas po grindi- 
mis Zion Reformed Bažny

Vatikane papą, kuris pini-|čioje ir ten išsaugotas iki 
. birželio 27 d., 1778 m., kada 

mumis, buvo vėl sugrąžytas į‘Nė
gaiš apkerpėjęs...

Kitaip yra su ]
Mes turime idėją, mes bran
giname apšvietą, mes pa
skutiniais tentais remiame i 
savo spaudą, kad tik ją iš
laikyti. r

, skolinusi ir jai bėgti kur 
nors dėl tos priežasties pa
vojus negręsia. Laisvės pa- 
tri jotai kiekvienais me
tais padeda aukomis savo

1 t su

birželio 27 d., 1778 m., kada

priklausomybės Namus.
’pas skambinta pra- 
kad Revoliucinis ka- 

__  užsibaigė, skambinta 
Laisvė nėra ,prasi- i pažymėti išrinkimą pirmo-

jo naujos respublikos pre
zidento — Jurgio Washing- 
tono; 1799 m. pranešė Wa- 
shingtono mirtį, ir vėliau 
skambinta pranešinėti mir
tis kitų, kurie vaidino to-

čias svarbias roles Jungti
niu Valstybių isteiginTe. Ir 

džią padėką dien rašei d nebebuvo'daugiau pir-
Išreikšdami savo nuošir-

Laisvės rėmėjams šio jubL 
liejaus proga, esame tikri, 
jog visi suTėmę petį i petį 
atsilaikysime su savo dien-j Istorinis ir visų brangi- 
raščiu prieš visas gyvenimo j nanlas varpas ?' skambėjo 

j kiekvieną Nepriklausomy
bės sukakties dieną iki 1836 
m. liepos 8 d. Jis giliai

mųjų laikų herojų ir^plo- 
matų, didžiulis varpas nu

sunkenybes.
Laisves Administracij

Laisvės Varpas
Žmonių mintyse, per am

žius garsusis Laisvės Var
pas bus surištas Šu pirmą
ja nepriklausomybės diena, 
kurį buvo paskelbta prieš 
175 metus. > Bet tik kada 
didžiulis varpas suskambė
jo pranešti pasauliui JAV 
Nepriklausomybės Deklara
ciją, gavo vardą Laisvės 
Varpas. Pirmiau buvo 
Pennsylvanijos Vai s t i j o s 
Buto Varpas Philadelphijoj.

Varpas nulietas Anglijoj 
ir svėrė 2,000 svarų. Jis pa
siekė Philadelphiją 1752 m. 
Pažeistas išimant iš laivo, 
varpas turėjo būti antru 
kartu nulietas ir tik tada 
sekami žodžiai buvo įrašy
ti: “Paskelbk Laisvę per 
Visą Kraštą, Visiems Jo 
Gyventojams!” žodžiai, ku
riuos parinko Isaac Norris, 
Pensylvanijos • Asamblėjos 
pirmininkas, paimti iš Bi
blijos (trečios knygos — 
Senojo Testamento). Tuo 
metu tie žodžiai buvo reikš
mingi, nes visur buvo jau
čiama laisvės. dvasia. Bet 
tik už dešimties metų lais
vės judėjimas Amerikoje 
prasidėjo.

Amerikos kolonijoms An
glijos Parlamentas išleido 
daug įstatymų. Tačiau tos 
kolonijos neturėjo atstoyų 
Anglijos Parlamente. Jr 
kolonistai galvojo, kad jie 
neprivalo klausyti tų įsta
tymų, išleistų be jų žinios 
ir sutikimo. Kai Jurgis Trę

šimojo diktatoriškai valdy
ti Angliją ir Ameriką. Ko
lonistai sukilo.

Varpas pakabintas Ne-- 
p r įklauso mybėsi N amų 
bokšte 1753 m. birželio 7 d.

Su 1789 m. varpas prane
šė protestą prieš kiekvieną 
įstatymą, išleistą Anglų 
P a r 1 a m e n t o , ku ris nu
skriaudė kolonijas. Varpas 
skambinta kiekviena karta 
šiuos įstatymus pra d ė j u s 
vykdyti. Jis sušaukė vis di
desnius žmonių susirinki-1 
mus į Valstijos S q u a r e 
Philadelphijoj, protestuoti 
prieš pavojus jų laisvei .

1775 m. varpas skambin
ta, ’kada kolonistų protestai 
iššaukė pirmą kraujo pra
liejimą. Tada 8,900 žmonių 
susirinko balsuoti “susi
jungti (su kitomis 12 kolo
nijų) tikslu apsaugoti su 
ginklais mūsų gyvastį, lais
vę ir turtą nuo visų pastan
gų, pakreiptų juos atimti 
nuo mūsų.”

Kita mėnesi Antras* Kon
tinentinis Kongresas susi
rinko Valstijos Bute, Phi
ladelphijoj, tikėdamas, kad 
Anglija pripažins, Ameri
kos kolonijų teises, bet tuo 
pačiu laiku ruoštis karui. 
Karas jau prasidėjo, bet 
nepriklausomybės, sąjųd i s 
pasiekė aukščiausią laipsnį 
tik kitais metais. Tada bir
želio 7 d., 1776 m., Richard 
Henry Lee, delegatas iš

iškilo ska m b i n a n t per 
laidotuves vyriausio tei
sėjo Marshall, kurio 
kūnas iš Philadelphijos bu
vo pervežtas į Virginiją, jo 
kilmės valstiją.

Per vienuoliką metų Lais
vės Varpas buvo tylus sim
bolis. Buvo nutarta patai
syti įskilimą, kad būtų gali
ma jį skambinti Washing- 
tono gimtadienį, 1846 m. 
1 higal viešus reko r d u s : 
“Varpas gražiai skambėjo 
ligi pietų... stipriai, gra
žiai ... ir staiga n a u j a s 
įskilimas nutildė...” U .

Šiandien tik svawiau- 
sioms ceremonijoms gaBimą 
ji paliesti auksiniu kūjeliu.

Common Council

Katharine F. Lenroot, 
kuri pasitraukė iš U. S. 
Children’s Bureau vad^ 
vybės. Toje vietoje jiyif- : 
tarnavo 36 metus. C'ai 
gana pažangių pa/fūrų 
moteriškė.

čiasis buvo karalium, jis už- 2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Liepos-July 27, 1951



KAS BUVO TOTORIAI (MONGOLAI)’
Daug girdėjome apie totorius, jų savo laikais galingas 

jėgas—“Zolotaja Orda,” “Golden Horde,” “Auksine* Or
da” arba “Ulisa Džuči,” kaip pat ys totoriai vadinosi.

Tarybų Sąjungoje Mokslų Akademija išleido B. Gre- 
kovo ir A. Jakubovskio knygą “Zolotaja Orda,’ kurioje 
surinkta faktai iš rusų, arabu, persų, armėnų ir eiles 
kitų rašytojų informacijos apie totorius. Knyga turi 
virš 200 puslapių, daug paveikslų ir daugybę faktų, čia 
dalį tų įdomių informacijų ir patiekiame.

Kur buvo mongolų tėvynė?
Mongolų tautos žmonės 

gyveno šių dienų Mongoli
jos Liaudies Respublikos ir 
Centralinės Mongolijos sri
tyse. Po ilgų karų mongo
lai nukariavo kaimynus, o 
pagaliau ir Kiniją.

Mongolai buvo didžiumo
je^ nomadai (galviiij bandų 
auklėtojai). Jie kilnojosi iš 
vietos į vietą, ieškodami 
naujų ganiavų, nors turėjo 
ir savo miestus ir centrus. 
Jie gyveno giminėmis ir pa
dermėmis; kartais padermė 
turėjo kelis šimtus narių. 
Besikilnojant ėjo visi: vy
rai, moterys ir, vaikai.

1155 metais besikilnojan
čio feodalo Esugėjo šeimo
je gimė berniukas, kuris 
gavo Temučino vardą. Ka
da jis užaugo, tai nukaria
vo kitus mongolų kuni
gaikščius, feodalų princus 
ir privertė klausyti centra
linės Temučino vyriausy
bes. Jis gavo čingis—Cha
no, tai yra, Didžiojo kuni
gaikščio vardą.
7 Temučinas (Čingis -Cha^ 

nas) turėjo keturis sūnūs:

Kaip totoriai gyveno?
Auksinės Ordos totorių 

valdomus plotus aplankė 
daug žymių tų laikų moksli
ninkų ir rašytoju. W. Ru- 
bruk * (William Rubruquis, 
francūzų keliauninkas, ku
ris lankėsi pas mongolus) 
užrašė: “Totoriai iš vailo
ko pasidaro namų stogus. 
Vyrai daro saidokus, vily- 
čias, balnus, stato gvven- 
namius ir pasidaro vežimus, 
saugo arklius ir melžia ku
meles, pasigamina iš kume
lių pieno kumysą (gėrimą), 
pasidaro maišus, kuriuose 
gali kumysą laikyti, saugo 
kupranugarius. Avis ir ož- 
tįfas kai kada saugo vyrai, 
kAi kada moterys, arba ir 
^bendrai. Kailius išdirba su
pagalba rūkštaus pieno...

“Moterys privalo valdyti 
vežimus, įrengti ant vežimų 
gyvenimui būdas, melžti 
karves, pagaminti sviestą, 
paruošti kailius ir juos su
siūti iš gyslų padarytais 
siūlais. Tai jos suskaldo 
gyslas į plonyčius dalinius, 
o vėliau iš jų susuka ilgą 
siūlą. Jos pasiuva sanda
lus (apavus) ir rūbus...

“Medžioklė būdavo vienas 
iš svarbiausiųjų užsiėmi
mų... Kada totoriai ruoš
davosi medžioklei ant žvė
rių, tai susirinkdavo į di
delius būrius, * apsupdavo 
mišką, kuriame žinojo, kad 
yra žvėrių, ir povaliai vis 
ejaubdavo tą lanką, kol pa- 

fgaliau žvėrys būdavo galu
tinai apsuptos ir suspaus
ti tada jas išžudydavo.”

Plato Karpini (Plato Car- 
pini), italas, kurį Romos 
popiežius buvo pasiuntęs 

Džuči, Čagatai, Ugedę ir 
Tūli.

Mongolų didžiuomenės 
seimas - (kuriltai) nutarė 
nukariauti valstybes į va
karus nuo mongolų-totorių 
teritorijų. Tais gi laikais 
Volgos žemutinės dalies 
srityje, prie Kaspijos Jū
ros, taipgi į šiaurę nuo 
Juodųjų Jūrų, buvo choza- 
rų, polovcų-kipčakų, taipgi 
nomadiškų tautų apgyventi 
plotai, o ties centraline Vol
ga — stipri, centralizuota 
bulgarų valstybė su Bulgar 
miestu.

“Mongolų užkariavimas 
siautė Centraiinėje Azijoje, 
kaip uraganas, — rašo au
toriai, — kuris naikino kar
tu su brangenybėmis ir šim
tus tūkstančių žmonių” (37 
pusi.). Apie mongolų-toto
rių karinius sugabumus ir 
taktiką bus parašyta kitą 
kartą. Jie nukariavo Per
sijos valdonus ir įsteigė 
mongolišką chulagu valsty
bę, Vidurinėje Azijoje—Če- 
gatajo valstybę, gi pietryčių 
Europoje — Auksinę Ordą 
su centrais prie Volgos.

1245-1247 metais pas mon
golus tikslu sužinoti, kas tie 
mongolai yra, rašė:

“Totorių g y v e n namiai 
apvalūs, panašūs į šėtras, 
padaryti iš, žagarų ir šakų. 
Viršuje, ties viduriu gyven- 
namio, yra apvala skylė, 
pro kurią iš jo išeina dūmai 
ir įeina šviesa. Viduje jie 
kuria ugnį. Sienos ir sto
gas apdengta vailoku, du
rys taip pat padarytos iš 
vailoko. Yra didelių gyven- 
namių, turtingų, yra ir ma
žų—biednų totorių. Kažku
rie namai greitai išardomi 
ir pernešami ryšuliais, o ki
ti neardomi, bet pervežami 
ant vežimų į kitą vietą. 
Mažesniems pervežti užtek
davo vieno veršio, o dides
niems reikėjo trijų, keturių 
ir daugiau... Kai ėjo toto
riai į naują vietą, tai vežė
si ir savo namus...”

V. Rubruk rašo, kad to
toriai mylėjo puošti savo 
namus, todėl jų vailokai bu
vo susiūti iš daugelio spal
vingų kavalkų, kurie buvo 
išdabinti vynuogių, medžių, 
paukščių ir žvėrių atvaiz
dais.

Totoriai skaitėsi visi kar
eiviais. Kada vyrus šaukė 
į karą, kurių nuolatos bu
vo daug, tai kiekvienas tu
rėjo patsai apsirūpinti me
tams maistu. Kiekvienas 
turėjo savo saidoką, 30 vi
lyčių, priedangą nuo vily
čių, kirvį ar kitokį dar gin
klą. Ant kiekvienų dviejų 
žmonių turėjo būti vienas 
arklys, ant kiekvienos 10 
žmonių — šėtra, du kastu
vai, kablys, piautuvas, pie-

i

la, didelis kirvis, 100 adatų, 
virvė ir katilas gaminti 
maistą. Totorių kariai bu
vo gerai organizuoti ir dis
ciplinuoti. Dešimt — ma
žiausia vienetą, paskui 100, 
1,000 ir 10,000 vyrų. Kiek
vienas vienetas turėjo savo 
komandierius. 10,000 vadi
nosi “tma.”

Turtingi buvo privilegi
juoti civiliame gyvenime. 
Jie buvo ir komandieriais 
kariniu daliniu, t- L,

Moterys dažnai dalyvavo 
mūšiuose, jos turėjo mokė
ti gerai valdyti vežimus, 
tvarkyti namų perkrausty- 
mą, naujoje vietoje Įrengi
mą, ir net politikoje daly
vavo. Suprantama, čia ei
na kalba apie turtingąsias

Totorių miestai ir kultūra
> Fredrikas Engelsas savo 
veikale “Anti-During” ra
šė:

“Suprantama, kad kiek
viename užkariavime per 
barbarišką tautą užkariau
tų ekonominis gyvenimas 
paliečiamas ir net sunaiki
nama ištisa masė gamybos 
jėgų. Bet dideliame skai
čiuje atsitikimų ir galingas 
laukinis užkariautojas yra 
priverstas prisitaikyti prie 
to ‘aukštesnio ekonominio’ 
gyvenimo, kuri atranda 
nukariautoje šalyje; nuka
riauta tauta pritaiko prie 
savęs pergalėtoją ir dažnai 
paveikia priimti jos kalbą.”

Taip atsitiko su mongo
lais - totoriais. Kada jie 
nugalėjo daugybę tautų ir 
tautelių, atžygiavo nuo Ra
miojo Vandenyno i Centra
linę Europą, virš 5,000 my
liu, tai patys, lyginant jų 
kiekį su nukariautomis 
tautomis, pasiliko neskait
linga mažuma. Tame milži
niškame plote susidarė net 
kelios mongolų vadovauja
mos valstybės, kurios pas
kui ir savo tarpe pradėjo 
karus.

Mongolai - totoriai dide
lėje didžiumoje buvo noma
dai (klajokliai). Bet kada 
jie pavergė milžiniškus plo
tus, kur žemė buvo apdir
bama, kur žmonės gyveno, 
vietoje, kur buvo miestai ir 
prekyba, tai ir patys to
kiais patapo.

Atėję į Rusiją, susidūrę 
su aukštesne kultūra, sura
dę miestus, didelius feoda
lų dvarus, vaisių sodus, ir 
totoriai įsigijo dvarus, vyn
uogių sodus, įsitaisė vande
ninius malūnus, patogius 
namus. Kad darbas eitų 
sėkmingai, jie buvo pri
versti susigyventi su vietos 
gyventojais speciali s t a i s, 
net pastatyti vietinius įmo- 
,nių vedėjais. /

Totoriai įsitraukė į pre
kybą su pavergtų ir su ki
tų šalių gyventojais. Jie 
pavergtuosius apdėjo mo- 
kestimis (“danėmis”), sten
gėsi kuodaugiausiai iš
spausti iš jų ir pasipelnyti. 
Dažnai tas atvesdavo prie 
sukilimų.

Totoriai ne vien turėjo- 
sutikti su vietos miestų gy
venimo forma, bet ir patys 
įsteigė savo miestus. Jie 
įsteigė Sarai-Batu miestą,, 
kuris buvo jų sostinė. Jis 

moteris.
Sunkiausioje padėtyje bu

vo vergai — karo imtiniai 
(belaisviai). Mongolai nuo
latos puolė tai vienus, tai 
kitus kaimynus tikslu pa
grobti kuodaugiau karo im
tinių, kurie buvo paverčia
mi vergais. Bet tais laikais 
taip darė visos tautos. Lie
tuvių istorija pilna sunkių 
kovų prieš vokiečius kry
žiokus, kurie puldavo lie
tuvius tikslu apiplėšti ir iš
sivaryti tūkstančius karo 
imtinių. Lietuviai feodalai 
ir kunigaikščiai tą pat da
rė. Vien Lada Jogaila ap
sivedė su Jadvyga, tai, pa
gal vedybų sutartį, buvo 
tūkstančiai lenkų — karo 
imtinių - vergų iš Lietuvos 
paliuosuota.

buvo prie Volgos, netoli da
bartinio Astrachanio.

Vėliau totoriai pasistatė 
kitą miestą, savo sostinę, 
kuris taip pat buvo prie 
Volgos, netoli dabartinio 
Stalingrado, kur yra mies
telis Carievas. Šis vadino
si Sarai - Berke, arba Nau
jasis Sarai. Tai buvo dideli 
miestai su svarbiais kultū
riniais centrais. Sarai-Bęr- 
ke mieste buvo didelės mu- 
sulmanų bažnyčios. (Mon
golai. pradžioje buvo pago
nys, bet vėliau jų diduome
nė, Įtakoje Egipto sultanu, 
persiėmė musulmanų religi
ja.) Buvo dideli namui, pa
minklai, palociaj ir išdir- 
bystės centrai. Arabų ra
šytojas ir keliauninkas 
Ibn-Batuta 1333 metais bu
vo Sarai-Berke mieste ir 
rašė:

“Sarai miestas, tai vienas 
iš ^’gražiausių miestų, pasie
kęs didelio pločio, yra lygu
moje, pilnutėlis - žmonių, 
gražios aikštės , plačios 
gatvės... Raiti išjojome iš 
vienos pusės miesto anksti 
ryto, o kitą pusę pasiekė
me tik apie pietus... Visur 
eilių eilės namų... Yra 
mieste 30 mečetų (bažny
čių) ... Mieste gyvena vi
sokių žmonių, kaip tai: 

^mongolų, kurie yra jo val
dytojai, asų, rusų, kipčakų, 
čerkesų, vizantiečių ir kitų. 
Kiekviena tauta gyvena 
atskirai savo miesto dalyje. 
Ten ir jų rinkos. Yra daug 
užsienio pirklių iš abiejų 
Trakų, E'gipto, Sirijos...”

Sarai - Berke miestą su
naikino mongolai - totoriai 
vadovystėje Timur o - Ta- 
,merlano 1395 metais, kuris 
nugalėjo Auksinę Or(dą. 
Rusų mokslininkas Tereš- 
čenko atliko Sarai - Berke 
miesto srityje kasinėjimų. 
Surasta daug visokių įran
kių, visokių liekanų^ Nu
statyta, ' kad Sarai - Berke 
mieste buvo metalo liejy
klos, kalves, kur, buvo ga
minama ginklai, kailių iš
dirbinio fabrikai. Buvo ga
minami žemės apdi r b i m o 
įrankiai, jų tarpe kastuvai,, 
pjautuvai ir kitokį. Buvo 
vario išdirbystė. Surasta 
įdomiausių ir išgražintų ke
ramikos gaminių. Sarai - 
Berke mieste buvo vilnonių, 
mdevilnės ir Šilko audimo 
įmonių. Ten gyveno, .dau

gybe pirklių, kurie vedė pre
kybą su Azijos, Europos ir 
Afrikos šalimis.

Toki miestai, kai]) Kaifa 
(Feodosija), Sudak as ir 
Kerčius Kryme laike toto

Kode! žlugo totorių, galia?
Su mongolu valstybėmis 

atsitiko tas, kas' atsitinka 
su žmogumi, kuris be saiko 
prisivalgo. Užkariautuose 
kraštuose mongolai buvo 
labai maža gyventojų da
lis. Totorių dalis susiliejo 
su vietos gyventojais, taip, 
kad daugelyje atsitikimų 
nebeliko ju nei kalbos. Kaip 
matome, jie turėjo prisitai
kyti prie nauju gyvenimo 
aplinkybių. Vienas daly
kas klajoklis su didele ban
da — jam tėvynė, kur yra 
ganiava. Kitas dalykas su 
feodalu, kuris turi dvarą, 
sodus, valstiečius, įdirban
čius žemę.

Antra priežastis, tai. kaip 
visi siekianti pralobti, tai]) 
ir mongolai — negalėjo vie
ningai sugyventi. Kaip ki
tu tautu feodalai ir kuni
gaikščiai ėdėsi savo tarpe, 
net vienas prieš kitą vedė 
karus, taip ir mongolai.

Tūlas karvedys Nagai 
buvo paskilbęs Auksinėje 
Ordoje; virš 40 metų jis ją 
valdė, kaip mūsų laikais 
Mussolinis valdė Italiją. 
Auksinės Ordos chanai bu
vo rolėje buvusiojo Italijos 
karaliaus. Bet pagaliau 
tarpe Nagai ir Tachtoi cha
no kilo karas. Jis baigėsi 
Tachtoi chano laimėjimu. 
Nagai mūšyje 1300 metais 
žuvo.

Tarpe Auksinės Ordos ir 
mongolų chulagu valstybės 
(pastaroji buvo Persijoj ir 
Užkaukazijoj) kilo karas 
1256 metais, kuris tęsėsi 
apie 100 metų... Baisus 
mūšis tarpe jų armijų Įvy
ko Kūra upės srityje, Už- 
kaukazijoie, 1263 -metais. 
Chanas Berke, pamatęs 
mūšio lauka, sušuko:

“Lai Alacho rūstybė ii' 
gėda krinta ant chulagu, 
kurie tiek dąug pražudė 
mongolų pačių m o n g o 1 ų 
kardais. Jeigu mes veiktu
me vieningai, tai nukariau
tume visą pasaulį.”

Panašių niovynių ir karų 
tarpe mongolų valstybių 
buvo daug. Bet pasikeitė 
ir tarptautinė padėtis. Pra
džioje XIII-io šimtmečio jie 
laimėjo, kadangi buvo cen
tralizuoti, organizuoti ir 
vartojo sugabią karo takti
ką. Gi jų priešai, ypatin

Mūšy Arterijos Dar Yra Iriam Tikri 
Fabrikai gaminimui Medžiagų

Kalifornijos Universiteto 
chemikai ir tyrinėtojai sa
kosi atradę naujas mūsų 
arterijų funkcijas. Netie
sa, girdi, kad mūsų gyslos 
yra tik “paipos,” kuriomis 
mūsų kraujas Išlaksto po 
mūsų kūną. Jos dar yra 
ir fabrikai, kurie pagamina 
tam tikras chemines me
džiagas. Spėjama, kad vie
na iš tų medžiagų bus ta, 
kuri padeda arterijoms su
kietėti ir pagaliau žmogaus 
sveikatą suėda.

Taip raportuoja daktarai 
Siperstein, C h a i k o f f ir 
Chernick žurnale “Science.”

Šitie 'mokyti vyrai paėmė 

rių viešpatavimo buvo dide
li ir svarbūs centrai. Azak 
(Azovas), Urgenčius, Bul
gar ir kiti dideli miestai 
mongolų viešpatavimo lai
kais dar labiau padidėjo.

gai Rusijoj, buvo pasidali
nę, savo tarpe kunigaikščiai, 
nesutiko, prieštaravo, viens 
kitam pražūties norėjo. T 
pabaigą XIV-to šimtmečio 
padėtis pasikeitė. Lietuva 
ir Lenkija susivienijo, Ven
grijoj, Čekijoj, Slovakijoj 
eentralizavosi valstybė. Ma
žojoje Azijoje kilo nauja 
turkų genčių jėga. Rusijoj 
jungėsi jėgos aplinkui 
Maskvos kunigaikštystę. Ir 
pastaroji suvaidino svar
biausią role pakirtime mon
golų galybės.

1380 metais, Kulikovo 
Lauke, netoli Dono, apie 
150,000 rusų įveikė 300,000 
mongolų - totorių. Tai bu
vo istorinės reikšmės rusų 
pergalė. e Mongolų armijos 
likučiai su savo vadovu Ma
mai pabėgo linkui Azovo 
jūrų. Bet ten juos pasiti
ko mongolų - totorių jėgos, 
vadovaujamos Tachtamy- 
šio, Mamai priešo, kurios 
dabaigė mamajiečius mušti. 
Mamai pabėgo į Kaifą (Fe
odosija), kur jo priešai jį 
pagavo ir užmušė.

Po Kulikovo rusų perga
lės dar kelis kartus totoriai 
bandė atsigauti, kartą net 
Maskvą vėl sudegino, bet 
jie jau neatgavo savo pir
mesnių jėgų. Nepasiseki
mai iššaukė dar daugiau jų 
pačių tarpe pasidalinimų ir 
nesutikimu. c

‘Pagaliau pradėjo išsilais
vinti jų pavergti kraštai ir 
Azijoj. Išsilaisvino Man- 
džurija. Kinija, Indijos plo
tai ir Persija (Iranas). 
Mongolai - totoriai neteko 
karinės galios. Atskiri jų 
miestai, k u n i g aikštystės 
viena po kitos buvo nugalė
tos.

Taigi, mongolai - totoriai 
nebuvo tokia laukine ir 
ž v ė r i š k a tauta, kokia 
daugelis stengiasi juos 
perstatyti. Tais lai
kais jie daugeliu klausimų 
net pralenkė savo kaimy
nus.. Jau vien tas faktas, 
kad jie galėjo nukariauti 
taip didelius plotus — pa
rodo, kad jie buvo gabūs, 
mokėjo mąstyti ir veikti.

Ypatingai jie buvo gabūs 
karo srityje. Bet apie tai 
bus kitą- kartą parąšyta.

D. M. šolomskas

arterijos šmotelį ir palaikė 
jį gyva tam tikram inde. 
Rezultatai buvo stebėtini. 
Šitas gyvas arterijos šmo
telis paėmė ir išdalino ar
ba suskaldė labai sudėtin
gus chemikalus į paprastas 
formas, suvienijo, sustipri
no tam tikrą medžiagą, va
dinamą “Cholesterol,” kuri, 
spėjama., kaip tik ir veikia 
sukie tinimui, sugadinimui 
mūsų arterijų. Be to, sako, 
mūsų gyslos iš žalios me
džiagos padaro gana sudė
tingus daiktus, kurie* reika
lingi mūsų kūno celėms'.
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Amerikos mokykloms 
reikia 50,000 naujų 

mokytojy
Didžiausia krizė užklupo 

Amerikos pradines ir vidu
rines mokyklas. National 
Educational Associat-ion 
praneša, kad šios rūšies 
mokykloms reikia šiemet 
net 50,000 naujų mokytojų, 
bet jų nesiranda. Tiesa, 
šiuo tarpu yra baigę mo
kytojų profesiją 32,000 jau
nų vyrų ir moterų, bet to
li gražu neužtenka. Paaiš- 
ki, kad kaip tik tuo pačiu 
laiku apie 60,000 senųjų 
mokytojų pasitraukia nuo 
darbo. Naujai išmokytų • 
mokytojų, tuo būdu, neuž
tenka nė atpildymui pasi
traukusiu vietų.

Asociacijos pranešime nu
rodoma, kad reikia apie 
10,000 mokytojų aprūpini
mui padidėjusio skaičiaus 
mokiniu. Reikia kitos de
šimties tūkstančių naujų 
mokytojų, kad kaip nors 
sumažinus perdaug dideles 
klases. Jas reikia padalin
ti, bet naujoms klasėms rei
kia naujų mokytojų, o jų 
nesiranda.

Tuo tarnu mokyklinio 
amžiaus vaikų skaičius kas
met smarkiai auga. Sako
ma, kad kasmet prisideda 
no 750,000 nauju mokinių. 
Ir spėjama, kad ateinan
čiais šešeriais metais dar 
prisidės net septyni Ynilijo- 

1 nai mokyklinio amžiaus 
i vaikų.

Tikrai rimta problema. 
Visa bėda, žinoma, yra ta
me, kad mokytojų profesija 
yra prastai apmokama. Iš
skyrus keletą didmiesčių 
rytinėse ir vidurvakarinėse 
bei vakarinėse valstijose, 
kitur mokytojų algos begė
diškai žemos. Tūkstančiai 
mokytojų pietinėse valsti
jose nepasidaro nė po tūks
tantį doleriu per metus.

Koks gi išrokavimas, tuo 
būdu, jaunam, gabiam žmo
gui paaukoti savo gyveni
mo darbą už pusbadį pra
gyvenimą?

Milžiniškos išlaidos, šim
tai bilijonu dolerių eina ka
ro ir militarizmo reika
lams, bet mokytojų algų pa
kėlimui valdžios ižde nesi
randa pinigų. Taip ir skurs
ta mūsų vaikų apmokymo 
ir švietimo reikalai.

Amerikonas

NEW YORK. — Liutero
nų bažnyčios 2,000,000 na
rių per metus kunigams su
dėjo $52,815,587. Tai esan
ti viena iš duosniausių re
liginių sektų. Daug kapita
listų yra liuteronai.

k

Vadinasi, arterijos yra 
tie fabrikai, kurie pagami
na ir gerų, naudingų daik
tų mūsų kūnui, bet taip pat 
padaro ir tokį chemišką pa
darą, kuris paskui sugadina 
pačias arterijas.

Bent jau tokia nuomonė 
yra šių trijų daktarų iš Ka
lifornijos Universiteto. Jie 
sako, kad tyrinėjimas turi 
būti vedamas toliau, nes 
dar daug kas nežinoma apie 
mūsų gyslų funkcijas. Iki 
šiol žmonės manydavo, kad 
jos neturi kitokio darbo, 
apart kraujo išnešiojimo 
po mūsų kūną. B.



Įvairios Žinios
Irusiai Bilionais Doleriu 

Pelnosi Iš Karo
Washington.—Senato 

mitetas dėl mažesniųjų 
nių atrado, jogr valdžia 
metus davė 66 procentus 
visų karinių užsakymų di
diesiems, trustiniams fabri
kantams, kurio todėl pelne 
bilionus dolerių.

General Motors ir Fm'do 
automobilių kompanijos ga
vo po bilioną dolerių kari
nių darbų užsakymų; tiek 
pat ir General Electric kor
poracija; Boeing lėktuvų 
kompanija — 960 mi’ionų 

|Įdolerių; Curtiss-Wright or
laivių korporacija — 

į milionų dol. ir tt.

■ i

i«
i »j

Veteranams išleista 
'14 bilionų

ko- 
hiz- 
pe.r

840

Washingtonas. — Valdžia

NEW DELHI, Indija.—In
dijos premjeras Nehru sa
ko, kad jo valdžia nenori 
ka^o su Pakistanu ir jokiam 
karui nesiruošia.

GARY, Ind.—Imigracijos 
agentai čionai suareštavo 
100 žmonių. Kaltina juos 
nelegališkai atvykus Ame
rikon.

LIVERPOOL, Anglija.— 
Konservą torių “number 
two” lyderis Anthony Eden 
išvyko Kanadon ir į Jungt. 
Valstybes. Amerikoje jis 
planuoja pasakyti porą pra
kalbų ir pamokyti ameri
kiečius, kaip reikia kovoti 
prieš “socializmą.”

WASHINGTON AS.— Vi
dutinės Amerikos gydytojų 

I metinės įplaukos 194i9 me
tais buvo $11,058. Dau
giausia uždirbo nerviniai 

Jie per metusraportuoja, kad per pasku- chirurgai. n 
Utinius septynerius metus i pęisi(^ai e i)() $28,000. .. pie 
j veteranų apmokymui išleis- buvo apklausinėta
j ta keturiolika bilijonų dole-1 --iJ>/0 gydytojų- 
irių. Dar ir dabar apie 500,-Į 
lOOO veteranu lanko įvairias 

■1 kolegijas valdžios kaštais.

j MANAGUA, Nicaragua— 
į Po visą kraštą prasidėjo 
^skleistis falšyvi ameriko- 
Aniški doleriai. Valdžia ieš-j 
lko pinigdarbių. Valdžia jau 
jturi $60,000 falšyvų bu- 
[imaškų.

—Mississippi upė pradeda 
, atslūgti, šioje apylinkėje 

ii buvo aukščiausia iškilusi 
ir labai daug nuostolių pa
darė.

Iš URUGVAJAUS

KLAJŪNAS

PRISIMINIMAI
(Laisves jubiliejų mini n t)
Prisiminimai iš kūdikys

tės dienų nėra jau taip aiš
kūs ar nuolatiniai. Bet tie 
vaizdeliai, , kurie įstringa 
kūdikiui į mintį su gyveni
mo eiga, jie. niekad nenu- 
blanksta. Sulaukus senes
nio amžiaus, jie paskaidrė- 
ja. Vėlesniam gyvenime, 
valandėlei atsipalaid a v u s 
nuo kasdieninių gyvenimo 
reikalų, mintimis nuskrendi 
atgal į kūdikystės laikus, 
susirandi giją, užmezgi 
mazgą ir pradedi pinti gy
venimo juostą nuo anks
čiausių prisiminimų iki da
barties. Lyg Lietuvaites 
aštuonnytis audinys, ta 
juosta pilna įvairiausių 
spalvų ir risunkų.

Vos pradėjus brėkšti 20- 
tam šimtmečiui, pradėjo 
brėkšti ir mano atmintis.

Ten nelabai toli nuo Pa-I 
nevėžio miesto, ant ramiai 
sau tekančio Nevėžio kran
tų, nedidelėj skarbavo miš
ko aikštelėj rymojo pakry
pusi samanota bakūže. To
je bakūžėje aš gimiau ir 
ten mano akys pirmu kart 
paregėjo dienos š vies ą .

ma
ni e- 

ko

aš-
te-

tų klausiausi iš mokyčiau
sių prelegentų. Prie to 
no tėvelio pareiškimo 
kas nepajėgė daugiau 
pridėti.

Vos tik man sulaukus 
tuntų metų jau ir mano
veils gulėjo karste. Po tam 
visko buvo: šeimos biednys- 
tė — alkis, vargas, baimė 
gyvenimo žiaurumų, bevil
tiška ateitis. Taip, dabar 
jau labai aiškūs ir nuolati-l 
niai. vaizdai pinasi į gyve
nimo tinklą.

Išėjau tarnauti už pie
menuką pas stambų ūkinin
ką. Alga šeši rubliai ir pū
ras rugių per metus. Tu
rėjau ganyti dviejų 
tų karvių bandą ir 
avių neperdideliame 
ir krūmų plotelyje,
ląukų, užsėtų javais. Genu 
bandą prieš saulėtekį ir 
pargenu po saulėleidžio. Po 
Lietuvos vasarin. ilgos die
nos nakties miego tįk telik
davo trys ar keturios va
landos. Pusrytis pilkų barš
čių puodelis ir duonos rie
kutė; pietūs pusbutelis pie
no ir kita duonos riekutė;

dešim-

liekno 
tarpe

WASHINGTON AS.—Se- 
|natorius Herbert R. O’Con- 
jnor, demokratas iš Mary- 
|lando, teigia, kad anglų ir 
į panamiečių laivai gabeną 
a komunistinei Kinijai viso
ji kius uaiktus.

Juozas

puikią 
pusva-

1 BUDAPEŠTAS, Vengrija. 
Į—Vengrijos vyskupai pa
galiau nusileido ir padarė 

įpriesaiką, kad jie bus išti- 
jkimi Vengrijos , liaudies 
■respublikai. Toks įstatymas | 
jbuvo išleistas 1949 metais, j 
jbet iki šiol vyskupai buvo “
iatsisakę priesaiką padary
ki., Tokia liaudies respubli
kai ištikimybė esanti nesu- 
1 derinama su ištikimybe 
■Romai. /

] NEW DELHI, Indija.— 
* Gauta pranešimas, kad Ne- 
Jpal valstybėje prasidėjo su- 
į kilimas prieš valdžią/ Kol 
j kas tas sukilimas tebesąs 
silpnas ir valdžia žada su 

|juo greitai apsidirbti.

HAVANA. — Kubos vai
zdžia pareiškė, kad ji už- 
Įdraudžia išgabenimą pre- 
jkių į Tarybų Sąjungą ir 
| liaudiškos i os de m o k r a t i j os 
|kraštus. To iš jos pareika
lavo Jungtinės Valstijos.

NEW YORK. — Čionai 
pereitą savaitgalį atlaikė 

I konferenciją 350 United 
Textile Workers, of. Ameri-' 
ca, CIO, narių, konferenci
ja nutarė kovoti prieš uni
jos prezidento Emit Rieve 
vadovybę. Šiam sąjūdžiui 
vadovauja unijos vice-pre- 
zidentas George Baldanzi.

Teheran, Iranas. — Pre
zidento Trumano ekstra - 
ambasadorius H a r r i mail 
pradedąs paveikti Irano 
valdžią. *Ji jau nusileidus 
iki to, jog sutinkanti i&- 
naujo derėtis su anglais dėl 
Irano žibalo šaltinių suna- 
cionalizavimo.

..NEW YORK. — Jungti- 
j nių Tautų Saugumo Tary- 
1 ba ima svarstymui Egipto 

blokados prieš Izraelį klau
simą. ’Egipto valdžia ne
praleidžia per Suezo kanalą 
laivų, kurie gabena daiktus 
žydų valstybei. ;

Visuomenės žiniai
/MONTEVIDEO. — Radijo 

pusvalandžio paramai tūlos 
lietuvaitės aukotą mandoliną, 
gavo Cerros lietuvis 
Noreika.

Dabar turime kitą 
dovaną taip pat radijo
landžio naudai. Kita lietuvai
tė, Stasė Petkevičiūtė, nupir
ko gražu, meniškuose apda
ruose sieninj laikrodį ir įteikė 
komisijai. P. Rev-kas.

* —o—
Vaišės pas Vaitkevičius

MONTEVIDEO. — žinoma 
kolonijos dainininkė Felicija 
.r jos vyras Leonardas Vait
kevičiai, šeštadienį, birželio 
2, savo dukrelės Eugenijos 14 
metų amžiaus proga, surengė 
gražų lietuvišką pobūvį, ku
riame dalyvavo veik visas pa
žangusis Cerros lietuvių jau
nimas, keletas šeimų, tame 
tarpe. V. Tautkus, J. šivickis, 
mokyt. P. čiučelis ir kiti Vait
kevičių draugai bei kaimynai.

Sukaktuvininkė • Eugenija 
gavo daug gražių bei vertin
gų dovanų’ ir sveikinimų. Sve
čiai skyrėsi dėkodami šeimi
ninką,ms už tokias lietuviškas 
vaišes ir linkėdami Eugenijai 
geros kloties jos jaunosioms 
dienoms. Buvęs.

—o—
Mirė Juozas Janulionis

MONTEVIDEO. —DARBO 
atsakomingojo redaktoriaus 
Jurgio Januiionio brolis Juoa 
zas pasimirė birželio 
narol priemiestyje, 
nuolat gyveno.

žiauri liga, kurią 
medicinos mokslo priemones 
jau buvo bejėgės, nuvarė į 
kapus dar visai jauną,’vos 44 
metų amžiaus vyrą, sąmonin
gą lietuvį darbininką ir gar
bingą -šeimos tėvą. Savo švel
niu ir kukliu būdu velionis 
Juozas buvo nusipelnęs visų 
dideles pagarbos, todėl ne
nuostabu, kad jį, palydėti į 
amžinojo poilsio vietą susirin
ko gausi minia lietuvių ir ki
tataučių. Palaidotas buvo bir
želio 6 d. “Del Norte” kapuo
se, 1806 kape.

Juozas Janulionis buvo ki
lęs iš Lietuvos, Kupiškio vals
čiaus, Byčių kaimo. Lietuvojex 
paliko motiną Rozaliją ir ve
dusią seserį Oną Blažienę, o 
Urugvajuje žmoną 
sūnų Viktorą-Juozą, 
Pauliną ’. Mažeikienę, 
Jurgį ir daug tolimesnių gi
minių.

Tebus jam lengva Urugva
jaus'žemė. A. B.

5 d. Pe
lę ur jis

nugalėti

Janiną, 
seserį 
brolį

no mintis įvairiausi .vaiz
dai ir vaizdeliai. Iš pra
džios jie buvo reti ir blan
kūs; vėliau tankesni ir aiš
kesni.

Pirmiausias mano prisi
minimas buvo toks- anksty
vas, kad aš tur būt dar 
nemokėjau nei vaikščioti, 
nei šnekėti. Aš atmenu, kai 
mano mamytė, šiečkavoda- 
ma kopūstus, pjaustė jų 
kotus ir valgė. Tur būt 
man pasirodė, kad ji valgo 
saldainius. Aš, įsikibdamas z c 

stovinčio pasienyje - suolo, 
laikas nuo laiko plumpterė- 
damas šlapia sėdyne į mo
linę aslą, vėl pasikeldavau 
ir vis artyn keverzavau 
prie jos ir ištiesdamas ran
kutę prašiau iš jos to ko
pūsto koto. Tai ir viskas.

Toliau prisimenu anksty
vą pavasarį. Nutirpęs snie
gas paplukdė aplinkines 
pievas lyg jūroje. Atsime
nu, kaip mano senelis, ku
ris mane labai mylėjo, jau 
pašarvotas gulėjo ant len
tos. Buvo daug svetimų 
žmonių. Aš labai verkiau. 
Mamytė ant rankų išnešusi 
mane į kiemą maldė, rody
dama į patvinusius laukus. 
Kyšanti iš vandens kelmai 
ir kupstai man atrodė, kad 
šuniukų galvos kyšojo. Man 
atrodė, kad jie skęsta. Aš 
pradėjau dar labiau verkti.

Vėliau, gal sekančios, o 
gal kelintos nuo virš minė
to pavasario vasaros skai
drią dieną aš kuoklinėjau 
po mišką gaudydamas įvai
rius vėžlius. Ten aš klau
sydavausi paukščių čiulbe
sio milžiniškų eglių viršū
nėse, kurios, man rodėsi, 
buvo atsirėmusios į dan
gaus skliautus. Skaidrios 
saulės spinduliai košėsi per 
jų tamsiai žalias 
kiek šviesesniai 
miško 
savo
audė puikiausių spalvų di- 
voną, šen ir tfen nusagsty- 
dama miško gėlėmis.

Parėjęs namo, aš klausiau 
tėvelio, kas ji yra, ta sau
lutė, kuri taip gražiai da
bina mišką. Tėvelis man 
aiškino, kad saulutė yra 
mūsų žemės motina. Ji au
gina milžiniškas egles, ji 
brandina javus laukuose, ji 
nudažo pievas daugiaspal
viais gėlynais ir ji palaiko 
gyvastį ne tik žmonių, bet 
ir visų kitų gyvūnų.

Iki šiai dienai daug kny
gų skaičiau ir daug paskai-

bulvienės.
Vieną popietį, netrivoda- 

mas nuovargiu, užmigau 
ganykloj. Avys subėgo į 
vasarojų. Pajutau šeimi
ninko botkočio smūgius, ku
rie mane ištrenkė iš to ro
jaus

nių. M’an ir vėl kiekvieną 
šventadienį reikėjo ganyti, 
kuomet jie bažnyčioje mels
davosi, kad dievas duotų 
biedniokams daugiau svei
katos.

Sekančią žiemą, 1909 me
tų, mano vyresnioji sesutė, 
17+kos metų mergiščia, iš
važiavo į Ameriką. Aš li
kau tvirčiausiu šeimos 
ramsčiu. Bet koks liaunutis 
iš manęs tebuvo tas rams
tis! Pinigų skolintojas dėl 
sesutės laivakortės išvarė 
mano mamytę su mažais 
vaikais iš mūsų stubukės 
už nesumokėjimą jam palū
kanų paskirtu laiku. Jau
nesnieji broliukai baisiai 
sirgo tą žiemą kokliušu, 
laimiausia sesutė mirė. 
Žiaurusis gyvenimas po ca
ro valdžia’ ir ponų jungu 
slėgė mus pilniausiu jo 
svoriu.

Per sekančius trejus me
tus aš tarnavau pas įvai
rius ūkininkus, ir kiekvie
nas iš jų buvo lygus ar gal 
dar didesnis beširdis nei 
mano pirmasis. Laikas nuo 
laiko sesutės parsiųstais iš 
Amerikos pinigais ir mano 
algą pridedant surinkom ir 
apmokėjom skolą. Susiga- 
benom ir vėl atgal į savo 
lūšną. Bet dabar jau ir aš 
rengiuosi važiuoti į Ame
rika.

Kiek buvo širdgėlos ma
mytei ir kiek man širdį ve
riančio . gailesčio paliekant 
namus, žodžiai negali iš
reikšti.

Po gavimo laivakortės

giais vaikais būdami verkė
me. Suaugusiems reikia 
protauti ir kovoti už geres
nį darbininkų būvį, šian
dieną kiekvieno darbo žmcn 
gaus viršiausias uždavinys 
yra darbuotis už taikos pa-

sąmanyne 
auksinėmis

šakas ir 
žaliame 
saulutė 
gijomis

namų, į kuriuos ašį 
b u v a u nuskridęs, i nuo sesutės, manęs klausė 

Žiaurieji smūgiai suraižė mamytė, ar aš, dar būda- 
mano kūną mėlynais dry- Į mas toks jaunas, nebijau 

i važiuoti į tokią tolimą šalį, 
tarpe svetimųjų. Aš atsa
kiau, kad aš nieko nebijau; 
tik man gaila ją su mažais 
broliukais palikti. . Jos nu
liūdęs veidas apsipylė kar
čiomis ašaromis. Ji manęs 
daugiau nebeklausė.

Vieną skaidrią 1912 metų 
liepos mėnesio dieną atva
žiuoja ir vadyrius (taip va
dinamas tais laikais į Ame
riką vežėjas, kuris turėda
vo slapta pervesti per ru- 
bežių). Vežimukas, kurį 

apyliesis arkliukas, 
kupinai prikimštas 
ir šiaudų. Vežėjas 

Į) r i e š a k y j e ant 
permes- 

, o užpakaly
je, beveik pusiau paskendę 
šiauduose, sėdėjo dar du

burna ir nosi, ranka sutino. U C. Z
Ir vėl ganau. Nesiro

džiau namiškiams iki mėly- 
kadnės sugijo. Bijojau, 

motina nepradėtų j 
šeimininkui; o jis, užpykęs, 
manęs neatstatyti! ir algos 

| nemokėtų.
Atėjus darbymetei statė 

prie laukų darbų: rugių 
rinkti, šieno grėbti, vežimų 
minti, ir tai]) toliau. Šio
kiomis dienomis gaspado- 
raitis, šeimininko sūnus — 

•jau gimnazistas-ganė ban
dą, kuomet aš dirbau lau
kuose. Šventadieniais gim
nazistas, įsirengęs puikiais 
drabužiais, traukdavo į at
laidus su tėvais maliavoto- 
je bričkoje, kurią nešė, 
kai]) viesulas, pora staini-

buvo 
šieno 
sėdėjo
skersai drobynų
tos lentelės

sankeleiviai.
Mamytė suvedė juos vi

sus į stubą, kur užkandžia
vo ir šnekučiavosi kaimy
nai, susirinkę į mano išleis
tuves. Viskas buvo sureng
ta. Nekurios kaiminkos at
nešė sūrio, kitos cukravotų laikymą ir kovoti prieš ka- 
žemuogių, o kaimynai, ne- ro kurstytojus, 
kurie iš turtingesnių, man 
dovanojo po dvi grivinas, žius karai buvo didžiausia 
Mano kaimynų duosnumo darbo 
pasekmės buvo tokios, kad 
aš išvažiuodamas turėjau 
pintinėlę valgių keletui die
nų ir puspenkto rublio gry
nais pinigais.

Vežėjui pradėjus ragint į 
kelionę, jau ir atėjo ta šir
dį gniaužianti valanda per
siskyrimo su ta ypata, kuri 
buvo atsakominga už mano 
esmę šiame pasaulyje. Da
bar jinai jau nebeverkė; 
tur būt jau jos ašarų šal
tinis, buvo išsisėmęs. Pir
miausia ji nukabino nuo 
sienos surūkusią medinę 
Kristaus mūkelę ir davė 
man pabučiuoti, po tam aš, 
atsiklaupęs ant molinės as
los, pabučiavau jai į abi 
rankas, dėkavodamas jai už 
jos vargus ir rūpesčius, 
kuriuos jinai patyrė mane 
augindama. Jos veide ma
tėsi atspindis kančių ir liū
desio.
Rimtai 
ji man 
laimą:

“Sudiev, sūneli! Važiuo
ji ten toli į užjūrį, į pla
tųjį pasaulį.. Aš jau nebe
galėsiu tau padėti, nei tavo 
gyvenimo reikaluose patar
ti. Jei suklupsi po gyve
nimo našta—toks jau mūsų 
vargdienių likimas. Jei tu
rėsi laimę pasiekti geresnį 
gyvenimą, niekados nepa
miršk, kokia yra sunki dar- 
bp žmogaus gyvenimo naš-

Per nesuskaitomus am-

Bet akys neašarojo, 
ir aiškiais žodžiais 
davė paskutinę pa-

Tai buvo išmintingiausi ir 
jau paskutiniai mano ma
mytės žodžiai. Kas gi gali 
prie to ką daugiau pridėti?

Kelionė į‘Ameriką, darbo 
sąlygos Amerikos dirbtuvė
se, gyvenimo sąlygos darbi
ninkų kvartaluose, Pirma
sis Pasaulinis Karas, mok
slo laikotarpis — vienu žo
džiu, kova už būvį — suda
ro labai aiškius ir įspūdin
gus prisiminimus. Bet 
trumpai viską negi surašy
si. Be to, juk dauguma iš 
mūsų esame patyrę tuos 
pačius vargus. Tik bejė-

žmogaus nelaimė. 
(šiandieną karai pasiekė to
kį pavojingą laipsnį, kad, 
vartojant atominės jėgos 
pabūklus, gali sudegint vi
są pasaulį'. Karų propa
guotojais yra visuomet val
dančioji turčių klasė, nes 
jiems karai visuomet neša 
milžiniškus pelnus. Iki šio 
laiko turčiai visuomet su
gebėjo pasilaikyti liaudies 
valdonais. Bet šiandieną 
didelė dalis pasaulio paro
dė, kad ir be turčių liau
dis sugeba labai tvarkingai 
valdytis. Tie turčių plepa
lai, būk jie kovoją už žmo
gaus laisvę bei demokrati
ją, yra tik muilo burbulas 
ir dūmimas akių. Turčiams 
nerūpi jokia liaudies laisvė, 
nei demokratija. Jiems rū
pi jų kišenės. Todėl jie nori 
sunaikinti liaudies valdžias. 
Ne tam, kad apgynus žmo
gaus laisvę, bet tam, ka<įį 
apsaugojus savo turtus. Jei 
turčių valdomose šalyse 
liaudis duosis sau akis ap
dumti, karas kils. Pasau
lis šiandien randasi ant 
pražūties bedugnės kranto. 
Karui kilus, mes visi ten 
nugarmėsime.

Todėl jau laikas, gal ir 
per vėlyvas laikas, liaudžiai 
pabusti iš letargo miego. 
Labai laikas visomis jėgo
mis stoti į darbą už Pasau
linę Taiką. Kitaip, visi ka
rai nuo pradžios žmonijos, 
sudedant kartu, ir visi liau
dies sūnų ir dukrų jaunys
tės vargai visų amžių ga
li likti tik nublankusiu še-* 
sėliu prieš tai, kas mūsų 
laukia pasėkoje trečiojo pa
saulinio karo. ’

Iš Lietuvos
UTENĄ. . Sustambintame 

“Šiaudinių” kolūkyje baigta 
koksagyzo sėja. Kolūkyje 
koksagyzu apsėta 3,5 ha že
mės. Sėjos darbai atlikti ge
rai patręštose dirvose, aukštu 
agrotechnikos lygiu.

H. Zamauskas

Klaidos pataisymas
Laisvės Jubiliejaus numeryje, tarpe.sveikinimų 

iš Binghamton, N. Y., praleistas sveikintojo
GOOD FRIEND vardas. Klaidą pataisome 

ir atsiprašome.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
r 

Knyga, kurioje telpa
Jį. arti 150 Jono Kaškaičio

gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalp įsigyti “Pro- 
švaistcš,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

Knyga iš virš 30f) puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 gust—Laisvė (Liberty)* Penktad., Liepos-July 27, 1951

Jaunų valkiozų gauja apstojo apartmentinį namą 
negrų šeimai atsikrausčius į tą namą buvusioje vien 
baltųjų apgyventoje Chicagos miesto sekcijoje, Cicero. 
Gauja sužalojo visą veterano Harvey Clark, Jr.,-buto 
vidų ir užkurtame lauže sudegino visa šeimos turtelį. 

t



TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
* (Tąsa)

Apolonas jau pabalęs, 
Akys apvilktos pilkai, 
Čia, Vladuk, ne kaukių balius, 
Čia ne moterų pulkai.. . 
Taip ruduo pakanda žiedą, 
Taip tai mūsų dienos rieda; 
Rieda lig žalių stalų, 
Kolei baigias skandalu. 
Dičiui smilkiniuose gelia, 
Trūksta oro pamažu;
Nėr anos ugnies dažų 
Ant baltučio jo veidelio. 
Pastaroji, štai, kėdė 
Sugadino raidę I).
Sklaido bylą prokuroras, 
Teismo suraukti veidai. 
Čia suranda ,ar tu floras, 
Ar kely tik sugedai.
Vaikšto advokatai tylūs 
(Smulkiai iškedentos bylos). 
Ir iš išminties visos 
Ieško nuodėmėj tiesos.
Vaikas mokėsi, pakilo, 
Tvarkė iždą Lietuvos; 
Ir ant vargšo to galvos 

j • Pamazgas visokias pila.
* Guil jis kaltas, gal dar ne— 

Paaiškės tai sprendime.

Dičiui priteisė kaži ką, 
Bet.. . įrodymų nėra . ..
Ot, jei griebti taip mužiką — 
Būtų porcija gera!
Dienos praeitin keliavo. 
Jis sprendimą apeliavo. 
Persvarsto jį iš esmės — 
Nebeliko ir bausmės 
Bloga kaltinti Temidą: 
Ji taipogi moteris .. . 
Turi ji slaptas duris 
Dičiui įsileist į vidų. 
Jei širdis to reikalaus — 
Vietoj bausti, ji priglaus. %

• Kaipgi aukštą žmogų teisti — 
Gal rytoj tave jis teis!. .. 
Teikitės, draugai, atleisti — 
Kalbam žodžiais paprastais. 
Taisėm vieną, trecią, penktą — 
Taip išspręsti pasistengta; 
Tfcad tvarkos nesugadint — 
į’dvarelį pasodint.
Nuo ministerio premjero 
Lig buhalterio smulkaus 
Nėr nenuteisto žmogaus 
Už valstybinę aferą. 
Ir juokinga, ir skaudu, 
Menkas verslas ir vadu! *-?

Dičius kelia naują bylą, 
Bylą, proto ir širdies, 
Jo viduj perkūnas kyla — 
Ryt padangėj sudardės.

San Francisco, Ca
Apie musu veikimą

j- Visados yra smagiau para
šyti kas nors iš mūsų organi
zacijų veikimo, kada būna 
veikiama. Bet šiuo laiku nėra 
kuo pasidžiaugti, nes vieni 
Ijuos^ laiką leidžia vakacijo- 
se, kE> žiūri j vienas antrą, 
kas .Jbritų galima pradėti.

Tuo laiku čia būtų buvusi 
proga paskleisti Vilnies rude
ninio pikniko tikietukų, bot 
nežinia per keno klaidą pri
siuntė tik du pundelius Oak- 
larido kp. Tų buvo per maža 
vienai kuopai. San Francisco 
visai negavome. Jeigu oak- 
landiečiai gaus tikietukų dau- 
giau, tai ir mes ateisime į 
talką juos skleisti.

Tiesa, mums pavyko gerai 
darbuoti šį pavasarį, ben- 
su Oaklandu šukelėm ge- 

ra sumą Vilniai ir veik tiek 
»at Laisvei jos 40 «metų jubi
liejaus progą.

—o—
Kaliforniečiams 

buvo uždėta nemaža 
dėl angliško dienraščio 
bet teko nugirsti, kad 
kvota buvo sukelta 
greifSr net su kaupu,

lietuviams 
kvota

P. W., 
šiemet 

labai 
todėl

lietuviai mažai teprisidėjome.
—o—

, , Girdėjau, kad bendrai bus 
rengiamas lietuvių draugiškas 
išvažiavimas Oaklande 12

rugpjūčio. Tikiuosi, kad išva
žiavimas gerai pavyks.

—o—
Susiporavo

Nesenai atvykęs , iš Detroi
to Jurgis Damušis, ilgai ne
laukęs, suėjo į porą su losan- 
geliete Alma Brent. Girdėjau, 
kad medaus mėnesį leidžia 
puikiai, džiaugiasi gyvenimu. 
Tai linksma girdėti. Linkiu 
geros kloties naujai porai!

San Francisco ir Oakland 
Nedidelė lietuvių kolonija, bet 
galim pasigirti, kad čia yra 
apie pustuzinis puikių. našliu- 
kių moterų. Tinkami vyrai ga
lėtų su jomis susipažinti ir 
susituokti. Visos* puikios mo
terys, visos tinkamos gyveni
mui.

—o—
84 metų sukakties pare

Vietinis angliškas dienraštis 
Peoples World surengė parę 
pagerbti įžymią veikėją Ani- 
tą Whitney jos 84 metų gim
tadienio proga. Ir man teko 
dalyvauti. Buvo suruošta pui
ki ■ meno programa.

Programos dalį pildė negrė 
ir meksikietė dainininkės. Ki
tą dalį, įvairias dainas net ke
turiomis skirtingomis kalbo
mis, sudainavo jaunas talen
tingas draugasi protarpiais 
buvo duota puikios poezijos, 
kas atitiko Anitos Whitney

Gilumoj jau, girdis, dunda, 
Skverbiąs! širdin pagunda, 
Akyse pikti žaibai, ' 
Smarkūs sąžinėj darbai. .. 
Bylą dėl kažkokio kyšio 
Mes palikom už kalnų. 
Irsta klodai smegenų, 
Protas nebeturi ryšio. 
Greit ta valanda ateis, 
Kai Vladelį dievas teis.

Nebeskamba vardas Ninos 
Paskutiniuos jo vaizduos; 
Atsiderinęs pianinas 
Aukso gamų neišduos. 
Visa žemėje praradęs, 
Jis atsimena, kad vedęs, 
Kad Adelė jau toli 
Sėdi pasakų pily.
Tiesiasi vaizdai iš lėto, 
Kaip ji buvo jam gera ... 
Kad seniai jos nebėra, 
Kad gražiai, gražiai mylėtą , .. 
Išsiskyrė . . . Metė ją — 
Bet ji Dičiaus širdyje.

O Adelė jau išskrido, 
Daug jau metų svetima.. . 
Į kuriuos kraštus nuklydo, 
Žiedo kvapą skleisdama? 
Ji iš. paukščių pasirinko 
Aukštą, drąsų karininką. 
Ar ji ilgai bus tenai? 
O gal būt, ir amžinai? ... 
Dičius jos seniai nematė, 
Bet užmiršt nebeužmirš. 
Jis kasdien labiau vis nirš 
Praeities konglomerate. 
Dičius tyli. Bet'ne, ne — 
Dičius jaudina mane .. .

Gatvėje pamatęs Niną, 
Gėrė lig juodos nakties. 
Tu išgerk nors vandenyną — 
Nesurasi išeities.
Jei dalykai susipynė — 
Neišnarpliosi degtinėj, 
Nes, Vladuk, skystimas šis 
Tau tik protą sumaišys. 
Tu plaukei vandens paviršium, 
Nežinai tat, kas dugne;
Gal dar kaltinsi mane, 
Kad buvau tave pamiršęs? 
Vladai, jei tiek daug rašau — 
Aš tavęs nepamiršau.

t

Lekia mėnesiai ir dienos, 
Dičius grimzta chaose. 
Jis pasauly blaškos vienas 
Su pakrikusia dvasia.
Pamažu jisai atėjo 
Lig dramatiškų idėjų, 
Nes pamatė, kad vėlu 
Bėgt tvarkyti reikalų. 
Jis suprato daug dalykų, 
Ko nesuvokė anksčiau. 
Pagalvojus paprasčiau, 
Viskas aišku jam paliko. 
Kur šaltos žiemos kraštai, — 
Saulė kyla neaukštai.

(Daugiau bus)

pagarbai. Pabaigoje, jaunas 
draugas pasakė labai jaus
mingą prakalbėlę, padaryda- 
mas peržvalgą senutės Whit
ney nuveiktų darbų. Tuomet 
buvo'jai įteiktas didelis “kei- 
kas” su 84 žvakutėmis. Vis
kas teikė publikai didį įspū
dį.

Draugė Whitney, širdingai 
padėkojus už dovaną, kvietė 
visus naudotis jos gimtadienio 
“keiku,” kuris buvo taip di
delis, kad užteko trims šim
tams žmonių paragauti.

Laike ’'programos petraukos 
buvo renkamos aukos laikraš
čiui. Ir reikia stebėtis, kaip 
žmonės myli dienraštį, į 10 
ųiinučių surinko virš aštuonis 
šimtus dolerių be jokios agita
cijos. f

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
d. Whitney kovose darbinin
kų reikalams apginti vyriau
siu gmklu laikė darbininkiš
ką spauuą. Kad žmonės, kurie 
lankosi pas ją, tarpe tų laiš- 
irešis ir pienvežis, veik visi 
skaito Daily Workerį ir Peop
les World. Jinai juos prikalbi
no tuos laikraščius .skaityti. 
Ji yra dalyvavus eilėje strei
kų ir kitokių kovų už darbo 
žmonių teises, prieš reakciją, 
už pasaulinę taiką, už lygias 
teises moterims.

Dabartiniu^ laiku d.'Whit
ney, nors >gerai atrodo, bet 
jau silpna ant kojų. Ir, atro
do, neturi daug jėgos kalbėti. 
Ji savo trumpoje kalboje pa-

Viršininkams tiktai kalbant apie pertaiką, eiliniai 
kariškiai pertaiką jau vykdo. Amerikietis ir Šiaurės 
Korėjos karys apsikeičia cigarete ir degtuku.

sakė, kad dabartiniai areštai 
ir stūmimas kalėj iman komu
nistų ne tik nenugązdino žmo
nių, bet daugiau paakstins 
prie veikimo prieš reakciją. 
Patarė skaityti ir platinti dar
bininkišką spaudą, nes tai vy
riausias kovos ginklas. Ir tas 
galima atlikti.

Gaila, kad tūli žmonės tu
ri daug tuūčios baimės, nelan
ko tokių parengimų. Juose 
gauni gražios- pamokos iš gy
venimo mūsų pasišventusių 
veikėjų. Alvinienė-

—o—
Apsilankius pas senus 

pažįstamus
Išnaudodami šventadienio 

progą, susėdę į draugų Mar
kevičių LaSalle, nuvykom ap
lankyti mūsų senus pažįsta
mus, gyvenančius Redwood 
City. Ten gyvena viena mano 
nuo seniau pažįstamų, d. Da
liusia Vaivadienė, su savo 
dukra Edna ir žentu W. C. 
Fuller. Buvome labai draugiš

kai priimti ir gerai pavaišinti.
Jie įsikūrę puikiame name 

2 North View;. Way, su puikiu 
žolynų darželiu ir sodu užpa
kalyje namo. Vieta labai Įdo
mi tuo, kad randasi aukštuose 
kalnuose, apie 1,500 pėdų 
virš jūrų. Ten statomos mo
derniškos gyvenvietes.

Paliusia — mano pažįsta
ma net nuo 1911 metų, karia 
veikėm ir dainavom Clevelan- 
de, vėliau Rochester, N. Y. 
Edna, Pa\iusės ir Kazimiero 
Vaivadų dukrelė, man žino
ma nuo kūdikystės. Paaugėju
si į jaunuolę ji dalyvavo me
no veikime, muzikoje, daina
vime ir kurį laiką mokino 
chorą R och esteryje. Ji yrą 
laimėjusi daug komplimentų 
muzikos ir dainų kontestuose.

Dabartiniu laiku Edna yra 
ištekėjusi už svetimtaučio vy
ro. Dirba, stengiasi sukurti 
sau pastovų gyvenimą. Jos 
gyvenimo draugas Wilson ir 
jinai — labai malonūs žmo
nės. Drauge Vaivadienė, kaip 
jauna būdama, taip ir dabar 
pilna draugiškumo, rimtos 
kalbos- ir juokų, tad su jais 
besikalbant nei nepajutome, 
kai atėjo vakaras. Prisime
nant praeitį, rodos, tas viskas 
buvo koki pora metų atgal, o 
jau skaitliuojant randi, kad 
40 metų prabėgo taip neju
čiom ir nežinia, kur dingo tie 
laikai.

Paliusia buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja per eilę 
metų. Dėl gyvenimo aplinky
bių buvo pertraukus, bet da
bar vėl žada atsinaujinti. Ji 
taipgi yra nare LLD Oaklan- 
do kuopos.

,Rengiasi išvažiuoti
Teodora Youtchienė kitą 

mėnesį rengiasi apleisti Ber
keley. Netekus sūnaus, jai 
gyvenimas čia pasidarė nema
lonus, tad ji valiuos pas savo 
antrą sūnų, Cezarį, į Roches
ter, N. Y. Kaip žinoma, ji čia 
darėsi pragyvenimą iš -muzi
kos. Ir ten nuvykusi mano už
siimti teikimu muzikos pamo
kų ir akompanavimu.

Laimingos kelionės drau
gei ten nuvykti ir geros klo
ties tenaig * J. K. A.

Antanas Raila Vėl 
. Rūbų Vaisboje

A. Raila

Dabar jis įstoigė rūbų 
siuvimui patogią dirbtuvę ir 
siuva vyriškus ir moteriškus 
regulerius ir sportiškus rūbus. 
Dar nėra metų kaip pradėjo 
siūti, bet jau turi gerų rezul
tatų. Ant vietos visus rūbus 
parduoda dirbtuvės kainomis. 
Jo įstaiga randasi:

RAILA COAT COMPANY 
41 E. Main ’ St., Avon, Mass.

Ant 28 kelio, arti .Montello, 
Mass. Apylinkės lietuviai ga
lite pasinaudoti žemomis kai
nomis, geraies rūbais pirkda
mi iš A. K. Railos dirbtuvės.

Raila taipgi apdovanojo 
dienraštį Laisvę $5 jubilie
jaus proga.

Chicagos Žinios
J. D. Bendokaitis, ilgametis 

darbuotojas meno srityje, 
ypatingai choruose, liepos 13- 
tą buvo' operuotas Evangeli
cal ligoninėje, 5421 So. Mor
gan St. 

—o---
Stasė Petkauskiene (Viz

girdaitė), gyvenusi 5645 S. 
Union Avė., mirė liepos 18-tą. 
Palaidota 21-mą, šv. Kazi
miero kapinėse. Liko vyras 
Stasys ii- duktė. Gimusi Šaukė
nų' valsčiuje.

—o—
Salomėja Rasimavičienė, 

gyvenusi Batavijoje, mirė lie
pos 18 d. Palaidota to pat 
,miestelio kapinėse liepos 21- 
mą. Liko vyrks Jonas, duktė 
ir sūnus. Paėjo iš Biržų ap
skričio, Pabiržių valsčiaus.

—o—
Gaisre nukentėjo ir lietuviai

Eksplozijoje prie gesinimo 
gaisro ant So. Ashland Avė., 
4700 bloke, tapo užmuštas 
gaisragesys Edwin Paųlsen, 34 
metų amžiaus, 5 vaikų tėvas.

Tarpe sužeistųjų yra Ed
ward Andjulis, 1 Mrs. Agnes 
Dackus, taipgi mažamečiai 
Beverly ir William Kai’chu- 
nas. 

—o—
W. ir F. Urasky sugrįžo pa

sitenkinę smagiai ir naudingai 
praleistomis atostogomis’ Wes
tville j e ir kitur užmiestyje.

—o—
/Serga

Elzbietos Romanienės svei

kata pastaruoju laiku vėl bu
vo patingėjusi. šiuos žodžius 
rašant, jinai gydėsi namie, 
9105 Eberhart Ave.

o— 
Svečiavosi

Benis Lapeika iš Pittsburg-, 
ho buvo atvykęs pasimatyti 
sui savo draugais gruzdiečiais 
ir kitais savo jaunų ir ameri
kinių dienų draugais ir pažįs
tamais. Buvojo pas savo gi
mines Valavičius, bet svečia
vosi ir pas daugelį kitų did
miestyje ir užmiestyje.

Svečias turėjęs malonių pa
simatymų su zDabsevičiais, Pa
red niais, B. Karsok, Jurgiu 
Petručių, žcTneckais, Olga Jo
čius, Frank Sabaliausku, Rim- 
šais, Antanaičiais, Sabaliaus
kais. Susitikęs daug senų pa
žįstamų ir įsigijęs naujų pa
žinčių. • Ž. G.

Sheboygan, Wis.
Mary Labanauskienė, 94 

metų amžiaus, mirė liepos 15 
d., savo anūkes namuose. Li
ko 9 anūkai ir 34 proanūkai. 
Jos vyras Mateušas mirė prieš 
19 metų. Taipgi pirm jos mi
rė penki jos vaikai. Ji buvo

PARSIDUODA FARMA
Paukščių Farma, 180 Pratt’s Court, West Stoughton, Mass.

Didelis 7 kambarių gyvenimui namas su skiepu, visi moder
niniai įrengimai. Daug gražių medžių ir sodas. Namas garu ap
šildomas. Dedamųjų vištų budinkai: 1 dviejų lubų, 20x130 bu- 
clinkas, 1 concrete‘block 20x140. Visi nauji namai; įrengta re
lėm pristatyti lesalą ir relėm liekanas apvalyti; elektriniai įren
gimai, suvestas vanduo į kiekvieną pastatą.

1 Brooder house, 20x30, 1 Brooder house 12x60, 2 Brooder 
houses po 12x20. Daug vasarinių pastogių priauginamom viš
tom. žemės 2’/o akrai, daug Iiuosos žemės greta, norint pąsiran- 
davoti ar nusipirkti. Visa žemė sausumoje, tinkama paukščių 
auginimui ir daržams. Vieta prie puikiausių kelių, tik 15 mylių 
į Bostoną. 3 mailės nuo kiaušinių ir paukštienos marketo, kur 
užmoka gerą kainą už paukščius ir kiaušinius, supirkinč.įa’Tiek, 
kiek tik kas pristato.

Taipgi galima pirkti 2 labai geros rūšies karvės, jei pirkėjas 
to pageidaus, J arklys ir reikalingi vežimai. Visi paukščių ūkio 
įrengimai. Taipgi gyvuliams kūtės.

Priežastis pardavimo — savininkai išvyksta į Floridą.
Kaina labai prieinama, nes greit norime parduoti..
Galima laikyti iki 6,000 vištų ir turėti gražaus pelno. Viskas 

krūvoje, lengva dirbti. <
Telefonas: Stoughton 755M. ' ' (

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj 

i

Brandonville, Pa.

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 

’bus iš Brooklyno, iš Philadelphijos ir iš kitur.
Piknike taipgi bus gerų valgių ir gėrimų, būkite pik

nike, pasimatykite su svečiais, pasivaišinkite ir 'tuom 
pat kartu paremkite savo dienraštį finansiniai.

oooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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žinoma kailio viena seniausių 
lietuvių moterų šioje apylin
kėje.

United Automobile 
Workers unijos preziden
tas Walter P. Reuther 
aiškina bankinei Senato 
komisijai, kad Amerikos 
darbininkai priims algų 
kontrolę tik tokiam atsi
tikime, jeigu bus įvesta 
griežta kainų kontrolė. 
Deja, tai tik žodžiai. Sa
vo darbais Reuther remia 
visą Trumano karinę po
litiką.

s

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki- n 
tės prie manęs dieną ar > 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir' gražiai mo
derniškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

B
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 41)0



_JĮewYorto±<WWlMoi „ Juokdariui Išgaravo
Visi Juokai

Kriaučių bokalo
Metinis Piknikas

Grįžo iš Kelionės- 
Parvežė Dovanų

1,000 Moterų ir Vaikų 
Reikalavo Taikos

Sūnus Žuvo Korėjoje, Majoras Remia 
Motinai Apsuko Galvą Demokratą Kandidatą 

z

Aną dieną į Laisvę atvyko 
Kristina Gužauskaitė-Cor- 
dey, gyvenanti Jackson 
Heights, N. Y. Mrs. Cordey 
neseniai grįžo iš kelionės po 
Europą. Ji buvo net šešiose 
šalyse: Anglijoj, Francūzi- 
joj, Šveicarijoj, Vakarų Vo
kietijoj, Austrijoj ir Italijoje.

Geriausiai iš visų • kraštų 
jai patiko Italija. Tai labai 
graži šalis ir malonūs žmo
nės, sakė Mrs. Cordey. Jai te
ko būti Florencijoje, Veneci
joje, Milane ir kituose mies
tuose. r r : Į ; i

Milape JVL'si Cordey svečia
vosi pas mūsų dainininkę 
Menkeliūnaitę - Campa, ir 
pastaroji įteikė būsimajam 
Laisvės bazarui dovanų : la
bai gražų odinį retikelį, taip
gi porą vyriškų odinių piršti
nių. šias dovanas Mrs. Cor
ley ir atvežė.

Drauge ji perdavė nuo Men- 
keliūnaitės geriausių linkėji
mų visiems laisviečiams.

Tenka ištarti nuoširdi dai
nininkei padėka!

— Italijoje, — sakė vieš
nia, — mažiausiai 40 procen
tų gyventojų yra komunistai. 
Yra komunistų ten ir katalikų 
kunigų. Italijoje siautėja ne
darbas. Bet žmonės labai ma
lonūs ir gamta nepaprastai 
graži; visas kraštas gražus.

Austrijoje didelis vargas. 
Darbininkai uždirba mažai, 
darbo žmonių gyvenimas sun
kus. Francūzija jai nepatiko, 
— 'nepatiko ypatingai jos 
valdinipkai.. 1

Mrs.’ Cordey mano sekamais 
metais ir vėl pakeliauti po 
Europą.

— Apie karą žmonės ten 
mažai kalba ir visi karo neno
ri, nori taikos.

Viešnia yra gimusi Haver
hill, Mass.į bet Niujorke gyve
na jau seniai ir jai čia geriau
siai patinka.

Liberty Auditorijoje
Antradienio vakare atvyko 

pas Auditorijos gaspadorių 
Brazauską svečiai iš Montrea- 
lo: Antanas ir Ona Pranevi- 
čiai, jų sūnus Charles ir jo 
žmona Birutė. Jie apžiurėjo 
Auditorijos patalpas ir pas 
Brazauskus apsinakvojo.

Antradienio vakare Audito
rijos valgykloje lankėsi chi- 
cagiečiai Urmonai, taipgi ke
letas vietinių jaunuolių ir, su
augusiųjų. Kai kurie ir pa- 
bowlino. Bowlininku galėjo 
būti ir daugiau.

. Lietuviai bowlininkai dabar 
bowlina antradienių ir penk- 
tadienify vakarais. Rep.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Virš 1,000 New Yorko mo
terų ir vaikų trečiadienį susi
rinko į Jungtinių Tautų na
mą ir pridavė peticiją, kurio
je reikalaujama tuoj baigti 
karą Korėjoje.

Susirinkę prie Jungtinių 
Tautų namo visi kartu daina
vo taikos dainas ir paskleidė 
nemažai lapelių. Policija ban
dė sutrukdyti taikos trokš-, 
tančiųjų susirinkimą. Dvasi- ■ 
ninkė Lena Stokes pradėjo 
melstis už taiką.

Nepaisant visokių trukdy
mų, susirinkimas buvo atlai
kytas ir peticiją Jungtinių 
Tautų viršininkams buvo pri
duota.

Taikos delegaciją organiza
vo Amerikos Moterų už Taiką 
Organizacija, New Yorko 
Darbininkų Konferencija už 
Taiką, Amerikinė Taikos 
Krusada, Veteranai už Tai
ką, Queens Moterys už Taiką 
ir Laisvę, Harriet Tubman 
Susivienijimas ir Manhattan, 
Bronx ir Queens taikos^.tary- 
bos.

K. Shimkus Sveiksta

Virginia $oloman, gavusi 
pranešimą iš Korėjos, kad jos 
sūnus ten yra prapuolęs, nusi
minusi vaikščiojo Coney Is
lande. Patėmiję ją tokioje pa
dėtyje, Hazel ir George Lee 
gudriai pradėjo jos klausinė
ti. Na ir pasigavo ją Į'savo 
rankas.

Jie įkalbėjo jai, kad jos 
turtas yra užkeiktas. Kad iš
gelbėti savo sūnų iš pražūties, 
tai ji turinti jiems perduoti 
visus savo pinigus. Jie. galės 
tuos pinigus palaikyti ir tokiu 
bu d u jos sūnaus gyvastį iš
gelbės.

Ji paklausė tų apgavikų, 
perdavė jiems $7,01.1. Bet 
netrukus ji gavo iš karo de- 
partmento pranešimą, kad 
jos sūnus Korėjoje yra už
muštas. Ji bėgo pas tuos suk
čius. Jie drąsino, kad ji ne
tikėtų tuo pranešimu, nes jie 
žiną, kad jos sūnus esąs gy
vas.

Pagaliau ji susiprato, kad 
reikia į policiją kreiptis. Po
licija spėjo areštuoti Hazel ir 
George Lee. Bet kaip su sep
tyniais tūkstančiais, tai dar 
nėra žinios.

Majoras Impellitter^ pa
skelbė savo nusistatymą mies
to tarybos prezidento rinki
mų klausimu. Jis indorsavo 
demokratų kandidatą Joseph 
T. Sharkey, kuris ir dabar 
eina miesto tarybos preziden
to pareigas.

/Republikonų ir ' liberalų 
kandidatai neturi skirtinges
nės programos. Jie visi pučia 
į tą pačią karinę dūdą.

Tik Darbo Partijos kandi
datas McAvoy skelbia taikos 
ir žmonių gerovės programą.

Garsusis komedijantas Sa
muel (Zero) Mostei šiandien 
nebesijuokia, kuomet buvusi 
jo žmona Clara Sverti pa
traukė jį teisman reihalauda- 
ma $16,727.

Kuomet 1941 metais jie 
persiskyrė, jis sutiko jai at
mokėti $27,500. Tiesa, dalį 
atmokėjo, bot paliko dar ne
mokėta $16,727. Tai dabar už 
tą sumą jam nemažų nesma
gumų pasidaro. (bara sako, 
jis pas' teisėją juokų negalės 
krėsti. /

Ateinantį šeštadienį, liepos 
(.July) 28 d., įvyksta AC of A. 
Lietuvių Lokalo metinis pik
nikas Dexter Parke, Jamaica 

i Avė. ir Elderts Lane, Wood
haven, N. Y. Įžanga 50 cen
tų su taksais.

Pikniko pradžia 2 vai. po 
! pietų. Visiems jau yra žino- 
|ma, kad lietuviu kriaučių me
tiniai piknikai buna dideli, į- 
domūs ir gražūs, nes į juos at
vyksta ne vien visi kriaučiai, 
bet jų prieteliai ir pritarėjai. 
Todėl ir į šį pikniką^ prašome 
visus ii- visas skaitlingai atsi-

BOSTONAS. - Federali
nė džiurė išdavė apkaltini
mus dar prieš 24 pašto tar
nautojus. Pirmiau buvo 
įkaitinta 62 žmonė& Jie 
kaltinami apgaudineye 
valdžios. >

Rangoon, Burma. — Bur
iuos k o m u n i s t ai platina 
brošiūrą, kurioje sakoma, 
kad per pora metų kraštas 
bus išlaisvintas iš užsienio 
imperialistų priespaudos.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 

darbininkas j lumber y ardą

Reikalauja Sulaikyti 
Pelnagrobius

K. Shimkus prisiuntė seka
mą redakcijai laiškutį: .

Gerbiamoji Redakcija!

Noriu jums padėkavoti už 
tiek daug kartų rašymą Lais
vėje, kada aš sirgau. Jau da
bar randuosi namie, išbuvęs 
Kings County ligoninėje 4 sa
vaites ir Gold Memorial ligo
ninėje 3 sąvaites.

Noriu tarti padėkos žodį 
visiems, kurie mane lankė ir 
apdovanojo pinigiškai, kaip 
mano žentas ir duktė Mr. ir 
Mrs. Dikenipp, Mrs. Milchie- 
nė ir visa šarkų šeima, patsai 
šarka ir žentai, taipgi mano 
švogerka Mrs. Z. Tarnai] iš 
Detroito, mano sesers dukra 
Mrs. Pajus. Jie apdovanojo 
pinigiškai, saldainėmis ir ki
tais dalykais. Ačiū Mrs. ir 
Mr. Joe Merk už atvirutę ir 
visiems mano draugams.

Tiesa, dar sveikata nevisai 
pasitaisė, nes turiu du kartus 
į savaitę eiti pas gydytoją. 
Laisvės reikalams aukoju $5.

Kazimir Shimkus'

Susižeidė Vigunas
Pereitą v penktadienį pasly

dęs laiptais nupuolė ir pa
vojingai susižeidė'Charles Vi- 
gūnas. Sakoma, petyje sulau
žyti kaulai. Dabar jis randasį 
St. Catherine ligoninėje, Wil- 
liamsburge.

Charles Vigūnas turi res- 
taurantą su gėrimu laisniais, 
284 Scholes St., Brooklyne, 
N. Y.

KRIAUČIŲ PIKNIKAS
; Rengia Lietuvių A. C. W. 54 Skyrius

Šeštad., Liepos-July 28, 1951
« *

DEXTER PARK
74-11 Jamaica Ave., Wobdhaven, N< Y.

Pradžia 2 vai. popiet —z— Įžanga 50c

GERA ORKESTRA/(jROS ŠOKIAMS 

t 
Bus gražus pasilinksminimas.

Kviečiame visus dalyvauti.

RENGĖJAI

Transporto Darbininkai 
Priešingi Skubos Sistemai

Transportacijos Darbininkų 
Unijos prezidentas Michael 
J. Quill pareiškė reporte
riams, kad transportacijos 
darbininkai jokiu bu d u nepri
ims siūlomos skubumo siste
mos. Jie dirbs, kaip ir pirma 
dirbo. Jeigu Transportacijos 
Taryba norės paskubinti, tai 
susilauks nesmagumų.

Grįžęs iš Airijos, kur jis 
praleido savo tėvų žemėje 
atostogas, (įuill sako, kad 
transportacijos darbininkai 
kovojo už 40 valandų darbo 
savaitę ir jie tai gaus. Sutar
tis bus vykinama gyvcniipan, 
jeigu jos laikysis Transporta
cijos Taryba. Bet jeigu nesi
laikys, tai galės susilaukti to, 
kad sutartis gali but panai
kinta ir iš naujo kova pradė
ta. .

Amerikos Darbo Partija iš
leido savo atsišaukimą ir peti
cijas reikalaujant Kongreso 
ir prezidento Trumano sulai
kyti karinius pelnagrobius ir 
palengvinti biednuomenės gy
venimą. '

Partija nurodo, jog 1950 
metais korporacijos padarė 40 
bilionų dolerių pelno. Tai di
džiausi pelnai istorijoje, šiais 
metais taipgi korporacijos 
dar didesnius pelnus daro.

Tuo pačiu kartu paprastų
jų žmonių gyvenimas yra 
nuolatos sunkinamas. Taksai 
didinami ir dar planuojama 
federalius “sales taxes” 
ti. Tai butų dar didesnis 
nuomonės apsunkinimas.

Partija reikalauja:
1. Numušti produktų 

nas iki prieš - Korėjos 
laiko kainų.

2. Algų neužšaldyti.
3. Įvesti efektyvę kainų ir 

rendų kontrolę.
4. Numušti taksius tiems, 

kurie mažas algas teuždirba, 
pakelti taksus korporacijoms 
ir turtingiems žmonėms.

5. ’ Derėtis dėl taikos.

uždė- 
bied-

karo

Milionierius Dantistas Mirė 
Golfą Belošdamas

Du banditai, pasigrobę iš 
Harold Nelson vaistinės $195, 
užrakinę jį išeinamoje vietoje, 
'pabėgo.

Užrašykft Laisvę Savo Draugui-

Dr. Michtom, Forest Hills 
gyventojas, mirė belošdamas 
golfą, gavęs širdies ataką.

, Mirdamas jis paliko virs 
miliono dolerių turto. Ilgą lai
ką jis burvo dentistas, bet vė
liau, išdirbinėjo vaikams žais- 

, lūs.

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

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Tik kepėjai težino 
sekretą. Varpo pro
duktų gerumo.

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

Vedybom ir parem 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 
turų 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 
Hicksvillą, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakytf Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Filmą Žvaigžde Negali 
Pakęsti Vyro Smilgių

■ —

Denise Darcel buvo vedusi 
su realestatininku Peter Cros
by 9 mėnesiai tam- atgal. Ji 
gavo daug dovanų nuo savo 
vyrelio, net už $17,500.

Viskas butų buvę gerai, jei
gu jos vyrelis nebūtų pavy
dus. Nežiūrėjęs, kad ji filmo- 
se romansu o ja su kitais vy
rais, jis ją apmuša.

Artistė Denise Darcel, ta
čiau, vyro smūgių nepakenčia. 
Ji pareikalavo perskirti, ali- 
monijos ir advokato išlaidas 
padengti,!. O $17,500 dovanas 
ji grąžino, nes jos vistiek te
bėra neišmokėtos.

Welfare Komisiomerins 
Terorizuoja Darbininkus
Welfare kom isionierius 

McCarthy vėl privertė pasi
traukti iš darbo du darbinin
kus, kurių vienas yra United 
Public Workers Unijos virši- 
nin kas.

K o m i s i o n i e r i u s p a r e i k a ■ 
lau.įa atsakyti diskriminuojan
čius klausimus. Jeigu neatsa
kai, tai negali dirbti. Tokiu 
bildu jis išėdė 10 darbininkų, 
kaip nužiūrimų komunistų .ar 
jų sirnpatikų.

Atostogauja Kanadoje

lankyti.
Pikniko Komitetas

Protestuoja Prieš Automatą 
Valgyklose Diskriminaciją
New Yorko Negrų Darbi

ninkų Taryba pasiuntė pro
testą Horn & Hardart auto
matinių valgyklų kompanijos 
galvai Frank Hardart. Tame 
proteste nurodoma, jog auto
matinės valgyklos palaiko 
negrų diskriminaciją, nesam
do negrų į svarbesnes darbo 
vietas, taipgi unijos nepripa- 
žysta,

Areštavo Du Brolius—
' Kyšininkus

Areštavo John ir Anthony 
Engliss, kurie susekti papirki- 
nėjant Bradley Universiteto 
sportininkus. Jiems gręsia di
delė bausmė.

WASHINGTONAS.—Pre
zidentas Truman as šį šeš- 

. tadieni važiuos Detroitan 
pasakyti prakalbą to mies
to 250 metų sukakties ce
remonijose.

WASHINGTONAS.— Na
tional Mediation Board nu
tarė geležinkeliečių ginčus 
su kompanijomis atiduoti 

‘Prezidentui Trumanui dėl 
išsprendimo.

Reikalingas patyręs medžio dar
bininkas j “Lumberyardą,’' kuris 
mokėtų operuoti pjūklus ir kitas 
mašinas, kaip tai pagaminimo du
rų. langų, dratinių sielelių ir kitų 
dalykų. Geras atlyginimas. Kreip
kitės: Te). VI. 3-5400. (144-148)

HELP WANTED
Reikalingi patyrę prosytojai ir 

operatoriai (joineriai) ant geros 
linijos vyriškų rūbų. Tuojau atsi
šaukite: Markowich, 17 E. 16! h St., 
Now York City, N. Y.

(144-148)

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONltT X

Lietuvių Piliečių Politiško Kliubo 
piknikas įvyks šj sekmadic 
(July) 29 d., Lietuviu 
Lakewood ežero, Chestnut 
Pradžia 1-mą vai. dieną ir 
vėlumos. Šokiams gros Vik/oro Ki- 
dulo orkestras nuo 3 iki vakaro, 
įžanga 35c su taksais. Turėsime 
gerų užkandžių ir gėrimų. Kviečia
me visus atsilankyti. Užtikriname, 
kad visi turėsime gerą laiką. — 
Komisija. (145-146)

j, liepos
tke už

ill Rd.
ęsis iki

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA GARAŽAS

Pasirenduoja automobiliui gara
žas, arba galima ir taip naudoti vie
tą padėliui. Randasi Maspethe.

Asmeniškai kreipkitės vakarais 
po G valandai: E. Puodionė, 6508 
liuli Avė., Maspeth, N. Y. Telefonu 
galite šaukti visada:

EVergrecn 7-5550.
(145-147)

Mrs. B. A.. Zinis ir jos duk
tė rašo Laisvei iš Kanados:

Lankomės Montreal mieste, 
Kanadoje. Automobiliu va
žiuodamos atgal dar apsistosi
me ties Lako George.

Mrs. B. A. Zinis ir duktė.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Stmt 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Pade Mirštanti Sargą

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOMU į
AKINIUS I

John Murphy, 65 motų am
žiaus, rastas ' bemirštantis Ci
ty Bank Farmers Trust Co., 
kur jis dirbo kaip sargas, ša
lo jo buvo iššautas revolveris. 
Man.onia,t jis nusižudė, nes 
skundėsi pašlijusia sveikata.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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 I,AN(fc, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

r

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
* Optometrist

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

I REPUBLIC BAR & GRIII,
Savininkas | j

I IGNAS-SUTKUS
į Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

6 pusi.—Ląisve (Liberty)’Penktad., Liepos-July 27, 1951




