
Poniška propaganda.
Marksizmas “ant karpeto!” 
Kalėjimai pildosi.

Rašo A. BIMBA

Tie mūsų Massachusetts 
valstijos laisviečiai yra darbš
tūs veikėjai. Jiems dienraščio 

^Laisvės reikalai visuomet arti 
'*prie širdies.

Štai ir dabar jie nusitarė 
suruošti kitą Laisvės naudai 
pikniką. Mat, May nardo pik-
niką pusiau sulijo, todėl jis 
nedavė tiek pelno, kiek duo
davo kiti piknikai.

šis antrasis piknikas įvyks 
monteliečių parke rugsėjo 16 
d. G-eram pasiruošimui laiko 
yra gražaus. Neabejoju, jog 
šis piknikas bus gausus susi
pratusiais lietuviais iš visos 
plačios Naujosios Anglijos.

Kinijai tikrai būsią riesta. 
Iš jos baigia bėgti laukan visi 
užsieniečiai misijonieriaR Bė- 

didelėmis grupėmis. Darbo 
jiems ten nebelikę. Ten būda
mi jie nebegali -tarnauti sve
timiem/ dievams.

" Tegu bėga. Prašau mūsų 
moteris neįsižeisti, bet čia la
bai pritinka senas lietuvių po
sakis: “Boba iš ratų — ra- 
taFms lengviau.”

Tie amerikoniški misijonie- 
riai veikiausia dabar turės 
duoną užsidirbti kitais būdais. 
Gal tik vienas kitas susiras 
misijonieriaus darbą kur nors 
Afrikoje. Azijoje tautinis išsi
laisvinimo judėjimas nukreip
tas prieš imperializmą. Misi- 
jonieriai yra imperializmo 
agentai.

Smarkiai pasikeitė kryžio
kiškoje spaudoje 
dos prieš 
Jk aitriai 
Lietuvoje 
gyvenimas 
ėjęs 44ve' 
straipsni 
kritiškų straipsnių ir žinių, 
telpančių Vilniaus Tiesoje. Iš 
mažos balanos priskaldoma 
keli vežimai. Na, ten, ot, kol
ūkyje susektas netikslumas, 
iškelta klaida, sučiuptas ko
kiose nors pareigose niekšas 
ir pas,merktas.

Jau bloga, jau blogai, jau 
visas Lietuvos žemės ūkis am
žinai, ant visados sužlugęs!

Tas pats su klaidomis ir ne
tikslumais pramonėje.

propagan- 
Lietuvą pobūdis, 

įrodinėjama, kad 
visas ekonominis 
esąs pakrikęs, nu- 

velniop. Kepami ilgi 
sniai išpašomis iš savi- 

straipsnių

Jau jeigu ką toji aštri savi
kritika įrodo arba parodo, tai 
būtent tą, kad Lietuvos eko
nominiai reikalai gerai veda
mi, stiprėja, 
nuo klaidų
Bot priešingai išeina 
kryžiokiškoje spaudoje.

taisosi, valosi 
ir netikslumų.

čionai

Kpkia pamatinė šitos fa- 
šistjMs propagandos sąvoką? 
Ogi/tokia, kad, štai, Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai ne
gali ir nemoka savo reikalus 
tvarkyti. Be ponų jie negali 
apseiti. žiūrėkite, kaip tik po
nai pabėgo, viskas Lietuvoje

Viskas, žinoma pasitaisys 
tik tada, kada ponai sugryš.

jūs, Amerikos lietuviai, ne
pasitikėkite savimi. Išmeskite 
iš savo galvų tą mintį, jog 

rbo žmogus turi pakanka
mai smegenų savo reikalus 

arkyti. Ponai turi krašto 
įkalus tvarkyti.
Neabejoju, jog nemažai 

suklaidintų ir apglūšintų sme
toninės, klerikalinės ir menše- 
vikiškos spaudos skaitytoji^ 
šitokia propaganda tiki.

Koks ten J. Vilutis vienam 
‘ klerikalų laikraštyje paėmė 
• nę^an marksizmą. Marksiz- 

mas nebesąs joks mokslas.
kad jis 
mokslu, 

tiek pat

Kodėl? Ogi * todėl, 
“paremtas istorijos 
buvusiu prieš 100 ir 
senu materializmu. ”

Čia redaktorius padarė di
delę klaidą, tą kvailą straips-
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TRUMAN REIKALAUJA AUKŠČIAUSIU 
MUITŲ Iš /SOVIETŲ K J V DRAUGŲ

PERŠA PAČIĄ FRONTO LINIJĄ 
KAIP NEKARINI PALIAUBŲ RUOŽTĄ

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

AMERIKA ATMETA PALIAUBAS PALU! 38-1A PARALELI

Washington.—Prez. Tru-1 Lenkijai, Vengrijai ir Bul- 
manas įsakė griežtai pakel-1 garijai. Bet kadangi šie 

kraštai priklauso tarptau
tinei 30 šalių sutarčiai dėl 
muitų, tai padidinimą jiems 
muitiniu mokesčiu t u r ė s 
spręsti tarptautinė muitų 
konferencija Šve i c a r i j o j 
rugsėjo 17 d.

O muitus Rumunijai A- 
merika jau pereitą mėnesį 
pakėlė iki aukščiausio laips
nio.

ti muitinius mokesčius už 
| įgabenamus Amerikon dir
binius bei produktus iš 
draugiškų Sovietams sričių 

I —iš Kinijos, šiaurinės 'Ko
rėjos, rytinės Vokietijos, 
Išlaukinės Mongolijos ir Al
banijos, iš liaudiškų Viet
namu apskričių, iš Kurilų 
ir Sachalino salų ir Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.

Už įgabenamas iš tų kraš
tų prekes Amerika, ims jau 
tokius muitus, kaip 1930 
metais, tai yra, aukščiau
sius muitinius mokesčius 
visoje šios šalies istorijoje.

Kartu prez. Trumanas vi
sai uždraudė kailių įgabeni- 
mą iš Kinijos, pradedant 
nuo rugpjūčio 31 d.

Jungtinės Valstijos ruo
šiasi visai užginti prekybą 
su Čechoslovakija dėl to, 
kad jinai nuteisė amerikinį 
korespondentą Wm. Oatisą 
10 metų kalėti kaip anglų- 
amerikonų šnipą.

Prezidento Trumano įsa
kymas taipgi siūlė atšaukti 
muitinių mokesčių numuši- 
mus ir pakelti muitus iki 
1930 metų laipsnio Sovietų 
Sąjungai, Če c h oslovakijai,

Smitho Įstatymas-pavojus 
daugumai amerikiečių

Tampa. Florida. — Čio- 
n aitinis dienraštis Tampa 
Tribune rašė liepos 22 d.:

—Valdžios daromi abla- 
vai prieš komunislus, pa
gal Smitho įstatymą, grę- 
sia pavojum ir daugumai 
visų amerikiečių.

Ir keista, kaip valdinin
kai skelbia išgąstį, kad 55,- 
000 komunistų galį nuver
ti 150 milijonų amerikiečių 
valdžią.

Persekiojimai komunistų 
yra pirmasis valdžios žings
nis, o sekamas žingsnis 
galėtų būti suvarymas dau
gumos amerikiečių į kalėjį- 
mus už politines jų nuomo
nes.— '

Kanada siųs 10,000 savo 
kareivių į tarptautinę armi
ją vakarų Europoj.

tuo pačiu 
smarkiau, yra

nį įdėdamas, žmogus, į matyt, 
nepagalvojo, jog 
būdu, ir dar
su d oro j amas ir krikščionybės 
“mokslas.” Jis juk paremtas 
beveik dviejų tūkstančių metų 
“istorija.” Jei marksizmas 
taip paseno ir išsišėrė tik per 
šimtą metų, tai ko verta kri
kščionybė, sulaukusi 
metų amžiaus?

1951

Dar dvylika komunistų va
dų suimta Kalifornijoje. Pil
dosi kalėjimai politiniais kali
niais, Tai pavojus Amerikos 
demokratijai, visų žmonių tei
sėms ir laisvėms. Kas to šian
dien nepermato, tas pamiršo 
istoriją, kaip atėjo fašizmas 
Lietuvoje, Vokietijoje, Italijo
je.

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Rugp.-Aug. 3, 1951

9 lenką karininkai nuo 
seniai suokalbiavo 

prieš Lenkijos valdžią
Varšava.—Generolas Sta

nislovas Tatar teisme liu
dijo, kad jis su trimis kitais 
lenkų generolais ir penkiais 
aukštais karininkais jau 
per 7 metus šnipinėjo an- 
glams-amerikonams ir pla
navo su Amerikos pagalba 
nuversti demokratinę Len
kijos valdžią.

Visi 8 Tataro sėbrai taip
gi prisipažino kaltais.

Dabar tapo suimtas dar 
gene rolas Marijanas Spi- 
chalskis, buvęs Lenkijos ka
ro ministro , pavaduotojas. 
Jis irgi nužiūrimas kaip są
mokslo dalyvis prieš vai-

Komunistai šaukia 
apgint Teisiy Dilią

New York. — Komunis
tų Partijos centras išleido 
atsišaukimą į visus ameri
kiečius, kad kovotų už at- 
laikymą konstitucinių Tei
sių Biliaus dėl žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvės.

Atsišaukimas, pasirašy
tas Wm. Z. Fosterio ir Eli- 
zabethos Gurley Flynn, var
dan Komunistų Partijos 
komiteto, vadina “išdavi
kais” valdinius medžioto
jus komunistų ir sako:

“Stokite kovon prieš iš
davikus, kurie mojasi su
naikint Teisių Bilių ir 
Įstumt šią šalį į bereikalin
gą karą.

“J. Edgar Hoover, slap
tosios FBI policijos direk
torius, andai gyrėsi, kad 
areštuos 12,000 amerikiečių 
už jų- mintis ir nuomones. 
Nes iliau j antie j i areštai 
darbininkiškų amerikiečių 
liudija, kad jau vykdomas 
Hooverio grasinimas.”

MALAJO.TE TRŪKSTA 
ANGLAM GAZOLINO

Singapore. — Anglų val
džia Malajoje užd raudė 
naudoti gazoliną “bereika
lingiems s k r a i d y mams” 
lėktuvais. Stokuoja anglam 
gazolino todėl, kad Iranas 
perėmė į savo rankas anglų 
aliejaus pramonę tame 
krašte.

v

Mūsų šalies senatinčs komisijos nariai sveikinasi su 
kruvinuoju Franco, Madride. Ranką padavęs yra Jack 
McFall, kongresiniams santikiams sekretoriaus padė
jėjas. Už jų (iš kairės) senatorius Owen Brewster iš 
Maine, H. Alexander Smith iš New Jersey, Bourke 
'Hickenlooper iš Iowa, visi republikonai.

Anglija ir Amerika bijo 
tautinio arabų . judėjimo

Washington.— Jungtinės 
Valstijos ir Anglija bijo 
tautinių judėjimų Egipte, 
Irane ir kituose arabiškuo
se kraštuose, • kaip rašo 
Washingtono koresponden
tai. Tautiniai arabu bruz- 
dėiimai gali ištraukti tas 
šalis iš anglų - amerikonu 
įtakos, o tuomet arabiškie
ji kraštai galėtų pasvirti į 
Sovietų puse.

United Press ir Associat
ed Press žinių agentūros 
nurodo šitokius “pavojaus” 
reiškinius:

Anglų žibalo-aliejaus pra
monė perimta į Irano vals
tybės nuosavybę.

Nužudytas Jordano kara
lius, Anglijos pastumdėlis.

Arabiškoji Syrija atmetė 
Amerikos dolerine pagalbą, 
siūlomą pagal T r u m a n o 
Penktojo Punkto planą.

Lebanas, kitas arabiškas 
kraštas, pirmiau buvo suti-

Netikę šnorkeliniai
Anglijos submarinai
London. — Karinis An

glijos laivynas įsakė išimti 
senuosius “šnorkelius” iš 
submarinų ir’įdėti naujus, 
pagerintus.

“Šnorkelis” yra guminis 
vamzdis, kurio snukis plau
kioja virš vandens, taip kad 
jūreiviai pasinė rus į a m e 
submarine -galėtų gauti 
kvėpuojamojo oro iš lauko. 
Orą pumpuoja tam tikra 
prie šnorkelio pritaisyta 
mašinerija.

Bet pereitą pavasarį nu
skendo vienas šnorkelinis 
anglų submarinas ir * už
troško daugiau kaip 80 bu
vusių jame jūreivių.

Tragiškai blogai pasirodė 
tokie submarinų šnorkeliai:

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito teismas tardo 12 žmo
nių kaip tariamus “Sovietų 
agentus.” ------ . ... ■ , f

Washington. — Apsigyni
mo departmentas įsakė 
draftuot 41,000 vyrų spa
lio mėnesį į karinę tarnybą. 

kęs priimti tokia amerikine 
paramą; bet dabar Lebano 
valdžia svarsto siūlymus at
šaukti sutikimą.

Egiptas vis griežčiau rei
kalai! ia, kad anglai pasi
trauktu iš Suezo kanalo 
ruožto ir atiduodu Fantui 
va dinama ii Angliškai-Egip- 
tini Sudaną.

ko valdžia vos paiėnip nu- 
slonint natriiot^s, reikalau
jančius perimti angliškąja 
alieiaus pramone tame 
krašte i Irako valstybės

Nuolat aup’a ir smarkėja 
judėjimai dėl tautinio išsi
laisvinimo visuose arabiš
kuose kraštuose.

Anglija ir Amerika sten
giasi išlaikyti tuos kraštus 
savo globoje kaip gausin- 
giausius aliejaus šaltinius 
ir karo stovyklas prieš So
vietų Sąjungą.

18 eksploziją apardė 
Argentinos gelžkelius
Buenos Aires. — Dinami

to sprogimai 18-je vietų 
suardė keturių svarbiausių 
Argentinos geležinkelių bė
gius, susprogdino vieną til
tą, sužalojo kelis garvežius 
ir nuvertė traukinius nuo 
bėgių.

Fašistinė Perono valdžia 
už tai kaltina sustreikavu
sius traukinių mašinistus.

Sovietų žurnalas kviečia 
N. Y. Times Į diskusijas
Maskva. — Anglų kalba 

leidžiamas sovietinis žurna
las News šaukė New York 
Times dienraštį į diskusijas 
politiniais klausimais. Ža
dėjo spausdinti N. Y. Times 
nuomones, bet sako, todėl 
Times turėtų, duoti vietos 
Maskvos News nuomo
nėms.

Peking. — Fabrikinė ir 
kasykime Mandžūrijos pra
monė nuo pernai pakilo 32 
procentais aukščiau.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson užgynė sudaryti 
n e g i n k 1 u o tą paliaubinį 
ruožtą paliai 38-tą paralelę, 
buvusiąją sieną tarp tauti
ninkų Pietinės Korėjos ir 
liaudininku Šiaurinės Korė
jos.

Pasikalbėjime su kores
pondentais trečiadienį 
Ąchesonas sakė, nekariau
jamas paliaubų ruožtas tu-

12 kaliforniečių 
kaltinami ir už 
Daily Workeri

Los Angeles. — Federalė 
grand džiūrė į savo kaltini
mus prieš Williama Schnei- 
dermana ir 11 kitu kalifor
niečių įrašė kaip prasižen
gimą, kad jie ir savo straips
niais bendradarbiavo ko
munistiniam dienraščiui N. 
Y. Daily Workeriui ir Cali- 
forniios Dailv People’s 
World. Dar daugiau. Jie 
ankaltinti ir už tų laikraš
čiu platinimą.

Visi 12 patraukti teisman 
pagal Smitho įstatymą, kad 
jie suokalbiavę skelbti, jog 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie
vartą.

Amerikoną nuostoliai
Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo departmentas rųgp. 1 d. 
paskelbė, kad Korėjos fron
te iki šiol sekamai nuken- 

I tėjo 80,079 Amerikos ka
riai :

Užmušta 11,933, sužeista 
55,898 ir be žinios dingo 
12,248}

Per savaitę nuo pirm'es- 
niojo oficialaus pranešimo 
tokie amerikonų nuostoliai 
pakilo 356.

Dewey bandė nžglostyt 
persekiojimus negrų •

Singapore. — Mala j on at
silankęs Tomas Dewey, re- 
publikonas New Yorko vals
tijos gubernatorius, kalbėjo 
apie Amerikos laisvę ir pei
kė malajinius laikraščius, 
kad jie “per daug išpučia” 
baltųjų amerikonų riaušes 
ir persekiojimus prieš ne
grus. _ ■

Nė vienas Malajos laik
raštis netalpino Dewey’o 
kalbos. O amerikiniai ko
respondentai aiškina, jog 
tie laikraščiai ignoruoja 
Dewey todėl, kad»jų redak
toriai nebuvo pakviesti į 
bankietą, kurį anglai valdi
ninkai ten surengė Dew- 
ey’ui.

Manila. — Filipinų vai 
džia skelbia, kad jos žan
darai užklupo ir sušaudė 15 
partizanų.
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retų būti Įsteigtas paliai da
bartinę fronto liniją. Nes 
šioje sti p r e s n ė j e linijoje 
amerikonai galėtų geriau 
gintis, negu prie 38-tos pa
ralelės, jeigu pasinaujintų 
karas po paliaubų.

Viduriniame ir rytiniame 
frontuose amerikonai yra 
įsiveržę 20 iki 30 mylių į 
Šiaurinę Korėją, per 38-tą 
paralelę.

Vakariniame fronte šiau
riniai korėjiečiai ir kinai 
dar laikosi Pietinėje Korė
joje už kelių iki keliolikos 
mylių'į pietus nuo 38-tos 
paralelės.

UŽSTRIGO DERYBOS 
DĖL PERTAIKOS

Tokio, rugp. 2. — Šiauri
nių korėjiečių komandie- 
rius gen. Nam II pakartojo 
derybose su ameri k o n a i s 
Kaesong e reikalavimą — 
amerikonai privalo pasi
traukti 6 mylias i pietus 
nuo 38-tos paralelės; tad 
šiauriniai korėjiečiai apsi
stos už 6 mvlių nuo tos pa
ralelės, kad susidarytų ne
karinis 12 mylių pločio 
ruožtas, kol bus vedama de
rybos dėl paliaubų Įvykdy-- 
mo.

Vyriausias amerikonų 
atstovas Charles T. Joy už- 
reiškė, jog nepriims to pa
siūlymo; laikysis savo rei
kalavimo — nustatyti pa
liaubų ruožtą paliai esamą
ją karo liniją.

Derybose nepadaryta jo
kio žingsnio pirmyn. • Bet 
šiaurinių korėjiečių vadas 
Nam 11 prašė dar derėtis.

Karo veiksmai
Amerikos lėktuvai bom

bardavo ir apšaudė Šiauri
nės Korėjos miestus bei ka
rinius taikinius. Ameriki
niai karo laivai vėl žėrė 
ugnį į Wonsana ir Koson- 
gą, Šiaurinės Korėjos uos
tus.

Ant žemės įvyko tik ma
ži vietiniai amerikonų žval
gi! susidūrimai su šiauri
niais korėjiečiais bei kinais. 
Šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jis ir ki
nai savanoriai visuose fron
tuose sėkmingai atmušė 
amerikonų atakas ir nušo
vė keturis amerikinius lėk
tuvus; Amerikos karo lai
vai bombardavo gyvenamą
sias vietas pajūriuose ir 
užmušė bei sužeidė daug 
civilinių žmonių.

Anglai 'beveik baigia’ 
pasigaminti atominę 

bombą
Lopdon.—čionaitiniai val

dininkai sako, Anglija jau 
“beveik baigia pasigamin
ti” pirmąją atominę bombą.

Londono Daily Telegraph 
rašo, kad ta bomba bus iš
bandyta Australijos dyku
mose.
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DEBATAI
ANGLIJOS UŽSIENIO REIKALŲ ministras Herbert 

Morrison kadaise, viešai kalbėdamas, pasakė, jog jis no
rėtų parašyti Maskvos Pravdai straipsnį, bet jis žinąs, 
jog Pravda jo rašto nespausdins, o jei ir spausdins, tai 
tik dalis.

Pravdos redakcija atsakė: ji išspausdins ištisai visą 
Morrisono straipsnį, pridėdama prie jo savo pastabas, 
prierašą, tik lai jis rašo.

Morrisonas straipsnį paprašė,—jis ištisai tilpo Prav- 
doje šio mėnesio 1 dieną; prie jo buvo pridėtas Pravdos 
redakcijos prierašas.

Morrisono straipsnis buvo išspausdintas ir apie 20-ty- 
je Anglijos laikraščių su Pravdos pastabomis; kai ku
rie laikraščiai patį straipsnį ir pastabas sutrumpino, kai 
kurie įdėjo jį ištisai. ✓
’ Netenka nei sakyti, jog ir Tarybų Sąjungos spauda, 
kitų tarybinių respublikų organai, persispausdins iš 
Pravdos Morrisono straipsni ir Pravdos prierašą.

Morrisonas kritikuoja Tarybų Sąjungą, kad ten nesą 
spaudos laisvės, kad ten esą žmonių kalėjimuose ir vers
tinose darbo stovyklose.

Pravda, savo prieraše atsako, jog tai didelė netiesa. 
Laisvės neturi tik vagys, teroristai, prisiųsti svetimų 
valstybių šnipai ir kitokie liaudies priešai. Laisvės ne
turi tie, kurie pašovė Leniną, kurie nužudė Volodarskį, 
Urickį, Kirovą, kurie nunuodino Gorkį ir Kuibiševą, ku
rie darė viską, kad Tarybų Sąjungoje būtų grąžinta 
žmogaus žmogumi išnaudojimo “santvarka,” etc., etc.

Galimas daiktas, jog mes neužilgo gausime ištisą Mor
risono straipsnį ir Pravdos prierašą lietuvių kalboje,-r- 
gal Lietuvos Elta tai atliks. Mes tuomet ištisai išspaus
dinsime šiuos dokumentus, nes tai įdomi medžiaga, pla
čiai nušviečianti tai, kame glūdi “nesusipratimas” tarp 

, Tarybų Lietuvos ir anglo-saksiško pasaulio.
šiuo tarpu tiek pastebėsime: šie debatai—sveikinti

nas reiškinys; jie padės ne vienam žmogui suprasti ti
krąją padėtį* ir, galimas daiktas, sušvelnins santykius 
tarp Tarybų Sąjungos ir Anglijos. ■

E. HALDEMANJŪŪŪŠ”
NEDIDELIAME KANSAS VALSTIJOS Gii*ard mies-1 

te š. m. liepos 31 d., besimaudydamas savo baseine, mirė 
E. Haldeman-Julius, sulaukęs 62 metų amžiaus.

Jis rastas vandenyj negyvas ir šiuos žodžius rašant, 
eina tyrinėjimas dėl jo netikėtos imrties: ar jis mirė nuo 
širdies smūgio, ar buvo kieno nors nužudytas? Spėja
ma, jog jis mirė nuo širdies ligos, kurią turėjo per tūlą 
laiką; buvo gydytojo priežiūroje.

Retas Jungtinėse Valstijose literatūra besidomįs as
muo nėra girdėjęs šio žmogaus vardo. Haldeman-Julius 
išgarsėjo tuo, kad jis per metų eilę—per virš 30 metų,— 
spausdino populiares knygas,—“Little Blue Books,” ku- 

4 rių vieno egzemplioriaus kaina kadaise būdavo penki 
centai, bet vėliau, viskam brangstant, padidinta.

Haldeman-Julius kadaise buvo pažangus žmogus ir yra 
išleidęs mažytėse knygutėse daugybę klasikinių veikalų; 
žinoma, tarp gerų, išleido ir mažaverčių.

Kadaise Haldeman-Julius buvo Eugenijaus V. Dėbso ar
timas bičiulis—Dėbso rėmėjas; kadaise jis leido savait- 
raštį“New Appeal,” vėliau žurnalą.

Tarp kitų knygų, Haldeman-Julius išleido nemažai an- 
ti-religinės literatūros.

Sakoma, jis yra išleidęs virš dviejų tūkstančių viso
kiais pavadinimais knygelių ir jų pardavė nemažiau, 
kąip 300,000,000 egzempliorių.

^KALTINIMAI
PAGALIAU federalinė grand dziūrė, posėdžiaujanti 

Los Angeles mieste, išleido įkaltinimus 12-kai darbinin
kų judėjimo vadovų, kuriuos FBI agentai prieš tūlą lai
ką suareštavo. Jie buvo suareštuoti be įkaltinimų, be 
varantų (teisminių leidimų).

Tarp suareštuotųjų yra du redaktoriai, viena moteris, 
neseniai balsavimuose gavusi 600,000 piliečių balsų,— 
ji kandidatavo valstijos švietimo tarybos prezidento vie- 

* tai.
Kuo areštuotieji yra kaltinami?
Jie kaltinami tuo, būk darę konspiraciją Smitho įsta

tymo antrajam skyriui laužyti. O tai reiškia: jie “advo
katavo” jėga nuversti Jungtinių Valstijų vyriausybę..

Kaip žinia, visi dvylika padėti po aukštomis bėlomis/— 
11-ka po $75,000, o 12-tasis, Šneidermanas, po $100,000.

Taigi, pagaliau, valdžia jau sudarė suareštuotiesiems 
kaltinimo aktą ir jie pagail jį bus teisiami.

Vyriausias dabar dalykas yra tas: kaip suareštuotuo
sius išleisti (iki teismo) iš kalėjimo? Suareštuotųjų gy
nėjai sako: jie eisią į teismus kovoti už tai, kad bėlos 

I būtų sumažintos.
Esant kalėjime, sunku žmogui pasiruošti teismui. Bet, 

matyt, vyriausybė ir deda pastangas, kad jie negalėtų 
pasiruošti save apsiginti.

Reikalinga jiems žmonių talka.
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Kas Ką Rašo ir Sako
KOMEDIJOS

Uruguajiečių Darbe skai
tome:

Mūsų socialistai, smętoni- 
ninkai ir kunigai, birželio 9 
d. minėjo Dr. K. Griniaus me
tines mirties sukaktuves. Ar 
jūs girdėjote? Minėjo Gri
nių tie, kurie, naktį jį nuvertė, 
sušaudė Lietuvos darbininkų 
vadus, sumindė šalies konsti
tuciją ii1 nevykusį Smetoną pa
sistatę “tautos vadu“ įvedė 
Lietuvoje hitlerinį režimą. 
Vargiai velionis Grinius tikė
josi tokio išjuokimo!

Tačiau, rašo laikraštis, 
Montevidejaus lietuviai pa
žino vilką avies kailvj ir j 
jų suruoštą spektaklį nėjo: 
tebuvo viso 30 asmenų ir 
septyni kalbėtojai!

Darbas daro tokią išva
dą :

Tai nežmoniškai piktas 
juodojo kagalo bankrotas, tai 
dar kartą įrodymas, kad de
moralizuojančios jėgos liku
čiai yra vieni ir niekas jų ne
nori žinoti.

Krasinskas ir Lazdauskas 
galės dabar rašyti apie “pasi
sekimus“, pet tai jau nieko 
nebepadės. Jie baigti ir nei 
Vikonis, Graužimui bučiuo
jantis ranką, jų nebeišgelbės. 
Urugvajaus lietuvių kolonija 
nesiduoda suvedžiojama ir ta
riami trys socialistai nebeat- 
gaivins smetoniz.mo laikų mū
sų tarpe.

VARO SAVO IR TIEK
Marijonų Draugas rašo:
Lietuvių kolonijų veikėjų 

tarpe šiomis dienomis yra’ pa
skleistas ALRKF centro ko
munikatas, kuriame iškelia
mos kelios svarbios aktuali
jos. Pirmoj eilėj veikėjai yra 
prašomi susirūpint karaliaus 
Mindaugo krikšto 700 metų 
sukakties tinkamu minejitnu. 
Kadangi šiam tikslui nustato
mas laikas tarp š. m. rugsėjo 
pradžios ir gruodžio pabai
gos, todėl kolonijų vadams 
yra primenama, kad jau lai
kas suorganizuoti specialius 
komitetus, sutraukiant į juos 
visų draugijų atstovus ir vei
kėjus.

Berods, ir be mūsų primi
nimo yra aišku, kad šis reika
las yra pirmaeilės svarbos. 
Lietuviai veikėjai savo tauti
nės pareigos neatliktų, jei 
nepasirūpintų surengti savo 
apylinkėj . Mindaugo krikšto 
sukakties minėjimą.

Mes jau esame nurodę, 
jog Mindaugo krikštas bu
vo falšyvas. Jis krikštijosi 
verčiamas vokiškųjų kry
žiokų; jis krikštinosi ne 
tam, kad būtų tikėjęs tuo 
krikštu, o tam, kad kryžio
kus “apgauti.” Bet Min
daugas, apsikrikštydamas, 
apgavo pats save.

Neužilgo Mindaugas atsi- 
krikštino, išsiž adė damas 
krikščionybės, ir vėl grįžo į 
pagonišką tikybą.

Aišku, mes nesikišame. į 
marijonų ir pranciškonų 
zokonų reikalus: jie gali 
Mindaugo krikštą minėti, 
bet mums nepatinka, kad 
jie, draugo lūpomis, skel
bia, būk “lietuviai veikėjai 
savo tautinės pareigos neat
liktų,” jei neminėtų ano fal- 
šyvo Mindaugo žygio.

Lietuvių tautai Mindau
go krikštas buvo pragaiš
tingas, todėl tie minėjimai, 
kuriuos rengia klerikalai, 
neturėtų būti siejami su 
mūsų tauta.

NORI MONARCHIJOS
Klerikalų Drauge Vyt. 

Alantas polemizuoja su tū
lu “Keturaidžiu” dėl “busi
mosios” santvarkos Lietu
voje (kai Lietuva, pasak fa
šistų, būsianti “išlaisvin
ta”). Pasiskaitykite:

Tačiau, jei čia man tektų 
pašnekėti apie savo politinius 
įsitikinimus, tai turėčiau pasa
kyti, kad ponas Ket,uraidis 
smarkiai prašovė pro šykšne- 
lę, norėdamas mane padaryti 
“vadizmo“ šalininku. Aš nesu 
joks “vadizmo” skelbėjas, 
joks krikščionis demokratas, 
liaudininkas ar tautininkas, o 
pirmų pirmiausia aš esu di
džiosios lietuviškos partijos iš
tikimas narys. O jei mane kas 
paklaustų, kokia santvarka 
Lietuvai labiausiai tiktų,’ aš 
nesvyruodamas' atsakyčiau: 
monarchija! (žinoma, jei šia
me laisvės krašte dar galima 
be demokratijos pasirinkti ku
rią kitą politinę pažiūrą). Už 
visas kitas santvarkas monai- 
chija yra giliausiai įleidusi 
šaknis Lietuvoje.

Vyt, Alantas, kaip žinia, 
yra karštas smetonininkas, 
o be to, ėdęs iš smetoniškų 
ėdžių abraką': jis kadaise 
buvo Lietuvos Aido redak
torius.

Kol Smetona buvo gyvas, 
be abejojimo, daugelis tau
tininkų, įskaitant ir Alantą, 
tikėjosi, jog Smetona bus 
amžinas “prezidentas” ir, 
gal būt, net ir karaliukas. 
Bet smetonizmas negarbin
gai susmuko; lietuvių tau
ta nubloškė jį šalin su visa 
jo šaika. '

Dabar tokie Alantai pa
siliko siratomis. Jie nori 
monarchijos, turėti lietu
višką karalių. Tik pagal
vokite :

Lietuva anais laikais buvo 
tas šaltinis, iš kurio visi kai
mynai gausingai sėmėsi sau 
monarch uis ir dinastijas. Ar 
ne Lietuvos monarchai daužė 
buožėmis į Maskvos sienas ir 
maudė savo žirgus Juodojoje 
jūroje? Tai tikrai vienintelis 
lietuviškas režimas.*

Šitokius sapnus sapnuoja 
smetoniško opiumo prisigė-i 
ręš Alantas. Ar jūs mano
te, jis nesusiras sau tarp 
lietuvių šalininkų? Ar jūs 
manote, jis nesusiras sau 
šalininkų ir tarp lietuviškų 
menševikų ?!

Laiškas Redakcijai
Londonas, Anglia
1951 m. rugp. 20 d.-

Mieli Laisviečiai!
Prieš keletą dienų gavau 

iš jūsų 3 egzempliorius 
“Prošvaisčių”; pirmiau ga
vau 6. Kadangi buvau už
sisakęs astuonias, tai už 
vieną knygą esu jums sko
lingas. Bandysiu už ją pri
siųsti pinigus, — jei galė
siu, prisiųsiu per J. T., nes 
iš čia valdžia pinigų užsie
nin siusti neleidžia.

T. man rašė, kad jūs ren
giatės pažymėti keturiasde
šimtį metų Laisvės gyvavi
mo. Man toji žinutė pada- 
rį malonų įspūdį ir. nubloš
kė mano mintis į Laisvės 
pirmųjų žiedų pasirodymo 
laikotarpį. Tuomet Lietu
vių socialistų, sąjungos 15- 
ta kuopa Didžiojoj Britani
joj (Staneyburn’e, Škotijoj) 
įsirašė Laisvę,

Beskaitydamas Liaudies 
Balsą, dažnai užtinku pa
reikštų minčių, paimtų iš 
Laisvės. Ištraukose matau 
taip skaisčią, švarią darbo 
žmonių reikalų supratimo 
ir aiškinimo šviesą, kurioje 
matau pačią Laisvę. Skais
ti Laisvės praeitis garan
tuoja jai skaisčią ateitį, 
nežiūrint, kad ji gyvena di
džiausių išdavysčių, pagun
dų, parsidavimų, pirmesnių- 
jų įsitikinimų išsižadėjimų 
(Naujienos, Keleivis) laiko
tarpį.

Prašau priimti mano ge
riausius linkėjimus Laisvei,

Skerdyklos darbininkai bando išgelbėti jautieną iš 
potvinio Kansas City, Missouri. Visos skerdyklos toje 
srityje užsidarė, išmesdamos tūkstančius darbininku iš 
darbo.

BRAZILIJOS ŽMONIŲ
JUDĖJIMAS UŽ TAIKA

PARAŠAI PO PASAULI- sulaikytas ir įkalintas Le- 
NIO TAIKOS KOMITETO onas Jodaitis. Jau seniai
ATSIŠAUKIMU

Brazilijoje plačiai veda
mas darbas už parašų su
rinkimą po istoriniu Berly
no atsišaukimu, kad sulai
kius karo provoka t o r i u s 
nuo naujų žudynių. Ne
žiūrint, kad šalies policija 
ir karo provokatorių ko
mercinė spauda varo šlykš
čią propagandą prieš pasi
rašymą po šiuo atsišauki
mu, taiką mylinčių eilės 
kas kartą vis didėja. Vie
tos demokratinėje spaudo
je randame vis naujus įžy
mių asmenų parašus. Ne- 
kurie jų prideda ir savo 
nuomones.

Štai, S. Paulo miesto są^ 
vivaldybinio seimelio atsto
vas Josė Cyrilo, padėdamas 
savo parašą po atsišauki
mu, pridūrė: “Mūsų karta 
jau yra išsekusi nuo pat 
gimimo dėl šios amžinos 
karinės ’ situacijos. Jokiu 
būdu nebegalima tęsti to
liau tokią padėtį, kurioje 
karo magnatai griebiasi vi
sokių žiauriausių priemo
nių, kad susidarius kuo di
desnius pelnus.” Baigda
mas dar pridėjo: “Todėl, 
šalin karinė pramonė! Jos 
mirtis reikš šviesią ateitį 
mūsų vaikams, kurioje ne
turės kentėti taip, kaip mes 
kad kenčiame.”

Pasirašė po atsišaukimu 
ir S. Paulo miesto seimelio 
pirmininkas; pasirašo pa
vieniai ir kolektyviai. Dau-’ 
guma balsų buvo priimtas 
ir pasirašytas atsišaukimas 
Rio de Žaneiro miesto sei
melio atstovų, Porto Alegre 
ir kitų didesnių Brazilijos 
miestų. Sanpauliečiams ge
rai žinomas radijo artistas 
“Nho Totico,” pasirašyda
mas po atsišaukimu, pa
reiškė: “Esu už taiką, ne
žiūrint, kad ir netikiu tiems 
tautų atstovams, kurie sa
kosi esą jos pasekėjais.” Ir 
taip diena po dienos auga 
taiką mylinčių eilės, nežiū
rint visų reakcionierių at
kalbinėjimų ir grasinimų.
ŽIAURIAI KANKINA- . 
MAS, PRARADO PROTĄ 
LEONAS JODAITIS

Veikloje už taiką, Gegu
žės Pirmosios rytą, buvo
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nors jie yra žmogaus, kuris 
įnešė į jos lobyną tik ma
žytį indėčką.

Rengiuosi rašyti Laisvei 
iš Anglijos darbo > žmonių 
gyvenimo žinių.

Draugiškai,
P. S—vičius

žinoma, kad už dalyvavimą 
taikos judėjime, pakliuvęs 
asmuo į policijos nagus, 
smarkiai nukenčia. Šiomis 
dienomis sužinojome, kad 
Leonas Podaitis, žiauriau
siai S. Paulo politinės po
licijos kankinamas, neteko 
proto. ' Nežiūrint to, vie
tinis teisėjas Felizardo Ca- 
lil reikalauja Leoną nubaus
ti kalėjimu.

RAŠYTOJO JORGE 
AMADO KNYGA

Dėl šalyje siaučiančios 
reakcijos šis gabus Bra
zilijos liaudies rašytojas 
prieš kiek laiko turėjo ieš- 
-koti prieglaudos užsienyje, 
kad gyvu žodžiu parodžius 
laisvajam pasauliui apie 
dabartinę sunkią ir vis blo
gėjančią padėtį Brazilijoje. 
Šiomis • dienomis J.orge. A- 
mado nuvyko į Tarybų Są- 
jngą ir kalbėdamas per 
Maskvos radiją apie savo 
planą literatūros srityje 
(jis rengiasi rašyti knygą 
apie Tarybų Sąjungą; TS-. 
RS rašytojų kviečiamas ap
lankys Sąjungos respubli
kas) pasakė: “Kiekvienas 
tiesos žodis apie Tarybų 
Sąjungą, tai spraga melų 
uždangoje, amerikonų ir 
kitų karo kurstytojų paga
mintoje.”

S. PAULO DEMOKRATI
NĖS SPAUDOS 
KARALIENĖ

Prieš kiek laiko S. Paulo 
demokratinės spaudos pra
vestas konkursas /del išrin
kimo “Demokratinės spau
dos karalienės,” gegužės 19 
d. baigėsi su sekančiais re
zultatais: pilamą vietą (ka
ralienės) laimėjo Sonia So- 
koliuk, su 268,118 balsų; an
trą vietą — Joana Sofija 
(lietuvių tėvų dukrelė), su 
267,277 balsais, palikdama 
pirmoji karalaitė. Karalie
nės ir karalaičių vainikavi
mo iškilmės įvyko gegužės 
26 d. tuo tikslu suruošta
me baliuje. Tuo pačiu lai
ku laimėtojoms buvo įteik
tos paskirtos <lovanos ir ati
tinkamas pagerbimas nuo 
konkurso ruošėjų ir nuo 
susirinkusios publikos. 
Tenka pažymėti, kad kon
kurse dalyvavusių kandida
čių artimieji bei plačioji vi
suomenė, buvo labai susi
domėjusi šiuo konkursu, 
tuo paremdami demokrati
nę spaudą.

PAGERBTI TUPAN 
KARŽYGIAI

Ryšium su Gegužės Pir
mąja, S. Paulo demolwtir. 
nis dienraštis “Hoje,’w/a- 
šydamas apie tos dijkbį 
reikšmę, nepraleido nepa
minėjęs ir Tupan karžygių, 
kritusių nuo S. Paulo fa
šistinių budelių kulkų. 
Laikraštis tarp kita ko sa
kė: “Prabėgant dar vienai 
Gegužės Pirmajai, sveikina
me proletarų karžygius, 
kritusius kovoje už laisvę 
ir geresnes gyvenimo sąly- t 
gas, bėgyje paskutinių me
tų: Pedro Godoy, Santos 
uosto darbininką; Alfonsą 
Marmą, S. Paulo metalurgi- 
ką, ir Miguel Rossi, vals
tieti iš Garsa, nukankintus 
prie Tupan, valstiečio ba
kūžėje, rugsėjo 25 d., 1949 
m., besvarstant valstiečių 
reikalus ir jų kovą už tai
ką ir išsivadavimą iš pa- 
pavergėjų jungo.”

UŽDARYTOS 
ORGANIZACIJOS

Neseniai buvo pranešta 
spaudoje, kad Minas Gęyąis^ 
estade policijos viršininkui' 
įsakius, tapo uždarytos se
kančios demokratinės ^orga
nizacijos: “Festivals’ da 
Juventude” .(Jaunimo šven-
tės), “Centro de Estudos e 
Defesa do Petrolėo e Eco- 
nomia Popular” (Populiari
nęs ekonomijos ir naftos 
mokslų bei gynimo cen
tras), “Ligas Anti-fascis- 
tas” (Antifašistinės lygos), 
“Movimento National pelą 
interdicao das armas atomi- 
cas” (Nacionalinis judėji
mas už sulaikymą atominių 
ginklų), “Federacao das 
Mulheres do Brasil” (Bra
zilijos moterų federacija), 
“Liga Brasileira de Defesa 
das Libertades Democrati- 
cas” (Brazilijos demokrati
nių laisvių lyga), Movi
mento pelą Paz, contra as 
armas atomicas” (Judėji
mas už Taiką, prieš atomi
nius ginklus), “Liga Juve- 
nil de Esportes” (Jaunimo 
sporto lyga), “Apelo de 
Estocolmo” (Stokholmo at
sišaukimas), “Apelo de Ber
lin” (Berlyno atsišauki- 

' ma.s) ir “Liga de Defesa 
da Hilea Amazonica” (A- 
mazonės srities gynimo ly
ga).

Kaip žinome, kylant rea- 
akcijai, pažangieji ir la
biau tęvynę mylintieji bra- 
ziliečiai buvo susibūrę į ke
letą organizacijų, kovojan
čių su vietos ir užsienio iš
naudotojais. Bet, ką tik 
grįžus Brazilijos užsienio 
reikalų ministrui iš Va
šingtono, kur įvyko konfe
rencija, Brazilijoje demo
kratinis judėjimas uždaro
mas. M

Reakcijai gali pavyti 
susilpninti kovą prieš prie
spaudą, bet ji užgniaužti 
ti negalės. Brazilijos liau
dis ras būdų, kaip vesti ko
vą už šviesesnį rytojų, už 
išsivadavimą iš užsienio ka
pitalistų jungo.

(Iš Darbo)

Iš Lietuvos
TSRS ir Europos čempionai 

Vilniuje
VILNIUS, geg. 20 d. — Į 

Tarybų Lietuvos sostinę atvy
ko gausus būrys įžymiausių 
TŠRS atletų — tik ką pasi
baigusio Kaune visasąjunginio 
sunkumų kilnojimo čempio
nato dalyviai. Svečių tarpe — 
Tarybų Sąjungos ir Europos 
čempionai, TSRS nusipelnę 
sporto meistrai SvetilkiJ, Pi^- 
kariovas, buvę šalies čemprou 
nai Lopatinas, žgtnti ir Mti. 
Šiandien Vilniuje, “Dinamo” 
stadione, įvyks įžymiųjų at
letų pasirodymai.
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Kiekviena diena kaipo 
gyvenimas savaime

BBiewMeSw mirtys virtuvėse

Tuščiai nesirūpinti apie 
rytoju patardavo d r. Wil- 
liam Osler, mylimasis Johns 
Hopkins Universiteto me
dicinos profesorius. Jis pri
pažino, kad reikia turėti 
bendra tikslą ateičiai, bet 
pabrėždavo sv a r b i a u s i a 
rcfikalą kiekvienam atlikti 
savo darbą šiandien ir per
daug nesirūpinti apie ryto
jų. . •• •

Kalbėdamas Yale Univer
siteto studentams 191.3 me
tasi dr. Osler pradėjo eilė
mis Indijos poeto, raginan
čiomis laikyti kiekvieną 
dieną kaip gyvenimą savai
me: *

—Klausykite, ką jums 
aušra pataria!

Žiūrėkite į šią dieną!
Tai yra gyvenimas, pat

sai gyvenimo gyveni
mas.

Trumpoje jos eigoje yra 
jūsų gyvenimo įvairu
mai ir tikrenybės:

Augimo laimė, 
Veikimo garbė, 
Grožės spindėiimas.
Nes vakarykščia diena— 

tai jau sapnas, 
o rytojus tik įsivaizda
vimas.

Bet gerai gyvenama ši 
diena daro kiekvieną 
vakarykščią dieną 
laimingu sapnu ir kiek
vieną rytojų vilties 
raginiu.

Gerai todėl įsižiūrėk į šią 
dieną!

Šidjfrp jus sveikina auš
ra !—

Gyventi šiai dienai ir jo
sios darbui. Padalinti gy
venimą taip, kad kiekviena 
diena būtų “uždaras kom- 
partmentas,” nesida i r a n t 
bergždžiai į praeitį bei at
eiti.

Tokį gyvenimą Osleris 
prilygino naujoviniam lai
vui, kuris padalintas į ke
lis iki keliolika aklinai už
daromų skyrių. Jeigu per 
nelaime bus prakiurintas 
laivo dugnas ar šonas, tai 
vandens pribėgs tik į vieną 
bei kitą skyrių. Bet kuo
met kiti skyriai aklinai už
dari, tai jie atlaikys laivą 
nuo paskendimo. •

Kiekvienai dienai užten
ka savo darbo ir rūpesčių. 
O jei pridėti susikrimtimus 
apiej^raeities klaidas ir ne- 
paąisekimus, iš vienos pu
sės, ir graužiančius .rūpes
čius apie ateitį, iš kitos, tai 
nuo tokios naštos “turės su
svyruoti net stipria u s i a s 
žmogus.”

. Tušti gailesčiai dėl praei
ties ir nervingi rūpesčiai 
apie rytojų eikvoja žmogaus 
energiją ir tramdo jo darbą 
šiandien, sako dr. Osler. 
Tačiau galima sutvarkyti 
proto mašineriją taip, kad 
susikuoptų šiandieniniam 
darbui ir gyvenimui. Jeigu 
pastangos bus kreipiamos 
tiktai į šios dienos parei
gas per tam tikrą laiko
tarpį, iš to susidarys nau
dingiausias gyvenimui pa
protys; tuomet žmogus įgys 
ramybę, kurios pirmiau ne
turėjo. -■<-

URįlliam James, garsiau
sias \Amerikos psichologas, 
pastebėjo, kad per daug 
amerikinių studentų gauna 
nervų suirimą ir proto iš

krikimą. Tai todėl, kad jie 
“pasinėrę kvailuose skubė
jimo jausmuose, visuomet 
jaučiasi neturį laiko; per 
daug rūpinasi apie ateitį ir 
pasisekimą; tad jiems sto- 
kuoja ramybės ir lengvos 
nuotaikos, kuri reikalinga 
sėkmingam protiniam dar
bui. O Europos studentas, 
atlikdamas tiek pat darbo, 
devyniuose atsitikimuose iš 
dešimties jaučiasi laisvai ir 
lengvai.*

Dr. Osler tęsia:
—Aristotelis (didysis se

novės graikų filosofas - 
mokslininkas) sako: Sėk
mingas studentas nesikarš- 
čiuoja. Jo judesiai lėti, jis 
ramus, ir jo kalba neskubi. 
Jis nesirūpina ■' menknie
kiais, dėl kurių kiti žmo
nės be reikalo rėkauja ir 
skerečiojasi.

Naudokite kiekviena die
ną ir kiekvieną jos valandą 
kaip aklinai uždarą kom- 
partmentą; sukaupkite sa
vo mintis tiktai į darbą, 
kuri turite atlikti tą die- 

'na bei valandą. O pasise
kimas jums savaime bus už
tikrintas.—

Senovinė patarlė sako, 
“Jaunimas neturi kada 
džiaugtis gyvenimu todėl, 
kad visuomet skubi.” O 
amerikiečiu posakis skelbia 
tiesa visokio amžiaus žmo
nėmis, jog žmogų naikina 
ne pats protinis darbas, bet 
“skubėiimas ir susirūpini
mas (hurry and worry).”
Trys protinio darbo priešai

Kartu dr. Osleris perspė
jo studentus nuo trijų pa
pročiu, kurie ypač kenkia 
protinei veiklai. Tie papro
čiai yra smarkus rūkymas, 
girtuokliavimas ir lytinis 
ištvirkimas. Sako:

Atsikelia jaunuolis, gerai 
pasilsėjęs. Galvoj lengva, 
blaivu ir yra noras veikti, 
daug darbo atlikti. Bet kai 
tik ima traukti vieną ciga- 
retą po kitam, apsidumia 
smegenys, nupuola pasiry
žimas ir atsiranda nepaisy
mas, “na, ir šią dieną kaip 
nors prastumia.”

Paleistuvavimas, lytinis 
išgverimas yra kitas proti
nių pastangų priešas. Taip 
eikvojant gamtinę jėgą, pa
sireiškia būdo ištižimas, ir 
žlunga energija protiniam 
darbui. Nors studentas bū
tų gabus, bet jeigu jis ly
tiniai nesusitvarko, tai dau
gumoje atsitikimų tik vos-' 
nevos • peršliaužia iš klasės 
į klasę arba ir visai aplei
džia mokslą. O kuris lyti
niai susitvarko ir susilaiko, 
jau vien todėl atsigauna jo 
noras mokytis.

Girtuoklystė taip pat yra 
aršus protinio darbo ne
prietelius. Vienas pasigėri
mas pakerta gabumus ir 
pastangas bent kelioms die
noms.

Lytinio palaidumo ir gir
tuoklystės “atraugos,” be 
to, yra sunkiai numalšina
mi susikirtimai. Jie savo 
ruožtu irgi kenkia tiksliam 
darbui ir šiandieninių par
eigų atlikimui.

Tie dr. Oslerio nurodymai 
ir įspėjimai tinka ne tik 
jaunuoliams stude n t a m s, 
bet ir suaugusiems vy
rams ir moterims. N. M.

skilusiais stiklais ir indų 
šukėmis. Ypač atidarinė- 
jant maisto skardines (ke- 
nus), dažnai susižeidžiama 
rankos, šios žaizdos', ben
drai pasakius, nėra pavo
jingos. Tačiau, viena mo- 

; toris’ neseniai, belaikydama 
duoną, persipjovė 'rankos 
kraujagyslę - arteriją, ir 
taip smarkiai p a. p 1 ū d o 
kraujas, kad žmona mirė.

Elektra
Gyvennamiuose naudoja

ma elektros srovė papras
tai yra tik 110 voltų smar
kumo. Daugeliui todėl at
rodo, kad “galima krapšty
tis” apie tokią “žemą” elek
tros srovę. Bet jie apsirin
ka. Ši srovė lengvai gali 
nužudyti žmogų.

Klysta ir tie, kurie įsi
vaizduoja, kad bile kokio
mis rankomis esą saugu 
įjungti bei ištraukti elek
tros laidą. Bet jeigu šla
piomis rankomis žmogus 
bandys atsukti ar užsukti 
elektrą, tai gali tapti mir- 
laimė taip pat galį įvykti, 
jeigu šlapia ranka mėginsi 
įjungt ar išjungt elektros 
vielą, laikydamas už jung
tuko rankenukės. Dauge
lis gavo amžinąją iš to pa
moką, kurios jie niekuomet 
neatsimins — jie po žeme.

Jaunučiai vaikai bet ką 
ima burnom Kai kurie įsi
dėjo burnon ir įjungtos 
e 1 e k t r i nes vielos galūnę. 
Juos elektra tuojau užmu
šė. • ; ■• ■...•

Kai suskamba telefonas 
arba durų varpelis, tai mo
terys na p r a s tai palieka 
elektrinė prosą, neužsukant 
elektros, ir bėga prie durų 
ar telefono. Iš taip palieka
mų prosų yra kilę jau daug 
gaisrų.

Kiti virtuvės Įrankiai
“Malant” mėsą elektriniu 

prietaisu, dažnai ta mašinė
lė nuima moteriai ir pirš
tų galus.

Garinio spaudimo indai 
(pressure cookers) greitai 
gamina valgį ir taupo vita
minus. Bet, perdaug įkai
tinus, toks indas gali eks- 
plodųpti. O jeigu jis ne
atsargiai atidaromas, tai 
garas skaudžiai nušutina 
rankas.

Daugelis amerikiečių tu
ri virtuvėse šėputes vais
tams (medicine cabinets) ii* 
kartais padaro klaidą, pa
vartojant nuodų bonkutę 
vieton gyduolės. P a v y z- 
džiui, švelni borinė (boric) 
rūgštis yra lašinama į akis. 
Bet pasitaiko, jog žmogus, 
susnūdęs ar skubėdamas, 
ima 'ir įsivarvina akin 
smarkios, nuodingos sieri- 
nės ar nitrinės rūgšties ir 
pagadina akį.

Druska ir DDT milteliai 
dažnai pardavinėjama pa
našiose apskritose dėžutė
se. Ir ;jau ne kartą šeimi
ninkės, - virdamos v a 1 gj, 
ypač prietamsyje, “užšūdė” 
viralą DDT nuodais, kurie 
Vartojami blakėms ir tara-. 
konams (bambatier i a m s) 
naikinti. 

* I

Nelaimingi atsitikimai 
kūdikiams

Pernai žuvo bent keli ma
ži kūdikiai, kuomet moti
nos įdėjo užžiebtą elektrinę 
lemputę vandeniui pašildy
ti, kur vaikučiai buvo mau

Virtuvė yra įnirtingiau
sias kambarys bute, sako 
dr. Louis I. Dublin. Jis, Me
tropolitan Gyvybė.s Ap- 
draudos Kompanijos vice
prezidentas ir mirimų ,ap- 
skaičiuotojas, rašo žurnale 
Every woman’s Magazine:

—Apie 4,000 amerikiečių 
kasmet' miršta nuo susižei- 
dimų virtuvėje. ; Šimtai ki
etų miršta nuo geso; gaisrų 
ir kitų kylančių iš Virtuvės 
pavojų.

Nudegimai ir nusiplikini- 
mai virtuvėje per metus nu
marina apie 1,500 asmenų 
ir šimtą kartų daugiau su
žeidžia laikinai arba visam 
amžiui.

Kai kurie virtuvėje ne
tyčiomis nusinuodija, kiti 
gesais užtrokšta arba tam
pa elektros užmušti. Be to, 
žmonės virtuvėje užsimuša 
bei susižeidžia, slysdami, 
griūdami ar susip j austyda
mi.

Indu rankenos
Šeimininkės paprastai pa

lieka keptuvų (skauradų) 
bei puodų rankenas atsiki
šusias laukan nuo pečiaus. 
Dažnai moterų drabužiai 
užkliūva už rankenų arba 
vaikutis paima už rankenos 
ir išverčia sau ant galvos 
indą su verdančių vandeniu 
ar karštais taukais. Užtiš- 
kus taukams ant ugnies, 
gali užsikarti ir gaisras. 
Keptuvų ir puodų .ranke
nos todėl turėtų būti , vi
suomet nukreiptos link sie
nos bei pečiaus užpakalio.

Drabužių valymas
Šimtai moterų kasmet 

praranda gyvybę, arba be
valydamas drabužius gazo
linu, nafta, benzinu ar ki
tu užsiliepsno jaučiu skys
čiu.

Tie skysčiai sparčiai ga
ruoja, o jų garai gali užsi-1 
degti nuo mažytės pastovios 
pečiuje ugnelės (pilot 
light), kuri užžiebia gesą 
valgiams gaminti bei van
deniui kaitinti.

Gazolino ir kitų valomųjų 
skysčių garai taipgi eksplo- 
duojančiai užsidega nuo 
paprastai rūkomo cigarete, 
net ir nuo bet kokios to
limesnės kibirkšties.

Neseniai viena moteris ir 
jos duktė žuvo per tokią 
nelaimę. Motina valė sau 
jekutę, naudojant naftą. 
Duktė - kūdikis tuo tarpu 
kišo elektros jungtuką į 
prosą. Žybtelėjo kibirkštis, 
kuri ir padegė pritvinko-, 
sius virtuvėje naftos garus.

Griuvimai
Griūdami virtuvėse, kas

met užsimuša pusantro 
tūkstančio a m e r i k i e č ių, 
daugiausia moterų. Jos ir 
jie dažniausiai griūva, pa- 
slysdami ant palietų taukų 
bei muiluoto vandens ant 
grindų. Daug elis taipgi 
persiskelia ,galvas, paslys- 
tant ant blizgančiai vaksuo- 
tų grindų ar ant slankiojan
čių karpetų (kilimų).

Daugelis bet kaip padeda 
dėžę ant kėdės arba pasi
daro kitokį klibant palaipą 
ir bando pasiekti aukštuti
nes lentynas bei elektrines 
lempas palubėje. Neretai 
todėl nugriūva, sunkiai su- 
sižeisdami ar užsimušdami.

Kai kurie susipjausto ran
kas virtuviniais peiliais, su

domi. Juos elektra užmu
šė.

Daug nelaimių ištinka kū
dikius, kada jie paliekami 
vieni bent kelioms minu
tėms. Kūdikiai nori viską 
išbandyti — ragauja vais
tus ir nuodus iš bon kūčių, 

, brėžia degtukus, atsukinėja 
pečiaus geso kranus, Visur 
laipioja.

Štąi motina paguldė kū
dikį ir išėjo į kitą kambarį 
trūsti. Kūdikis išlipo iš lo
velės, nuėjo į virtuvę, atsu
ko gesą ir užtroško.

Kai kurie patarimai
Saugiam drabužių valy- 

mui namie naudoti neeks- 
ploduojančius skysčius, o 
jeigu vartojama nafta ar 
kitas eksploduojautis skys
tis, tai plačiai atsidaryti 
langus.

Laikyti nuodingas me
džiagas neprieinamose kū
dikiams vietose.

Niekuomet nečiu p i n ė t i 
elektros įjungimų, ypač 
šlapiomis rankomis. Virtu
vėse dažnai būna drėgnas, 
prigaravęs oras, kuris ap
drėkina lempas bei. kitus 
elektrinius įrengimus. Tuo
met elektra gali trenkt, jei
gu ir sausa ranka palytėsi 
metalinę dalį lempos ar ki
to įrengimo.

Nečitipinėti p-r a i r u s i ų 
elektrinių laidų; naudoti 
tiktai sveikus laidus/

J. C. K.
___________________

Padidėjęs pavojus 
vidurių paleidimo
Šis karas Korėjoje dar 

gali atnešti naują- Ameri
kai nelaimę, būtent, vidurių 
paleidimo pavietrę. Taip 
tvirtina Dr. Felsen ir kiti 
mokyti sveikatos žinovai. 
Ta liga esanti plačiai išsi
šakojusi Tolimuosiuose Ry
tuose, nuo jos baisiai ken
čiu Amerikos kareiviai. O 
kas blogiausia, girdi, kad 
jie, sugriždami iš Korėjos 
ir Japonijos, gali tą ligą 
parvežti namo ir paskleisti 
čia tarpe milijonų.

Surasta, kad dizenterija, 
arba vidurių paleidimo li
ga, atsiranda dėl tam tikrų 
bakterijų veiklos. Esą net 
devyniolika įvairių kirmė
laičių, kurios* pagimdo tą 
vidurių liga. Jos įsigauna 
į žmogaus žarnas ir ten su
kelia baisiausią “revoliuci
ją.” Yra vienos rūšies pa
razitas, kuris ligą pagimdo 
tarpe šešių ir trisdešimt še
šių valandų. Bet yra tokia 
parazitų rūšis, kurie, pate
kę į žmogaus žarnas, suke
lia suirutę tik už desėtko 
savaičių.

Tos. ligos gimdytojus 
žmogus gauna per maistą, 
arba per nešvarias rankas. 
Jeigu žmogus, kuris maistą 
sutaiso arba prižiūri, turi 
nešvarias rankas, aplipusias 
tomis biaurybėmis, jis ap-' 
krečia visą maistą. Visiš
kai nekaltas žmogus, nusi
pirkęs tokio maisto ir pasi- 
valgęs, tik kada nors vėliau 
pajunta baisų vidurių suge
dimą. Kartais net nežino, 
iš kur jį toji nelaimė už
klupo.

Kas bus, kai šimtai tūks
tančių jaunų vyrų., sugrįš 
namo iš už Pacifiko su to
kiais parazitais savo vidu-

. Agronomas J. Bausys su
teikia įdomių mokslinių pa
tarimų, kaip auginti ir pri
žiūrėti cukrinius runkelius, 
kad jie duotų Lietuvai 
aukščiausią derlių. Pasiro
do, kad geras runkelių iš- 
auginimas reikalauja be 
galo daug atydos ir sun
kaus darbo. Tos informa- 

, ei jos ir agronomo patari
mai yra labai įdomūs. Ir, 
kaip matome, patyrimai ir 
mokslas ateina talkon Lie
tuvos valstiečiams siektis 
geresnio, prabangesnio gy
venimo.

Agronomas Bausys rašo:
Tik gera priežiūra užti

krina gausų cukrinių run
kelių derlių. Cukrinių run
kelių priežiūra prasideda 
nuo sėjos dienos ir baigia
si tada, kai lapai užsklei- 
džia visą žemės paviršių.

Gero cukrinių runkelių 
derliaus pirmoji sąlyga — 
tai vienodas ir tankus su- 
dygimas. Dažnai runkeliai 
nesudygsta dėl drėgmės 
trūkumo paviršiniame dir
vos sluoksnyje. ’ Drėgmei 
paskatinti kilti į paviršių 
patariama pasėlį privoluoti.

Jei dirvos paviršiuje nuo 
lietaus susidaro kieta plu
telė, tai runkelių daigai 
taip pat neįstengia prasi
kalti ir žūsta. Tad su plu
tele reikia kovoti. Prieš 
sudygimą plutelė ardoma 
akėčiomis, važiuojant sker
sai apsėlio eilučių. Cukri
nių runkelių akėjimas prieš 
sudygimą ne tik pašalina 
plutelės pavojų, bet sunai
kina daug jaunų piktžolių. 
Patyrę cukrinių runkelių 
augintojai n e s u d ygusius 
runkelių-pasėlius akėja du, 
tris kartus ir tuo būdu pa
lengvina tolesnę pasėlio 
priežiūrą, nes akėčiomis su
naikina daug piktžolių.

Kai tik pradeda ryškėti 
sudygusių runkelių eilutės, 
reikia tuojau negiliai supu
renti tarpueilius. Purus 
paviršinis sluoksnelis sulė
tina drėgmės išgaravimą iš 
dirvos, įleidžia orą į dirvą 
ir apsaugo nuo plutelės su
sidarymo. Pirmuoju pure
nimu taip pat pakertamos 
piktžolės.

Runkeliai dygdami išlei
džia du siaurus ir ilgus sė- 
klaskiltinius lapelius. Kai 
jie pakankamai išsivysto 
(2-3 cm ilgio), pasirodo pir
moji tikrųjų lapelių pora. 
Tai geriausias momentas 
retinti. Retinimo uždelsi
mas daro didelius derliaus 
nuostolius. Pavyzdžiui, pa
gal mūsų respublikos ban
dymų stočių 14 tyrimų vi
durkį cukrinių runkelių 
derlius dėl retinimo suvė- 
linimo mažėjo tokiais šuo- 

riuose, arba ant savo kū
no? Jie pasiskleis po visą 
Ameriką ir perduos kitiems 
tą ligą.

O kas blogiausia, sako 
“Dysentery Registry,” kad 
jau ir taip mūsų pietinė
se valstijose nuo 10 iki 14 
procentų žmonių nešiojasi 
panašią ligą, vad i n a m ą 
“amebic dysentery.” Sugrį
žę kareiviai, dar keleriopai 
padidin^-šitą žmonių nelai
mę. Sal.

Mokslo pagalba Lietuvos 
cukrinių runkelių ūkiui

liais: išretinus pirmai ti
krųjų lapelių porai pasiro
džius gauta vidufiniškar 
320.5 centnerio šaknų iš 
hektaro; išretinus antrajai 
porai tikrųjų lapelių pasi
rodžius (6 dienomis vėliau) 
—311.8 centnerio; išretinus 
trečiajai porai tikrųjų la
pelių pasirodžius — 2 9 6. 
centneriai, o išretinus ket
virtajai porai tikrųjų lape
lių pasirodžius (20 dienų ( 
vėliau) — 276.5 centnerio 
šaknų iš hektaro. Tuo bū
du uždelsiant retinimą 20 
dienų, susidaro 44 centne
riai šaknų derliaus nuosto
lis iš kiekvieno hektaro.

Pirmą kartą retinant, at
sitiktinai lieka po 2-3 dai
gelius krūvoje, be to, vėl 
pridygsta piktžolių Todėl, 
praslinkus savaitei, reikia 
patikrinti retinimą ir pikt
žoles išravėti iš eilučių. Pa
tikrinimo metu paliekama 
tik po vieną augalą. Viena
me eilutės metre turi likti 
5-6 augalai maždaug vieno
dame nuotolve vienas nuo 
kito. Jei būtų didesnių tuš
čių tarpų, tai retinant reik
tų juos užsodinti prigautais 
daigais. Persodintus daigus 
reikia laistyti.

Retinimo ir patikrinimo 
metu reikia stropiai išravė- ’ 
ti piktžoles iš eilučių, o tar
pelius tuoj supurenti trak- 
toriniais arba arkliniais pu- 
rentuvais. Tarpueilių pure
nimo mechanizuotas darbas 
žymiai sutaupo ranku'/dar
bą.

Cukriniai runkeliai iš dir
vos paima 2-3 kartus dau
giau azoto, fosforo ir ka
lio, negu varpiniai javai. 
Todėl cukrinių runkelių pa
sėlių papildomas patręši
mas yra labai veiksminga 
priemonė derliams pakelti. 
Antai, Z. Skačkauskienė, 
pernai išauginusi po 558 
centnerius cukriniu runke
lių šaknų iš hektaro, papil
domai juos tręšė du kar
tus: po išretinimo ir po re
tinimo patikrinimo, duoda
ma kaskart po 200 kg į hek
tarą amonio salietros.

Papildomai tręšti reikia 
ne tik azoto, bet ir fosforo 
bei kalio trąšomis, duodant 
iki 200 kg į hektarą zupe
rio ir tiek pat kalio drus
koj. Labai naudingas pa
pildomas patręšimas taip 
pat vietinėmis trąšomis: 
praskiestomis srutomis, su
smulkintu arba praskiestu 
paukščių mėšlu, pelenais. 
Gausių derlių meistrai cu
krinius runkelius papildo
mai tręšia kelis kartus: po 
išretinimo — vietinėmis ir 
visu rūšių mineralinėmis 
trąšomis; po retihimo pati
krinimo — azoto ir fosforo 
trąšomis; prieš lapams už- 
skleidžiant tarpueilius, t. y. 
prieš paskutinį purenimą— 
kaljo ir fosforo trąšomis. 
Papildomai atidavus trąšas, 
reikia jas įterpti į dirvą 
purentuvais, jeigu jos ne
buvo įterptos specialiomis 
trąšų sėjamosiomis.

Nuo retinimo patikrinimo 
iki lapai užskleis tarpueilius 
reikia purenti tarpueilius ir 
ravėti piktžoles dar 2-3 
kartus. Purenama kaskart 
gilinant įdirbimą.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penk., Rugpiūčio-August 3, 1951
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Seni ir nauji prisiminimai
(Skirta Laisvas Jubiliejui)

gyven- 
sausio 

jis va- 
(kai-

Zriklausė Sud- 
tow. Po vado-

nas išvežė kitur kur (nes ji 
turėjo ir daugiau kur tokių 
dirbtuvių), o visus darbinin
kus paleido ant dievo valios. 
Kurie buvo jaunesni, tuos pa
leido be nieko. O kurie buvo 
išdirbę po porą desėtkų metų 
ir daugiau, tiem davė “dova
nų” vienam mažiau, o kitiem 
daugiau. Prisiųsdinėja kas 
mėnuo, pakol 
duos 1,000 dol. 
Bet už tą patys 
pirmiaus mokėjo.

gyvi bus, ir 
pomirtinių, 
darbininkai

Atsiradimas

SKAITYK ŽINIOS IŠ LIETUVOS
1P 

MOKYKIS
5 kiaules ir 19 avių.

Parodai atrinkti gyvuliai 
yra rekordinio produkty 
Štai, pavyzdžiui, žaga 
jono “1 
tuvos žalųjų veislės 
“Cingė” davė per met 
888 kg pieno. Iš to paties kol
ūkio karvės “Dūmės” primelž
ta per laktacijos periodą 7,- 
597 kg pieno. Pasvalio rajo
no “Atžalyno” žemės ūkio ar
telės kolūkiečiai Maskvoje pa
rodys Lietuvos žalųjų veislės 
reproduktorių “Pumpurą.”

Joniškio rajono “Gegužės 
Pirmosios” kolūkis parodoje 
eksponuos du avinus, lietuviš
kų juodagalvių ; 
Nuo kiekvieno šių 
metus pri kerpama 
vilnų, jie sveria po

Į Visasąjunginę

Vilniaus miesto maisto 
pramones įmonių z 

stachanovininkų pasitarimas

VILNIUS, birž, 2 d. —Ge
gužės 31 d. įvyko Vilniaus 
miesto maisto pramonės įmo
nių stachanovininkų raciona
lizatorių, vadovaujančių ir in
žinierinių - technikinių dar
buotėj ų pasitarimas. Praneši
mą “Apie tolesnį išvystymą 
socialistinio lenktyniavimo už 
produkcijos puikią kokybę, 
žaliavų, medžiagų ekonomiją 
ir 1951 metų gamybos plano 
įvykdymą pirma laiko” pada
rė Lietuvos TSR Maisto pra
monės ministras K. Andriatis.

Dėl garbingo “Puikios ko
kybės brigados” vardo lenk
tyniauja 100 brigadų ir ce
chų, vienijančių iki 70 pro
centų visų gamyboje dirban
čių darbininkų. Metai, po me
tų didėja lyginamasis svoris 
Vilniaus miesto maisto pra
monės įmonių, kurios dabar 
pagamina daugiau kaip 30 
procentų visos respublikos 
maisto pramonės darbuotojų 
pagaminamos produkcijos.

Diskusijose dėl drg. Andri- 
ačio pranešimo pasisakė 15 
žmonių.

Pasitarimas priėmė kreipi
mąsi į visus Lietuvos TSR 
Maisto pramonės ministerijos 
įmonių darbuotojus, kviesda
mas juos dar plačiau išvysty
ti socialistinį lenktyniavimą 
siekiant įvykdyti metinį ga
mybinį planą iki gruodžio 5 
d., siekiant dar labiau pakel
ti produkcijos kokybę'

vo naują pašalpinę draugiją 
iš kokių 30 ar 40 narių. Jiem 
buvo sakyta, kad nei parapi
ja, nei draugija negalės ilgai 
gyvuoti, ba čia mažas mieste
lis. O kunigas dvasia šventa 
negyvens, reikia pavalgyti. 
Taip ir buvo. Kurie tvėre, 
dirbo iš visos .spėkos, pinigus 
dėjo, jie sakydavo, kad čia 
viskas mūsų yra. Mes nepri
gulime į Romos-Airių vysku
pą. Bet kai prisiėjo, tai ir ši
tos bažnyčios negalima buvo 
parduoti be neprigulmingo 
vyskupo. Ir reikėjo eit į teis
mus, kol likvidavo šią naują 
neprigulmingą b a ž n y č i ą. 
O draugija tai tebegyvuoja, 
nes ji gauna per 8 mėnesius 
leidimą pardavinėti svaigi
nančius gėrimus. Turi nusipir
kus savo namą, tai verčias ge
rai. Dabar ta senoji draugija, 
po globa Romos kunigo, pa
vydi šitai naujai draugijai, ir 
norėtų vienytis. Bet šitie sako, 
“ne.” Kunigas vadina šitą 
klubą “bolševickyj klub.” 
Mat čia priklauso visokį len
kai, rusai ir “puslietuviai,” 
(jie yra lietuviai, o šneka 
lenkiškai).

Čia yra kiek ir rusų, kurie 
taipgi pasistatė sau cerkvę 
1916 m. ir popą užlaiko. Bet, 
tie popai taip mainosi, kaip 
pirmiau Lietuvoje pas čigonus 
arkliai, čia nėra tiek popams 
įplaukų, kaip Romos kuni
gams. čia parapijos komite
tas visas jo (popo) įplaukas 
kontroliuoja, tai nėra iš ko 
prabangoje gyventi, ir nėra iš 
ko automobilį užlaikyti.

čia nedidokas miestelis, 
bet bažnyčiomis labai turtin
gas, net viso yra 8 bažnyčios 
ir viena žydų sinagoga. O su 
svaigalais-gėralais yra virš 
20 įstaigų, kur galima gerti 
ir išsinešti į namus.

Taipgi turi rusai darbinin
kai pasistatę 1924 m. sau 
svetainę. Pirmiau jų daugiau 
buvo, bet dabar tai išvažinė
jo j kitus miestus ir apsilpriė- 
jo ten veikimas. Dabar dau
giausiai salę išnuomtioja dėl 
vestuvių. Pirmiau rengdavo 
šokius, o dabartiniais laikais 
tai po saliūnus žmonės 
“dykai”. 1

dir- 
Co., 
ka- 
ten 
Va

irno.
lavyzdziui, zaga^^ra-
Pergalčs” kolūk^^įąe* 

rvė 
8,-

Geniai — didelė paukščių 
grupė, kurių gyvenimas glau
džiai susijęs su medžiais. Jų 
trumpos aštriais nagais kojos 
puikiai pritaikytos laipioti 
medžių kamienais. Dviem į 
priekį atsuktais pirštais genys 
pakimba, o dviem į užpakalį 
atsuktais pirštais ir uodega 
atsiremia į medį. Stipriui sna
pu, kaip kaltu, genys kala me
džio žievę ir medieną, o lie
žuviu traukia iš plyšių vabz
džius. Naikindami 
sius vabzdžius, 
mums

Be 
miške 
gerai,
tervinai, įvairūs giesmininkai 
paukščiai ir kiti. Skraidančių
jų paukščių kojos silpnesnės, 
hegUi laipiojančių jų ir pritai
kytos stipriai apkabinti 
lei, ant kurios paukštis 
pia.

verčiasi Bridgewaterio avali
nis kooperatyvas, nes ten pa
tys darbininkai valdo.

Taipgi čia Maynarde gyve
no jaunose dienose (grinorius 
būdamas) visiem gerai žino
mas F. J. Bagočius. Gyveno 
sykiu su A. Adamoniu ir 
bd American Woolep 
prie veliipo audeklų. Bet 
dangi mokytu buvo, tai 
ilgai nedirbo, nuėjo pas
doklį kumpių pardavinėti. O 
ten prisižiūrėjęs, kaip tuos 
kumpius pardavinėja, vėliaus 
savo prakalbose, surengtose 
dėl organizavimo kooperaty
vų, tokius krautuvininkus pa
juokdavo.

Maynardo dzūkai buvo ne
skaitlingi, bet ir jie nenorėjo 
atsilikti nuo kitą.; Pasidarba
vus Adoįpui' Adamoniui ir ki
tiem, 191() m. buvo suorgani
zuotą kooperatyvas, ir iš pra
džių gerai ėjosi. Ne tik val
gių krautuvę įsitaisė, bet ir 
duonos kepyklą ' nusipirko.* 
Prie šito kooperatyvo pri
klausė ne tik dzūkai, bet ir 
lenkai ir rusai, visi sykiu. 
Apyvartos darydavo virš dvie
jų tūkstančių dolerių į vieną 
savaitę. Bet kai įėjo “geri” 
šeimininkai (manadžeris), tai 
taip nuvedė, kad negalėjo sa
vo skolų apmokėti ir turėjo 
kepyklą likviduoti. Vieni bu
vę šeimininkai savo krautuves 
užsidėjo ir patraukė 
savo pažįstamus į sa
ve, o kiti priėmę ant knygu
čių (kredito), atsisakė mokė
ti. O kurie mokėjo, pamatė, 
kad vieni taip daro, tai ir 
jie sustojo mokėti. Taip šitas 
kooperatyvas ir lindo į skolas, 
paki skolininkai uždarė ir 
likvidavo krautuvę. Taip ir 
užbaigė savo dienas šitas ko
operatyvas, 
dvidešimtį

Mayhardas nedidelis mies
telis, turi tik virš 7,000 

\ tojų. Jo pradžia buvo 
1 d. 1871 m. Pirmiau 
dinosi Assabet Village
mas). Turėjo apie 1,900 gy
ventojų. Dėl to jis ir vadinosi 
Assabet kaimu, ba per jį bėga 
upė, užVadinta Assabet River. 
Atsirado žmogus 1846 m., ku
rio vardas buvo Amory M Ay- 
nard ir pastatė čia dirbtuvę, 
pavadintą Assabet Mill. Vie
na pusė upės 
bury, o kita^J
vyste Maynardo ir vietinių pi
liečių buvo nupirkta viena pu
sė nuo Sudbury, pamokėta 
virš $20,000, o kita pusė nuo 
Stow, už 6,500 dol. Ba Sudbu- 
rio pusėje stovėjo dirbtuvė 
(ir kur mes 
Laisvės piknikus), 
šitą miestelį 
Maynard ir 
ųard, Mass.

Tada šita 
maža ir varoma vandeniu 
elektros tada dar 
švietė žibalinėmis 
Bet dirbtuvė pradėjo augti, ir 
sykiu augo ir miestelis. 1898 
m. atpirko American Woolen 
Co. už $1,250,000.

čia taipgi buvo 
American Powder 
išdirbo paraką. Ji 
kiai nuo miestelio ir miškuose, 
ba. buvo pavojus 
kams dirbti. Visos 
buvo atskirai viena nuo kitos 
šimtas jardų ir daugiau. Jei
gu viena išlekia į dausas, tąi 
kita palieka čiela. čia ne vie
nas atidavė savo gyvastį. Ry
te eini į darbą, bet nežinai 
kas gali atsitikti, gal tik šmo
tus surinks miške. Ir diena iš 
dienos tu tą turi galvoje.

Trobesiai, kur tos mašinos 
buvo, visi mediniai, kai įvy
ksta eksplozija, tai visas tro
bėsis • išlekia šipuliais. Jeigu 
būna • darbininkas tenai, tai 
galima žinoti, kas su juo at
sitinka. Eidamas prie mašinos, 
gali įsinešti ir smertį su sa
vim: ant kojos prilipo kokis 
pieskelis, o tas į paraką ir 
būk tikras, kad be sparnų 

1 lėksi virš medžių.
O kai užeina debesukas su 

žaibais, tai visas darbas būna 
sulaikytas ir darbininkai ei
na į tam tikras slėptuves. Ba 
lietuvių dievaitis Perkūnas ne
krečia šposų, jis gali visas 
mašinas ištaškyti.

Parakas buvo daromas iš 
medinių anglių (klevo ar ver
bos), sieros ir salietros. Viską 
sumaišo, viskas turi būt at
sverta. O tada viską ima ir su- 

/ mala mašina. Bet čia dar-nė
ra pavojaus. Dabar ima šitą 
mišinį ir supila į tam tikrą 
duobę (mašiną), o čia yra 14 
ar daugiau 
būna viskas 
ninkas eina 

4 slėptuvę ir 
tuos ratus suktis, kurie miši
nį trina per kėlias valandas. 
Vyresnis darbininkas turi pri- 

■ žiūrėti vandenį, kad parakas 
nebūtų sausas, ba išlėks su 
vįsu stogu. Ratus palieka, ba 

J per sunkūs.
IŠ čia veža į kitas mašinas, 

kur jį suspaudžia ir padaro 
plytas, o kita mašina sukapo- 

, ja' į mažus grūdelius; dar ki
ta mašina nuvalo, padaro jį 
žibančiu. Ir visur darbininkui 
būna pavojus dirbti.

M Du lietuviai buvo taip už
mušti, tai čeinis ir Galubaus- 
kąs. Taipgi keletas svetimtau
čių buvo užmušta.

Per pirmutinį pasaulinį ka
rą buvo dideli užsakymai pa
rako. Bet antrajam pasauli
niam kare jau nebevartojo 
tokio parako, buvo pripažin
tas netinkamu. Buvo daromas 
tik dėl civilių žmonių vartoji
mo. O prie pabaigos dar 2 
darbininkai liko užmušti ir 
kompanija jau nebetaisė tų 
mąšinų. Mat, mašinos daug 
kaštuoja, o valdžiai tokis pa
rakas buvo nenaudingas. Ir 
kompanija Čia savo šitą dirb* 
tuvę likvidavo. Likusias maši-

stovėjo 
rengiame

Pavadino* 
fabrikanto vardu 
mes turime May-

dirbtuvė buvo 
ir 

neturėjo, 
lempomis.

il irbtuvė
Co., kuri 

buvo ato-

darbinin-
mašinos

lietuviu

Kaip visur, taip ir Čia pra
dėjo lietuviai apsigyventi 
pradžioje šito šimtmečio. 
Mat, čia buvo viena vilnų au- 
dinyčia, o kur tik yra audi- 
nyčių, ten ir mūsų dzūkai ap-

del j sigyvena. Bet nedaug čia jų 
> apsigyveno. Daugiau čia yra 

lenkų ir rusų (gudų). Turbūt 
čia lietuviai pirmutiniai atsi
rado nuo ūkių, ba šitoje apy
linkėje, Lexington/ir Concord, 
buvo dideli ūkiai, o mūsų pir
mutiniai lietuviai tik ir dirbo 
po ūkius. Patys pirmutiniai 
lietuviai jau yra išmirę, tik pa
likę vaikai ir anūkai.

čia mažas miestelis, tai vi
si sykiu ir gyvena — lietu
viai, lenkai ir rusai. O koki tie 
rusai yra? Nagi, caro buvo 
priversti priimti provoslavų ti
kėjimą, tai ir “rusai”. Bet vi
si vienos apylinkės. Vieni Vil
niaus gubernijos, o kiti Gar
dino, Ščiučino ir Mostų (Til
tų) apylinkių. Visi gyveno 
prie Nemuno krantų virš Gar
dino. Jie visi varė medžius 
Nemunu į Kauną. Juos ir va
dino “plitnykais”. Visi .sykiu 
gyveno. Lietuvės merginos 
ženijosi su “lenkais,” nors jos 
ir nemokėjo lenkų kalbos. O 
dabar ir jos jau pasidarė “len
kėmis.” Su rusais tas pats bu
vo. Vieni vaikinai vedė “len
kes” merginas. ‘Ėjo pas Ro
mos kunigą imti naują krikš
tą. O dabar vienas eina ten, 
kitas ten, ir turi viena šeima 
dvi parapijas užlaikyti. Dve
jas šventes švęsti.

čia pirmiau buvo viena Ro- 
katalikų bažnyčia (ai

tai visi vienon bažny- 
eidavo — lietuviai, len- 
italai ir airiai. Bet airių

Kitas
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per, išgyvenęs 
metų. 
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ne
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Šv. Juozapo

tonų ratai; kada 
prirengta, darbi- 
atokiai į įtaisytą 

iš čia paleidžia

čion 
kai, 
kunigas nemokėjo virš minė
tų kalbų, tai airių vyskupas 
atsiuntė seną lenkų kunigą 
Jablonsky ir pavedė jam 
airių bažnyčia “skiepą”.
jis ten meldėsi su lenkais 
kelioliką metų.

Lietuviai prie jo nelipo, ba 
jis lietuvius užgaudinedavo, 
sakydamas: Ką! Lietuviai no
ri Vilniaus paimti? O tas lie
tuviam nepatiko, tai lietuviai 
ir pasiliko po airių globa, ši
tam seniui nerūpėjo lenkus 
organizuoti. Ba jis mylėjo 
gerai išsigerti, ir lenkų para
pija visai nesirūpino, kol jis 
čia buvo. Parapijonai vis 
bruzdėjo prieš senį, paki vys
kupas prisiuntė jauną kunigą. 
O šitas gi nebus po airių baž- 
ničia skiepe. Čia buvo apleis
tas gatvekarių trobėsis, mūri
nis, bet gana stiprus. Lenkų 
jaunas kunigas apžiūri tą tro
besį ir nuperka, aptaiso ir į- 
šventina bažnyčią. Tada vi
sus- “lenkus” nusiveda į nau
ją bažnyčią, ir kai kuriuos 
lietuvius. Bet dauguma pasili
ko pas airių kunigą.

Apie 1935 m. pas “lenkus” 
kilo vaidai. Čia jie Turi palai
pinę draugiją. Draugija nuta
ria, kad kožnas narys duotų 
kelis dolerius dėl nupirkihio 
sėdynių, bet kaikurie pasi
priešino. Tai tuos suspendavo 
iš draugijos. Tie kreipėsi į 
valdišką teismą. Teismas pa
laikė draugijos pusę. Tada jie 

ųimesi organizuoti neprigul- 
mingą parapiją. Rodosi, kokia 
pora desėtkų buvo pritarėjų, 
ir keli lietuviai buvo tam 
prielankūs. Nupirko namą, iš
griovė kambarius ir įrengė 
mažą bažnytėlę. Atvažiavo ir 
senas neprigulmingas kunigas. 
Manė,' kad daugiau patrauks 
nuo senosios parapijos para
pijom}, bet nepavyko. Tie at
skilėliai 1937 m. suorganiza-

Dar apie lietuvius

Kadangi čia lietuvių 
daug yra, tai ir veikimo 
tėra. Pašai pine
Draugija buvo suorganizuota 
1902 m., bet tada buvo prie 
S. L. A. Atsiskyrė nuo S.L.A. 
1911 m. Bet šita draugija yra 
bendra su Hudsono lietuviais. 
Hudsone lliko du susirinki
mus, o Maynarde vieną. Kož- 
ni .metai surengdavo kokią 
pramogą dėl padidinimo savo 
iždo. Bet seni nariai miršta, 
o jauni nesiraŠo, tai taip ir 
puola draugija nariais ir iž-
du.

Čia pirmiaus buvo ir A. L.- 
D. 178 kp. Būdavo su

rengia prakalbas Jr koncer
tus su pagalba hudsoniečių. 
Buvo kokia dešimt Laisvės 
skaitytojų, vieni pasimirė, o 
kiti pailso-paseno.

Dar yra L. D. S. 114 kp., 
bet neskaitlinga.

Čia visi yra apsigyvenę 
dzūkai, mažai “kalakutų.” 
Taipgi yra tokių, ką aš neži
nau, kokiai kategorijai prik-r 
Jauso 
moka 
skaito 
Sueik
viškai, o kaip tik sueina visi 
toki, tai ir pradeda šnekėti 
“lenkiškai”.

Vilniaus srities, visi 
lietuviškai šnekėti. Bet 
laikraščius lenkiškus, 

su juo, jis šneka • lietu-

Kooperatyvai

Keli desėtkai metų atgal 
Amerikoje buvo praplitus epi
demija organizuoti koopera
tyviškas krautuves, ir gal ne
buvo tokio miesto ir miestelio, 
kad nebūt buvę kooperatyviš
kos krautuvės. Bet šiandien 
jų nei vienos niekur nesigir
di. Tik dar Nashuoje gerai 
laikosi.k Re t kur tik buvo ko
operatyvas, tai dažnai 
vo tikras kooperatyvas, 
lėgijos, kur mokinosi 
sukti “biznieriai.” Dar

nebu-^ 
o ko- 
visokj- 
gerai

žalinguo- 
geniai teikia 

dabai didelę naudų, 
laipiojančių paukščių, 
yra daug tokių, kurie 
skraido: karveliai, te-

—o—

šake- 
nutu-

čia yra 
Society of Maynard. Uždėta 
1907 in. 'Unų-šuomių. 1907 
buvo akcininkų (šėrininkų) 
.187, o 1950- turėjo jau 2,658 
.narius. Apyvartos, per vjen.ą 
savaitę turi; virš $25,000.. Tu
rėjo įplaukų, per 1950 m. 
$1,342,599.38. įlie turi vieną 
skyrių (krautuvę) Worcester, 
Mass. Maynarde 'turi dvi 
krautuves su valgomais daik-- 
tais. Parduoda viską, ko tik 
reikia prie namų — anglį, 
malkas, aliejų, rakandus, pe
čius, šaldytuvus ir tt. Šėrinin- 
kam moka po 5%, o kas per
ka ir atneša tuos 
pabaigoje metų, tai 
ka 2% ar 3%, kiek 
skirta per Board of 
Gali pirkt akcijas kas tik no
ri, ne tik finai. Balsą turi vie
ną kožnas akcininkas, ne ak
cijos. Turi savo mūrinius na
mus, sunkvežimius visokio di
dumo. Algoms išmokėta 1950 
m. $148,911. Tai taip gyvuo
ja finų kooperatyvas.

Ex-Našvietis.

tikietukus 
tiem mo- 
būna ilu- 
D ire ctors.

Atviros vietos. Paukščiai gy
vena ir atvirose vietose, " kur 
nėra medžių (pievose, stepė
se), ir net tokiose vietose, 
kur augmenija visiškai men
ka (dykumose, pusiaudyku- 
mose). žemės kietumas, van
dens stoka, dideli temperatū
ros svyravimai per parą, sto
ka patogių -vietų pasislėpti, 
daug grūdų, vabzdžių, roplių, 
graužikų, — visa tai sudaro 
ypatingą aplinką, palyginti su 
kitomis vietomis. Atvirose 
vietose paukščiai arba gerai 
bėgioja, arba puikūs lakūnai. 
Prie bėgiojančių paukščių pri
klauso, pavyzdžiui, stručiai. 
Stručių sparnai nepakankamai 
išlavėję, ir jie visai negali 
skraidyti. Dėl to stručiai netu
ri ir krūtinkaulio keteros. Bet 
jų kojos gerai išlavėjusios ir 
pritaikytos greitąi bėgti. Ta
sai pritaikymas pasireiškia vi- 
fj;ų pirma tuo, kad kojų rau
menys' gerai išlavėję ir ,antra, 
sumažėjęs pirštų skaičius. 
Nuo to koja pasidaro lengves
nė, mažesniu paviršium paly
ti ji žemę, sumažėja kaulų 
skaičius letenoje, o tuo-pačiu 
ir trintis tarp kaulų, žodžiu; 
visa tai palengvina bėgimą. 
Neišsivystę ir skraidyti netin
ką sparnai įgauna kitą reikš- 
rpę: tampa organais, kurie 
padeda bėgti. Strutis, pavyz
džiui, smarkiai bėgdamas, ga
li urnai padaryti staigų posū
kį, prilaikydamas savo kūną 
sparnų mostais.

Stručiai tipingi dykumų ir 
stepių gyventojai. Afrikos dvi- 
pirštis strutis gyvena Sacharo
je, Libijos dykumoje, Arabi
joje. Jo kojos aukštos, stip
rios, su dviem trumpais, bet 
stipriais pirštais. Tokia koja,

Gyvulininkystės eksponatai 
Visasąjunginei žemės ūkio

VILNIUS, birž. 2 d. —Ta
rybų Lietuvos kolūkių gyvu
lių augintojai ruošiasi Visasą
junginei žemės ūkio parodai. 
Respublikinė ekspertinė komi
sija jau atrinko parodai 21 
arklį, 9 stambius raguočius,

piršto,neturinti užpakalinio 
pritaikyta bėgioti.

Naudu strutis gyvena Pietų 
Amerikos stepėse, emu strutis 
— Australijos lygumose; abu 
jie taip pat gerai bėgioja ir 
lengvai pasprunka nuo gro 
buonių. Jie turi tris pirštus, 
o ne du, kaip Afrikos stru
čiai. Tarp skraidančiųjų 
rų vietų p a u k š č i ųz 
žymėtinas e inys, 
ris* ir skraido, jr gerai
gioja. Jis turi tris pirštus, 
pakaiinis pirštas išnykęs.

Tačiau daugelis atvirųjų 
vietų paukščių negali greitai 
bėgioti. Priešingai, daugelio 
jų gerai išsivystę sparnai. Jie 
geri lakūnai. Greitai skrenda, 
pavyzdžiui, slampos, arba 
rapkos.

Matome, kad įvairiose 
veninio sąlygose paukščiai 
ri ir įvairų sandarą.

Glaudūs saitai , tarp kūno 
sand aro ir gyvenimo sąlygų 
matyti ir paukščių ’prisitaiky
me prie mitybos būdo.

avių veislės, 
avinų per 
po 5 kg 

110 kg.
parodą 

bus nugabenta Šiaulių rajoną 
“Komjaunuolio” kolūkio kiau- 
lininkės drg. Jankutės prižiū
rimos kiaulės.

Parodoje su savo ekspona
tais dalyvaus Marijampolės 
rajono Černiachovskio vardo ’ 
ir “Šešupės” kolūkiai, Nau
miesčio rajono J. Janonio 
vardo žemės ūkio artelės ir 
eilė kitų kolūkių, pasiekusių 
įžymius laimėjimus gyvųSfnin\ 
kystėje. M. Balčiūnas

Inteligentija padeda ^aimui
Gegužės 24 d. — Prieku

lės rajono inteligentija akty
viai dalyvauja politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime. . 
Daugiau kaip 120 mokytojų, 
didelis skaičius gydytojų, ag
ronomų ir kitų inteligentų 
yra aktyvūs agitatoriai. Jie 
populiarizuoja gyventojų tar
pe tarybinio agronomijos 
mokslo pasiekimus, kolūkinės 
statybos laimėjimus, skaito 
paskaitas, politinio, ūkinio, 
ekonominio gyvenimo klausi
mais.

Nuo 1950 metų liepos mė
nesio darbo inteligentai pada
rė rajono darbo žmonėms 
616 pranešimų, kuriuos iš
klausė daugiau kaip 18Hūks- . 
tančių žmonių?.

3 
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Moterys kolūkio gamyboje
VILIJAMPOLĖ, gegu^. 24 

d. — “Nevėžio” kolūkyyje su
organizuota moterų taryba, 
kurios iniciatyva žemės ūkio 
artelėje įsteigtas vaikų dar
želis. Tai įgalino moteris ak- i 
tyviai dirbti laukų darbuose.

“Nevėžio” žemės ūkio ar-

atvi-
pa-
ku-
bė-1 teles moterys padėjo pakeltį 
už-

k u-

gyr 
tu-

darbo drausmę, išvystyti so
cialistinį lenktyniavimą kol
ūkiečių tarpe. Kolūkietės St. 
Linkevičienė, St. Povilaitienė, 
O. Kaminskaitė kasdien įvyk
do išdirbio normas po 120— 
150 
seka

procentų. Jų pavyzdžiu 
ir kitos kolūkio moterys.

A. Žemaitytė

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

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

“Aš visuommet sakiau, kad kiekvienas klausimas turi 
dvi puses ar ne?”

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

- ‘s w

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tu om gražiu ve i kaiti.

AI A 10 17 r HO-12 ATLANTIC AVENUE,LAI U V t RICHMOND HILL 19, N. Y. {

V?.

★ Apie 300 studenty-agita- 
toriy iš Kauno Medicinos ins
tituto vasaros atostogų metu' 
dirbs politinį-masinį darbą 
kolūkiniame kaime.

V. Labanauskas

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
ražiausių eilėraščių

4 pusi.—Laisvė (Liberty)* Penk., Rugpjūčio-August 3, 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
A'"'-' ' •

nė nemanė, kad bus užpultas 
Vilnies namas, išdaužyti lan
gai. Taip pat niekas nemanė, 
kad rasistų masiniai bus už
pultas Jonikų namas, išdaužy
ti langai, sumuštas L. Prūsei- 
ka.

Mes, montelliečiai, siunčia
me nukentejusiems simpatiją 
ir pradėjom sparčiau platinti 
Vilnies pikniko tikietus: K. 
Kalvelienė išplatino 3 punde
lius, N. Grybiene iš Norwood 
1 pundelį, G. Shimaitis 1. Aš 
manau, kad ir Worcester, 
Lawrence, Lowell ir kitų 
miestų lietuviai taip pat ge
rai pasidarbuos. G. S.

gį ♦ (Tąsa)
Po gegužės 15 pusiaunakčio praplau

kė Aogos salą. Oras pagerėjo, nutilo vė
jas. Laive prasidėjo ramybė. Nustatė 
deviaciją visais 32 rumbais. Jūrininkai, 
ilsėdamies, daugiausia kalbėjo apie 2-ją 
eskadrą ir įvairiai spėliojo apie ją. Bet 
nė vienas nežinojo, kad tą dieną jos li
kučiai, apsupti pranašesnių priešo jė
gų, išlaiko antrą kautynių dieną. Maši
nistas Kučerenko, savimi pasitikįs žmo
gus, pasakojo savo draugams:

— Šarvuotyje “Aleksandras III” 
keletu mūsų žmonių buvo per daug. Aš 
pats išvykau į “Oldgamiją.” Taip labai 
man norėjosi sužinoti, kokie įrengimai 
anglų laive.

Rikiuotės jūrininkas Lekoncevas, že
maūgis kresnas yaikinas skundėsi:

— O aš, kai sužinojau, kad mane pas
kyrė į garlaivį, nutariau pasilikti šar
vuotyje. Kreipiuosi į vyresnybę prašy
damas — jokiu būdu. Aš vėl savo — 
noriu, sakau, kautis. O man —per fizio
nomiją.

Vairininkas Šmatkovas truktelėjo 
siaurais pečiais ir, sulenkęs savo aukš
tą ir liesa figūra, pleptelėjo:

J— feai tas ir išeina, tu tartum kare 
mvai.

Dvi dienas buvo gražus oras. Vadas 
T’eguboras nustojo sekti horizontą ir 
žsiėmė kitais reikalais. Susiriesdamas, 
is nesitraukė nuo atimtų iš anglų doku- 
lentu.
— Aš netikiu anglų kapitonui, — sa

kė jis praporščikui Leimanui. — Apgau
dinėja jis. Krovinys, be abejo, plaukė į 
Japoniją, o ne į Honkongą. Šimtas pen
kiasdešimts tūkstančių medinių dėžių, 
o kiekvienoje dėžėje po du geležinius in
dus su pora pūdų žibalo. *Aš maniau, kad 
dėžių pas juos bus mažiau. O po jais, 
tikriausiai, paslėptas karinis krovinys 
— pabūklai ir sviediniai. ..

Apieškodamas buv. anglų kapitono ka
jutę, jis pažvelgė į spintą ir apsidžiaugė. 
Buvo rastas dokumentas, dalinai patvir
tinantis vado įtarimus. Krovinys iš tiesų 
buvo adresuotas į Japoniją. Tą dieną 
Tregulfovas buvo geresnės nuotaikos. 
Praeidamas viršutiniu denių, nesutvar
kytu ir nešvariu, jis tik susiraukė, bet 
ant jitrininkų, kaip paprastai, nerėkė. 
Už tat sekančią dieną, gegužės 16, niršo 
nuo pat ryto. Pakumpinęs savo aukštą 
figūrą, jis lėtai apėjo viršutinį denį ir 
juodomis blizgančiomis akimis piktai 
dėbčiojo į lydinčius jį praporščikus — 
mažaūgį Potapovą ir pilnakūnį Leima- 
ną.

—Koktu žiūrėti, kokia mėšlo duobe pa
vertėte laivą. Stebiuosi jumis, ponai. 
Tartum niekados gyvenime laivuose ne
tarnavote. Prašau jus tučtuojau pasirū
pinti švara ir tvarkos įvedimu.

Priešais karininkus pasipainiojo boc
manas Gocka. Ant jo ir išsiliejo visa va
do rūstybė. Bet tas nė trupučio nesumi
šo ir, linksmai žiūrėdamas į Tregubovo 
veidą, prašneko:

— Drįstu pranešti, jūsų kilnybe, po 
audros įgula tik ką atsipeikėjo. Rytoj 
jau viskas bus tvarkoje. O į Vladivosto
ką “Oldgamija” atplauks išdažyta ir

^eveland, Ohio
Marie Reed i mokyklų tarybą

Marie Reed-Haug savo veik
lumu unijų . vadovybėje ir 
veikdama progresyviniame 
judėjime pilnai yra užsipel
niusi, kad būtų išrinkta į Cle
veland© Mokyklų Tarybą, 
ant neprigulmingo tikieto. 
Pirmučiausiai reikalinga su
rinkti apie 5,000 parašų dėl 
uždėjimo jos ant baloto ir 
parašai* priduoti Balsavimų 
Tarybai iki rugpjūčio 8-tai. 
O atėjus lapkričio 6 išbalsuo- 
ti Mai•ie Reed-Ilaug į Cleve
land© Mokyklų Tarybą. Jos 
ižbalsavimą remia Progresy
vių Partija.

Marie Reed-Haug išsimoks 
Hnimas ir' nuopelnai:

Baigusi Wasser Kolegiją, 
ėmė specialius kursus Yale 
Unf^sitete ir New York 
School dėl socialės darbuotės. 
Autoritetinga darbininkų mo
kslinime ir autorė brošiūros 
Lavinimasis Diskusijų Meto
do. Per 2 metus ėjo lavinimo 
direktorės pareigas United 

Electric Workers unijoje. Jau 
7-ti metai eina UEW biznio 
agentės pareigas ir ėjusi iždi
ninkės pareigas Industrinės 
Unijos Taryboje — pirmuti
nė moteris viršininkė CIO 
Taryboje.

Kada Marie Rieed-Haug pri- 
davė prašymą parašams po 
peticija rinkti, ji buvo už
klausta, ar ji yra komunistė. 
Ji atsakė: Aš, kaipo unijos 
viršininkė, esu padariusi prie
saiką, kad aš ne komunistė 
ir to užtenka. Todėl nėra rei
kalo baimintis pasirašant ant 
jos peticijos ir kiekvienas 
Cleveland© pilietis privalo 
paremti jos kandidatūrą į 
Cleveland© Mokytojų Tarybą, 
nes ji pilnai tinka toms parei
goms. J. N. S.

Montello, Mass.
Jau prabėgo mėnuo laiko 

kai sugrįžo iš Taikos Kongre
so, kuris atsibuvo birželio 29, 
30 ir liepos 1, 1951, Coliseum, 
Chicago, Ill.

Liepos 2-rą, po pietų, bu
vau namie. LDS 6 kp. organi

švarutėlė, kaip varduvininkė.
Vadas pagrasino bocmanui bauda, jei 

šis nepatemps įgulos.
—Klausau, jūsų kilnybe!

Bet ir po to atkaklusis bocmanas vis
ką darė savaip... Jis turėjo savus iš
skaičiavimus — nekankinti jūrininkų 
ne laiku. Jų energijos ir jėgos gali pri
reikti rimtesniems atsitikimams, kurie 
tolimame plaukiojime netikėtai ištinka 
jūreivius.

Sekančią dieną, dar prieš švilpuką 
įgulos ruošai, bocmanas pasirodė tiltely
je. Bet karininkams ne jis rūpėjo. Įsi
klausęs į pašnekesį, jis suprato, kad ruo
šos nebus.

Leimanas, rodydamas į jūrą, kreipėsi 
į vadą:

—Andriejau Sergejevičiau! Kažkodėl 
vandens temperatūra pradėjo staigiai 
kristi, ir jos spalva pastebimai keičiasi. 
O pažiūrėkite, kaip horizontas blausiasi.

Tregubovas apmetė žvilgsniu banguo
ti pradedantį švininį jūros drumstą ir, 
pasisukęs į savo padėjėją, ėmė skubiai 
kalbėti:

— Štai, štai, aš šito laukiau. Reiškia, 
mes esame netoli Kurilų salų. Jaučiama 
sąsiaurių tėkmė. Čia ir yra tai, apie ką 
įspėjo mane vadovybės šturmanas pulki
ninkas Filipovskis.

Vadas pervedė žvilgsnį į praporščiką 
Potapovą:

— Dabar atidžiai sekite vandens 
spalvos pasikeitimą ir dažniau matuoki
te temperatūrą. Stenkitės turėti obser- 
vaciją. Pagal apskaičiavimus mes rink
simės Frizo arba Busolio sąsiaurį.

z Vyresnysis karininkas Leimanas pa
matė bocmaną ir, nulipdamas su juo į 
denį, maloniai prašneko:

— Štai kas, balandėli. Perspėk, kad 
visi žmonės būtų savo vietose. Pasakyk 
priešakiniam stebėtojui — tegu nežiop- 
so. Artinamės prie sąsiaurių. Oras gen
da, visiems bus karšta.

Tiltelyje pasiliko Tregubovas, Potapo
vas ir vairininkas Rekstenas. Su nerimu 
žiūrėjo jie į atslenkančią nuo horizonto 
drumzliną uždangą. Tirštėjanti ūkana 
siaurino matomumą, dienos šviesa pa
stebimai blanko. Mėlynas vanduo apsi
blausė švinu, jo temperatūra nukrito iki 
šešių laipsnių Reomiuro.

Naktį nerimas žmonių tarpe padidė
jo: užslinko tirštas rūkas ir pasidarė 
dar šalčiau, tartum laivas būtų besiąr- 
tinąs prie užpoliarės ribų. Karininkai 
nemiegojo. Gegužės 19 rytą jie susirinko 
tiltelyje, stebėdamiesi žiūrinėjo vienas 

■į kitą. Bemiegiai jų veidai buvo blankūs 
kaip žemė, vokai patino, ir akys pasida
rė kažkokios žėrutinės, bespalvės, tar
tum per naktį išėstos rūko.

Vyresnysis karininkas stovėjo prieš 
vadą ištiestos rankos atstumu ir vis dėl 
to blogai jį matė. Jis sakė:

— Štai mes amžinųjų rūkų juostoje, 
Andriejau Sergejevičiau. Dabar plauk
sime be observacijos. Nustatymui savo 
vietos me$ galime vadovautis tiktai 
kompasu, laga, priimdami dėmesin dar 
vietinę tėkmę. Dabar mes turime spręs
ti, kokiu sąsiauriu plauksime — Frizo 
ar Busolio?

(Daugiau bus)

zatorius K. Beniulis sukvietė 
draugišką vakarą dėl išklau
symo delegatų raportų iš Tai
kos Kongreso. < Susirinkimas 
įvyko Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose. Dalyvavo apie' 
50 publikos. Papasakojau 
apie savo kelionę nuo Boston,- 
Mass,, iki Chicago, UI.

Naujosios Anglijos buvom 
38 delegatai, apie 10 negrų, 
daugiau moterų. Kaip susipa
žinom, buvom, kaip vienos šei
mynos nariai: viskuo dalino
mės, viens kitam pasitikėjom.

Traukinio languose, į lauko 
pusę, įdėjom atsišaukimus už 
taiką. Stotyse keleiviai, pama
tę atsišaukimus, šypsojosi ir 
plojo rankomis. .. Mass, kon
duktoriai mums nieko nesakė. 
Kai grįžom namo iš Chicagos 
ir vėl taip padarėm. Bet čion 
pakelyje sustojimuose kon
duktoriai liepė nuimti visus 
atsišaukimus. Supratom, kad 
geležinkelių kompanijos ne
myli taikos ir vienybės su ne
grais.

Papasakojau apie masinius 
kongreso susirinkimus ir ma
sinį koncertą. Niekas visai

Worcester, Mass.
Petro Butkevičiaus žmona 

likosi čia palaidotą (sudegin
ta) liepos 27 d., Rulars kapi
nių krematorijoje. Ji mirė St. 
Petersburg, Floridoje. Laido
jimo pareigas atliko P. Kara- 
lis, graborius.

Karai is ne už ilgo atsida
rys šermenims erdvingas pa
talpas naujoje vietoje kampas 
Providence ir Jefferson gat
vių.

—o—
Ta pačia diena teko matyti 

Januilienę su duktere. Jos 
linksmos, kad Richardas Ja
nulis gavo paliuosavimą iš 
militarinės tarnybos ir jau 
randasi kelyje iš Korėjos į 
San Francisco.

—o—
Generolo MacArthur iškil

mingas atsilankymas į Bosto
ną išėjo piŠ. Pranašavo bent 
milijoną pavaduotojų. Dabar 
patys prisipažįsta, kad buvo 
mažiau, negu buvo manyta.

D. J.

Newark, N. J.
Smagus Sietyno Piknikas

Sietyno Choras ir LDS 8 
kuopa rengia puikų pikniką 
rugpjūčio (August) 19 dieną, 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Prasidės 
12 valandą dieną.

Dalyvaus vietinis Sietyno 
Choras ir Aido Choras iš 
Brooklyno. Abu chorai duos 
gražią meno programą. Apart 
puikios muzikos šokiams, bus 
dar ir 'daugiau įvairių žais
mių.

Valgiai ir gėrimai ant vie
tos.

Jau seniai buvo New Jer
sey mūsų piknikai su daino-' 
mis, nes choras turėjo vakaci- 
j as-mokyklą W orccsteryj e, 
tai nebuvo galimybės daly
vauti draugijų parengimuose 
su programa. Dabar mūs cho
rai, kaip Aidas, taip ir Siety
nas, yra pasirengę patarnau
ti programų pildyme bet 
kam.

Visi ir visos esate kviečia
mi dalyvauti mūsų meno spė
kų piknike, kur, tikimės, visi 
būsite pasitenkinę, Komisija 

San Francisco, Cal
Taikos Kongreso Raportai

Praėjusiomis pora savaičių 
čia buvo suruošta desėtkai su
sirinkimų išklausyti raportų 
iš Taikos Kongreso, įvykusio 
Chicagoje. Keletą ir man, te
ko girdėti. Daugiausia gėrė
jaus raportais1 William Ker- 
ner’io, kuris yra šiaurinės 
Kalifornijos Taikos Komiteto 
pirmininkas, ir narsaus kovo
tojo dėl taikos Sidney Roger,

Kerner,, kaipo Russian 
American Society delegatas, 
kalbėjo vienas. Per apie va
landą laiko jis smulkmeniškai 
išdėstė visą Taikos Kongreso 
eigą, pažymėjo gerumus ir 
trūkumus. Pažymėtinai nuro
dė, kad kongresas suartino 
veiklą ir viępingumą negrų su 
baltaisiais \ liaudies judėjime 
už taiką. Nurodė, koki ’ yra 
pravesti tarimai ir kaip visi 
turim kovoti už taiką.

Antrose masinėse prakal
bose liepos 25 d., Macedonų 
baptistu bažnyčioje, raporta

vo net šeši delegatai: moterų, 
jaunuolių-, unijų, viešųjų mo
kyklų mokytoja, radio ko
mentatorius Sidney Roger. 
Norėtųsi pasakyti žmonėms 
tuos visus delegatų pasakytus 
jaudinančius raportus, kiek 
karas neša nuostolių ir kaip 
ardo civilizaciją; kad karas 
stumia mūsų šalį į gilią be- 
dugnę-skolas, kurias mes tu
rėsime sumokėti taksais, ir 
tt., o nauda yra tik stambiems 
fabrikantams ir bankieriams.

Nors visų delegatų raportai 
buvo pažymėtinai puikūs, bet 
Roger pilniausia nušvietė Tai
kos Kongreso nu o veikius ir 
uždavinius. Greta to, jis pa
teikė apžvalgą to, ką jis ma
tė ir apie ką kalbėjosi Wa
shingtone su valdininkais. 
Taipgi dalyvavo Jungtinių 
Tautų posėdyje. Nes jisai tie
siai iš Taikos Kongreso vyko 
į Washingtoną ir į Jungtines 
Tautas kalbėtis taikos klausi
mais.

Jis savo kalboje pasakė 
daug gražios satyros apie 
mūsų šalies tuos valdininkus, 
kurie bando paneigti taikos 
trokštančius žmones. Baigda
mas, karštai ragino visus ko
voti už taiką. M. Alvinienė

Kai tik dipukų valdovas ap
leido Detroitą, tai tūli frontai 
dipukai piknike Birutės Dar
že liepos 22 d. apsidaužė no
sis i)- galvas, sukėlė triukšmą. 
Rengėjai turėjo šaukti polici
ją. Pastaroji vieną nusigabę- 
no į šaltą,ją. Išbuvusiam šalto
joje iki pirmadienio ryto, tei
sėjas įsakė užsimokėti $10 
“už nakvynę.” Dipukas Sp.

Detroit. Mich.
I

Pirmiau rašiau apie kunigė
lio stūmimą į Vokietiją. Da
bar jau išdūmė.

Kunigiukas Juozas KI no
nius atvyko į šią sali gegužės 
10, 1949, o 1951 liepos pabai
goje išsinešdino į Vokietijos 
“mokslainę-studijas” (rodos, 
liepos 27 d. išvyko iš New 
Yorko). Jis apsistosiąs 13 
Muenchen Gudrunstrasse, 13- 
4 II Aufg., Germany* (U.S. 
zone).

Kunigėliui buvo surengtas 
išleistuvių balius . publiškoje 
(ne bažnytinėje) svetainėje 
ant Michigan Ave., netoli tos 
bažnyčios, kurioje jis darėsi 
pragyvenimą-

Kluonius savo kalboje išsi
tarė :

“Mylėkim žmogų be skirtu
mo tautybės, religinių įsitiki
nimų ir pagelbėkim jam mūsų 
jėgų ribose.”

. Jis šio savo pareiškimo ne
pildė. Kai vyskupas davė jam 
lenkišką parapiją ir liepė ga
nyt lenkiškas dūšias nuo pra
garo, tai jis atsisakė eiti i 
lenkų parapiją. O kas netikė
jo į kun. Kluoniaus teorijas, 
prieš tuos kunigiukas organi
zavo pikietuis.

Taipgi Kluonius pareiškė: 
“Man neliko kas pasirinkti : 
Kelias į nelietuvišką parapiją, 
ar atgal per Atlantiką. Tai 
■viešpaties valia.”

Turbūt Kluonius viešpačiu 
vadina kunigą Bareišį. Jam 
atsisakius eiti į lenkišką para
piją, vyskupas Kluoniui pasa
kęs prašytis pas kun. Bareišį 
ir jei pastarasis laikys/* savo 
parapijoje, tai galės pasilikti 
Amerikoje. Gi kun. B. nepri
ėmė.

Nepriėmė kun. Kluoniaus 
todėl, kad Kluonius norėjo 
būti bažnyčios gaspadoriumi 
ir, su savo dipukų pagalba, 
visą biznį pasiimti į savo ran
kas. Kluonius išėjęs iš bažny
čios ant šaligatvių politikuo
davo su dipukais. Tas Bareiš- 
šiui nepatiko. Yra sakoma, 
kad kol dipuko kunigiuko ne
buvo, tai visi parapijonys iš 
bažnyčios išėję eidavo namo, 
j^kio jomarko ant šaligatvių 
neoūdavę.

Kitaip sakant, kun. Kluo
nius smetoniško smurto būdu 
norėjo save pasistatyti virš 
kun. Bareišio galvos.

Jis tūliems pasakojo, kad 
išvažiuoja į Vokietiją “tik vie- 
neriems metams, studijoms.” 
O pirmiau yra pasakęs, “va
žiuosiu dirbti su savais.” Aiš
ku, jei jis būtų išvažiavęs vje- 
neriems metąms, studijoms, 
tai būtų nesakęs: “Tai viešpa
ties valia.”

Kitaip žiūrint, kun. Barei
šio viešpatiška galia, su. vys
kupo pagalba, išvijo kun. 
Kluonių ten, iš kur jis atbėgo.

Graikų katalikų kunigai Peter Hewko ir Maxim Mar- 
kiw, New Yorke, po priesaika liudijo senatinei komi
sijai, kad jie sumokėjo arti $200,000 Samueliui D. Ma
son tikslu gauti pasirenduoti valdinius pastatus “priei
namomis kainomis.” Bet paskui patyrę, kad tokių pa
statų nei nebuvo.

I Liepos 4 mirė Adela Wai- 
chunienė (Monikaitė), sulau
kus apie 56 metus. Paliko nu
liūdime savo mylimą vyrą 
Petrą Waichuną, dvi dukteris, 
du žentus, dvi seseris, gimi
nes ir draugus.

Jie buvo kaimynuose Lietu
vių Tautiško Namo. Su visais 
gražiai sugyveno. Mylėjo na
mus ii* gražiai prižiūrėjo, šer
meninėje buvo daug gėlių. 
Palaidota protestonų tikėjimo 
apeigomis, Melrose kapuose.

—o—
Liepos m menesį mirė Vla

das Andrushis. Paliko nuliū
dime savo mylimą žmoną, gi
mines, draugus.

Taip pat liepos mėnesio 21
■ mirė Joseph Svirskis. Paliko 
i nuliūdime savo mylimą dukte
rį Florence, 'žentą G. Grigą ir 
anūką, brolį Joną Svirskį, kū
lės gyvena New Yorke, gimi
nes ir draugus. >

Andrushis ir Svirskis pa
laidoti katalikų tikėjimo apei
gomis. G. S. Shimaitis

Brockton, Mass.
Vasaros metu mirę lietuviai

Birželio 9 mirė Jaronimas 
Kupka, su virs 70 metų. Pa
laidotas su protestonų tikėji
mo apeigomis, laisvose Melro
se kapinėse. Paliko nuliūdi
me savo mylimą žmoną Elz
bietą, dvi dukteris, sūnų, du 
anūkus, brolį, gimines ir 
draugus.

Dirbo Bridgewater, Mass., 
Lietuvių Kooperatyve (shoe 
shop). Su visais gražiai sugy- į 
veno. šermeninėje buvo dąug 
gėlių. Dalyvavo aukštų mies
to valdininkų, todėl, kad jo 
sūnus Antanas Kupka yra

■ Brockton District Court Clerk. 
Tas pareigas eina per daug 
m ('tų.

Korėja. — Antradienį vėl 
atslūgo mūšiai tarp šiauri
niu korėjiečių ir ameriko
nu. 4- «

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PSICHIKAS \
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST

Brandonville
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.

^4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e
Liūdėsi© valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mūsų 

< šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti, *

1113 Mt, Vernon SL 
Philadelphia, Pa,

Tel. Poplar 4110
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Filmos-Teafrai
Lietaus buvę sustabdyti 

nuo pikniko praėjusį šeštadie
nį kriaučiai energingai ruo
šiasi atidėtam piknikui, kuris 
įvyks šį šeštadienį, rugp. 4-tą, 
Dexter Parke,

— Nežiūrint mums padary
tų nuostolių ir iš naujo būsi
mo mūsų gaspadinėms sun
kaus darbo, mes, Zorlando 
kriaučiai, būsime piknike di
deliu: būriu, — pareiškė Frank 
Reinhardt’as.

Tūlų šapų kriaučiai paba- 
liavojo, kad ir nebuvo pikni
ko. Simans kriaučiai, kiek spė
jo sužinoti apie planą, buvo 
susirinkę į Pil. Klubą. Riau
bos kriaūčiai — pas Pečinską, 
Arkotaičio būrys buvo susi
spietę pas šapolą-Vaiginį. O 
daugelis kitų, neturėdami 
priemonių sušaukti visą savo 
būrį, pobūvio visai nevykdė, 
viską atidėjo atidėtam pikni
kui.

Ona Walmus, daktaro den- 
tisto Adomo Walmus motina, 
atostogauja pas gimines Con
necticut valstijoje. Ten atos
togauja ir jos anūkė, daktaro 
ir jaunosios Mrs. Walmus 
duktė.

Magdalena Juškienė buvo 
nuvykusi į Conn, atlankyti il
gokai sirginėjantį Jono Juš
kos giminaitį ir jo šeimą. Ke
tino tėn ilgiau pabuvoti. Ta
čiau sužinojusi, kad Brookly- 
ne staiga mirė ilgametis šei
mos draugas Baltaitis, atsku
bėjo į šermenis. S.

PETRIKAI RAŠO 
Iš ATOSTOGŲ

Dr. Antanas ir Mar gar eta 
Petrikai rašo iš atostogų, ku
rias leidžia Adirondack kal
nuose, “.viršutinėje” Niujorko 
valstijos dalyje:

“Tai dykaujame! Nėra 
gražesnės ir ramesnės vietos, 
kaip kalnai! Koks majestotiš
kumas gamtos, kokia ramybė! 
Bet sapną pakeičia tikrovė: 
šio mėn. 12 d. grįžtame na
mo.”

Neatrodo, kad daktaras ten 
per daug dykautų. Jis atviru
ką rašo mašinėle, o tai reiš
kia, kad jis neleidžia jai, ma
šinėlei, ilsėtis.

X-Ray veltui
Brooklyno Tuberkulozio ir 

Sveikatos Susivienijimas turi 
sveikatos automobilį Pros
pect Park West, prie Wind
sor Pl. ir Prospect Ave. Gali
ma ten veltui nusiimti x-ray, 
kad patikrinti krutinės stovį. 
Minimas automobilis bus iki 
rugpjūčio 7 d.

Po didžiųjų potvinių nuvyko tyrinėti jų pasėkas, 
padariusias bent bilijoną dolerių medžiaginių nuosto
lių, neskaitant pridarytų žmonėms kančių. Iš kairės: 
J. V. Armijos inžinierius W. F. Lawlor, kongresmanai 
Frank Carsten, Tom Curtis, Richard Bolling. Žmonės 
sako, kad jie geriau Įvertintų žygius nedaleisti potvi
nių, negu aprokavimus potvinių padarytų nuostolių.

Persekiojimais komunistinio veikimo negalima 
sunaikinti, sako Wm. Z. Tosteris

Komunistų Partijos pirmi
ninkas William Z. Foster i s 
buvo pašauktas pas teisėją 
Conger, kuris panaikino už 
Fosterį uždėtą Civilių Teisių 
Kongreso $5,000 kauciją ir 
leido iki liepos 6 d. gauti ki
tą $5,000 kauciją. Jeigu iki 
tos dienos nebus gauta nauja 
kaucija, tai teisėjas Conger 
sako uždarysiąs Fosterį j ka
lėjimą.

JT a proga laikraščių repor
teriai turėjo su Fosteriu in- 
terviev, kuriame jis pasakė, 
kad komunistų ir darbo unijų 
vadų persekiojimais, kaltini
mais jokiu būdu negalima su
naikinti komunistinio veikimo. 
Kaip tik priešingai, sako Fos
teris. Prosekiutorius Saypol, 
teisėjas McGohey ir teisėjas 
Medina dar labiau užgrūdina 
Komunistų Partiją ir padaro 
ją gerai kovojančia organiza
cija.

Toliau Fosteris nurodė, 
kad prie Truman o adminis
tracijos šis kraštas yra trau
kiamas į fašizmą ir karą. Pa
sitarimai su Ispanijos diktato

Busas paimtas važiuot 
LDS kuopą piknikan

Sekmadienį, rugpjūčio 12, 
vėl turėsime didžiulį LDS pik- 
ką Liberty Parke, Linden, 
N. J. Pikniką ruošia LDS Tre
čioji Apskritis LDS kuopų 
naudai.

Visos New York o apylinkės 
kuopos turėtų prie šio pikni
ko smarkiai ruoštis, nes joms 
pačioms bus nemažai finansi
nės naudos. Įžangos bilietus 
reikia visur pardavinėti. Visos 
kuopos tų bilietų turi pakan
kamai. Visi pinigai, ką kuo
pos gaus už bilietus, nereikės 
Apskričiai gražinti, galės pa
čios kuopos pasilaikyti.

Brooklyno apylinkės lietu
viai, kurie norės dalyvauti 
šiame piknike, galės vykti 
busu, kuris jau1 pasamdytas. 
Tik reikia iš angsto užsiregis
truoti. Galima užsiregistruoti 
LDS Centro raštinėje para
šant atvirlaiškį arba pašau
kiant telefonu Virginia 
9-3692. Nieko nelaukęs tai 
padarykite. Komisija.

Namai netinkami gyventi
1950 metais penki rriilionai 

šeimų gyveno tokiuose na
muose, kurie neturi maudy
nių, nei toiletų. šiais metais 
padėtis nepagerėjusi.

rium Franco parodo, kad jau 
užmezgami ryšiai su fašizmu.

Reporterių paklaustas apie 
“Rusijos agresiją”, Fosteris 
nurodė, kad tokios agresijos 
jis niekur nemato. Korėjoje 
nerasi nei vieno ruso karei
vio, o amerikiečių ten yra nuo 
200,000 iki 300,000, sako Fos
teris.

Paklaustas, kieno ginklais 
Korėjos liaudininkai kariauja, 
Fosteris atsakė, kad Korėjos 
liaudininkų valdžia turi teisę 
gauti ginklus iš bet kur, kur 
tik yra galimybė.

Fosteris buvo areštuotas 
1948 metais su pirmaisiais 11 
kombnistų, kurie buvo nuteis
ti eiti kalėjimam Septyni jų 
jau randasi kalėjimuose už
daryti, o keturi ne žinia kur 
pasislėpė. Fosteris paliktas 
neteistas todėl, kad valdžios 
daktarai pripažino jį kritiškai 
sergančiu širdies liga. Teis
mas gali but pavojingas jo 
gyvybei. Dabar gi, neatsižvel
giant į kritišką sveikatos pa
dėtį, jis po teismus tąsomas ir 
kalėjimu' grasinamas. Rep.

Streikieriai prašo 
publikos paramos

New York o žmones pasiekė 
streikierių atsišaukimas net 
iš vienos salos, Hawaii terito
rijoje esančios. Septyni šimtai 
Lanai salos gyventojų, kurie 
dirba prie Hawaiian Pineap
ple Co. (Dole), jau penki mė
nesiai streikuoja. Jie prašo 
amerikiečių tokios pagalbos: 
nepirkti šios kompanijos pro
duktų. Perkant keninius1 pro
duktus, reikia pažiūrėti, ko
kios kompanijos.

Streikierių komitete pirmi
ninkas Pedro de la Cruzo nu
rodo, jog minima kompanija 
yra galinga, ji valdo Lanai 
salą.

Streikieriai priguli prie Pi
neapple and Cannery Wor
kers Union, International 
Longshormen’s and Warehou- 
semen’s Union Local 152, La
nai Division.

Pasigrobęs moterį 
ligoninėn nuvažiavo
Pereito pasaulinio karo ve

teranas Harold M. Harbeson, 
24 metų amžiaus, buvo pasi
grobęs 42 metų amžiaus našlę 
M. Di Corsi ir vežėsi savo au
tomobiliu, kuris netrukus at
sidūrė į saldainių krautuvę. 
Moteris buvo išmesta iš auto
mobilio. Abu buvo nuvesti į 
ligoninę.

Mrs. M. Di Corsi liudija, 
kad jis pirmiausia paklausęs 
jos kelio, o paskui smogęs 
galvon ir ją> apsvaiginęs. Pas
kui nežinanti, kas su ja atsi
tikę.

Kadangi jis buvo sunkiai 
sužeistas penki metai amuni
cijos eksplozijoje, tai mano
ma, gal jis kai kada nenor
maliai elgiasi. Ligoninėje ty-' 
rinėja jo protą.

Keturi ugniagesiai 
pasiųsti kalėjimai!

James Keohane, James F. 
Smith, Harry C. Crew ir Ja
mes P. Digney gavo nuo 10 
iki 20 metų kalėjimo.

Teismas šiuos ugniagesius 
nubaudė už kyšių ėmimą įde
dant aliejinius tankus. Tokiu 
būdu buvo sukolektuota virš 
du milionai dolerių.

Ugniagesių komisionieriaus 
pagelbininkas James J. Mo
ran buvo pirmiau nuteistas.

šeštadienj, rugpjūčio 4, 
Stanley Teatre, 42 St. ir 7 
Ave., bus pradėta rodyti nau
ja filmą “Platusis Kelias,” 
kurią pagamino Varšuvoje 
Lenkijos filmų išdirbystė.

ši filmą parodo, kaip buvo 
tiesiamas naujas didysis ke
lias per Lenkiją, kuris buvo 
pradėtas tiesti 1945 metais ir 
šiuo laiku baigtas.

Cannes Filmų Festivalis 
suteikė šiai filmai pirmą pri
zą j pripažindamas kaip šiais 
metais geriausią filmą.

Kriminalystes kyla 
tarp jaunimo)

Bronxo Jaunimo Taryba sa
vo pusmetiniame raporte, ku
ris buvo perduotas vietiniam 
prokurorui George B. De Lu
ca, nurodo, kad šiemet krimi- 
nalysčių skaičius tarp jauni
kio Bronxe yra pakilęs net 
17 procentų, palyginus su 
1950 metais.

Raporte atžymėta, kad nuo 
šių metų sausio 1 d. iki birže
lio 30 d. areštuota 669 jau
nuoliai tarp 16 ir 20 metų 
amžiaus, kuomet pernai tuo 
pačiu laiku buvo areštuota 
572.

Nurodoma taipgi, jog nar
kotikai, kurie ir Bronxe pusė
tinai prasiplatinę, yra viena 
pamatinių kriminalysčių prie
žasčių.

Unijistai Sudarė Komitetą 
Savo Vadui Ginti

M ai i orių unijos iniciatyva 
buvo sudarytas komitetas sa
vo vadui Louis Weinstock gin
ti. Buvęs maliorių unijos vieti
nio distrikto sekretorius - iž
dininkas dabar yra po areštu 
ir kaltinamas Smith o akto 
peržengime. ■ '

Keletas kitų unijų vadų 
taipgi prisidėjo prie šio ko
miteto. Dabar komitetas susi
daro iš 40 unijų vadų, kurie 
savo susirinkime nusitarė su
kelti tai kovai reikalingą fon
dą, kad Weinstocka apginti.

McCarrano Aktas yra 
Laisvei Didžiausias Pavojus

Amerikos Civilių Laisvių 
Unija išleido savo 88 pusla
pių raportą, kuriame nurodo
ma, jog McCarrano aktas, 
kuris reikalauja suregistruoti 
komunistus ir “fronto organi
zacijas,” sudaro didžiausį de
mokratinėms laisvėms pavojų.

ši organizacija yra nusi
stačiusi prieš komunizmą, bet 
ji nepritaria komunistų per
sekiojimui, nes iš to mato pa
vojų ir kitiems demokrati
niams žmonėm^.

Mažai negrų daktarų
Apie 10 procentų visų Jung

tinių Valstijų gyventojų yra 
negrai, bet negFų daktarų tė
ra tik du procentai.

SKELBKITeS LAISVĖJE

Naudokite
Medų
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisves Įstaigoje galite ąauti 
medąūs.

KVORTA $1.10 
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau Įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

Lietuviai kriaučiai ir 
ne kriaučiai pilotas 

rugpjūčio 4
kriaučių 
ruošiasi 

ne kriau-
4 d. Sve-

jis negalė- 
visą Dexter

Didysis lietuvių 
piknikas, prie kurio 
lietuviai kriaučiai ir 
čiai, įvyks rugpjūčio 
čių tikimasi turėti gana daug 
— iš plačios Brooklyno apy
linkės.

Kaip žinoma, šis piknikas 
turėjo įvykti liepos 28 d., bet 
dėl didelio lietaus 
jo įvykti. Lietus
Parką buvo paplukdęs.

Dabar šis piknikas tikrai 
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 4, 
tame pačiame Dexter Parke, 
Woodhavene. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Pikniko rengėjai tikisi, kad 
šį šeštadienį oras bus gražus. 
Tai visi susirinkusieji galės 
smagiai pasilinksminti, prie 
lietuviškos muzikos pasišokti 
ir gerai pabaliavoti.

Kriaučiai norėtų 
daugelį ir kitų amatų 
susirenkant, taipgi ir. 
biznierių. Kadangi 
yra geri lietuvių biznierių rė
mėjai, tai ir biznieriai neatsi
sako jų piknike dalyvauti.

Kriaučius.

matyti 
i lietuvių 

lietuvių 
kriaučiai

Apsivogė universitete

Maurice Oliver, Columbia 
Universiteto mokytojų kole
gijos supervaizeris, buvo areš
tuotas iškaitinamas per še
šis metus pavogęs $6,764.69 iš 
universiteto darbininku Fede
ral Credit Union. Paskirta 
$2,500 kaucijos.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Cabins ir Trailer 

Parkas, Groserių ir Dnlikalessų 
krautuvė; 3 kambariai. Visi nauji 
įrengimai ir šaldytuvai. 9 namukai 
parsamdomi ištisiems metams. Ap
šildymas garu, nauieviniai pagerini
mai. 5 akrai žemės, garažas dviem 
automobiliam. Yra ir Cabins kaip 
draugiškas viešbutis; geros būdos 
vištoms. Savininkas nori tatai pap- 
samdyti.

North Branch, Route 28. Now Jer
sey, 40 mylių nuo Now Yorko’. Bu
šai pravažiuoja pro duris. — Mrs. 
C. Anderson. (150-54)

HARTFORD, CONN. 
Pardavimui Namai.

Parsiduoda mūrinis namas su sto
ru, trijų aukštų, ant biznio gatvės. 
Gyvena trys familijos. Tenamentai 1 
yra: 6-5-3 kambarius ir storas. Sto
ras tinkantis bile bizniui ir didelis 
lotas. Kas pirks, tai tuojau galės 
jsikraustyti į storą ir vieną tena-1 
mentą. Auksinė proga atsakančiam 
žmogui. Kaina tik $20,000, įnešti 
reikia $7,000.

Taipgi kas nori įvestinti pinigų į i 
didelius blokus, kur neš gerą nuo
šimtį. Turiu keletą gerų pirkinių; 
jvestindamas $10.000, gali -pirkti už 
$40,000 vertės. Norinti pirkti kreip- ! 
kites:

MAT. ŠVILPA,
607 Broad St., Hartford, Conn. 

Telefonas 7-5412.
(149-151)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

ligonių kambariui reikme- 
— Už griežtai žemas kainas

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

. Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EOU1N LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Matthew A
BOTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Civilio Apsigynimo
pranešimas

Vietinė Civilio Apsigynimo 
raštinė praneša, jog valdžios 
pareigūnai turi galią nepap
rastame atsitikime paimti pri
vatinę nuosavybę civilinio ap
sigynimo reikalams. Gali pa
imti namus, automobilius ir

Kartu Civilio Apsigynimo 
pareigūnai yra įpareigoti už 
privatinės nuosavybės naudo
jimą tos nuosavybės savinin
kams atlyginti finansiniai.

Kainų kontrolės bilius 
laikomas majoro raštinėje

geriau- 
bet 

kai-

Majoras Impcllitteri svars
to, ai- jam bus naudos, .jeigu 
jis pasirašys kainų kontrolės 
bilių, kuris buvo miesto tary
bos užgirtas.

Nors šis bilius nėra 
sias, jis turi daug skylių, 
vis tiek jis prisideda prie 
nu kontroles.

Atrodo, kad majoras 
savo parašu užpykinti 
nagrobius, kurie yra šiam ki
liui priešingi.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN (RIDGEWOOD), N.Y.

Į LDS 103 kuopos susirinkimas 
i įvyks antradienį, rugpjūčio (Aug.) 
i 7 d., pradžia 8 vai. vakare, bus Ša- 
polo-Vaiginio salėje. 147 Thames St. 
Prašome visus narius dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti duokles, kad 
neliktumėte suspenduoti.. • P. Ba- 
barskas, prot. r’ašl. (150-51)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-rnos kuopos susirinkimas 

jvyks antradieni, rugpjūčio (Aug.) I 
7 d., pradžia 7:30 vai. vakare, L. 
A. P. Kliubo svetainėje. Prašome 
narius skaitlingai susirinkti, mes va
sara jau eina prie pabaigos, tad tu
rėsime pradėti rengtis rudeniniam 
sezonui. — Prot. Rast. (150-53)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadieni 
7:30 vai. vakare. 
Namo patalpose, 
some atsilankyti, 
svarbių reikalų. -

6 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Tautiško 
Visus narius pra
neš turime daug

- Valdyba.
(150-151)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAfinvrrc receptus 

DAROME IR PRITAIKOMK 
AKINTOS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILI
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILI,
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. A

TELEVISION
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REIKALAVIMAI
HELP WANTED-MALE

REIK A LING AS 1 ’oi isher- Emery-** 
Man, patyręs, puikiausia mokestis. 
Kreipkitės: Virginia 9-46^6.

į (148-52)

RANDAVO.HMAI
PASIRENDUOJA apartmentas As

toria. Keturi šviesūs kambariai su 
šalių m vandeniu. Nėra apšildymo. 
Kambariai yra geroje vietoje ‘ šapi- 
nimo ir susisiekimo.

Kreipkitės: AL. 5-7546.
(151)

Prio ramios šeimos išsinuomuoja 
švarus, geras kambarys. Atskiras 
jojimas. šilima ir šiltas vanduo.

Mikalaus, 558 Ridgewood Ave.,
Brooklyno. (150-152)

Pasirfnduoja išfornišiuotas geras, 
šiltas ir šviesus kambarys. Paran
kioje vieloje, arti gero susisiekimo. 
Kreipkitės:

Mrs. Yačino, 105 So. 3rd St.

(150-152)

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Bendoravičiaus (Joseph 
palaikai bus perkelti j tin- 
vietq ten pat Oakland Ce- 
Perkėlimas jvyks šeštadie-

Juozo 
Bender) 
kamesnę 
metary.
nj, rugpjūčio 4 d.. 12:30 vai. po pie
tų. Velionio žmona, sūnus ir marti 
kviečia gimines ir art imtis". {įrauks 
ateiti ant to laiko ant kilpinių. 
P.. Walantiene. (150-151)

t MONTELLO, MASS.
Ateinantį sekmadienį, ^gpjūčio 

dieną jvyks piknikas Lietuvių Tai 
tiško Namo Parke. Pikniką reng 
Biručių Pašalpinč Draugystė. Pa: 
kas yra gražus ir visiems gerai ž 
ndmas. Prašome atsilankyti. — Vai
dyba. (150-151)

piknikai Lietuvių TautiškoKiti
Namo Parke jvyks sekamomis die
nomis:

Amerikos Piliečių Kliubo — nedė- 
lioj, 19 d. rugpjūčio.

Gintarų Radio Valandos piknikas 
bus sekmadienį, 26 d. rugpjūčio.

Rugsėjo 2-3 dd. jvyks piknikas 
Liuosybės Choro.

Rugsėjo 16 d. bus antras Mass, 
valstijoje piknikas paramai dienraš
čio Laisvės. — G. Shimaitis.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN. N. Y.

Tol. EVorgrccn 7-6868

Valandos;

vakare
Penktadieniai* uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Telefonas '




