
Chicagos dienraštis Vilnis 
pradėjo finansinio susistipri- 
nimo vajų. Jai nemažai žalos 
pridarė fašistinių-rasistinių 
razbaininkų užpuolimas.

•Visi galvokime konkrečiai: 
Kaip ir kuomi prisidėsime 
prie šio vajaus pasiekimo.

•

Laisvėj vajus puikiai pavy
ko. Neabejoju, jog pavyks ir 
Vilnies vajus.

Laisviečiai parems vilnie
čius. Tokia visų pažangiečių 
nuomjonė.

Nuo savęs šiam Vilnies va
jui skiriu dešimtinę. Daugiau 
išgalinčius laisviečius prašau 
geriau pasirodyti. Ypač mes, 
brūklyniečiai, nebūkime pas
kutiniai.

Manau, kad visi jau seniai 
J esa?e pastebėję, jog anksty

viausi rudeniniai bei žiemi
niai parengimai geriausia pa
vykstą. žmonės būna dar ne
pavargę. Nori susieiti. Paskui 
jau šiek tiek “nusinešioja,“ 
aptingsta. Vėlyvi parengimai 
jau nebebūna taip skaitlingi 
ir pelningi.

'Į’odėl mūsų organizacijos 
ir, veikėjai jau dabar turėtų 
galvoti apie rudens ir žiemos 
parengimus svetainėse. Gerai 
iš anksto juos pagarsinti Lais
vė j e.

Tegu visi žino, ka.£ bus, 
kas ateis, ką gaus. Be to, nie
kam nereikės bartis, kad 
“kas nors mums užbėgo už 
akių.“

Ar žinote, kad įsivaizduota 
baimė yra baisesnė ir pavojin
gesnį už tikrąją, pagrįstą bai
mę? Ji žmogų padaro ligo
niu, visiškai sugadina, jo dva
sią palaužia, padaro gyvu la
vonu.

štai man žinoma viena vei
kėja išsibraukė iš organizaci
jos, kuriai priklausė per tris
dešimt metų. Ji bijanti... Ko 
ir kodėl? Ji pati nežino. Nie
kur jos nebematysi. Bijo sa
vo Šešėlio.

Apsidairykite, ir jūs patys 
tokių gyvenimo susmailintojų 
surasite vieną kitą aplinkQsa- 
ve. Be galo gaila tų buvusių 
žmonių...
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Bet štai tvirtai įsitikinusio, 
pasiryžusio žmogaus pavyz
dys. Visą gyvenimą jis rėmė 
organizacijas ir spaudą. Jam 
viskas buvo arti prie širdies.

Jis pastebėjo, kad kryžio
kų pagąsdinti tūli graboriai 
ištraukė garsinimus iš Lais
vės. Šis senas, susipratęs lie
tuvis pasakė saviškiams: Jau 
nesveikuoju fiziškai, širdis 
jįį pradeda šlubuoti, gyveni
mą dienos jau man suskaity
tas. Bet prašau, kai aš numir
siu, kad prie mano kūno ne
prieitų ir iš jo biznio nepasi
darytų joks ■ graborlus, (kuris 
iš Laisvės išsitraukė garsini
mą. > . . ,

Jis šiomis dienomis pasimi
rė ir, žinoma, jo taip pat są
moninga šeima jo prašymą 
pilnutinai išpildė.

buvoPrieš keletą dienų 
paleisti gandai, kad ten kur 
nors prie Burmos Kinijoje 
Čiango vaįskas kaip iš niekur 
atsirado ir pradėjo karą. Ki
nijos liaudiškajai valdžiai, o 
ypač tiems komunistams, jau 
tikrai būsią riestai.

Pasirodė, jog tai buvo pa
prastas propagandos blofas.

Apie tą patį laiką per visą 
pasaulį nuskambėjo “žinia,“ 
kąd ir'Lietuvos sostinėje Vil- 
rijCje įvyko “sukilimas.” Tai 
irgi būta blofo.

Teisėjas paskyrė advoka
tus ginti komunistus. Tie ad-, 
vokatai patys sakosi neturį 
laiko, nenorį ir esą netinkami tyčiojimo iš teisingumo?
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ŠIMTAI WEST POINTO
STUDENTŲ APGAVINGAI
LAIKE EGZAMINUS

Dėl to nutarta pašalint 90 karo akademijos studentų; 
daugiausia klastų darę futbolininkai kvotimuose

West Point, N. Y. — Val
dyba karinės West Pointo 
Akademijos nutarė pavary
ti apie 90 studentų už tai, 
kad jie apgavingai laikė 
kvotimus. Daugiausia fut
bolininkai ir kiti sportinin
kai mėgino šmugeliškai iš
laikyti egzaminus.

Kai tik buvo paskelbtas 
sprendimas prieš tuos stu- 
dentus-kadetus, jie susirin
ko akademijos gimnastikų 
patalpoje ir pareiškė, kad 
neteisingai baudžiami.

Susirinkime ir pasikalbė
jimuose su laikraščių ko
respondentais studentai sa
kė:

Bent 200 kitų karinės 
akademijos studentų taipgi 
klastingai laikė kvotimus.

Birželio mėnesį šiemet 
100 studentų, apgavingai iš
laikiusių egzaminus, tapo 
Jungtinių Valstijų armijos 
leitenantais.

Iš tikrųjų bent pusė West 
Pointo studentų naudoja 
apgavystes kvotimuose.

90 baudžiamųjų, verčiami 
prisiekt,, prisipažino šmuge
liškai laikę egzaminus. Kiti 
melagingai prisiekė, būk jie 
tik iš “savo galvos” atsakę 
į kvotimų klausimus.

Tardydami studentus, vir
šininkai vertė juos po prie
saika prisipažinti kaip ap
gaudinėtojus. Grasino at
imti amerikinę pilietybę ir 
sumesti kalėjiman tokius, 
kurie taip neprisieks.

Lavinimasis futbolo rung
tynėms tiek laiko išeikvo
davo, jog nebuvo kada iš
mokti lekcijas.

Irano valdžia tariasi 
su anglais apie aliejų
Teheran. — Irano valdžia 

pradėjo derybas su Angli
jos atsiųstais atstovais apie 
leidimą anglams toliau iš
naudoti Irano žibalo - alie
jaus versmes. Anglai “pri
pažįsta,” jog Iranas turėjo 
teisę perimti visą aliejaus 
pramone į Irano valstybės, 
nuosavybę, tačiaus stengia
si išlaikyti aliejaus biznį 
anglų rankose. Tam dar
buojasi ir prez. Trumano 
pasiuntinys Harrimanas.

Kai kurie Iraųo seimo na- 
rįai apšaukė savo . premje
rą M'ossadeghą išdaviku, 
tarnaujančiu Anglijai.

Mossadegh griežtai už
draudė bet kokias demons
tracijas prieš anglus bei 
amerikonus.

tokias bylas vesti. Apkaltin
tieji sako, kad jie tų advoka
tų nenori, kad jie ieško to
kioms byloms įgudusių advo
katų.

Bet teisėjas sako: “Nothing 
doing! šitie, o ne kiti, turi jus 
ginti, jus atstovauti!

Ar bereikia didesnio pasi-

Kvotimams tos pačios 
klasės studentai buvo pa
skirstomi į dalis; vieni ir 
kiti buvo egzaminuojami 
skirtingomis dienomis. Iš
laikiusieji kvotimus pagel
bėdavo tiems, kurie paskiau 
laikys egzaminus. Išduoda
vo jiems klausimus ir atsa
kymus.

Washington. — Kad ku
rie senatoriai ir kongres- 
manai reikalauja visai už
draust armijos akademijai 
West Pointe ir laivyno aka-1 
dėmi jai Annapolyje daly
vauti sportų rungtynėse su 
įvairiais universitetais bei 
kolegijomis. Sako, kai per 
daug gilinamasi į sportus, 
tai nukenčia mokslas, ir 
studentai būna priversti ap
gaudinėt egzaminuose.

Syrijos valdininkėliai 
pertraukė savo streiką

Damaskus, Syrija. — Per 
savaitę streikavo Syriloš’ 
valdininkėliai - tarnautojai, 
reikalaudami daugiau al
gos. Valdžia dabar pasiža
dėjo apsvarstyti jų reikala
vimą; todėl jie sugrįžo de
šimčiai dienų dirbtii

Pats Syrijos ministrų ka
binetas yra pusiau suiręs. | 
Apie pusė ministrų ? 
kę” iš valdžios.

Havana. Kuba. — Persi- 
/‘išslin-' šovė dr.''Eduardo Chibas, 

| Kubos Liaudies Partijos 
vadovas, kuomet buvo su
stabdyta jo kalba per radi
ją. Jis pareiškė, “mirštu 
už Kubos žmones.”

Chibas nugabentas į ligo- 
,, , p, . ,. . ninę; abejojama, ar išliks Maskva. — Sovietinis mo- • gyvas “

Rytojų žuinalas Istorijos > Chibas, kandidatas į pre- 
Mokymas rašo, kad Jungti- zįdentus> a§triai • kritikavo 

esamąją prezidento Carlos 
Soca,nos valdžią, kad ji te
rorizuoja darbo žmones ir 
vagia šalies turtą.

Maskvos žurnalas įžiūri 
fašistini terorą Amerikoj

listinė valstybė, kurią “fa
šistinis terorizmas” dabar 
valdo.

Žurnalas kaltina Ameri
ką už karą Korėjoje ir tvir
tina, kad Jungtinei Valsti
jos ruošiasi užpulti Sovie
tų Sąjungą bei ' Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Istorijos Mokymas teigia, 
kad ir pati Jungtinių Vals
tijų Konstitucija yra “prieš- 
demokratinė.” j

Prancūzų fašistai sprogdino 
komunistų knygynus

Paryžius.—Keturiuose ko
munistų knygynuose buvo 
išsprogdintos bombos. Ko
munistai sako, bombas už
taisė generolo Charles de 
Gaulle’o fašistai.0

Policija suėmė du jaunus 
fašistus.

Nepranešta, kiek žalos 
tie sproginiai padarė.

Tokio. — Japonija padarė 
prekybos sutartį su vakarų 
Vokietija. Ta prekyba sie
kianti 60 milionų dolerių 
apyvartos per metus.

Dewey,gubernatorius Tomas 
republikonas, kalbasi su kiny tautininkų diktatoriaus 
Čiang Kai-šeko pačia Formozos saloje.

Dewey apkeliauja pietiniai-rytines Azijos kraštus, ra
gindamas juos smarkiau ruoštis kovai prieš komunizmą.

Pasaulinio jaunimo taikos 
demonstracijoje Berlyne 
maršavo puse milijono

Berlin. — Sekmadienį ry- Į amerikiečių jaunuolių, 
tinėje Berlyno dalyje atsi-į 
darė pasaulinis jaunimo 
festivalis dėl taikos. Susi
rinko tūkstančiai delegatų 
iš 70 įvairių kraštų. Jų tar
pe yra ir šimtai kareivių 
iš Korėjos fronto.

New Yorko Times kores
pondentas pranešė, jog fes
tivalyje dalyvauja ir 11

Persišovė Kubos 
politikas Chibas

Įvairios Žinios
Hirosima, Japonija.—Su

ėjo 6 metai nuo to laiko, kai 
amerikonai išsprogdino ato
mine bombą Hirosimoj, už
mušant apie 100,000 gyven
tojų.

Kairo, Egiptas.—Visi E- 
gipto laikraščiai ir žurnalai 
sustabdė savo laidas vienai 
dienai. Tuo streiku jie pro
testuoja, kad valdžia vis ar-

Žuvo mėgindamas nusileisti' 
Niagaros kriokliu žemyn 

Niagara Falls.— Ameri
konas William Hill pasida
rė “bačką” iš vidujinių au
to, ratų gumų (inner tubes) 
ir joje mėgino nusileisti Ni
agaros kriokliu žemyn. 
Krioklys suardė bačką ir 
pražudė Hillą.

Festivalio demonstracijoj- 
sekmadienį maršavo pusė 
milijono delegatų ir vieti
nių žmonių.

Festivalis tęsis viso 15 
dienų. Apart susirinkimų, 
bus ir meno-dailės paradai 
bei parodos. Įvairių kraštų 
jaunuoliai ir jaunuolės ro
dys savo tautų kultūrinius 
ir meniškus darbus.

Milžiniški plieno 
korporacijos pelnai

New York.—United States 
Plieno korporacija paskel
bė, jog per šešis pirmuosius 
šių metu mėnesius pasidarė 
$10(6,797,497 pelno, tai be
veik 
kaip 
metu v

antra tiek daugiau, 
per tuos pačius 1950 
mėnesius.

Pusan, Piet. Korėja.—Per 
muštynes tarp an/dų karei
vių tapo užmušti du kari
niai anglų policininkai, ku
rie mėgino tvarką daryti. 
Du kiti pavojingai sužeisti.

šiau varžo spaudos laisvę.

London.—-Jungtinės Vals
tijos pasiuntė per Anglija 
37 naujuosius rakietinius 
lėktuvus Belgijai. Norvegi
jai, Danijai ir Holandijai.

Newfoundland. — Nukri
to Labradore didelis rakie- 
tinis Amerikos lėktuvas. 
Dar nežinia, kas atsitiko jo 
lakūnams.

Stockholm, Švedija.—Pa
sakojama, kad trys lietuviai 
nugalėję žvejinio rusų lai
vo viršininkus Baltijos Jū
roje ir pabėgę švedijon.

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia patraukė teis
man dar 12 žmonių; kalti
na juos kaip tariamus “So- 
yietų agentus.”

(MANOMA, RASI NAUJINS 
DERYBOS DEL MŪŠIŲ 
SUSTABDYMO KORĖJOJ

Amerikonai pertraukė derybas, protestuodami, kad 
šiaurinių korėjiečiu kariuomenė ėjo per Kaesongą

Tokio, rugp. 6.—Ameri
kos generolai pereita šešta
dieni pertraukė derybas 
Kaesonge su Šiaurinės Ko
rėjos ir kinu atstovais to
dėl, kad per Kaesongą ėjo 
kuopa šiaurinių korėjiečių 
kariuomenės.
i

Amerikonų vadas admiro
las Charles T. Jo v protes
tuodamas pareiškė, jog 
šiauriniai korėjiečiai sulau
žė pasižadėjimą, kad jų ka
riuomenė nepasirodys nei 
Kaesonge nei per 5 mylias 
aplink tą miestą, kol jame 
bus vedamos derybos dėl 
paliaubų. Joy reikalavo už
tikrinti, kad šiauriniai ko
rėjiečiai daugiau n e p er- 
žengs to pasižadėjimo.

Šiaurinės Korėjos ir kinų 
komandieriai atsakė į tą

Lytiškos piktadarystės 
Anglijoj labai pakilo
London. — Pernai Angli

joj buvo išprievartauta (iš
žaginta) bent 13 tūkstančių 
mergaičių ir kūdikių; dau
gelis jų ir nužudyta. To
kiu piktadarysčių skaičius 
1950 metais buvo 7,000 di
desnis negu 1938 metais.

Kitų žmogžudysčių'ir kri
minalinių užpuolimų skai
čius tuo laikotarpiu pakilo 
nuo 2,700 iki 6,200.

Indijos ginčai su Pakistanu 
galį prie karo privesti

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jawahar
lal Nehru pasiuntė perser- 
p'ėiimo telegrama Pakista
no premjerui, kad iei pakis
taniečiai, mėgintu įsiveržti į 
Kašmirą, tai Indijos armija 
juos atmuštų.

Kašmiras yra savivaldinė 
kunigaikštija šiauriniame 
Indijos ruožte. Kašmiro 
kunigaikštis andai padarė 
sąjungą su Indija. Bet ka
dangi dauguma kašmjriečių 
yra mahometonai, tai ma- 
hometoniškas Pakistanas ir 
savinasi Kašmirą.

Karachi, Pakistanas.—Pa
kistano valdžia naktimis 
užtemdo šviesas sostinėje 
Karachi ir visuose miestuo
se paliai sieną su Indija. 
Daro ir kitus karinius par- 
siruošimus.

Auto, kompanijos žada 
pakelt kainas 10 proc.

Detroit. — Ford, Chrys
ler ir kitos automobilių 
kompanijos rengiasi 10 pro
centų pakelti jų kainas. 
Naudojasi naujuoju įstaty
mu dėl vadinamos “kainų 
kontrolės*”

i

protestą, kad iu kariuome
nė tiktai per klaida užėjo į 
Kaesongą, pramaršuodama 
už kelių šimtų jardų pro 
vietą, kur buvo derybos lai
komos. Jie prašė panaujin- • 
ti derybas ir pranešė admi
rolui Joy, kad įsakė savo 
kariuomenei jokiu būdu 
neiti j Kaesonga, kol t^sis 
jame derybos dėl mūšių su
stabdymo.

Pirmadienį pranešta, kad 
amerikonų komandieriai ta- 
riasi, kaip atsiliepti į šiau
rinių korėjiečių atsakymą.

Korespondentai teigia, kad 
amerikonai sutiks panau
jinti derybas.
Užginčyti paskalai apie 
reikalavimą naujo 
perta ikos ruožto

Pereitos savaitės pabai
goje buvo paskleista gan
dai, kad amerikonai reika
laus sudaryt- nekarinį pa
liaubų ruožtą toliau į žie
mius Šiaurinėje Korėjoje, x 
kur nors tarp dabartinės 
karo linijos ir Jalu upės.

Tuos paskalus užginčijo 
generolas Ridgway, vy
riausias amerikonų koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams. Ridgway sakė, ame
rikonai reikalauja įsteigt 
neginkluotą ruožtą tiktai 
pagal dabartinę fronto lini
ja.

Šiauriniai korėjiečiai pa
kartojo'savo siūlymą — nu
statyti nekarinį ruožtą pa
liai 38-tą paralelę, tai yra, 
senąjį rubežių tarp liaudi
ninkų Šiaurinės Korėjos ir 
tautininkų Pietinės Korė
jos.

• Karo veiksmai
Pirmadienį nebuvo beveik 

jokiu mūšiu ant žemės.
Kariniai Amerikos laivai 

vėl bombardavo Wonsaną, 
rytinį šiaurinės Korėjos . 
uostą.

Anglijos ir Australijos 
laivai apšaudė vakarinius 
Šiaudinės Korėjos uostus. .

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
nušovė 7 amerikinius lėktu
vus iš tų,’ kurie atakavo jų 
miestus ir kaimus.

/

Perša sąryšį su Turkija. 
Graikija ir Franku

Washington. — Du sena
toriai, demokratas Theo
dore. Green ir republikonas • 
Alexander Smith siūlė A- 
merikai padaryti karini są
ryšį su Turkija, Graikija, 
fašistine Ispanija ir suK ' 
šiaurinės Afrikos kraštais 
talkai prieš komunizmą.

Santiago, Čilė.— Streikuo
ja bankų tarnautojai ketu
riuose did e s n i u o s e Čilės 
miestuose.

ORAS. —- Daugiau drėg
mės ore ir gal bus lietaus.

t
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BESIĮUJOŠIĄNT RINKIMAMS INDIJOJ
SEKAMŲ METŲ sausio menesį Indijoj įvyks visuo

tini šalies parlamento deputatų rinkimai. Jau šiandien 
jais rūpinamasi ir sielojamasi.

Sulyg Niujorko Timeso korespondento New Delhi 
mieste pranešimais, rinkimuose turės teisę balsuoti apie 
180 rnįlijonų* žniopių ir juose statys savo kandidatus de
vynios politinės partijos.

Korespondentas skelbia^ jog rinkimai tęsis per apie 
tris savaites, gi kol balsuotojų balsai bus suskaityti, už
ims dar apie tris savaites.

Tenka atsiminti, jog Indijoj milžiniška žmonių dau
guma yra beraščiai, tad ir balsuoti nebus jiems lengva.

Tai bus pirmi tokie platūs rinkimai Indijos istorijoje. 
'Įdomu tai, kad tūli Indijos valdančiosios klasės sluogs- 

niai nenorėjo, pripažinti to krašto komunistų partijai 
teisės balsuoti; jie skelbė, būk komunistų partija ne
santi “tikrai” politinė partija.

Šis klausimas buvo atiduotas rinkimais besirūpinan
čiam komitetui, kuris šiomis dienomis pareiškė, jog In
dijos komunistų partija yra legali, pilnateisė politinė 
partija ir, kaip tokia, turi teisę rinkimuose dalyvauti ir 
statyti savo kandidatu sąrašus.

Klausimas dar nėra išspręstas vienu reikalu, būtent, 
dėl emblemos: komunistų partija nori savo emblgma sta
tyti kūjį ir, pjautuvą, tačiau, spėjamą, jog tai ne 
leista daryti.

Kitas dalykas: daug komunistų partijos vadovų yra 
sukišta į kalėjimus, bet vidaus reikalų ministras Char- 
kravavti Rajagopalarchi atsisako juos prieš rinkimus iš 
kalėjimų paleisti, nors jie, komunistų vadovai, kalėji
muose sėdi be jokio teismo.

Kaip neimsime, ‘rinkimai Indijoje turės nemažos 
reikšmės ne tik tam kraštui, o ir visam pasauliui, ypa
tingai Azijai.

“DAILY COMPASS” 
KĄĮNA

Progresyvus niūjorkiškis 
dienraštis “The Daily Com
pass,” sunkiai besiversda
mas finansiškai, prieš tūlą 
laiką buvo pakėlęs savo pa
vienio egzemplioriaus kainą 
iki 10 centų.

Pakėlimas kainos, pasiro
do, sumažino pirkėjų skai
čių. Dėl to prieš virš sa
vaitę laiko “Cdmpąss” sa
vo kainą sumažino iki 5 
centų už egzempliorių.

Šį įvykį laikraštis ' smar
kiai išreklamavo: pasam
dė keletą gražių merginų, 
kurios, pasiėmusįos didžiu
les iškabas, rodančias laik
raščio kainos sumažinimą, 
išvežiojo po svarbesnės did
miesčio gatves. \

REIKALAUJA $1,000,000 
Iš DAILY WORKERIO

Niūjorkiškis Daily Work
er yra traukiamas teisman. .......
Tūla Hrs. Troy Hawins, iš Į ^alininkus 
Jackson, Miss., reikalauja iš .'negrą iš

Tame pačiąųie Vilnies nu-, 
meryj Alice Jonikienė rašo:

i Birželio 29-30 ir liepos 1 
d. Chicągoje ėjo Taik°s Kon
gresas, sušauktas Amerįcąn 
Peace ; Crusadę. Besitikint 
daug svečių-delegatų iš kitų 
valstijų ir miestų, Kongreso 
rengėjai atsišaukė į chicagie- 
čius apnakvydinti delegatų 
kiek kas gali. Turint vietos 
dviem, mes užregistravome 
savo kambary Taip pat pada
rė ir mūsų ręndąuninkaį Roy 
ir Dorothy Pleasant. Kaipo 
tikinti į pilną politinę ir' so- 
cialę rasių lygybę, nei mes, 
nei jie nežymėjome kokius 
delegatus turi siųsti pas inus.

Skaitytojams, kuriems buvo 
informuota, kad juodveidžiai 
apsinakvojo mūsų namuose 
gal bus žingeidi! žinoti, kad 
pas mus atvyko ne juodvei- 
džiai, bet' baltosios spalvos 
porelė iš Dearborn, Mich., ir 
nakvojo tik vieną naktį. Kai
mynai juos matė einant į įpū- 

| sų butą su valizomis ir nieks 
V; j nieko nesakė. Bet pas ren
is ,i„..prisiuntė

Kalifprnijos 
Flowers.

Nesupraskite, jog 
nebūtų buvę 
kambarį. Tą įvykį

vieną 
vardu

darbininkų dienraščio vieno 
milijono dolerių, kaip atly
ginimo “už šmeižtą.”

Mrs. Hawkins, kaip žinia, 
išgarsėjo tuo, kad ji paskel- tik kaipo faktą... 
bė, jog neperseniai nužudy- Na> ir prie jonikų namo 
tas negras Willie McGee ją • rįnkosi govėda užpuolikų, 
išprievartavo, kai ji su vai- Vienas jų pasakęs:

negrai 
pl’iimti į mūsų 

pabrėžiu

Na, ir prie Jonikų namo

Jūsy taupomasis doleris 
socialio saugumo fonde

< VĖL SVETURGIMIA1!
I VYRIAUSYBĖS ĮSAKYMU, praėjusią savaitę bu- 

vo pradėti areštai sveturgimių nepiliečių, ligi šiol bu- 
vusjų laisvėje po bėlomis.

Iš viso pasiryžta iš naujo suareštuoti 39 nepilįečiai, 
paskirti deportavimui. Jie buvo suimti jau seniai ir pa
leisti po bėlomis, kurias uždėjo Civilinėms Teisėms Gin
ti Kongresas (Civil Rights Congress). -

Šitų nepiliečių darbininkų veikėjų reikalas bus spren
džiamas aukščiausiajame šalies teisme,—gal rudenį, gal 
žiemą. Kaip tąjį klausimą teismas išspręs, aišku, nieks 
nežino. Jeigu jis išspręs, kąd nepiliečiai darbininkų ju- 

* dėjimo veikėjai turį būti deportuoti, tuomet nežinia, 
" kaip bus. Atsiminkime, jog tūli kraštai neturi padarę 

sutarties su mūsų vyriausybe dėl deportuojamųjų pri
siėmimo.

\ ' Bet tai ne tiek dabar svarbu. Svarbu tai, kad šitie ne
piliečiai buvo paleisti'po bėlomis, kurių vyriausybė jau 

* nebepripažįsta. Pirmiau jų belos buvo geros, legalės, o 
dabar susyk pasidarė negeromis.

Ir, štai, žmonės vėl areštuojami, kišami į kalėjimą, 
reikalaujant, kad už kiekvieną jų būtų užstatyta nauja 

į Į)ėla!
Keista tai, kad už tūlus suimtųjų—pąv., Bittelmaną, 

Betty Ganett,—neseniai buvo užstatytą po $20,000 belos, 
po kuriomis jie buvo paleisti. Dabar jie ir vėl suareš- 

■ tūpti!
Žmonių, dėl jų politinių įsitikinimų, persekiojimui, at

rodo, nesimato nei galo, nei krašto.
Kur nueisime, šitaip, eidami ? J

ku gulėjo naktį lovoje, kai 
tuo pačiu kartu už sienos, 
kitame kambaryj gulėjo 
jos vyras.

Prieš eidamas mirti, Wil
lie McGee paskelbė, kad jis 
nieko panašaus nepadarė, 
kad Mrs. Hawkins per tūlą 
laiką prikibo prie jo ir juo
du turėjo artimus 
kius, jai to reikalaujant.

Dabar Mrs. 
skelbia, jog Daily Worker, 
rašydamas apie tai, ją ap
šmeižė.

Nežinome, kuo ši byla 
baigsis. Mes, tačiau, labai 
abejojame, ar skundėja 
gaus savo civilinį ieškinį, 
nes, kiek mums žinoma, 
Daily Workeris milijono 
dolerių niekad neturėjo ir 
neturi.

“Jūsų 
namas mūrinis, bet jis degs 

’iiš vidaus!”
Toliau:
Matant, jog padėtis eina 

rimtyn, pašaukta policija iš 
I vietinės stoties. Policija pir
miausiai įėjo vidun ir paėmė 

.visų ten*esančių ir gyvenančių 
i vardus, pavardes, kiek kuris

UŽMUŠTAS BUVĘS “DĘŠINUS,”
SKAITYTOJAI* JAU ŽINO, jog prieš savaitę laiko 

Indo-Kinijęj (Sadec mieste) buvo užmušti du žymūs asme- 
'nys: francūjęų generolas Chanson ir pietinio Vietnamo 
gubernatorius Thai Lap Thanh.

Juodu užmušė jaunas patrijotas Trinh Vąn Minh, ku
zį/ris if pats krito nuo bombos, paguldžiusios anuodu 

c Francūzijos pareigūnus.
Tuojau po to, kai užmušėjystė buvo atliktą, žinios 

skelbė, būk ją atliko partizanas komunistas, raudonasis. 
.|| Bet, šiai, Niujorko Timeso • korespondentas Saigon

mieste praneša, .jog pirmoji žinia buvo neteisinga: užmu
šėjas buvęs ^dešipysis nacionalistas.”

7^.- Ką tai rodp? /
. Tąi rodo, jųg Indo-Kinijoje prieš francūzus imperia

listus ir ių pakalikus kovoja ne tik kairieji, o ir de
šinieji pa tr i jo tai.

Skirtumas tik tame: kairieji, komunįstai ir jų pri
tarėjai, savo kovą remia masiniu žmonių pagrindu, gi 
nacionalistai daugiau vadovaujasi poskyrių asmenų už
mušimu, individualiniu teroru.

•Sakoma, jog po šitų užmušėjysčių, ,franciai ir jų 
pakalikai pradėjo baisų terorą, ypatingai jis daromas 
prieš jaunimo organizaciją, Tautiniu jaunimo judėjimu 
Žinomą.

JONIKŲ ŽODIS
Ilgai tylėjusieji, Leonas ir 

Alice Jonikai, taria žodį dėl 
to, kas vyko prie jų namo 
šių metų liepos mėnesio pir
momis dienomis.

L. Jonikas rašo:
Nuo skaudžiųjų pergyvenk 

mų — liepos 1-4 dd. ’— pra
bėgo jau arti mėnesis laiko. Į 
tą laiką aplaikėme daugybes 
pareiškimų užuojautos — ir 
matel’ialės pagalbos. Visiems 
širdingiausias dėkui.

Aplaikėme ir kitokios 
“užuojautos.” Pavyzdin, 3 lie
pos pašaukia telefonu tūlas 
anonimas “pilietis” ir kate
goriškai pareiškia: “Lygiąi už 
savaitės laiko užmušiu tave, 
tu...”

Kitas irgi labai “išmintin
gas” pilietis adresuoja laišką 
redakcijai: “Darau paskutinį 
perspėjimą: Jeį neišvarysite 
Joniko iš ‘Vilnies’ redakcijas, 
sunaikinsime . visus“ vi 
čiųs...”
"-Šiem pastariesiem turiu 

sakytis
Nepaisant grasinimų ir 

yojaus gyvasčiai, nei aš, 
mano žmona, nei sūnus,
“Vilnis” nesitrauksime nei ant 
colio!

Tiesa, jūs galite išdaužyti 
langus; galite sužaloti mane 
ar mano šeimos hąrius — net 
ir nužudyti — tai jūsų kovos 
būdas. Bet progreso tuomi 
nesulaikysite.

Teisingai L. Jonikas atsa
ko: teroru progreso niekas 
nesųlaįkė ir nesulaikys. 
Chuliganai - pogromščikąį 
gąli triumfuoti per tūlą lai
ką, bet jų “triumfas” vis- 
Vien baigsis ir baigsis jų 
nenaudai. ♦

davo į akis kas dieną.
Man lankantis Lietuvoje 

1925 metais antros klasės 
valgyklose trys pavalgymai 
lešuodavo 9 litai, o nakvy
nė antros klasės viešbuŲ’ 
10 litų už vieną naktį, 
tiktai amerikonai su 
doleriais g a 1 ė davo pasi
švaistyti mėnesį kitą, bet ne 
Lietuvos darbo klase.

Ant galo, ex-prezidentas 
K. Grinius pasako, kokias 
algas gaudavo tie viršytos, • 
kurie jį pravijo nuo prezi
dento kėdės, užsirioglinda
mi ant Lietuvos liaudies 
sprando sykiu su ponais 
Smetona ir Voldemaru:

Ką tik iš karo mokyklos 
atvykęs į pulką jaunesnysis 
leitenantas algos gaudavo 
405 litus per mėnesį, o prie
dui dar butą ir kurą arba' 
atitinkamas normas pini
gais. Kapitono alga 600 li
tų, pulkininko 800 litų, pul
ko vado alga $1,500 litų 
mėnesiui ir dar su visokiais 
pridėčkais.

Toks eikvojimas Lietuvos 
litų varė kraštą prie finan
sinio suįrimo, vis apkrau
nant ūkininkus ir da^bp 
klasę aukštesniais taksais- 
mokesčiais, nors liaudis ir 
be to jau kentėjo skardą, 
alkį ir visokius nedatėldius. 
Bet visokį vilkai su Smeto
nos leitenantais tuko ir au
ginusi sprandus.

Jie buvo uždraudę susi
rinkimus, atėmę žodžio 
laisvę, žodžiu, smetoninių- 
kų “demokratija,” kaip ją 
dabar vadina tautininkai, 
buvo “demokratija” be visų 
demokratinių laisvių.

Kartą Grinius buvo pa
kviestas į Kybartus, kur tu
rėjo skaityti paskaitą apie 
džiovą. Į Kybartus, sako, 
jis, nevykau. Turėjau gau
ti leidimą, bet tautininkiš- 
ki gengsteriai jo man ne
davė. x

Su tais žodžiais senelis K. 
Grinius, buvęs legališkas . 
Lietuvos prezidentas, ^pa
baigė savo pasakojimą. 
Čionai mano buvo pakarto
ta iš jo kalbos gal tik šim
teriopa dalis, bet tikiu, kad 
ir to užteks.

V. J. Stankus/ <

STRAIPSNIS PENATAS 
Kada ir kur kreipeis gauti 

Sočią! Sęęurity pašalpas 
Kręįpkitės į Social Secur

ity Administration field of
fice. Didmiesčiuose jų ran
dasi po kelis. Užmiestyje 
rečiau kur. Reikia kreip
tis į artimiausią prie namų.

Įstaigos antrašas, vei
kiausia, randasi jūsų srities 
telefonų vartotojų sąrašų 
knygoje, bendrajame Jung
tinių Valstijų (US arba 
USA) įstaigų sąraše. Jei
gu taip sunku susirasti, 
klauskite adreso artimiau
siame prie namų pašte.

Užeikite pasitarti asme
niškai. Kam asmeniškai ne
galima, kreipkitės laišku. 
Įstaigos tarnautojai atsa
kys jums jūsų klausimus. 
Ir, jeigu jums reikės, padės 
išpildyti ir reikalingus do- 
kumeptus pagal jūsų su
teiktas jiems informacijas.

Kaimuose, kur gyvento
jų ir apdraustųjų asmenų 
mažai, gal būt arti nesi
randa raštinės. Tais atve
jais į centrinius miestelius 
ir kaimus atvyksta retkar
čiais, gal kartą per mėne
sį, field ofiso atstovas (re
presentative). Kada ir kur 
jis atvyks, informacijų 
gausite vietos pašte.

Patartina nuvykti į field 
office ar pasitarti su jo at
stovu tuojau, kai tiktai su
einate 65 metus. Nekęnkia 
pasitarti apie viską net iš 
anksto, kol dar tebedirbate. 
Tai ypačiai svarbu tiems, 
kuriems jau suėjo 65 metai.

Pirmesniuose straipsniuo
se jau minėjome ir čia pa
kartojame, kad nuo 1950 
m. pabaigos, pradžioje 1951 
metų, įėjo galion. naujasis 
social security įstatymas. 
Pagal tą įstatymą yra di
delis skirtumas, tarp to, ką 
jūs gautumėt tuojau pame
tęs darbą ir tarp toy kiek 
gautumėte, jeigu dar iš
dirbtume! apdra u s t a m ę 
darbe bent ne mažiau, kaip 
iki 1952 metų liepos mėne
sio. Tai svarbu įsitėmyti 
tiems, kurie neturi sutaupų, 
kuriems išėjus ant pensijos 
teks kaip nors verstis vien

tiktai tuo, ką gaus iš socia- 
lio saugumo (social secur
ity) fondo.

Nuėjimas pasitarti ar net 
paprašymas ir gavimas se
natvės pensijos ’ suėjus 65 
metus neužstoja jums kelio 
yėl dirbti, jeigu jūs vėliau 
gautumėt darbą.

Taipgi turėjimas turto 
neatima teisęs gaufi pensi
ją. Socialio saugumo davi
nys nėra biednioko pašalpą, 
bet apdraųda. Ją gauti tu
ri teisę biednas ir turtingas, 
kuris dirbo apdraustame 
darbe ir tam fondui mokė
jo duoklę. Bet—

Nepavėluokite tą teisę 
gauti. Už praėjusį laiką 
senatvės pensijų neišmoka 
vėliau kaip už šešių mėne
sių.

Jeigu buvęs apdrastas jū
sų šeimos narys mirė, taip
gi nueikite pasitarti. Taip 
pat padarykite, jei kas iŠ 
jūsų šeimos, tarnavęs mūsų 
šalies karinėse jėgose laike 
antrojo karo, yra miręs. 
Gal kuris jūsų šeimos na
rys galėtų gauti pašalpos, 
jeigu ne pragyvenimui, tai 
gal vienkartinę sumą pa
laidojimo lėšoms.

Mirusiųjų apdraustų as
menų sąskaiton pašalpų ga
li gauti vienas, o tūlais at
vejais keli artimieji. Pir
miausiais gauti pragyveni
mui yra suėji/sios 65 metų 
našlės, paskui jaunesni 18 
metų vaikaŲzjeigu tebėra 
nevedę; seka jaunamečius 
vaikus prižiūrinti jauna 
našlė ar divorsantė; o pas
kiausieji yra seni tėvai, jei
gu nėra tų turinčiųjų pir
miausią teisę.

. Vienkartinės sumos palai
dojimo lėšoms prašymą ga
lima įteikti bile kada bėgiu 
dvejų metų nuo apdrausto 
asmens mirties. Bet—

Jeigu apdraūstasis mirė 
kur nors užrubežiuose ka
da nors tarp 1941 metų 
gruodžio 7-tos ir 1946 metų 

‘rugpjūčio 9-tos, tai yra* An
trojo Pasaulinio Karo lai
ku, tų palaidojimo lėšoms 
prašymas turi būti įteiktas 
pirm 1952 metų rugsėjo 1- 
mos dienos.

santy- amžiaus ir iš kur. Aiškiai pa
sakyta, kad negras delegatas 

Hawkins apsinakvojo pas rendaunin- 
! kus, bet spaudoj jų vardas ne
minimas. Matomai visa ataka 
atsukta prieš Jonikus vien 
dėlto, kad jie tų namų savi
ninkai, kad lengviau būtų ga
lima sukelti prieš, juos gyven
tojus. •

Pajutus tarp'susirinkusių ir 
d ai* besirenkančių prip ąamų 
linčo dvasią, pašauktas drau
gas, kad pasirūpintų išgaben
ti negrus saugiai. Atvyko vy
ras su žmona ir pasiūlė savo 
butą jiems apsinakvoti arba 
laikinai pabūti ir su policijos 
apsauga išvedė negrus per už
pakalines duris ir nusivežė 
automobiliuje.

Lauko pusėj rinkosi vis 
daugiau ir daugiau žmonių ir 
apie 10-tą valandą, kada jau 
susirinko apie 300, prasidėjo 
langų daužymas plytomis ir 
akmenimis ir pasigirdo šūkiai 
“Kili thę.N—r Iqvers, kill the 
Russians, kill the Je^ys, kill 
the reds,” ir tt. Tas tęsėsi iki 
ketvirtai valandai ryto. Ply
tai ar akmeniui 'pataikius į 
stiklą, kad ir į likusį šmotą, 
vienui dideliu choru Vis atsi
kartojo “hurray,” lyg išalku
sių vilkų. .. ,, •

Jonikienė žymi:
Nors tatai įvyko jau mėne- 

sis atgal, bet tos dvi baisios 
naktys ilgai bus atmintinos. 
Tas naktis teko šiurpulipgai 
pergyventi,, bet jos taipgi da
vė daug naudingų pamokų. 
Juo daugiau apie tuos įvykius 
mąstome, juo daugiam kyla 
visokių minčių vedančių prie 
geresnio supratimo apie lai
kotarpį, kuriame gyvename.

Aišku! Jei laikotarpis, 
kurį gyvename, būtų nor
malus, tokių pogromiškų 
“reiškinių” būtų kur kas 
mažiaij,. Bet • Įąikotąrpįs— 
baisus. Jį tyčia tokiu daro 
valdančioji klasė, ištroškusi 
karo, nusigandusi žmonių 
judėjimo už Įaiką!

pa-

pa- 
nėi 
nei

Fprjmoza. — Čiang Kai- 
šęko kiųai tautininkai pa
sižadėjo duoti Jungtinėm' 
Tąutojn daūgiąusia kariuo
menės kovai prieš komuniz
mą.

Tuomet, kai Smetona 
smurtu užvaldė Lietuvą

■ MIAMI, Fla.—Tai ir po 
šiai dienai spietoniški tau
tininkai su klerikalais iš po 
Dirvos, Vienybės ir Draugo 
pastogės nepaliauja ler- 
muotis per savo s p a u d ą, 
kad Smetonai diktatoriškai 
valdant Lietuvą ji buvusi 
.ir laisvai, ir demokratiška, 

z ,ir šventablyvai moksliška, 
o ir darbininkams tiktai 
gervės pieno betrukę.

O jau tas Kauno miestas 
išpuoštas be galo ir krašto. 
Bet kad už Kauno ribų bu- 
vo skurdas su armijomis 
utėlynų ir blusų, tas-Kauno 
ppnųs neįdomino.

Ka^s link smurtiško per
versmo 192,6 mėtų gruodžio 
17 dieną, tai, esą, nebuvę 
p rali e t a nei vieno lašo 
kraujo. Tąįp ta Smetonos 
melagių klika šūkauja be 
jokios pabaigos.

Tačiau Naujienose, nume
ryje 169-me, pasibaigė ve
lionio prezidento Griniaus 
atpasakojimai, kaip gengs- 
teriškai jis buvo prašalin
tas nuo prezidento kėdės. 
Užbaigdamas savo kalbą 
Naujienų rašeivai, greta 
kitko, Grinius dar pasakęs, 
kad:

' Voldemaro organizuoti 
vilkai, italų Mussolini o

j u o d marškinių pavyzdžiu, 
įsilauždavo į veikėjų butus, 
sumušdavo. < žmones. Tie 
dvikojai vilkai išsprogdino 
“Varpo” spaustuvę, kur bu
vo spausdirfamos Lietuvių 
Žinios ir kiti valstiečių - 
liaudininkų leidiniai.

Tauragės sukilimas už
antspauduotas sušaudytųjų 
krauju.

Suvalkiečių ūkininkų su
šaudymą reikia skirti prie 
1926 m. gruodžio 17-tos 
perversmo.

Sušaudymas keturių dar
bininkų vadų . koruunistu, 
tai Smetonos su Voldemaru 
pralietas tų darbininkų 
kraujas. Darbo klasę to 
amžinai nepamirš.

Taip gyvenosi Smetonos 
su Voldemaru rojuje

Lietuvos dąrbininkųi mo
kestis už darbo valandą 
(kada galėjo gauti darbo) 
minimumas buvo 45 centai, 
o moterims daug mažiam 
Ręįškia, Lietuvos darbinin
kas per valandą uždįrbdavo 
4 ir pusę amPrikomškų cen
tų, arba 90 litų (tai yra 9 
dolerius) per mėnesį. Su 
tokiu uždarbiu, ir dar tur 
rinčiam šeimą, badas žiūrė-1

Iš Uruguajaus
LANKĖSI

MONTEVIDEO.—Į “Po- 
no Amerikono” pastatymo 
vakarą (birž. 16) iš La Paz 
miesto buvo atsilankęs su 
savo tėveliais ir jaunas lie
tuvis moksleivis Rikardas- 
Jonas Kavaliauskas. Rikar
do tėvas darbuojasi tame 
mieste mechaniku, o jis 
lanko Montevidėjaus Jūrų 
mokyklą. Rikardas puikiai 
liet u v i š k a i kalba, skaito 
Darbą ir yra pasirengus 
tapti pirmuoju lietuviu ♦Jū
rininku Uruguajuje. \

POBŪVIS CERROJE
MONTEVIDEO. — ĮJLC 

Cerros skyrius surengė šo
kių pobūvį savo patalpose 
sekmadienį, birželio 17 d. Į 
pobųvį atsilankė ypatingai 
dkug mūsų jaunimo, kuris, 
A. Sausio orkestrui gro
jant, linksminosi iki vėly
vos nakties. Šį kartą šei
mų buvo mažiau, nes pir
madienio darbai sutrukdė 
atsilankymą.

GAVO RIMTĄ 
TARNYBĄ

MONTEVIDEO. — ULC 
Cerros skyriaus patalpų ad
ministratoriaus Antano ir 
Onos Kazlauskų sūnus R- 
deionsas šiomis dienpmis 
buvo priimtas valdininkiAį 
sostinės inžinierių sąjundhs 
biurą. Geros kloties ir Pro
greso Ildefonsui šioje tar
nyboje.
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A. NOVIKQVAS-PRIBQJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
1 (Tąsa)

'TaiHau laivas, pasviręs dešiniu šonu 
ir pąrcelęs priekį, nepasidavė žmonių va
liai. Po neilgo sumišimo, kurio metu 
žmonės bejėgiškai blaškėsi laive, buvo 
imtasi priemonių gelbėti “Oldgamiją.”

Vairinio galo nuleidimui pradėjo pri
pildyt; vandeniu balastinę cisterną, o 
priekinio palengvinimui — mesti už bor
to medines dėžes su žibalo indais. Į vai
rinio galo pusę užstūmė du verpus — 
30 ir 80 pūdų, paskui juos nuėmė keltu
vu ir kartu dirbo mašina, duodama visą 
atbulinį greitį. Bet “Oldgamija” nejudė
jo iš vietos.

Vidudienį rūkas praretėjo. Kairėje 
pasirodė sniegu padengtos uolos, išky
lančios prieš laivą, lyg baltos baidyklės. 
Kįi kurios kalno viršūnės buvo daugiau 

ip kilometrą iškilusios virš jūros ly- 
o. Uolų papėdės apaugusios krūmokš

nius. Žmonėms norėjosi greičiau išlais- 
irfti laivą iš tų niūrių spąstų, ir jie 

Stropiai dirbo neraginami. Tarpe sun
kiame avrale petys į petį su jūrininkais 
triūsė ir karininkai, ir net pats vadas. 
Buvo vilties, kad ketvirtą valandą vaka
ro) vandens potvynis pakels laivą ir bus 
lėfigyiau nutraukti jį nuo seklumos.

Tačiau ši viltis nepasiteisino. Visu pa
jėgumu ilirbo mašina. Nuo įtempimo 
drebėjo laivas, tarsi pats suprato visą 
savo padėties baisumą ir stengėsi nu
trūkti nuo retežio. Nepadėjo ir potvynis. 
Žmonės pavakarieniavo, truputį pasilsė
jo h’ vėl ėmėsi darbo. Jis nenutrūko iki 
pusiaunakčio. Už borto buvo jau išmesta 
apie penkiolika tūkstančių dėžių. Jos su
duždavo į akmenis, ir, išlaisvinti iš įpa
kavimo, balti geležiniai indai su žibalu 
šokinėjo bangose. O per bortus dar vis 
lėkė į vandenį dėžės. Jūrininkai su jo
mis taip nusikamavo, kad jau dviem bu
vo sunku pakelti vieną dėžę. Tekp nu
traukti avralą. Išgėrė po taurelę vyno, 
ir visi, nenusirengdami, sugulė kur pa
puolė ir stipriai užmigo.

Tą naktį liemens siūbavimas užmetė 
vairinįv“Oldgamijos” galą arčiau kran
to. Povandeninė laivo dalis trankėsi į 
akmenis. Žmonės vėl griebėsi gelbėti 
laivo, Iškraudami visų keturių triumų 
krovinius. Ketvirtą valandą vakaro su

dideliu vargu nuleido pagrindinį inkarą. 
Pradėjo veikti keltuvas, mašinai įjungė 
atbulinį bėgį. Bet inkaras nušliauždavo,, 
o jeigu ir kabindavosi į dugną, tai išplėš
davo skeveldras. . “Oldgamija” tartum 
pridžiūvo prie jūros dugno. Su praside
dančia tamsa padidėjo siūbavimas. Lai
vo dugnas kąžkur prakiuro, ir Haluose 
pasirodė vanduo. Siurbliai nebespėjo 
pilti jo lauk. Jis prądėjb užlieti krosnia- 
kurių skyrių ir pagrindinę mašiną. 
Sprogimui išvęngtį vąiįas įsakė išleisti 
iš katilų garus. Pasilikti laive buvo pa
vojinga. Nuleido dvi keturių irklų šliup- 
kas ir dvi gelbėjimo valtis. Žmonės, pa
siėmė su savimi kas reikalingiausia, per
sikėlė į jas. Bet kur ir kaip buvo galima 
naktį, ir dar tokiame blogame ore, su
stoti? Valtis ir .šliupkas pastatė tarp 
kranto ir laivo, pririšo prie jo borto ir 
pradėjo laukti ryto. Čia, laivo korpuso 
priedangoje, buvo mažesnis vėjas ir siū
bavimas. Ir visgi miegas neėmė jūrinin
kų. Juos taškė purslai ir slėgė tamsuma, 
tiršta ir nepermatoma, kaip juoda sie
na. Už kito laivo šono, tarsi nemigo ka
muojamas, Vartėsi ir sunkiai aičiojo 
vandenynas. O iš kranto pusės girdėjosi 
dūžtančių į akmenis bangų ūžesys. Atro
dė, kad kažkas, nepaprastai stiprus, pa
mišėliškų įniršimu mėgina nuversti uo
las į vandenų gelmę.

Dvi valtys stovėjo gretą, tačiau nei iš 
vienos nei iš antros žmonės nematė vieni 
kitų. Tik retkarčiais pasigirsdavo jų 
balsai, sustiprinti, kad perrėktų triukš
mingą tamsą. Kažkiepo bosas sugargė- 
jo:

—Ei, valtininkai! Kaip gyvuojate?
Iš antros valties atsąkę:

—Gyvuojame, duoną kramtome ir 
galvojame apie pyragus.

Pasigirdo pažįstamas mašinisto Kuče- 
renkos balsas:

— Diena — ir nieko nesimato. Toks 
tirštas rūkas, lyg iš visų jūrų jis čia bū
tų suplaukęs. O dabar tarsi į šlapią vel
nių landynę patekome.

— Štai ir prisiminsi savo laivą, kaip 
gimtąjį namą, — įterpė jūrininkas Le- 
koncevas.

(Daugiau bus)

CHICAGOS ŽINIOS
MIRĘ LIETUVIAI
Kazimieras* Adomaitis 

mirė liepos 26-tą. Paliko 
žmoną Marijoną (Kodytę), 
dukterį, žentą ir du sūnus. 
Gimęs Panevėžio apskrityj, 
Ramygalos valsčiuje, Dudo- 
nių kaime.

kunigai paruošė paklausų 
laišką dėl įvykusių užpuoli
mų ant negrų. Katalikai 
raginami pagalvoti, gal jų 
sąžinė sutepta tuo begėdiš
ku veiksmu, ar bent prita
rimu užpuolikams.

Worcester, Mass
Dar žodis kitas iŠ LMS 

atostogų mokyklos, įvykusios
Olympia Parke

Kadangi 
jau keliais 
rašyta iš tų gražių darbų, ku
riuos mūsų

Apie Turkmėiiijos kasamą 
kanalą

Ferdinandas Briedis mi
re liepos 26 d. Paliko tris 
seseris su šeimomis. Kilęs 
iš Panevėžio a p s k r i t i es, 
Naujamiesčio parapijos, 
Prievačkos kaimo.

Peter Juchniewich mirė 
lippoji 26 d.' Paliko žmoną 
JuliįZ(Galkauskaitę), tris 
dukteris, žentus ir anūkus. 
Atvykęs iš Lietuvos.

Petronėlė Miliauskas 
(Stombrowskyte) mirė lie
pos 27 d.' Paliko vyrą Ste
fan, sūnų ir dukterį su šei
momis, brolį. Gimusi Tra
kų apskr., Merkinės parap.

1 Pranas Šilimaitis mirė 
liepos 27 d; Paliko žmoną 
ĮJudviką (Daniuševičiūtę), 
Sūnų ir giminių. Lietuvoje 
tebegyvena tėvai Pranas ir 
Anastazija. Kilęs iš Taura
gės, Tamošaičių kaimo. A- 
pierikoje teišgyveno tiktai 
vienerius metus.

Jonas Merkelis, gyvenęs 
Lake Villagę, Intį., mirė lie- 
* y • —u / • c. r i • i i * •

poą 
ser

Prišnąontų kaimo.

,7 CT’ ! ' I '

tą.' Paliko brolis, se- 
Kilęs iš Tauragės 

srities, žigaičių parapijos,

KITOS ŽINELĖS
Cicėros ir apylinkių 20

Užsieniniuose karuose 
tarnavę veteranai savo su
eigoje Sherman viešbutyje 
priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalauja griežtos kainų 
kontrolės.

Veik tomis pat dienomis 
valdiniai neva kontrolės or
ganai ^Washingtone užkpn- 
troliavo kiaulienos kainas 
aukštyn.

Pirmaisiais šešiais' mė
nesiais šių metų Illinois 
valstijoje darbuose sužeisti 
210 vaiįų, daugiąusia 16-17 
metų. Įskaityti tiktai tie 
sužeidimai, nuo kurių turė
jo išlikti savaitę arx dau
giau iš darbo.

Mūsų mieste esą ąpie 13,- 
OQO saliūnų, tame skaičiuje 
apie 1,000 lietuviškų.

Pirmuoju šių metų pus
mečiu mieste skiepyti 
žmonės apsaugai nuo pa
siutimo ligos, buvę šunų 
apkramtyti. ' ,

838

Miestinis vyriausias teisė
jas gauna $17,000 metinės 
algos, o eiliniai—po tūks
tantėlį per mėnesį. Ir jie 
dar gauna po 36 dienas ato-

Laisvės skiltyse 
atvejais buvo ap-

meno mokytojai 
perdavė mūsų jaunimui ir se
nimui, tad čia ir neatkarto
siu. Tik noriu tarti didį ačiū 
jums, draugės ir draugai, nuo 
Maine iki New Yorko, kurie 
per mane aukojote dėl atos
togų mokyklos išlaidų.

Didžiuma aukojusių manęs 
prašė dėl vieno dolerio ne
užimti viętos Ląisyęje, tad 
mes, komisija, nutarėm ne
skelbti vardų visai, nes da
rant atskaitą, kas “kiek auko
jo, komisija turėjo ant rankų 
visų vardus dėl patikrinimo. »

Man teko susitikti apie šim
tas žmonių ir visi aukojo ir 
sveikino mokyklos rengėjus 
ir tuos žmones, kurie siunčia 
savo jaunimą susipažinti su 
lietuvių kalba, drama, šo
kiais, muzika, dainomis. Su
dėtos į krūvą jųsį noys ma
žos aukos sudąrė $100.50.

—°-— ,
Mokyklai pasibaigus mes; 

namiškiai, susitikę dažnai pa- 
sikalbam apie įvykusią mo
kyklą. Mes visi ilgimės negir- 
dėdąmi to gražaus triukšmo, 
nebemątydąmi tų nąųjų pa
žinčių, tų malonių syepių. Vėl 
reikia laukti visus metus kol 
susitiksim, nepaisant, kur mo
kykla įvyktų.

Dabąr visos kolpnijos turė
tų tuo klausimų pasitarti ne 
kartą kaip 'sukelti užtektinai 
pinigų, kad mokyklą būų ga
limą ištesėti visą mėnesį. Dvi 
savaitės labai trumpas laikas.

KANALQ TRASA
MASKVA.—Atšiauri dy

kumos gąmta. Pus antro 
tūkstančio metų guli griu
vėsiuose spnovipio ęhpręz- 
,mo tvirtifves jr pilys. Jo 
žemes kadaise driekės^ į 
šiaurę nuo Turtkulės mies
to rajono. Išseko vanduo, 
žuvo - aukšta kultūra, lau
kus ir kaimus užpustė smė
lynai. Negyvenamos yra ir 
viduramžiu ' Chorezmo že
mės, gulinčios į vakarus 
nuo Amu-Dąrjos žemupio. 
Derlingi laukai apsiklojo 
kietais ir suskeldėjusiai^, 
kąip trinkelių, grindinys, 
molėtais, vandens nepraieį- 
džiaųčįais šarvais sąvotiš- 
kos dirvos, vadinamos faky
rų. Per visą Kąra-Kumų 
dykumą nusitiesė sąusa Ūz- 
bojaus Vaga. Uzbojus yrą 
dabar nebęegzistu o j a n t i 
upė, kadaise prasidėjusi 
nuo sęniąi išdžiūvusio Sa- 
rykamyšio ežero. Šimtąs 
metų praslinko nuo tos die
nos, kai vienas iš tirš
čiausiai gyvenamų Kara- 
Kalpakijos rajonų buvo 
apsemtas Amų - Dąrjęs 
vandeniu. Jo žemė dabar 
guli po storu dumblo sluoks
niu, tarp neišbrendamų 
pelkių ir nendrynų.

Dykumų gamta yra ne 
tik atšiauri. Joje šjypi ir 
dideli galimumai. Tik su
gebėk gerai įdirbti ir ap
laistyti žemę, ir niekur nę- 
išauginsi, tokių gausių der
lių, tokių saldžių vaisių, 
kaip čia, po kaitriais saulės 
spinduliais.

Ilgus amžius svajojo žmo
nės apie sąvq rūsčių priešų 
—smėlynų ir vęržlio.s, ne
pažabojamos Amu- Darjos 
upės — numąlšinįmą. Jie 
svajojo apie tai, kaįp atgai
vinti dykumą, pripildyti 
vandeniu senąją Uzbojąus 
vagą. Vyriausybės nutari
mas dėl Svarbiausiojo Turk
mėnijos kanąlo statybos 
paverčia šias svajones ti
krove.

Piįųnoįi užtvanką
Pradinis kanalo įręngį- 

ginys bus užtvanka, kuri 
pirmą kartą pertvers A- 
mur-Darjos vagą. Ši už
tvanka bus įrengtą 12 ki
lometrų į pietus nuo Nuku- 
so miesto —- Kara-Kalpaki- 
jos ATSR sostinės — prie 
nedidelės Tącliia -Tašo uo
los. Čia, visų arčiausia prie 
savo žemupių, Amųr-Dąrja 
pąskųtinį kartą išgrąųžia 
uolienas, kurios bų$ už
tvankos ramspiai. t)ąr žie
mos pradžioje keliose Ta- 
chiar^ąsp vietose buvo pra- 
dėtąs žvalgybinis gręžimas. 
Dabar šis dąpbas vyksta 
pilnu tempų. .

Užtvankos prie Tachia- 
Tašo ypatumas bus nedide
lis jos aukštumas — su jos 
pagalba vanduo pakils tik 
per pusę nietro palydinti su 
dabartiniu vandens lygiu 
potvynio metu. Pakelti ūž- 
tvąnką aukščiau nereikią jr 
negalipią? Nęreikįa tpįėl, 
kad Amų - Darijos yąricįęns 
lygio pakitimas per metus 
pilnutinai atitinka besikei
čiantį yaipdpns pareikalavi
mą žemei drėkinti. Juo šil
čiau būną vasarą, tuo 
smarkiau tirpsta sniegas ir 
lęjĮąi kąlnųpsę ir tuo yąnde-

jau, paragintą visas kolonijas 
ruoštis prie ąfe,įnąpčįo§ vasa
ros mokyklos finansiniai ir 
su studentais. Esu įsitikinęs, 
kad yisi mokyklos, dalyviai . įr 
svečiai prie pirmus progos- - .. -Aš norėčiau padaryti LMS padirbės ir, kaįpp tradicinį, šį 

Centro Komitetui sugestiją, gražy darbą visada rems, 
kad šiuo klausimu veiktų tuo- ' , J. M. L.
Centro Komitetui

ųįn^esnė tampa upė. To
dėl čia nėra reikalo kaup-_. 
ti vandenį ir rengti dide
lius vandens rezervuarus.
; Užtvankos negalima pa
kelti aukščiau todėl, kad 
Amų-Darjos slėnys milži
niškų dumblo ir smėlio nuo
sėdų dėka yra iškilęs aukš
čiau, negu • visa jį supanti 
vietovė. Upę tenka dirbti
nai sulaikyti jos krantuose, 
nuolat a t n a u j i n ant tam 
įrengtas užtvankas.

Ūkinė ,Tachia - Tašo už
tvankos reikšmė bus labai 
didelę, nepaisant to, kad ji 
nebus žymiai iškilusi viršun 
vandens lygio, kuris susida
ro potvynio metu. Vandens 
lygis viršum užtvankos bus 
pastovus. Tai pirmą kartą 
įgalins teisingai aprūpinti 
savitakos kanalus ir vi
siems laikams likviduoti pa
vojų, kad laukai bus nepa
kankamai aplaistyti esant 
žemam vandens lygiui upė
je, o taip pat-ir jų aptvin- 
dymo pavojų.

Vyriausybės nutarimu 
numatyta,' kad į Svarbiau
siąjį Turkmėnijos kanalą 
bus pąimąma per sekundę 
iš Amų-DąrjOs 350-400 kū* 
binių metrų vandens; šį 
kiekį galimą bus vėliau pa
didinti iki 600 kubinių me
trų per sekundę, nenulei- 
džiant vandens į Kaspijos 
jūrą. Tai įgalins žymiai 
geriau panaudoti ūkiui že
mes, kurios yra upės delto
je ir gretimuose rajonuose.

Pavojus bus pašalintas
Dabar Amu-Darjos žem

upyje visada gresia pavą- 
jus, kad vanduo prasigrauš 
į šalį, ypač žemiau Tachia- 
Tašo. Čia' esama kaimų, 
kurie gulį keturis metrus 
žemiau negu vandens hori
zontas upėje potvynio me
tu. Dideli deltos plotai yra 
ąptvįndyti ir pavirto neiš
brendamomis nendrių tank
mėmis, kurios beveik ne
panaudojamos ūkiui. Prie 
deltos esantieji žymūs plo
tai negali būti drėkinami 
todėl, kad įžemio vanduo 
yra pernelyg arti žemės, ir 
dėl to ji apdruskėja.

Paimant vandenį1 iš Amu- 
Darjos, nuslūgs Aralo jū
ros lygis įr pagilės visa 
svarbiausioji upės vaga že
miau' Tachia-Tašo užtvan
kos. Tąi visiems laikams 
likviduos potvynių grėsmę, 
sumažins’ įžemio vąndenš 
lygį; dirva nevirs pelkėmis 
ir nedruskės. Visa tai įga
lins sudrėkinti milžiniškus 
žemės plotus Amu-Darjos 
žemupyje ir deltoje.

Į vakąrus nuo Tachia-Ta- 
šp užtvankos driekiasi že
muma, kurią senovėje su
nešė upė. 'Joje išliko sau? 
sa Kuūia-Darjos (Darjaly- 
ko) vaga ir eilė kitų pusiąu 
apneštų išdžiūvusių vagų— 
Lauzanas, Daudanas ir To- 
ni-Dąrja, kuriomis Amu - 
Darja seniau nešė savo 
vandenis į Sarykamyšio du
burį, sudarydama jame di
delį gėlo ^vandens ežerą.,

Aptvindyti šį duburį yra 
nęnaųdinga. Pirma,, šiam 
duburiui aptvindyti Amu - 
Darjos . vandeniu prireiks 
maždaug 17 metų. Tik pra
slinkus šiam laikui," ežero 
lygis pakils iki tokio aukš
čio,* kuriam esant vanduo 
toliau tekės senovine Uzbo- 
jaus vaga. Antra; milži
niškas vandens kiekis būtų 
be tikslo paliktas išgaravi
mui šio ežero paviršiuje. 
Trečia, pats ežero egzista
vimas taip pakels įžemių 
vandenį, kąd žemėse, nu
matytose sudrėkinti, susi-

darys pelkės. Dėl šių prie
žasčių vyriausybės nutari
me ir 'numatyta pastatyti 
Svarbiausiąjį Turkmėnijos 
kanalą apeinant Saryka- 
myšio daubą.

Tam, kad Svarbiausiojo 
Turkmėnijos kanalo van
duo iš viršutinio jo ruožo, 
iškasto sausoje dykumoje, 
nenutekėtų į šiaurę, — Sa- 
rykąmyšio duburio link, į 
Čaryšlos gamtinę ribą, ku
ri yrą prie senųjų Uzbojąus 
ištakų, bus pastatyta žemės 
užtvanka. Šios užtvankos 
pakeltas vanduo savitaka 
nuplauks į pietus Uzbqjaus 
vaga pro Kuguneko bei 
Geč-Geldu kalnus, čia se
novinės upės vaga per tuos 
kelis tūkstančius metų, ku
rių metu ji liko sausa, dėl 
lėto geologinio proceso pa
kilo 12 metrų palyginti su 
savo pirmykštę padėtimi. 
Aplenkęs šį rajoną, vanduo 
nutekės toliau Uzbojąus 
vaga Kurtyšio gamtinių ri
bų link, kur vaga sudarys 
staigų vingį/ apeidama 
Ust-Urto plokštikalnės piet
ryčių iškyšulį.

Dar nėra galutinai nu
spręsta, kurioje vietoje bus 
pastatytos dvi galingosios 
Svarbiausiojo Turkmėnijos 
kanalo trasoje numatytos 
hidroelektrinės. Pagal vie
ną variantą' viršutinė Uz- 
bojauš užtvanka ir hidro
elektrinė turi būti pastaty
tos žemiau palei Uzbojų, 
bet tokiu būdu, kad būtų 
pilnutinai apsemta vande
niu- ta vieta, kur tolimoje 
praeityje buvo Kurtyšio 
krioklys. Tada garlaiviai 
plauks ramiu melsvu van
dens paviršiumi ten, kur 
dabar nėra nė vieno lašo 
gėlo vandens. Pagal antrą 
variantą užtvanka, šliužas 
ir hidroelektrinė gali būti 
pastatyti prie Čaryšlos, ir 
čia prasidės Pakaspijo iri- 
gayimo kanalas. Tyrinėto
jai turi smulkiai išnagrinė
ti tuos variantus ir pasi
rinkti racionaliausią.

Nuo Kurtyšio, aplenkęs 
Ust-Urtą, Uzbojus vingiuo
damasis nusidriegė į vaka
rus.^ Iš pietų jį arti priei
na Kara-Kumų smėlynai. 
Jie užgriūva Slėnį pylimu, 
bet niekur, išskyrus vieną 
vietą aukštupyje, kur Uz
bojus buvo seklus, jię ne
užverčia vagos. Tai atsiti
ko dėl karsto dykumų kli
mato. Per visą ilgą kai
trią vasarą oras čia taip 
įkaista, kad nuolatinės ky
lančios versmės, sudaryda
mos nedidelius viesulus, ne
leidžia smėliui nusėsti slė
nyje.

Štai kodėl Uzbojąus vaga 
taip atrodo, tartum ja dar 
visai neseniai būtų tekėjęs 
upKs vanduo. Begalinės iš
džiūvusių upių vagas, be- 
sivingiuojančias pusračiais, 
dažnai užtvindo iškyląs įže

mio vanduo, kuris, išgaruo
damas karštos dykumų, 
saulės spinduliuose, sudaro ’ 
tai sūrius ežerus, tai drus
kos klodus.

Tyrinėjimo darbai
Šiame Uzbojąus ruože 

dabar vykdomi tyrinėjimo 
darbai. Nustatomos pato
giausios vietos būsimoms 
užtvankoms ir hidroelek
trinėms. Visą žiemą buvo 
atliekami gręžinio darbai 
Uzbojąus žemupyje, prįe 
gėlo ežero Jąschanb. Arti
miausių metu šie darbai 
bus ppd0i ir aukščiau pa
vandeniui, prie buvusių 
Burgųno slenksčių. Geolo
gai ir hidrochemikai, hidro
geologai ir projektuotojai 
iki rudens turės galutinai 
nuspręsti, kurioje vietoje ir 
kokiomis sąlygomis bus pa-' 
statytas Svarbiausias Turk
mėnijos kanalas.

Prie Ašchabado geležin
kelio linijos Uzbojąus slė
nis platėja, darosi plokš
čias ir pereiną į čĮideĮį 80 
kilometrų Į£el-Kpro drusko
žemį. Dpuskqzemio centre 
prie nedįętelės Neftę-pagp 
aukštumos, arti V y š k o s 
stoties, išaugo p a f t o s 
bokštų miškas. 2Q kilome
trų nuo jų, prie Didžiųjų 
Balchanų kalnų, išsidėstė , 
vienas iš jauniausių TSRS 
miestų—Turkmėnijos nafti
ninkų sostinė Nebit-Dagas.

Tarp Nebįt-Dago ir Vyš- 
kos, Kel-Koro druskožemiu 
ir toliau senovine Uzbojąus 
tęsinio — Aktamo vąga ir 
išdžiuvusiu Balchanų įlan
kos dugnu, sutinkamai' su 
pradiniu variantu, buvo nu
matyta nutiesti žęmųtinį 
prakąstą Svarbi a u s i b j o 
Turkmėnijos kanąlo ruožą. 
Dabar tyrinėtojai spren
džia klausimą, ar negalima 
(kadangi pagrindinė van
dens masė bus paskirta drė
kinimui) panaudoti laivy
bai ne Uzbojų, o svarbiau
siąjį nuleidžiamąjį kanalą. 
Tada vanduo iš šio kanalo 
išeis į jūrą kiek labiau į 
pietus, ir tam reikės atlik
ti mažiau žemės darbų.

Nęprikląusomąi nuo vie
no ar kito varianto Amu- 
Darjos vanduo nuplauks įki 
Kaspijos krantų, bet prię 
pat jūros bus-užtverta šliu
zu. Aųiu-Darjos vanduo 
yra perdaug vertingas, kad 
būtų išleidžiamąs į atvirą 
jurą. , Šis vanduo reikalin
gas dykumos gamtai per
tvarkyti. Į Kaspiją bus 
nuleidžiama tik tiek van- ’ 
dens, kiek jo nutekės iš 
šliuzo laivams išplaukiant. 
Įrengus Sva r b i a u s i ą j į 
Turkmėnijos kapalą, laivai 
galės vežti krovinius iš Pa- 
rriiro pąpędėę Amu-Dąrją ir 
Uzbpjumį į Kaspiją, o iš tari 
i bęt kurias'jūrąs'ir van- 
deriynųs."

B. Fiodorovįčiųs

jį CHARLES į K OMAN

Lįūdėsio valandoj kreipki
tės prip mapęg dĮ®rią ar 
naktj, gręit ' suteiksime 
moclen|i^ką patarnavimą. 
Patogiai, pr gražiai mo
demiškai ‘ įruošta mūsų 
šermepinė. Mūsų patarna
vimu ir kairiomis * būsite 
patenkinti.

• v •

11Į3 ML Vernpn SL 
Philadelphia, Pą.

Tel. Poplar 4110
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Gausios paukščių fermos
SALANTAI, geguž. 24 d.

— “Salantos” kolūkio nariai 
plečia paukštininkystės fer
mą. Neseniai kolūkiečiai iš 
Klaipėdos inkubatorinės sto
ties gavo 1,000 vienadienių 
viščiuką. " Dabay kolūkio 
paukštininkystės fermoje yra 
1,450 paukščių. Visuomeni
nius paukščius gerai prižiūri 
kblūkiętė drg. Jesiene.

Paukštininkystės ferma taip 
pat plečiama Lenino vardo 
kolūkyje, šiame kolūkyje jau 
yra 1,360 visuomeninių paukš
čių. Kolūkio paukštininkė Ona 
Valinskiehe įsipareigojo di
dinti paukščių produktyvumą 
it duoti kolūkiui . iš fermos 
dau£ pdjajmų. Daugiau kaip 
po tūkstantį 1 paukščių turi 
“Alkos,’? “Tarybų Lietuvos,” 
“NaUjbjb* gyvenimo,’*' Kirovo 
vardo' ii* jrVienybėš"’ kolūkiai. 
; ‘ St. Vaškys
,į.< / i • < __o— ‘ : ' •
. Lietuvių literatūros chresto
matija aukštosioms' mokyklom

VILNIUS, birželio .2 d. — 
Lietuvių literatūros institutas 
baigia ruošti lietuvių literatū
ros chrestomatiją aukštosioms 
mokykloms. Chrestomatija 
apims laikotarpį nuo lietuvių 
literatūros užuomazgos XV 
amž. iki XIX amžiaus vidurio 
ir turės 25 autorinius lankus. 
Prie rašytojų kūrybos tekstu 
bus duotos trumpos anotaci
jos apie autorius. Chrestoma
tija skirta aukštųjų mokyklų 
studentams ir dėstytojams.

Sėja linus
KAIšEDORYS, geg. 24 d. 

— Praėjusiais metais Aiteko- 
nių apylinkės “Aitekonių” 
kolūkis', jšplėtęs linų pasėlius, 
turėjo iš šios technikinės kul
tūros dideles pajamas. Gran
dies nąriai, išauginusieji aukš
tą derlių, gavo ųž > [išdirbtus 
darbadienius • daug kviečių, 
cukraus ir. pinigų.; šiais me
tais kolūkis dvigubai išplėtė; 
lipų pasėliu plotą.; Leiftausko 
bęig^is linus, apginti grąn- 
$S:.ispauįojo—vertingai 
įcųltūfąi ,sėtį geriausius agro- 
tėchmkįnius terminus — pir- 
ipąją. gegužės, mėnesio pusė. 
Sėja\ atlikta gęrąi įdirbtoje 
ir .patiestoje dirvoje. Suorga
nizuota gera pasėlių priežiū- 
ra.,'į , į'

. Laikui atliko linų sėją “Tie
sos” ir “Tėvynės” kolūkiai. s 

• . ,v <■ ■' - •
’ ' ' . . \ ■ *~-°—" •

Estijos TSR rusų dramos
; / teatras Vilniuje

, '.VILNIUS, geg. 24 d. — I 
Tarybų: Lietuvą gastrolėms 
atvyko >Ėstijos TSR rusų dra
mos teatras. .

" šiandien P. Pavlenkos ir S. 
Radziriskio spektakliu “Lai- 
mė” teatras pradeda savo 
pasirodymus Vilniuje. ,

Svečiai parodys Vilniuje ,12 
pastatymų,.jų tarpe dramati
nę kompoziciją “Ana Kareni- 
ria” pagal L. Tolstojaus ro
maną’, ’ A. Komeičuko “Puti- 
rtų*'’giraitė,”r, S. Michalkovo 
“Prarastieji namai,” estų dra
maturgo A. Jakobsono “Dvi 
stovyklos,” Djakonovo “Ves
tuvinis kraitis” - ir eilę kitų.

'Teatrds taip pat aplankys 
Kauną, Šiaulius ir kitds Tary
bų Liėtuvos . miestus. Iš viso 
Esti/os TSfc rusų dramos tėab- 
ras išbĄs Lietuvoje 40 dienų.

';TeatroJ .meninis’ ’vadovas 
yra Moldavijos TSR nusipel
nęs meno veikėjas V. /Aksio- 
rioVas. Artistų tarpe — Ta
džikijos TSR liaudies artist. 
A. Miropolskaja, Estijos TSR 

, nusipelnę# artistai V. Archi
penko, J. Koger ir kt.

V. Sirinas

Mechanizuojamos fermos 
į ' VILKIJA, geg. 24 d. — 

“Nemuno” kolūkyje pradėti 
paruošiamieji darbai mecha
nizuoti gyvulininkystės ’ fer
moms. Jau pargabentos auto
matinės girdyklos ir joms 
vamzdžiai. Fermų mechaniza- 
vįmo darbams vadovauja Se
redžiaus M TS vyr. gyvulin- 
kystės mechanikas drg. Ker
ti ušas. " i J, Bakąn^s

Ar užsiregistravote 
važiuoti į LDS kuopų 

pikniką?
LDS kuopų piknikas, kaip 

žinote, įvyks sekmadienį, rug- 
piučio 12, Liberty Parke, Lin
den, N. J. Rengia jį LDS Tre
čioji Apskritis ir kviečia visos 
plačios apylinkės LDS narius 
ir kitus lietuvius dalyvauti.

Iš Brooklyno apylinkės ti
kimasi nemažai lietuvių turėti 
šiame piknike. Vieni. ruošiasi 
važiuoti busu, kiti automobi
liais ar traukiniais.

Brooklyno. apylinkes lietu
viai, kurie norės dalyvauti šia
me piknike, galės vykti busu, 
kuris jau .pasamdytas. Tik rei
kia iš anksto užsiregistruoti. 
Galima užsiregistruoti LDS 
Centro raštinėje, parašant at
virlaiškį arba pašaukiant tele
fonu Virginia 9-3692. Nieko 
nelaukęs tai padaryki.

Komisija
------------- .-----—

Areštuota moteris už 
aborcijų darymą

Bronxo policija areštavo 
Mrs. Alina Lawrence, dviejų 
vaikų motiną. Jai paskirta 
$1,000 kaucija.

Policija liudija, kad Mrs. 
Lawrence yra padariusi apie 
50 nelegalių aborcijų 'laike 
pastarųjų 18 mėnesių. Viskas 
butų buvę gerai, jeigu nesu- 
sirgusi 17 metų mergina, ku
riai ji taipgi padarė aborciją.

Toji mergina buvusi arti 
mirties. Ligoninėje jai reikė
jo daiyti operaciją ir leisti 
svetimo* kraujo. Tokiu būdu 
jos gyvybė išgelbėta. Dėlto 
įr prasidėjo tyrinėjimas,' kuris 
privedė prie Mrs. Lawrence 
areštę.

Krata francūzu laive
New Yorko policija ir nar

kotikų skvadas, gavę praneši
mą, būk tai yra ant Prancū
zijos laivo Liberte' narkotikų, 
padarė-kratą, bet nieko nera
dę išsikraustė.

CLIFFTON WEBB
Cliffton Webb vaidina 

juokų sukeliančią Mr. Bel
vedere rolę filmoje “Mr. 
Belvedere (Rings the 
Bell,” Roxy Teatre, 50-th ' 
St, ir 7th Aye., New Yor
ke. Scenoje Joanne Dru, 
Hugh Marlowe, Zero 
Mostei.

Smagūs laikai jau vėl čia! 
Belvedere čia! su skambalais—ir 
skardžiaias kvatojimais!

“Mr. Belvedere 
Rings The Bell”

žvaigždžiuoja t
Clifton Webb — 'Joaipie Dru 

Hugh Marlowe — Zero Mostei 
ir didžiojoj Roxy scenoj:
“BALL MASQUE”

su Vaidinimu ant ledo, taip pat 
Carol Lynnę — Arnold Shoda

John Walsh ir Bruce Mapes, Jr. 
ir dar šaunus revju su žvaigždm 
• ir dar šaunus revju su žvaigždėm
Florian Zabach - Les Hurricanes 

Ir Angel
ROXY 7th Avė. ir 50th SU

AIDED 2-ros Apskrities 
piknikas rugsėjo 2

Pagaliau jau atėjo ALDLD 
2-ros Apskrities eilė parengi
mui šiame sezone. Rugsėjo 
(September) 2 d. įvyks Aps
krities metinis piknikus, Lin
den, N. J. Diena • patogi, nes 
sekančią dieną bus Labor 
Day, tai pripuola net dvi die
nos švenčių. Tai bus visiems 
proga būti mūsų piknike, nes 
ir lengvai pavargstantiems bus 
progos išsimiegoti sekančią 
dieną po pikniko. •

Kadangi mes priėjome prie 
'to, kad jau tik turime vieną 
iškilnię-paręngimą į metus, 
tai visos Apskrities kuopos 
turėtų dėti geriausias pastan
gas padaryti šį pikniką pasek- 
mingiausiu, iš ko būtų naudos 
visiems—kuopoms ir Apskri
čiai.

Apskrities kuopos labai 
daug galėtų pagelbėti pada
ryti šį Apskrities pikniką pa
sekmingu. Kuopoms yra iš
siuntinėta įžangos tikietai — 
kurios turi daugiau narių, tos 
daugiau tikietų gavo, o ku
rios mažiau turi narių — tos 
mažiau ir tikietų gavo. Visi 
tie įžangos tikjetai, kuriuos 
kuopos gavo, priklauso kuo
pai, todėl ir pinigai už juos 
gauti liekasi" kuopai. Taigi, 
iš reikšmes šis piknikas nėra 
vientik Apskrities piknikas, 

’ bet kiekvienos Apskrities kuo- 
{pos. Juo daugiau bile kuopa 
parduos šio pikniko įžangos 
tikietų, tuo daugiau turės ir 
sau naudos.

Yrai labai gera, kada pa
rengime randasi pašalinių 
žmonių, nepriklausančių prie 
mūsų organizacijos, bet yra 
dar geriau, kada visi mūsų 
organizacijos nariai atsilan
ko į savo parengimą. Tącja 
ne tik mūsų organizacijos na
riams maloniau matyti savąjį 
pikniką pasekmingu, , bęt, ir 
pašaliečiams linksmiau tarp 
mūs dalyvauti ir, pagaliau 
tapti mūsų organizacijos na
riu'. s . i ■ .

Taigi, visų mūs apskrities 
kuopų ir narių yra priedermė 
išplatinti kiekvieną gautą į- 
žangos tikietą į Antros Aps
krities pikniką rugsėjo 2 d., 
Linden, N. J.

Yra ir kiti tikietai, surišti 
su šiuo pikniku, kurie taipgi 
būtinai turi būti išplatinti. 
Kurie juos turi, neturėtų apie 
juos, pamiršti, bet stengtis 
kuo daugiausia jų paskleisti. 
Iš to bus daug apšvietai nau
dos. A. Gilmanas

Prašo paaukoti vilnų'
U. S. Health Hospital, Man

hattan Beach, yra nemažai 
džiovininkų ligdnių. Jie ten 
gali padaryti nemažai vai
kams žaislų, jeigu turėtų vil- 
ųų. Todėl Raudonasis Kry
žius, kdris tais ligoniais rūpi
nasi, prašo paaukoti vilnų.

VISI SAKCX KAD JUDIS LAIMES 
AKADEMIJOS DOVANA
UŽ 1951 M.! • ' . /

Tai-filmą, kurį duos jums naujq 
supratimą apie Apakinto Vetera
no gyvenimą,

apie Draugiškumą, kuHs negali 
išskirti žmogaus odos spalvos ...

apie pastovią moteries meilę 
aklam vyrui—ir naują pasiryži
mą gyvenime ...
Nufilmuota kaip pati gyvenimo 
tikrovė Armijos GeneValėje Ligo
ninėje, Valley Forge ... Philadel- 
phijos ir Phoenix, Pa., gatvėse ...

“BRIGHT
VICTORY”*

1 žvaigždžiuoja

ARTHUR KENNEDY
PEGGY DOW

Victoria
BROADWAY PRIE 46th ST.

......- ,
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Iš Dariaus Girėno 
minėjimo

Liepos 20 d., Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, Brook ly
nai, įvyko mūsų didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno aš
tuoniolikos metų sukakties 
skridimo ,minčjimas: Vakarą 
suruošė Paminklui Statyti Ko-, 
mitetas. Minėjimas pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos sugrojo J. Ve- 
degys, V. A. Bekeris, kanklių 
stygų skambintojai ir J. Diri
genčių! pritariant armonika. 
Programos dalyviai vienos 
minutės susikaupimu išreiškė 
gilią pagarbą žuvusiems lą-J 
kūnams Dariui ir Girėnui.

e

Po jtp; Foųdo i Komiteto pir
mininkas ir programos vedė
jas J. šąltis savo trumpa kal
ba apibudino tikslą šio susi
rinkimo ir . priminė, kad yra 
gautas iš New Yorko miesto 
parkų pareigūnų naujas pa
minklui statyti projektas, ku
rio stylių glaustai apipasako
jo.

Iš eilės kalbėjo komiteto 
nariai, advokatas S. Briedis, 
Jr., A. Gilmanas, J. Kairys, 
taipgi kiti kalbėtojai.
Jonas Valaitis, seniai brook- 

lyniečiams matytas ir girdė
tas, patarė padėti tokį pa
minklą, kokį išgalime, kuo
met įsteigti gražius namus ir 
sales kainuotų, iki $200,000, o 
jų dar neturime.

Protarpiais kalbų aukščiau 
paminėta kanklių orkestrą 
teikė dainų ir muzikos. Vaka
ras buvo gražus ir įspūdingas, 
publika patenkintai plojo. 
Įėjimas buvo nemokajnai, 
tad prašytą aukų, surinkta 
$41.20. Vardus aukojusių pa
skelbkime-vėliau. Visiems nuo
širdžiai dėkojame. ’ J. š.

Policistai rašosi j 
CIO uniją

CIO Transport Workers 
Union prezidentas Michael 
Quill paskelbė,; kad “tūkstan
čiai ir tūkstančiai” policistų 
įsirašė į jo uniją. Bet Polici
jos Departmentas apskaičiuo
ja, kad yra įsirašiusių 3,500 
policistų, kurie nepatenkinti, 
kad negauna algų pakėlimo.

Prezidentas Quill taipgi 
pareiškė, jog jo unija induos 
ir čarterį policistų lokalui, ku
ris. vadinsis Police Depart
ment Division. Mėnesinė mo
kestis nustatyta $2.50.

Kiekvienas į uniją įsirašy
damas policistas turėjo pri
siekti, kad jis nedalyvaus 
streikuose, neves už streikus 
agitacijos ir streiko metu lai
kysis bešališkai.

Areštuotas didelis 
narkotikų čyf as 

■ i ? z .• ' \

Irvin. (Waxey . Gordon) 
Wexler sugautas su 17 įr pų-. 
sę uncijos narkotikų. Kartu 
Areštuoti ir kiti du jo pagel- 
bininkai.
' Wexleris žinomas kaip gar/ 
sus alaus ir kitokio nerlegalio 
biznio raketięrius prohibicijos 
laikais. Dabar, jis iškilo kaip 
narkotikų pristatytojas.

4,417 naujokų kvota 
N. Y. miestui

Selective Service viršinin
kai infortmhoja, kad New Yor
ko miestui reikės spalio mėne
sį pristatyti. 4,417 naujokų į 
karinę tarnybą.

Rugpiūčio mėnesiui buvo 
skirta 2,05Q, rugsėjo mėne
siui — 3,686. Kiekvieną mė
nesį reikalaujama vis daugiau 
ir daugiau jaunimo utilitarinei 
tarnybai.:

71 metų amžiaus 
moteriai pasiūlyta $17 

į mėnesi šalpos
Mrs. Machel Jane Kopf, 

kuri gyvena su savo dukteria 
Gladys, -buvo nuėjusi į Welfa
re Departmentą prašyti šab 
pos. Ji parodė dokumentus, 
kad ji yra 71 metų amžiaus, 
negalinti dirbti ir neturinti 
jokio turto, gyvenanti iš duk
ters mažos $22 savaitinės al
gos, iš kurios reikia $8 pamo
kėti už kambarius, tai belie
ka maistui ir kitiems reika
lams $14.

Apsvarstę sunkia šios mo-t 
terš padėtį, Welfare Depart
ment viršininkai pasiūlė jai 
duoti $17 šalpos į menesį. Pa
sipiktinusi tokia maža šalpa, 
ji atmetė jų pasiūlymą ir pa
siliko skursti bendrai su savo 
dukteria.

25 šeimos paskelbė 
sedėjimastreiką

25 šeimos, niekur negauda- 
mos pasirenduoti kambarių, 
susirinko į City Housing Au
thority laukiamąjį kambarį, 
2 Frankfort St., atsisėdo ir 
pareiškė, kad jos iš čia nei
šeis tol, kol joms nebus gauti 
gyvenimui kambariai.

Mat, tos šeimos gavo prane
šimus išsikraustyti. Jeigu lai
ku neišsikraustys, tai policija 
jas išmes iš namų. Bet kur 
kraustytis, kuomet kitų vietų 
niekur negauna. 

■ ■ ..........................................................>— 

Trys jaunuoliai 14 metu 
mergaitę išprievartavo

Anthony Curton, 18 metų 
jaunuolis, pasidavė policijai ir 
prisipažino, kad jis su kitais 
dviem savo draugais jaunuo
liais buvo Automobiliu išsive
žę williamsburgietę 14 metų 
mergaitę ir visi iš eiles išprie
vartavo ją. Jam, paskirta 
$20,000 kaucija.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Cabins ir Trailer 

Parkas, Groseriu ir Delikatessų 
krautuve; 3 kambariai. Visi nauji 
įrengimai ir šaldytuvai. 9 namukai 
parsamdomi ištisiems metams. Ap
šildymas garu, naujoviniai pagerini
mai. 5 akrai žemes, garažas dviem 
automobiliam. Yra ir Cabins kaip 
draugiškas viešbutis; geros būdos 
vištoms. Savininkas nori tatai par- 
samdyti.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
, Tel. EV. 7-628S

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Daržovės nuėjo į 
išmatas

Keturi farmeriai, atvežę į 
Bronxo 'jn ark etą vežimus 
“string beans,” bandė par
duoti po $2 beskę, bet gavę 
pasiūlymą nuo 25 c. iki $1 už 
beskę. Tada jie suvertė visus 
savo “string beans” i išmatas.

•'Į išmatas nueina ir dau
giau visokių puikių daržovių, 
kadangi farmeriai negauna 
už jas tinkamos kainos, o 
daugelis miestų žmonių ne
gali jų įsigyti dėl peraukštų 
kainų.

Kilo,met maistas verčiamas 
į išmatas, daugelis New Yor
ko miesto žmonių gyvena pus
badžiai.

Vyks i rusų Arow 
farmą

Labor Day, rugsėjo 3 d., 
vyks daug žmonių į Arow 
Farmą, kur yra labai graži ir 
patogi vieta pasilsėti. Tai g‘al 
bus šį sezoną jau paskutine 
ekskursija.

Rusų pašalpinės organizaci
jos komitetas ruošia busus. 
Kviečiami vykti bile kas, kas 
tik nori.
i Labor Day, 3 d. rugsėjo, 
busai išeina 8 vai. ryto, nuo 
A. P. C., 61 Remington St., 
New Yorke. Tikieto kaina į 
abi puses $2.50. Prašome bi
lietus įsigyti iš ankšto. Jie 
gaunami pas Baikovą, Tovsti- 
ką ir P. Brodes virš nurodytu 
antrašu, vakarais nuo 7 iki 9 
valandos. V

Sekr. P.

Karštoje dienoje už 
taiką susirinkimas

500 drabužių siuvėjų susi
rinko apie kalbėtoją ant 38 
St. ir 7th Avė. Kalbėtojas aiš
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PETRAS KAPISKAS 
IR

, VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo į

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

Telephone EVergreen 4-8174
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REPUBLIC BAR & CRB I.
Savininkas \

s IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

/ LIKERIO, VYNO ar ALAUS
I

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. 1

ę , * Telefonas \
' EVergreen 4-8961

4 pusi.—-Laisve (Liberty)-An trad,, Rugpjūčio-August 7, 1951

kino taikos klausimą. Lape
liai buvo dalinami ir peticijos 
skleidžiamos. Susirinkusieji 
mielu noru pasirašinėjo rei
kalaudami baigti kaj'ą Korė
joje. J

Pačiame vidudienyje, 
kuomet saule degino kiekvie
ną, jie susirinkę ant gatvės 
klausėsi kalbėtoją, o policija 
zujo aplinkui, bet nieko neda
rė.

Majoras sveikina kelti 
fčrą pasimojimą

Majoras Impellitteri sveiki
no specialės komisijos rapor
tą, kuriame rekomenduojama 

(sudaryti pastovų transportac- 
ei jos patariamąjį komitetą, 
kuris galėtų pasiųlyti su 1952 
metų liepos 1 d. pakelti va
žinėjimo fėrus iki 15 centų.

Unijistai turėjo ant Wall St. 
susirinkimą

AFL United Financial Emp
loyes turėjo savo unijos susi
rinkimą ant Broad ir Wall 
gatvių, prie pat Stock Ex
change.

Susirinkimas įvyko#: pi^tų 
metu. Kalbėtojai ragino he- 
unijistus Įsirašyti į.uniją.

Roma.—ALN žinių agen
tūra praneša, kad 45 pro
centai šeimynų Italijoj pu
siau - alkanai gyvena—taip 
mažai uždirba, kad negali 
įpirkti būtinai reikalinge 
maisto.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS Polisher-Emery- 
Man, patyręs, puikiausia mokestis 
Kreipkitės: Virginia 9-4696.

(148-52)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Styeet 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial
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