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štai mano karščiausias pa
tarimas “Lietuvių Tremtinių 
Archyvui”": Būtinai paprašy
kite, kad jums Tysliava pri
siųstų tą savo Vienybės nume
rį, kur anais baisiaisiais lai
kais hitlerinių gaujų įsiverži
mą Lietuvon jis vadino “Lie
tuvos nepriklausomybės” at
gavimu. O būtinai gaukite iš 
Pijaus Grigaičio jo leidžiamą 
“Jaunimą,” kuriame buvo 
šaukiama: “Three cheers for 
Hitlers’s legions’”, ir tą nu
merį Naujienų, kur buvo skel
biama, kad Hitleris sukūrė 
“naują lietuvį.”

Tokiam archyvui tokia isto
rinė medžiaga labai tiktų.

Man tikrai gaila kanadiš- 
kių “Lietuvos lais/intojų.” 
Jiems baisiai nesiseka. Ir jie 
tai p&tys pasisako. Jų “Lie
tuvių Bendruomenė” esanti 
“įstrigusi apylinkėse”. Niekas 
neklaus*?. Niekas jon nestoja.

Kardelinėje “Nepriklauso
moje Lietuvoje” skaitau to
kias nelaimes:

“Apylinkės neįvykdė tau
tiečių registracijos. Jau keli 
terminai skelbti, ,o registraci
jos kortelių tėra gauta tiktai 
apie 600. Paskutiniu metu, 
kai paskutinis terminas buvo 
duotas š. m. gegužės 15 d., 
tegauta tiktai... 50 naujų kor
telių. Todėl į Bendruomenę 
tėra pasiryžę dėtis tiktai apie 
600 asmenų, kurių trečdalį 
sudaro vaikai.”

Visai blogai. Į Bendruome
nę, kitaip pasakius, pasirįžę 
dėtis tiktai suaugę kvailiai ir 
maži vaikai.

5 ★
Vienas vieno didlapio ko

respondentas rašo iš Berlyno 
apie -Jaunimo festivalį. La
biausia “vakariečius“ (ameri
konus, anglus, francūzus ir 
tt.) išgąsdinęs ir nustebinęs 
tos milžiniškos jaunimo mi
nios fanatiškas entuziazmas 
už taiką!

Berlynan suplaukęs jauni
mas nėra jokia išimtis. Jeigu 
būtų leista laisvai nubalsuoti, 
mažiausia 90 procentų ir mū
sų jaunimas pasisakytų už 
taiką, pasmerktų ir atmestų 
karą.

Amerika dar nebuvo mačiu
si tokio skandalo, koks iški
lo karinėje West Point Aka
demijoje. Už apgavystes ir 
suktybes per egzaminus iš 
mokyklos išmesta laukan 90 
studentų. Išmestieji laukan 
tvirtina, kad tokių griešninkų 
esą daug daugiau, net keletas 
šimtų.

Dar nežinia, • kuomi šis 
triuktynas pasibaigs. Jau yra 
pastyflymas visą mokyklą pa
narinti. Siūloma kariųinkus 
verbuoti iš šiaip - kolegijų ir 
universitetų. Juk visur dabar 
įvestas , militarinis apmoky
mas.

Blaivesni mokytojai seniai 
kalba apie panaikinimą egza
minų. Jie nieko bereiškia. Mo
kinį bei studentą reikią spręs
ti iš to, kaip jis mokosi ir pa
sirodo klasėse, o ne per va
landą kitą laike egzaminų.

< Egzaminai esą tik jaunimo 
gadinimui priemonė. Gal tik 
vienas kitas iš šimto studentų 
nesistengia per egzaminus pa
sinaudoti kitų “patarimais.”

Kaip ten nebūtų, šis West 
Point skandalas sustiprins 
egzaminų panaikinimo filoso
fiją.

jgnatėmala. — Komunis- 
taiMioje Vidurinės Ameri

kos galyje renka 10£ tūks- 
JahČiį parašų. kurie parem
tų tarptautinės Stockholmo 
konferencijos pareiškimą 
lėl taikos išlaikymo pasau- 
vje.
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AMERIKA ATMETA SOVIETU SIRLOMJį TAIKOS SUTARTI 
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TIKIMASI, PAŠINAIIJINS Kongr. Vinson perša antra SOMĖTAI PASKELBĖ
DERYBOS KORĖJOJE tiek padidint oro jėgas TRUMANO LAIŠKĄ

Tokio, rugp. 8.—Iš Japo
nijos sugrįžo Korėjon ame
rikiniai delegatai deryboms 
su šiauriniais "korėjiečiais 
ir kinais dėl karo pertrau
kos. Japonijoje jie slaptai 
tarėsi su generolu Matt. 
Ridgway, vyriausiu Ame
rikos k^mandierium Toli
muosiuose Rytuose.’

Amerikonai pareiškė, jog 
sutiks panaujinti derybas 
tik tuomet, kai šiaur. korė
jiečių ir kinų komandieriai 
duos naujus, stiprius užti
krinimus, kad jų kariuome
nė daugiau nepasirodys 
Kaesonge ir per 5 mylias 
nuo jo, kol tęsis derybos ta
me mieste.

Tikimasi, jog šis reikala
vimas bus priimtas, ir pa- 
sinaujins derybos. )

Amerikos generolai per
traukė derybas pereitą šeš
tadienį todėl,\kad šiaurinių 
korėjiečių kariuomenės bū
rys ėjo per Kaesongą. Sa
ko, tuom šiauriniai korėjie
čiai sulaužė pasižadėjimą 
sulaikyti savo kariuomenę 
nuo tos vietos, kol bus ve
dama derybos.

Amerikonai dar nepaten
kinti, kad šiaurinių korėjie
čiu komanda sekmadienį pa
reiškė:

Tų korėjiečių kuopa tik
tai per klaida buvo įžengus 
i Kaesongą. Bus vengiama, 
kad tatai nepasikartotų. 
Taigi šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai prašo amerikonus 
panaujinti derybas dėl mū
šių sulaikymo.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, ameri
konai kartotinai laužė pa
sižadėjimą sustabdyt karo 
veiksmus Kaesongo apylin
kėje, kol tęsis derybos:

Per Kaesongą lakstė 
amerikiniai b o m b o n ešiai. 
Jankiai 17 sykių šaudė į 
Kaesongo apylinkę, kur bu
vo sutarta nedaryti jokių 
karo veiksmų iš vienos bei 
antros pusės.

Karininkai kontroliuos 
visus svarbius metalus

Washington. — Karinės 
gamybos administrate r i u s 
Manly Fleischmann prane
šė, jog valdžia, pradedant 
nuo spalio ^mėnesio 1 d., už
dės savo j kontrolę visiem 
svarbiem metąlam.

Tuomet reikės gauti val
džios leidimą kiekvienam 
metalui, kuris naudojamas 
automobiliams, radijams, 
naminiams įrengimams ir 
kitiems civiliniams dirbi
niams gaminti.

Valdžia vis daugiau me
talų skiria karinei pramo
nei, nutraukdama juos nuo 
kasdieninių reikmenų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.
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Karo veiksmai
Buvo tik vietinių susidū

rimų tarp amerikonų ir 
Šiaurinės Korėjos žvalgų. 
Amerikiniai karo laivai ir 
lėktuvai vis bomb ardavo 
įvairius taikinius Šiaurinė
je Korėjoje. *

Šiaurinių korėjiečių radi
jas pranešė, kad jie nušovė 
dar 4 amerikinius lėktuvus.____________ i

Grupė kongresmanu 
ragina apvalyti 
pačią valdžią

Washington. — Grupė re- 
publikonų kongresmanu pa
reiškė, jog be reikalo kelia
mas toks skandalas dėl to, 
kad tūli karinės West Poin- 
to Akademijos studentai 
apgavingai laikė kvotimus.

Tie kongresmanai sakė, 
svarbiau būtu apvalyti pa
čia šalies valdžia. Jie pri
minė, kaip valdžia yra da
vus pelningų1 karinių užsa
kymų net nebuvėlėm, žuli- 
kiškom “kompanijom,” ku
rios “šmėravo” tūlus val
dininkus.

Be to, buvo nurodyta, 
kaip tano nuglostytas gene
rolas Crawford, buvęs tan
kų užsakymų viršininkas. 
Jis ėmė kyšius iš automobi
lių kompanijų, kad užsaky
tų joms daugiau tankų sta
tyti. Ir per tokias generolo 
Crawfordo rankas buvo 
duota tankų užsakymų už 
5 bilijonus dolerių.

Bet ar gen. Crawfordas 
nubaustas už kyšių ėmimą? 
Ne. Jis tiktai perkeltas 
tarnybon kaip kariuomenės 
generolas.

Irano kareiviai saugo 
Trumano pasiuntinį
Teheran,^ Iran. — Kur tik 

pasirodo ar nepasirodo pre
zidento Trumano pasiunti
nys Averell Harrimanas, vi
sur jį saugo Irano kariuo
menė, detektyyai ir žanda
rai su paruoštais ginklais.

Harrimanas perkalbinėja 
Irano valdžią, kad ir toliau 
leistų anglam naudot alie- 
jaus-žibalo pramonę Jame, 
.krašte, nežiūrint, Jog Ira
no įstatymas re i k a 1 a u j a 
perimti šią pramonę į sa
vo valstybės. rankas.

Harrimanas ir Anglijos 
atstovas Richard Stokes 
laikinai pertraukė derybas 
su Irano ministrais ir išvy
ko apžiūrėti didžiausią pa
saulyje aliejaus fabriką A- 
badan mieste.

Irano valdžia baustinai 
uždraudė bent kokias de
monstracijas prieš anglus 
ir amerikonus.

Tokio. — Apsivožė perkė
limų laivas (ferry); nu
skendo 13 japonų.

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Carl Vin
son reikalauja beveik pa
dvigubint karinių lėktuvų 
ir lakūnų skaičių. Jis, pir
mininkas ginklinės Kongre
so Atstovu Rūmo komisi
jos, perša pakelti oro jėgas 
iki 163 grupių. Jungtinės 
Valstijos iki šiol turėjo 87 
grupes karinių lėktuvų.

Vinsonas savo pasiūly
me Kongresui taipgi ragi
na pastatyti dar du milži
niškus karo laivus — lėk
tuvnešius. Nuo tų laivų ga
lėtų pakilti didieji atomi
niai bombonešiai ir sugrįžę 
vėl nusileisti ant jų.

Valdžia jau yra užsakius 
pastatyti vieną tokį bombo

VALDŽIA SUĖMĖ DAR 6 
ĮTARIAMUS KOMUNISTUS

Washington. — Valdžios 
FBI agentai -areštavo dar 
šešis komunistus įvairiuose 
miestuose nagai S m i t h o 
istatyma. Kaltina., kad? jie 
suokalbiave nuversti Ame
rikos valdžia. Nuo birželio 
mėnesio už tai suimta jau 
34 tariami komunistai ir 
ieškoma dar keturių.

Dabar areštuota:
George Al. Meyers Balti- 

morėje; Roy Wood, laikinai 
atvykęs iš Washingtono i 
B a 11 i m o r ę ; Dorothv R 
Blumberg, atvažiavus iš 
Baltimorės į New Yorka. ir 
Philip Frankfeld, belau
kiant jam lėktuvo iš New

REIKALAUJA UŽDRAUSTI 
FUTliOLA KARINIŲ 
AKADEMIJŲ STUDENTAM

Washington. — Keli se
natoriai siūle\ uždraust ka
rinės West Pointo Akade
mijos studentams eiti į fut
bolo rungtynes su kitų .ko
legijų ir universitetų fut
bolininkais. Tūli Kongreso 
nariai reikalavo užgint fut
bolą ir karinio Laivyno A- 
kademijai Annapolyje.

Jie sakė, futbolas ir kiti 
sportai karinėse akademijo
se sugaišina taip daug lai
ko, kad studentai, dalyvau
dami tuose sportuose, ne- 
turi laiko pamokoms iš
mokti. Todėl West Pointo 
Akademijos futbolininkai 
“turėjo” naudot apgavys
tes, mėgindami išlaikyt eg
zaminus. O už klastas eg
zaminuose dabar tos akade
mijos valdyba nutarė paša
linti 90 studentų ir ruošia 
tardymus dar 29 kitiems.
Akademijai parenkami 
studentai už sportą, 
o ne už mokslą

I

Republikonas kongresma
nas Paul Cunningham liu

neši, kuris bus 59,90.0 tonų 
ir lešuos 200 milijonų dole
riu. Dabar Vinsonas reika
lauja kuo greičiausiai sta
tyti du kitus lėktuvnešius. 
Sako, kilus karui su Sovie
tų Sąjunga, vienas lėktuve 
nešis iš Pacifiko Vandeny
no siųstų atominius bombe- 
rius prieš Sovietus, o du 
lėktuvnešiai Atlanto Van
denyne veiktų kaip atomi
nių bombonešių siuntėjai.

Vinsonas, įtakingiausias 
kongresmanas kar i n i a i s 
klausimais, pareiškė, jog 
nėra jokios vilties sumušti 
Sovietus ant žemės, bet 
tvirtino, kad jei Amerika 
įsitaisys pakankamai galin
gas oro jėgas, tai “galės 
įveikti” Sovietų Sąjungą.

Yorko atgal i Clevelandą; 
o Frankfeldo žmona Regina 
suimta Clevelande.

Areštuotas ir vienas ko
munistinis advokatas (ku
rio vardo negalima buvo 
gerai nugirsti nėr radiio).

Federolioį teismai reika- 
lauia $ 1 00.00 0, hėlns už 
Frankfelda ir no $75,000 už 
jo žmona, Mevorsa, Woo- 
dą ir Dorothy Blumberg.

New Yorlę — Federalis 
teisėjas Ed. J. Dim.ock nu
mušė kaliforniečiui komu
nistui Williamui Schneider- 
manui užstatą nuo $100,000 
iki $50,000.

dijo, kad West Pointo Aka
demijos agentai kasmet 
prašydavo senatorius ir 
kongresmanus paskirt aka- 
demijon ypač tokius studen
tus, kurie vidurinėse moky
klose (high schoolėse) ge
riausiai pasižymėjo kaip 
futbolininkai bei kitų spor
tų lošėjai. Studentų moks
las buvo tik antron vieton 
statomas.

West Pointo Akademijoj 
dabar yra apie pūs trečio 
tūkstančio studentų. Di
džioji dauguma jų paskir
ta kongresmanu ir senato
rių iš įvairių valstijų

Oficieriai, užbaigė tą aka
demiją, žiūri iš aukšto, kaip 
į “prasčiokus,” j kitus ofi- 
cierius, nelankiusius aka
demijos.

Demokratas senatorius 
John Sparkman todėl siūlė 
visai uždaryt minimąsias 
armijos ir laivyno akade
mijas, o jų vieton įsteigt 
karines kolegijas. Sako, į 
tokias kolegijas turėtų bū
ti priimami gana pasimoki-

Washington. — Jungtinės 
Valstijos antradienį be ce
remonijų atmetė Sovietų 
Sąjungos prezidento Niko
lajaus Šverniko pasiūlymą 
prez. TrumanuL

Padaryti 5 metų sutartį 
dėl taikos tarp penkių di
džiųjų valstybių — Ameri
kos, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Francijos ir Kini-

Teisiamas Japonijos 
pulkininkas, kad sakė, 
rusai sumuštą jankius

Tokio. — Japonijos val
džia patraukė teisman sa
vo pulkininką Masanobu 
Tsudži už tai, kad jis vie
šai sakė, Sovietų Sąjunga 
kare sumuštų Jungtines 
Valstijas.

Pulk. Tsudži buvo supla- 
nuotojas pirmųjų sėkmingų 
Japonijos žygių prieš Ame
rika Antrajame pasaulinia
me kare. ■

Jisai nasiknlbėiime su ko
respondentais pereita sa
vaite tvirtino, kad “išlepin
ti jankiai negalėtu atsilai- 
kvtj nrieš kietą Raudonąja 
Armiia.”

Pulk. Tsudži snėio. kad 
Jungtinės Valstijos turi 500 
atominiu bombų, o Sovietai 
tiktai 50. bet mažesnis skai
čius sovietiniu bombų galė
tu padaryti daugiau nuo
stoliu fabrikiniams Ameri
kos centrams. O Sovietu 
fabrikai taip paskirstyti no 
įvairias vietas, kad šim
tai amerikinių atom-bombų 
jiem padarytų kur kas ma
žiau nuostolių.

135 mylias aukštyn 
iššauta rakieta

White Sands, N. Mex.— 
Kariniuose bandymuose čia 
buvo iššauta amerikinė ra
kieta Viking 135 mylias 
aukštyn. Ji lėkė po 68 my
lias per minutę.

Ši 48 pėdų ilgio rakieta 
galėtų bombarduot priešą 
už 270 mylių.

1Q49 metais buvo 250 my
lių aukštyn iššauta sudur
tinė rakieta, sudaryta iš 
dviejų. Kuomet išsibaigė 
vienos rakietos kuras, tai 
antrosios kuras varė’ aukš
tyn.

Louisville, Kentucky. — 
Nominacijas į gubernato
rius vėl laimėjo demokratas 
Lawrence. Wetherby, da
bartinis gubernator ius, 
•prieš republikonų kandida
tę 

nę studentai iš civilinių uni
versitetų ir kolegijų. Tuo
met karinė kolegija per 
dvejus metus mokintų juos 
tiktai reikalingų karui da
lykų.
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jos; uždrausti atom-bombų 
naudojimą ir jų gaminimą; 
susiaurinti ginklav imąsi, 
baigti Korėjos karą taikio
mis derybomis ir iš naujo 
pilnai atidaryti prekybą 
tarp Jungtirųų Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos.

Amerikos valstybės de
partment atstovas Micha
el McDermott pareiškė ko
respondentams, kad šis So
vietų pasiūlymas tai esą 
tik “propagandos spąstai.” 
McDermott įtarė, kad So
vietai neatlieką savo parei
gų pagal Jungtinių Tautų 
konstituciją, todėl ir jų siū
lomoji sutartis esanti “be
vertė.”

Šverniko pasiūlymas bu
vo atsakymas į prezidento 
Trumano laišką, kuris per
eitą mėnesį pareiškė drau
giškumą Sovietų Sąjungos 
žmonėms.

Sovietų radijas ir spau
da dabar ištisai paskelbė 
Trumano laišką, taipgi ir 
Kongreso priimtą rezoliuci
ją, užtikrinančia Amerikos 
draugiškumą link Sovietų 
Sąjungos žmonių.

Be “vilko bilieto” 
paleidžiami nusidėję 

kariniai studentai
West Point, N. Y.—čio- 

naitinės Karo Akademijos 
superintendentas generolas 
Frederick Irving sakė, ap
kaltinti už suktybes kvoti
muose studentai gali natvs 
naši traukt iš akademijos. 
Tuomet jie bus paliuosuoti 
be jokių kaltinimų įrašymo 
dokumentuose.

G$n. Irving pridūrė, kad 
jeigu jie įstos ar bus-draf- 
tuoti armijon, tai turės pro
gą pačioje kariuomenėje 
dasivaryti iki o f i c i e r i ų 
laipsnio. Akademijos val
dyba nestatys jiems jokių 
kliūčių pakilti karinėje tar
nyboje. Tačiaus, kurių ap
gavystė egzaminuose bus 
patikrinta, tai akademija 
pašalins juos iš savo stu
dentų tarpo.

Maskva. — Sovietų Są
junga statys tokius upių 
laivus, kad juos varys elek
tros jėga, panašiai kaip va
ro gatvekarius. Pakrantė
mis bus ant stulpų nuties
ti elektriniai laidai ir pri
jungta jų elektra laivams.

Amerikonai prarado 5 
sykius daugiau lėktuvu 

Korėjoje
Korėja.— Amerikiniai ko

respondentai praneša, jog 
šiauriniai korėjiečiai nušo
vė 5 kartus daugiau Ameri
kos lėktuvu, negu ameri
konai sunaikino šiauriečių 
lėktuvų . Bet tai esą todėl, 
kad amerikonai naudoja 10 
sykių daugiau lėktuvų, ne
gu šiauriniai korėjiečiai.
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PREZIDENTAS PREZIDENTUI
ŠIŲ METŲ LIEPOS mėn. 7 d. mūsų krašto preziden- 

tas pasidnte Tarybų Sąjungos prezidentui rezoliuciją, 
kurią anksčiau buvo priėmęs Kongresas, — rezoliuciją, 
taikomą T. Sąjungos žmonėms, rezoliuciją, reiškiančią 

x Amerikos žmonių draugiškumą T. Sąjungos žmonėms.
Šiomis dienomis Tarybų Sąjungos prezidentas Nikolai 

Švernikas prisiuntė Jungtinių Valstijų prezidentui Har- 
riui Trumanui rezoliuciją, priimtą Tarybų Sąjungos 
parlamento (aukščiausiojo sovieto).

Tai yra atsakymas į aną, mūsų Kongreso priimtąją 
rezoliuciją.

Šioje rezoliucijoje T. Sąjungos parlamentas įkergia vi
są eilę atsitikimų, kuriais mūsų krašto vyriausybė pa- 

* rodė nedraugiškumą link T. Sąjungos. Tokių nedrau
giškų žygių T. Sąjungos parlamentas priskaito mūsų 
krašto vyriausybei virš desėtko. Tarp kitų nedraugiškų 
žygių priskaitomas nutraukimas prekybos sutarties tarp 
šių dviejų kraštų,—sutarties, padarytos 1937 metais.

Tūli anti-tarybiniai žygiai, sako T. Sąjungos parla
mento rezoliucija, yra atlikti su mūsų Kongreso žinia 
arba pagal mūsų Kongreso iniciatyvą.

Kitais žodžiais. Tarybų Sąjungos parlamento rezoliu
cija parodo, jog mūsų Kongreso kalba apie draugišku
mą link tarybinių žmonių nėra tiksli, nėra reali.

Visiems nesusipratimams išspręsti Tarybų Sąjunga 
siūlo mūsų kraštui tartis./

Tarybinė rezoliucija siūlo, kad būtų sušaukta penkių 
didžiųjų valstybių — Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjun
gos, Kinijos Liaudies Respublikos, Didžiosios Britanijos 
ir Francūzijos,—konferencija ir kad joje būtų sudaryta 
taikos paktas. Prie šio pakto galėtų vėliau prisidėti ir 
kitos valstybės.

MŪSŲ LAIKRAŠČIO nuomone, jau seniai turėjo įvyk
ti penkių didžiųjų konferencija, kurioje privalėjo būti 
išspręsti visi nesusipratimai, vedą prie ginklavimosi ir, 
aišku, prie karo.

Mes stovėjome ir 'tebestovime už tai, kad nesusipra
timai būtų sprendžiami ne ginklu, o derybomis.

Mes stovėjome ir tebestovime už tą principą, kad pa
saulyj gali egzistuoti greta viena kitos socialistinė ir 
kapitalistinė sistemos,—jos gali egzistuoti taikoje, gali 
palaikyti prekybinius ir kultūrinius ryšius, gali laisvhį 
ir kaimyniškai lenktyniuoti viena su kita.

Mes* tačiau, nemanome, kad tarp mūsų krašto ir Ta- 
’ rybų Sąjungos bus geri santykiai, jei pas mus bus diena 
iš dienos grąsinama T. Sąjungai ginklu, jei mūsų krašto 
spauda ir valdiniai pareigūnai nuolat skelbs tai, kuris 

• T. Sąjungos miestas privalo būti pirmiausiai paverstas 
į pelenus. • s

: * Būsų labai gerai, jei šitų dviejų tvirčiausių pasaulyj 
valstybių prezidentų apsikeitimas žodžiu privestų 
šaulį prie susipratimo ir ilgametės taikos.

pa-

Kas Ką Rašo ir Sako
VILNIS PRADĖJO VAJŲ 
FONDUI SUKELTI

Čikagiškė Vilnis šių metų 
rugpjūčio 1 d. praneša:

Bendrovės direktoriai ir ■
“Vilnies” personalas, apsvars
tę vis labiau- sunkėjančią pro
gresyvūs spaudos padėtį, nu
tarė sukurti fondą užtikrini
mui finansinės dienraščio būk
lės.

Popierio kaina tebekyla ir 
galo tam nesimato. Reakci
ninkų boikotas, kurį jie pa
skelbė “Vilniai,” tebesitęsia. 
Nesenai įvykęs chuliganų puo
limas ant “Vilnies” ofiso dar 
kartą įrodė, kad mes turime 
imtis visų galimų priemonių 
savo įstaigos apsaugojimui.

Nutarta ir bus įvykinta na- 
m o p a ta išyra as-m o d ern i žavi
mas, kas sudarys nemaža da- 
dėtinų išlaidų.

Nors mes, per visus raudi
nus metus, gauname šiek tiek 
aukų, bet šiuo laiku susidarė 
tokia padėtis, kad reikia 
skelbti platų vajų, sukeliant 
didesnę pinigų sumą.

Pačių vijmečių duosnumas 
as tame vajuj 
didelį fondą mes

tis pripažįsta, kad, ne visi ir 
tie, kurie trokšta karo, dir
ba išvien su Vliku. Pirmoje 
eilėje atsisako kooperuoti 
St. Lozoraitis, “kuris la

ibiausiai turėtu vertinti tau
tinės vienybės svarbą.” 
' Girdi:

Kodėl jis net nuo pirmes
nių susitarimų atsimeta? Ne
jaugi jis ir vėl bandys operuo
ti jokios reikšmės neturinčiais 
“Kybartų aktais” ir reikalauti 
jį pripažinti “tautos vadu”? 
Jei taip, tai reikalą turime su 
labai nesveiku reiškiniu. Dip
lomatinio šefo titulas taip pat 
gali turėti reikšmės tik Lietu
vos diplomatams turintiems 
savo specialų diplomatų ko
lektyvą. Bet jisai, neįpareigo
ja nė Vliką, nė kitus jam pa
klusti.

“Kybartų aktas” yra tas 
popierio šmotas, ant kurio 
būk tai Smetona, Kybartuo
se būdamas, įpareigojo Lo
zoraitį būti jo įpėdiniu! Dėl 
to smetoninihkai šiandien ir 
nori, kad Lozoraitis būtu 
pripažintas tuo, kuo jį įpar
eigojo Smetona — “Lietu
vos prezidentu”!

Prieš karą Lozoraitis bu
vo smetoninis ministras Ita
lijoj, bet karo metu jis to 
titulo neteko, 

ant svarstyklių i i riausybė iŠ jo

ir su si l 
parodu 
galėsime realizuoti.

Mūsiškiu, per visą šalį, yra 
keli tūkstančiai. Sykiu su vi
sais skaitytojais, mes sudaro
me dar didesnę jėgą. .

Meskime ją
Vajų vėsime intensyviai. 

Kiekvienas Įsipareigokime 
prie jo prisidėti žodžiu, dar
bu, duosnumu.

Persiimkime jaunuoliška 
energija.

Po atsišaukimu pasirašo 
Vilnies direktorių taryba ir 
visas dienraščio personalas.

NĖRA VIENYBĖS 
IR GANA!

Marijonų Draugas dejuo
ja, jog tarp prieš nūdieninę 
Lietuvą nušistačiusių ele-j 
mentų negalima sulipdyti 
vienybės ir tiek! Girdi, 
Vlikas “jau daug padarė, 
daug daro ir ateityje, nea
bejojame, jo vaidmuo bus 
dar svarbesnis.”

Ką naudingo Vlikas pada
rė, ką jis naudingo daro ir 
ką lietuvių tautai naudingo 
jis atliks, marijonų laikraš
tis nepasako, o nepasako to
dėl, kad tas jų Vlikas nieko 
naudingo, apart žalos, lie
tuvių tautai neatliko ir, ži
noma, neatliks. “Naudin
giausias” jo darbas tėra tik 
tas, kad Vlikas trokšta ka
ro, bet abejojame, ar jo 
troškimai išsipildys.

Tačiau, marijonų laikraš-

Naujo agresoriaus iltys

atėmė. 
Bet kadangi Lozoraitis turi 
“Kybartų aktą,” tai jis ir 
šiandien daro juokus iš Vil
ko, sakydamas: nors aš ne
su joks Lietuvos atstovas, 
bet aš turiu “Kybartų ak
tą” ir jūs man nieko nepa
darysite !

AFL finansų sekretorius 
George Meany ragino 
United Labor Policy Ko
mitetą reikalauti, kad 
prezidentas atmestų dar
bininkus slegiantį naują
jį kariniams reikalams 
gamybos bilių.

“Liberalas” L. D. (Liu
das Dovydėnas) savo ke
liaujančio mėnesinuko “Ne
muno” nr. 6 galutinai nu
siima “taikos šalininko” 
kaukę ir parodo nuožmias 
karo kurstytojo iltis. Jam 
nepatinka Amerikos politi
ka, kuri neigia preventyvi 
agresijos karą; jisai norė
tų, kad mūsų vyriausybė 
keistų savo taktiką ir nie
ko nelaukdama—pultų Ta
rybų Sąjungą! Šio krašto 
politikus jisai moko:

“Daugiau nei aišku, jog 
JAV turėtų pervertinti lig
šiolinę politiką, karines 
disciplinas, ne vijimuisi 
paskui Įvykius, bet atsaky
mu puolimu į puolimą ir re
alizavimu globalinės politi
kos tikslu.” v

Tikiu, jog ne visi šitą žar
goną supras. Aiškiau pasa
kius, jisai reiškia tai, kad 
mūsų šalis turi kuogrei- 
čiąusiai skelbti T. Sąjungai 
karą, jei ji nori realizuoti 
savo pasauliniai politinius 
tikslus^ L. D. pamokslinin
kai! ja, jog Amerikos mora
lė (karo atžvilgiu), kurios 
ji iki šiol'laikėsi, yra neti
kusi, pasenusi: kad jai rei
kia įsisąmoninti agresyvaus 
karo sąvoka ir be “pakan
kamo preteksto” tuoj pra
dėti puolimo karą, nes tiks
las “pateisina bile kokias 
priemones”: “Mes- laiko
mės rituališkai įsikibę ver
sijos, kad demokratinės vy
riausybės negali pradėti 
kad ir apsigynimo karo be 
‘pakankamo preteksto’ ka
rui paskelbti. Dar daugiau, 
tikima, kad demokratinės 
vyriausybės pakelia kardą 
tik gindamosi.”

Veikiausiai L. D. yra gir
dėjęs, kad nei vienas agre
sorius nevadina savo pradė
to karo puolimo karu; kad 
kiekvienas jų skelbia, jog 

.jisai veda “apsigynimo” 
karą! Ar taip nesakė ka
rą pradėjęs Vokietijos kai
zeris 1914 m.? Ar taip ne
sakė Hitleris 1941 m., kai 
jisai puolė Lenkiją, Čecho- 
slovakiją, Norvegiją, Tar. 
Sąjungą ir kitas valstybes? 
Bet L. D. sako, kad “mes 
turėsime nors keletą minu
čių prieš tigro puolimą pul
ti visomis jėgomis ir sunai- 
'kinti blogį, kurio niekšišku
mas ir pavojingumas patei
sina visas jo sunaikinimui 
pavartotas priemones,” o 
tos priemonės “verčia per
vertinti visą strategiją, tak
tiką, .visas moralės ir 
kos interpretacijas.”

Hitleris irgi skelbė,
jisai puolė Norvegiją tik 
“keliom minutėm” pirma, 
negu ji (susidėjusi su An
glija) spėjo užpulti Vokie
tiją. Todėl ir visokie žiau
rumai, pavartoti prieš ją, 
buvę pateisinami. Išrodo, 
kad L. D. mokėsi iš tos pa
čios knygos, ką ir Hitleris! 
“Argumentai” abiejų tie 
patys.

L. D. savo kurstančioj 
propagandoj teigia, kad 
šiuo metu “gyvybinis klau
simas” stovi štai kaip: “Ka
da ir su kokiomis jėgomis 
JAV pasiruoš suduoti neti
kėtą ir triuškinantį smūgį 
Kremliui ir jo tinklo maz
gams?. .. Rūstūs ir gal ne
tikėti klausimai, bet jie tu
ri būti ant kiekvienos die
nos kalendoriaus išrašomi 
stambiu šriftu.” Žinoma, 
o žodžius “netikėtu puoli- 
fhu” — dar reikėtų ir rie
biai pabrėžti! Dar daugiau: 
“Nuo kontinento iki konti
nento, dieną ir naktį, kely
je prie židinių, šventyklose, 
turi banguoti mintis apie 
reikalą pirmiesiems pulti 
blogio lizdą, pulti tada, kai 

Laisvės Administracija | tigras miegos savo lizde.”

Paprasčiausia logika gi 
mums sako, kad jei kas 
miega, tai jisai puolimui 
nesiruošia. Tigras irgi turi 
teisę gyventi, jei tik jis 
mums nieko nedaro. Ta
čiau tokiems “drąsuoliams,” 
kaip L. D. yra patogiau pul
ti iš pasalų, miegantį, nes 
akis į akį susitikti jisai bi
jotų ir su zuikiu, ne tik su 
tigru!

nujaučia, kad jo peršamas 
agresyvinis karas šioj šalyj 
nėra ir nebus populiarus, 
kad kiekvienas padoresnis 
žmogus tokiu karo kursty
mu šlykštisi. Mūsų vy
riausybe jau ne kartą pa
brėžė, jog tūlų karo kurs
tytojų peršamas “preventy- 
vis” karas yra mums nepri- 
imtinas, nes jisai jokiu mo
rales dėsniu nepateisina
mas! Taigi ir mūsų neo- 
agresorius' savo nevykusią 
ir bergždžią propagandą

baigia va kokia tirada: 
“Uždavinys labai nelengvas 
ir daug kas turi mūsų šir
dyje, prote pasikeisti, per
vertinti daug vertybių,” 
etc. Kitaip sakant, priim
dami agresyvų karą mes 
turime atsisakyti nuo savo 
širdies ir proto, nuo mūsų 
krašto ilgamečių tradicijų, 
nuo mūsų demokratinės ide
ologijos, ir, kaip^jatsai L. 
D. — pasekti Hitlerio pėdo
mis ir kuogreičiausiai pra
dėti visanaikinantį karą!

Ryšium su šia L. D. ka
ro propaganda man prisi
mena labai tiksli lietuvių 
patarlė, kuri sako: “Jei 
kiaulė ragus turėtų, tai vi
sus išbadytų.” Laimė tik, 
kad šisai gyvūnas neturi 
ragų!

Amerikos Pilietis.

Redakcijos atsakymas
Už Medžio Stovėjusiam, 

Maynard, Mass. — Rašinėlio 
neįdėsime. Dalykėlis per men
kas eiti Į spaudą.
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razumnas vyras.
—Ar jis moka poterius? £ 
—Ar tai karalius turi'‘ 

mokėti ir poterius? .
—Šiūr! Jis turi linkėti 

tėve mūsų. Ar tu -atsimeni, 
kaip nabašninkas kunigas 
Bartuška mokino poterių 
vokiečių kunigaikštį Ura
chą, kurį Smetona buvo 
numatęs Lietuvos kara
lium ?

—Atsimenu. Ale aš mis
linu, kad ir kriaučius Jonas 
poterius jau moka, ba pran
ciškonai jį mokino. *

—Ale jis vis man naugud, 
ba jį labai s ūmo n kino 
Brooklyno kriaučiai. O jei
gu kriaučiai jį taip sumon- 
kino, tai kaip jo nesumon-- 
kintų kiti šteitai ?! (

—O kodėl ne j ieškai kan
didato karaliui tarpe lįfan- 
ciškonų arba tarpe marijo
nų? Jie, sakei, yra smart 
vyrai, tai galėtų duoti^ka- 
ralių. *

—Nežinau, reikės pamis- 
lyti. Yzi pasakyti gauti ka
ralių, ale kaip reikia jį 
gauti, tai nėra yzi.

—O kur monarchišką Lie
tuvą Alantas nori pasta
tyti? .

—Aš nežinau.
—Mano giminaitis, kuris 

karo metu buvo Pacifike, 
bajino man, kad ten yra sa- 
liukių dar visai tuščių. Aš 
mislinu, ant tų salinki^ rei
kėtų suvežti visus tuos, ku
rie nori monarchiškos Lie
tuvos. Ten reikėtų jiems 
duoti karalių, tegu jie jį 
apkarūnavoja ir tegu ten. 
sau turi monarchišką Lie
tuvą. Ar tu mislini būtų 
negerai ?

—Aš mislinu, būtų gerai, 
ale ką ten jie ir jų Įga
lius valgytų? ■

—Sako, ten auga bari
niai ir riešutai, tai ar ne
galėtų jie pramisti? Mėsa 
dabar brangi, tai koks nors 
didelis karalius nebūtų ga
lima išpenėti.

—Aš mislinu, būtų gerai. 
Tai klausyk, Džim, tu jieš- 
kok salos, kur būtų galima 
padaryti monarchišką Lie
tuvą, o aš jieškosiu kandi
dato į karalius: jis turi bū
ti smart, turi būti didelis, 
mokėti poterius, turi šlau
niai apsieiti ir mušti tuos, 
kurie jo neklauso; jis turi 
turėti gražią uniformą ir 
kepurę su žvaigžde. Kaip 
aš surasiu, tai parašysiu 
gromatą pas Alantą, kad jis 
galėtų naktimis užmigti, ba 
karalių jau turime.

—O kaip aš, Saimdn, m- . 
rasiu salą, kur būtų ga
ilia monarchišką Lietuvą 
padėti, tai aš tau prancžiu. 
Okei?

—Okei, Džim, ir gudbai!
2 pusi.-—Laisvė (Liberty)«Ketvirtad., Rugpiūčio-Aug. 9, 1951 į

Pėtnyčioj aš sutikau Sai- 
moną Blyną ir jis pirmiau
siai manęs užklausė:

—Ar tu, Džim, turi kan
didatą į karalius?

—Kam jis .tau reikalin
gas?

—Lietuvai.
—Lietuva turi preziden

tą Paleckį, tai kam kara
liaus? Lietuva yra'respu
blika.

—Ale dabar žmonės nori, 
kad Lietuva būtų monar
chija. Ana buvęs Smeto
nos pamočninkas Alantas 
užsispyrė, kad Lietuva turi 
būti monarchija ir gana! 
Sako, kaip Lietuva buvo 
monarchija, tai ji buvo 
slauni. Aš būtinai noriu 
gauti kandidatą į karalius 
ir pasiūlyti Alantui, kad jis 
turėtų karalių.

—Nežinau, ką tau pasiū
lyti, ale jei tu taip nori, tai 
aš mislinu, kad karalius bū
tų neblogas Pijušas Grigai
tis.

—Grigaitis permažas; jo 
niekas nepaisys ir jam nie
kas nebilyvins. Tai jis nau- 
gud!

—O ką tu mislini apie 
Balkūną?

—Balkūnas turi gerą ka- 
karienę, būtų nieko sau ka
ralius, ale jis nešioja an- 
daroką, tai toks asaba ka
ralium naugud.

—O ką mislini apie Džio
vą Tysliavą?

—Tysliava naugud, ba jo 
nemyli Vincaę Rastenis, o 
Rastenis yra Smetonos na- 
sledninkas, — jis yra tas, 
kuris karalių rinks, tai jis 
už Tysliavą nevotuos. Tys
liava prasižengė: 
šė savo gazietoj, 
narchija Lietuvą 
Tai šventvagiškas

. —O ką tu mislini apie 
Brookiyno didžiulį Joną? 
Jis tiktų karalium, ba di
delis, tai galėtumėt jį pa
statyti prieš svieto akis ir 
visi mislytų, kad jis labai

kadKas remia Laisvę?
Daugiau nuoširdžios finansinės paramos dienraštis 

Laisvė susilaukė nuo sekamų demokratinių lietuvių 
aukomis. Aukojo:

Kazimiera Baltaiti^, Brooklyn, N. ¥.
(pagerbdama tik ką mirusį savo vyrą) $15.00

A. Veikutis, Woodhaven, N. Y.............
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(ir $5 kitiems reikalams)
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Elzb. Ymplot, Paterson, N. J. ...........
A. Bučionis, Middletown, Conn. ..... 
Stanley Andrews, Holyoke, Mass..........
J. Krūmini, Brooklyn, N. Y. 
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Laisvę aukomis pagal išgalę. Kurių prenumerata pa
sibaigė, gavote paraginimus, prašome tuojau atsinau
jinti ir kiek paaukoti.

PRIGAVYSTĖS, ŽULIKYSTES
90 JAUNŲ WEST POINT militarinės mokyklos 

dėtų tapo vienu mostu pašalinti iš akademijos dėl 
kad jie egzaminuose buvo neteisingi, prigaudinėjo mo- 
kytojus. >

Nuabustieji studentai teisinasi, jog tai, ką jie darė, 
nėra nieko nauja; per .ilgus metus West Point’e buvę 
panašiai, ir dabar nemaža yra studentų, kurie tai darė, 
tik ant anų nepuolė viršininku bausmė; jie palikti ra- 

g mybėje.
Mums, eiliniams žmoneliams, sunku pasakyti, kaip 

ten iš tikrųjų esama. Vienas dalykas aiškus: jeigu Wes,t 
Point’e, rinktiniausioje militarinėje mokykloje mūsų 
krašte, studentai naudoja prigaudinėjimus egzaminų 
metu, tai jie tam turi moralio pasiteisinimo.

Studentai mato, koks sugedimas yra kitose mūsų vi
suomeninio gyvenimo šrityse.

Štai, tik neseniai tūlas generolas (Crawford), sugau
tas kyšystėje, pasakė: kyšius ima visi, tik, mano nelai
mei, aš buvau sučiuptas...

Kefauverio kpmitetas iškėlė aikštėn tokių įvykių, ku
rie drebina padorų žmogų: gengsteriai skiria mums tei
sėjus, nominuoja valdininkus. ’ 
. Tuomet, kai teisėjai žiauriai baudžia politinius nusi
kaltėlius, jie švelniai traktuoja gengsterius, kriminalis
tus.

Mūsų sporte viešpatauja korupcija ir kyšystė.
Visur tik prigaudinėjimai, tik nedori darbai ir jų 

atlikdinėtojai dažniausiai yra laisvi! •
Kada šitaip elgiamasi su kitais, tai ko gi norime iš 

studentų, is‘“busimųjų generolų”?!
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jis para- 
kad ne
pražudė, 
griekas!



A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
f (Tąsa)

Brėško drumzlina ir apsiniaukusi auš
ra, bet rūkas pastebimai skirstėsi. Ir 
staiga’ nuo laivo denio pasklido ištęstas 
gaidžio giedojimas, palikto ten nakčiai 
kartu su višta. Nė aukštos šiaurės pla
tumos, nė gamtos stichijų įtaka negalėjo 
sutrikdyti šio budraus naminio paukščio 
instinktyviško įpročio. Nepailstančios 
skraidūnės-žuvėdros leidosi prie vandens 
ir, klykaudamos, sukosi arti valties, lyg 
norėdamos pamatyti balsingąjį giesmi
ninką, gal būt pirmą kartą jų išgirstą ši
tose laukinėse vietose. O gaidys dar ke
letą kartų pakartojo savo atkaklųjį sa
liutą ūkanotam rytui jūroje. Gaidžio gie
dojimas priminė žmonėms tėvynę, sukė
lė jėgų antplūdį ir troškulį gvenimo, dėl 
kurio jų dar laukė sunki kova. Jie grei
tai pradėjo keltis į deni.

Per naktį “Oldgamija” sulinko korpu
so viduryje. Vadui susidarė įspūdis, kad 
ji gali lūžti pusiau. Jis ragino bocmaną. 
Lentas, konservus, katilus, įvairius in
dus, miltus, dėžes su galėtais, narvelį su 
gaidžiu ir višta ir viską, kas galėjo pra
versti laikinam gyvenimui naujoje vieto
je, sį^ngėsi nusinešti su savimi į krantą. 
l)vi valtys ir šliupka ilgai ieškojo pato
gios prieplaukos ir sustojo per kilometrą 
nuo laivo, bet ir čia pasiekti krantą 
trukdė seklumos ir akmenys. Jūrininkai 
ligi juosmens brido vandeniu ir, aplieja- 
mi sūkurių ir plakančių bangų, pasiim
tą turtą tempė ant savęs. Tiktai vidų- . 
dienį buvo baigta keltis į nežinomą salą.

Vadas ir trys jūrininkai pasiliko lai
ve. Tregubovas įsakė Kuzmenkai ir Ko- 
šeliovui uždegti žibalą dviejuose vairinio 
galo triumuose. O Lekoncevas, kaip pats 
drąsiausias ir vyriausias žmogus, tą pa
tį privalėjo padaryti dviejuose prieki
niuose triumuose. Šie žmonės rizikavo 
savo gyvybe. Po jais buvo apie 300 tūk
stančių pūdų degamojo krovinio. Jūri
ninkai išsiskirstė. Prabėgo keletas minu
čių. Nematydamas padegimo žymių, va
das iš nekantrumo garsiai sušuko.

— Ar greitai? Jūrą ar ką padegate?
GatS gale visi keturi liukai pradėjo 

rūkti. Jūrininkai pribėgo prie šturtrapo. 
Jie pasitraukė praleisti vadą, bet tas, , 
stumdjelėjęs juos į priekį, paskutiniuoju 
nusileido į laukusią šliupką. Vos spėjo 
ji atsiskirti nuo laivo, kai laivo viduje 
kažkas griausmingai sugaudė. Tą pačią 
sekundę, virš laivo, kaip burė iškilo 
aukšta raudona siena, nuo vėjo siūbte
lėjimo krito žemyn. Ištysusi liepsna 
švystelėjo prie šliupkos. Tartum ugninis 
slibinas savo uodega čaižtelėjo joje sė
dinčius žmones. Juos apžėrė karščiu, nu
svilino antakius ir ūsus.

— Užsikniaubti! — visa plaučių jė
ga sukomandavo vadas irkluotojams.

Sekančią akimirką vėjas pakėlė lieps
ną aukštyn ir šliupka išėjo iš pavojaus. 
Kiekvieną sekundę ugnis vis stipriau 
siautėjo laive, ir net prapliupusi liūtis 
nepajėgė numalšinti gaisro jėgos. Jps 
šviesoje lietus panešėjo į besiliejančias 
iš dangaus tirpyto sidabro čiurkšles.

Žibalo bakų sprogimai stiprėjo ir tai bu
vo panašu, lyg nematomas priešas šau
dytų į “Oldgamiją.”

Jūrininkai pradėjo gyventi kranto gy
venimu.

Pirmąją naktį praleido šildydamiesi 
prie laužo ir prisidengdami nuo lietaus 
brezentais. Ir vis dėlto žmonės suspėjo 
pasilsėti, surinkti jėgų. Anksti rytą, tar
tum pagal komandą, pakilo visas būrys, 
keturiasdešimt vienas žmogus. Išalkę jie 
pirmiausia sėdo pusryčių: valgė mėsą ar 
daržovių konservus ir gėrė arbatą su an
gliška uogiene. Tiktai dabar buvo gali
ma apsižvalgyti aplinkui. Kur juos nu
bloškė ... Gamta stebino savo rūstumu: 
skardžios uolos, raižyti krantai, uoloti 
sniego kalnai, smulkūs krūmokšniai pa
kalnėse, tarp akmenų verpetai, migloti 
vandenyno toliai. Daužydamiesi į rifus, 
nenuilstamai šniokštė sūrūs vandenys. 
Įvairių veislių žuvėdros skraidė debesi
mis, tai nutildamos, tai staiga suklyk- 
damos virpančiai spiegiančiais balsais, 
tartum plunksnuočių viešpatijoje atsiti
ko kažkoks nepaprastai svarbus įvykis. 
Bet labiau už viską stebino žmones tūks
tančių kažkokių paukščių susibūrimas 
ant skardžios uolos mažutėje saloje. Ši
tie paukščiai tupėjo tylėdami, kibždėjo, 
kai kurie iš jų antiškai ropojo prie ak
meninės sienos krašto ir, krisdami, iš
skleisdavo sparnus. % Tačiau vandenyje 
jie lengvai plaukiojo ir mitriai nardė. 
Nepaprastai vaizdingas buvo jūros 
krantas prieš stovyklą — visas jis buvo 
užverstas krūvomis dėžių ir baltų gele
žinių indų su žibalu, lentomis ir įvai
riais mediniais daiktais. Visa tai buvo 
išmesta, kaip balastas, iškraunant laivą, 
ir paskui bangų užmesta ant salos. Ant 
kranto voliojosi ir negyvi paukščiai su 
apdengtom plunksnom. Matyt, naktį jie 
patekdavo į gaisro liepsną ir, uždusda
mi, krisdavo į jūrą. “Oldgamija” vis 
dar tebedegė, švaistydama ugnies liežu
vius iki šimto pėdų aukščio, iš jos, susi
maišydami šu rūku ir sudarydami tar
tum audros debesis, pakibusius virš jū
ros, veržėsi juodų dūmų kamuoliai.

Vado įsakymu jūrininkai ėmėsi rengti 
stovyklą. Lentos ir brezentai, paimti iš 
laivo, buvo panaudoti palapinių staty
mui. Pradėję darbą, žmonės pastebėjo, 
kad jie pasiėmė su savimi iš kūryklos 
kastuvus, bet kirvį ir piūklą paimti iš 
dailidės, skubėdami, niekas nesumojo. 
Tuos įrankius teko pakeisti peiliais, kas 
žymiai sunkino darbą. Vienok vakare 
negyvenamoje vietoje stovykla jau turė
jo tvarkingą išvaizdą: netoli viena ki
tos stovėjo dvi palapinės; vieną jų — 
karininkų — pavadino “kajut-kampani- 
ja,” o intrą — jūrininkų — “kubriku”; 
iškastoji produktų sandėliui duobę vadi
nosi laiviškai — “achterlinku”; įkainyje 
padarytoji iškasa su skyle dūmtraukiui 
išdidžiai vadinosi “kambuzu.” Didžiau
siu stovyklos turtu buvo laikoma gausios 
kuro atsargos: iš pakrantės sunešė dau
gybę dėžių ir indų su žibalu — pravers 
laužų padegimui. »

(Daugiau bus)

Dykumos pertvarkymas
KUR PASIRODO 

/ VANDUO
MASKVA. — Yra sena 

turkmėnų patarlė: “Ten, 
kur baigiasi vanduo, ten 
baigiasi žemė.” Dabar 
turkmėnai sakys: “Ten, 
kur pasirodo vanduo, atsi
randa žemė,” nes tarybinių 
žmonių kuriamai naujai 
galingai upei — Svarbiau
siajam Turkmėnijos kana
lui — lemta paversti dy
kumą žydinčiu kraštu.

Svarbiausias Turkmėnijos 
kanalas eis skersai Kara- 
Kumų dykumos 1,100 kilo
metrų. Iš jo atsišakos stam
būs daugiau kaip 1,200 ki
lometrų ilgumo drėkinimo 
bei irigavimo magistrali
niai kanalai ir vamzdynų 
linijos,/ gurios nusitęs 1,000 
kilČfnetrų ir tieks vandenį 
pramonės įmonėms bei gy
venvietėms. Kanalas susi
deda 7 iš užtvankų, šliuzų, 
hidroelektrinių ir galingų 
siurblių. Žymi šių įrengi- 
•ių dalis bus statoma cen

triniuose dykumos rajonuo
se, kuriuos dar dabar — be 
rizikos įklimpti smėlynuo
se, kuriuos dar dabar — be 
tik kupranugariais.

H

Svarbiausiojo Turkmėni
jos kanaft) vanduo pakeis 
dykumos gamtą. oJis pa
dės sudaryti labai stambius 
drėkinamos žemdirbystės 
masyvus, iriguos ganyklas, 
bus naudojamas vandens 
tiekimui, o taip pat apželdi
nimui ir elektrifikavimui.

Ties Tachia-Tašo užtvan
ka prie Amu-Darjos upės 
ir ties užtvanka prie Uzbo- 
jaus bus pastatytos trys 
hidroelektrinės. Šimtas 
tūkstančių kilovatų jų ben
dro nustatyto pajėgumo 
tieks energiją pramonei bei 
žemdirbystei tų dykumos 
rajonų, kurie, gavę drėg
mės, pavirs turtingiausio
mis oazėmis.

Tachia-Tašo hidroelektri
nė užtikrins ekonomikos 
pakilimą mažai energetinių 
išteklių turinčiuose Amu- 

Darjos žemupio rajonuose.
Dvi Uzbojaus hidroelek

trinės įgalins mašįnomis pa
kelti žymų vandens kiekį į 
tas prie Kopet-Dago ir Di
džiųjų Balchanų kalnų 
esančių rajonų vietas, kurių 
negalima bus sudrėkinti sa
vi taką. Šių stočių energija 
užtikrins išsišakojusio Van
dentiekių tinklo darbą. Dy
kumos miestai ir kaimai 
bus elektrifikuoti naudo
jant pigiausią elektros 
energijos rūšį — “baltąją 
anglį.” Daug darbo rei
kalaujantieji drėkinamų že
mių įdirbimo procesai bus 
pilnutinai mechanizuoti.

Neatskiriama sudėtinė 
Svarbiausiojo Turkmėnijos 
kanalo dalis bus bendro 1,- 
000 kilometrų ilgio vamzdy
nų' tinklas. Tai įgalins ap
rūpinti geriamu vandeniu 
Vakarų Turkmėnijos pra
monės įmones, geležinkelių 
transportą ir gyvenvietes.

Gyventojų ir ūkio aprū
pinimas šviežiu gėlu vande

niu iš vandentiekių iš pa
grindų pakeis gyvenimo są
lygas dykumoje. Pert pa
skutinį dešimtmeti įvykdy
tų priemonių dėka Va
karų Turkmėnijoje išnyko 
“traukiniai - vandentie
kiai,” kurie anksčiau vežio
davo gėlą vandenį šimtus 
kilometrų mediniuose gele
žinkelio kubiluose - cister
nose. Miestai jau taip pat 
nebebus aprūpinami vande
niu iš aparatų, darančių jū
ros vandenį gėlą. Gėlas 
vanduo nebebus gabenamas 
iš už jūros garlaiviais ir 
vežimais į tolimus aūlus ku
pra n u gariu vilkstinėmis. 
Visa tai taps legendomis.

Po septynerių - aštuone- 
rių metų žmonės, vartoda
mi savo būtuose šviežią gė
lą vandenį, tekantį iš čiau
pų, vargiai galės įsivaiz
duoti, ką dar dabar šiems 
rajonams reiškia kibiras 
švaraus gėlo vandens.

Atsimenu, kaip ekspedici
jos’apie Kara-Bogazo kran
tus metu visą mėnesį teko 
gerti sveikatai kenksmingą 
sulfatinį vandenį. Ir tik po 
mėnesio mums laivu buvp 
atvežtas gėlas vanduo stati
nėse. Vandens statinės bu
vo atvežtos garlaiviu iš.Ba
ku, po to pakrautos į laivą, 
kurį dvi savaites “mėtė” 
rudeniniai štormai Kara- 
Bogaz-Gole. Po to vandens 
statinės išgulėjo dar dvi sa
vaites pakrantėje, nes mes, 
nesulaukę jų, buvome pri
versti išvykti į eilinį marš
rutą. Ir štai šitose vietose 
žmonės po septynerių metų 
visą laiką turės šviečio gė
lo vandens iš vandentiekio.

Pagrindinė Svarbiausiojo 
Turkmėnijos kanalo van
dens dalis drėkins dabar 
nenaudojamas molėtų dy
kumų žemes Pietvakarių 
Turkmėnijoje ir Amu-Dar
jos žemupyje.

Seniau ir dabar
Amu-Darjos žemupyje ir 

deltoje žemės drėkinamos 
jau labai seniai. Tačiau šis 
drėkinimas priklauso nuo 
užgaidų įnoringos upės, ku
ri išgrauždavo savo kran
tus, išgriaudavo priešakį-' 
nius kanalų įrengimus ir 
dažnai keisdavo savo sro
vės kryptį. Tachia-Tašo už
tvanka Visiškai stabilizuos 
pagrindinę Amu-Darjos va
gą ir įgalins sudrėkinti apie 
800,000 hektarų žemės, t. 
y. trigubai padidinti čia 
esantį pasėlių plotą.

Naujieji drėkinamos že
mės masyvai bus dešiniaja
me deltos krante . trijuose 
pagrindiniuose masyvuose: 
Paaralės, esančios į šiaurę 
nuo Čimbajaus miesto, 
Tachtakupyro ir deltos 
pietrytinės dalies masyvuo
se, žemėse,- kurios dabar 
yra pakeltos. Kairiojoje A- 
mu-Darjos pakrantėje nau
ji drėkinamos žemės Rajo
nai nusidrieks beveik per 
visą plotą tarp Amu-Dar
jos ir Ust-Urto plokštikal- 
nės — nuo šiaurinių deltos 
rajonų iki Kunia-Darjos ir 
toliau į pietus, net iki Za- 
ungužės Kara-Kumų plokš- 
tikalnės papėdės. Čia bus 
auginamos greit bręstan
čios medvilnės veislės, ry
žiai, kviečiai, vyhuogės, 
aliejinės kultūros ir vaisme
džiai, o taip pat liucerna. 
Amu-Darjos žemupio — pa
saulinio liucernos sėklos 
tiekėjo — reikšmė neišma
tuojamai išaugs. Žymiai la
biau išsivystys šilkininkys- 
tė.

500,000 hektarų
Pietvakarių Turkmėnijo

je, kur šiuo metu iš viso tė
ra apie 10,000 hektarų drė
kinamos žemės, bus sudrė
kinta 500,000 hęjktarų. Ma

noma, kad Turkmėnijos 
kanalo vanduo pasieks šiau
rinės Kopet-Dago papėdes 
iki Arčmano geležinkelių 
stoties rajono, į kurį vėliau 
galės būti tiekiamas van
duo iš didžiojo Kara-Kumų 
kanalo. Šis kanalas eis per 
Pietryčių Kara-Kumus, per 
Murgabo ir Tedženo upių 
deltas, Kopet-Dago papėdes 
—į Ašchabadą ir toliau į 
šiaurės - rytus. Kara<Ku- 
mų dykuma bus iš visų pu
sių apsupta kanalais ir upė-
mis.

Pietvakarių Turkmėnija 
pasižymi klimato švelnumu. 
Jos pietiniuose rajonuose 
šalčiai būna rečiau, negu 
Juodosios jūros pakrantėje 
Batumi rajone, bet kritu-: 
lių čia per metus iš visoj 
tebūna apie 150 milimetrų. I 
Todėl čia galima auginti1 
daugiausia saulę mėgstan
čias subtropines kultūras, 
kurioms nereikia daug oro 
drėgmės.

(Pabaiga rytoj)

Cleveland, Ohio
Taikos kongreso raportas

Ketvirtos Aps. Konferenci
ja išrinko delegatą į taikos < 
kongresą Chicagoje, ir tikre
nybėje delegatas turėtų ir ra
portą išduoti Aps. Konferen
cijai. Bet kadangi konf. įvyks
ta tik kartą į metus, tai tokis 
svarbus raportas būtų per i 
daug suvėluotas. Tai matyda
ma, 55 k p. nutarė sušaukti 
visų 4-tos Aps. narių sus., ku-' 
riame bus išduotas minimo 
taikos kongreso raportas. Lai
kas tam paskirtas šeštadienio 
vakaras, rugpiūčio 11 d., LDS 
Klubo svet., 9305 St. Clair 
Ave. 8 :30 vai. vakare. Po to 
tesis draugiškas vakarėlis su 
užkandžiais, gėrimais ir šo
kiais iki vėlumos. Į šį sus. 
kviečiami ne tik nariai, bet ir 
pašalinė publika, nes taikos 
klausimas yra visiems svarbus 
ir pageidautinas.

Žinių Rinkėjas

Chicagos Žinios
Mary ir A. Skadville (St. 

Vaičiulionienės sūnūs) su 
dukrele Leanda apsigyvens 
Springfielde. Tačiau prižadė
jo chicagiečių neužmiršti. Jie 
žadėjo patys atvažiuoti į Vil
nies pikniką rugp. 26-tą ir 
kviesti kitus springfieldiečius.

—o—
J' Nedvarąs ir P. Juktonis, 

atostogavę Wisconsine, sako
ma, sugrįžo vežini gausa žu
vies.

--- o---
Progresyvių Partija liepos 

29-tą buvo suruošusi pikniką 
Ryan Woods. Tai vieša pikni
kų vieta. Jame neimama įžan
gos mokesties, tačiau ir par
duoti ne viską tegalima. Sodų 
ir alų parduoti leidžia. Vieta 
tinkama draugiškiems organi
zacijų pobūviams ir mažesnę 
skale rengiamiems piknikams.

—o—
žagariečių Klubas iš savo 

pikniko pelno paskyrė $47.50 
Oak Forest senelių prieglau
dai. Nuo sekamojo pikniko, 
jeigu bus pelno, taipgi skirs 
25 procentus apdovanoti tuos 
senelius.

—o—
Dženitorių Unijos Lokalas 

l-.mas, AFL, rengia pikniką 
rugp. 23 d., Riverview Parke.

—o—
Slaugybos įstaiga stengiasi 

sudominti moteris mokytis 
slaugyti ligonius. Princeton 
mokykloje žada nemokamai 
duoti pamokas moterims nuo 
17 iki 55 metų amžiaus. Pa
mokas pradės 13-tą. Informa
cijų gausite paskambinus 
SAcramento 2-6614.

—o—
Meadowmoor Dairies pakė

lė pieno kainą po pusę cento 
už kvortą ir grietinėlės pusę 
‘‘pantės” po centą.

.—o—
Bėgiu vienerių metų buvę 

15,000,000 prasikaltimų va- 
žiuotės taisyklėms. Kai kas, 
atrodo, tik ir gyvena tam, 
kad “griešytų.” Pirmuoju šių 
metų pusmečiu dėl važiuotės 
nelaimių mirė 206 žmonės.

I. V.

Toronto, Canada
Persergsti prieš pavojų

Charles Sims, Canadian 
Tribune redaktorius, Kaso, 
kad vakariniai laikraščiai įde-
jo tokį pranešimą iš Ottawos: 

“Kabinetas priėmė tarimą, 
kuris paliuosuoja jį nuo skel
bimo Kanados Gazetęj ar 
pranešimo parlamente jo tari
mų, padarytų remiantis Emer
gency Power Akto duotomis 
teisėmis.”

Nekurie Kanados Kviečių 
Tarybos tarimai būsią taipgi 
liuosi nuo skelbimo viešai.

Kitaip sakant, vyriausybė 
galės leisti parėdymus, kurie 
nebus viešai žinomi. Net žmo
nių rinktas parlamentas nie
ko nežinos apie tokius parė
dymus.

Windsor, Ont., Canada
Meta laukan darbininkus
Tie unijų •lyderiai ir darbi

ninkai, kurie tikisi, kad kariš
ki užsakymai sulaikytų darbi
ninkui atleidinėjimą, gavo 
skaudų smūgį iš pačios Fordo 
kompanijos atstovo.

Kompanijos spokesmanas, 
užginčydamas,, UAW Fordo 
lokalo prezidento J. Taylor 
kaltinimą, kad Fordas nepri
ėmė kariškų užsakymų, pažy
mėjo, kad dabartinis Kana
dos apsigynimo programos po
būdis nežada tokių užsaky
mų, kokių kai kas tikėjosi.

Užsakymų sumažėjimas ir 
kompanijos pastango’s pasku
binti darbą išstūmė iš darbo 
arti 3,000 darbininkų.

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

ATYDAI SOUTH BOSTON, MASS.!

PIKNIKAS
Rengia 

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
So. Boston, Mass.

Sekmadienį, Riigp.-Aug. 12
Lietuviu Tautiškame Pušyne

Keswick Rd., Montello, Mass.

B ūsas išvažiuos nuo 318 Broadway, So. Boston, • 
Mass. — 12:30 valandą dieną.

Pikniko dalyviai pasivaišinsite šaltu alučiu, South 
Bostone pagarseėjusiom gardžiom kilbasom ir kito
kiais užkandžiais. Klubas savo patalpa padeda vi
siems, todėl laukia svečių iš tų, kuriems padeda.

Kviečiame visus — Komisija.

CHARLES
I

3 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Ketvir tad., Rugpiūčio-Aug. 9, 1951

Norwood, Mass.
Klaidos pataisymas

Liepos 25 dienos Laisvėje 
raporte iš Maynarčlo pikniko, 
kuris įvyko liepos 1 d., yra 
įsiskverbus klaida. Ten pasa
kyta, kad norwoodiete E. C. 
Brazdžiūnienė aukojo sūrį dėl 
moterų stalo, o turėjo būti, 
kad sūrį aukojo Magdalena 
Waitkeviciene.

M. Uždavinis
• , _____ __

Cleveland. Ohio
I

Liepos 29 d. aplankiau Ju
liją Verner. Ji yra smarkiai 
susižeidusi koją; Radau gulin
čią, bet besišypsančią su aša
romis akyse. Kantriai kenčia 
skausmus. Nenori pasiduoti.

Julija yra karšta rėmėja 
darbininkiško judėjimo, myli 
apšvietą, per daug metų skai
to Laisvę* ir knygas, žingei- 
dauja šių dienų įvykiais. Ju
lija toli nuo miesto gyvena, 
todėl jai sunku atlikti visuo
meninius darbus. Retkarčiais 
atsilanko į susirinkimus ir 
daug naudos padaro savo ge
rais patarimais ir parama.

Mes visi ir visos vėliname 
Julijai kuo greičiausia pa
sveikti ir vėl kartu su mumis 
dalyvauti visokiose sueigose.

Eva Simans

Jersey City, N. J.
Stefanija Matuliene sveiksta

Kaip žinia, neseniai Stefa
nijai Matulienei buvo padary
ta operacija. Ligoninėje ji iš
buvo daugiau, kaip vieną sa
vaitę ; grįžo į namus šio mėne
sio 5 dieną. •

šiuo metu Matulienė yra 
namie (18 Vreeland Ter.), 
jau vaikščioja, na, ir sakosi, 
kad kiekvieną dieną eina 
tvirtyn ir geryn. Vadinasi, 
operacija buvo sėkminga.

Linkiu Stefanijai Matulie
nei pilnai pasveikti. N.

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ ' 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki- 
xtės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mftaą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kairibmis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St - 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Aido Choras
Aido Choras pradeda pasi-

Moterims įdomiu 
klausimu

Pasilinksminkite 
savo naudai!

Pasilinksminti viešiems rei
kia. Ir dažnai paklausome į- 
gimto polinkio linksmintis. 
Tik ne visuomet turime taių 
progą su pilnutina nauda sau 
ir visuomenei.

ši sekmadienj, 12-tą rugp., 
turime auksinę tam progą. 
Liberty Parke, Linden, įvyks 
visų šios apskrities LDS kuo
pų rengiamas piknikas. Vi
siems ten nuvykusiems bus 
smagus pobūvis, o visoms pri
sidėjusioms kuopoms nauda. 
Kaip ?

Už visus kuopų iš anksto 
parduotus įžangos .bilietus pi
nigai pasilieka kuopos ižde. 
O iš pačiame piknike susidė- 
jusio pelno apskrities komite
tas ras būdą paremti kuopas 
svarbiame jų reikale. Tad —

Visi New York o ir New Jer
sey LDS nariai būkite pikni
ke ! Ir kviečiame visus gerų 
pramogų mėgėjus ir naudin
gos broliškos organizacijos 
prietelius.

Iš Richmond Hill busas nuo 
Liberty Auditorijos išeis 
12:45, o nuo Pil. Klubo, Wil- 
liamsburge, išeis 1:15 vai. 
Kelionė (round trip) $1.75. 
Bet užsitikrinimui buse vietos 
ją užsisakykite iš anksto. Pa
skambinkite Virginia 9-3692.

Važiuosiu.

Policistų Unijos Lokalas
Jau Gavo Numeri

Svečiai

CIO Transportininkų Unija 
jau paskyrė policistų lokalui 
numerį — 240. Tai tas pats, 
kokį turi policijos departmen- 
to centrinė įstaiga, 240 Cen- t 
ter. St., New Yorke. Laikui 
bėgant tikisi lokale turėti 
19,000 . narių. Apie tiek mies
tas turi policijos.

Unijistai sako, kad tiktai 
viena diena praėjusį pirma
dienį 400 padavė aplikacijas 
įstoti unijon ir kad su ta die
na jau 4,000 policistų buvo 
unijoje.

CIO paskelbus lokalą ir 
masinį įrašinėjimą narių, 
AFL State, County ir Munici
pal Workers pasiūlė priimti 
visus policistus vienu kartu, 
masiniai, kad tik jie nusirašy
tų į CIO. O departmento vir
šininkų užgintos Patrolmen’s 
Benevolent Associacijos virši
ninkas John Carton pasmer
kė įstojusius unijon.

Policistai buvo nariais tos 
PBA per metų metus, bet ji 
nė pirštu1 rnepajudino policis
tų algoms ir primityviškai at
silikusioms policistų darbo są
lygoms pagerinti.

Majoras I^ipelliteri ir poli
cijos komisijonierius Mo
naghan, žinoma, priešingi po
licistų stojimui i uniją. O tūli 
valdininkai ir politikieriai, 
taipgi milijonierių spauda 
žiūri " į policijos žygį tarsi į 
kokią revoliuciją, nors dauge-

gelio miestų policija buvo or
ganizuota į £avo organizaci
jas jau daug seniau'. Organi
zuoti net 62-se miestuose.

Į policijos organizaciją po
nija žiūri išgąstingai no vien 
tiktai dėl pačios policijos. Po
lio istams pavykus, atgaus vil- 
tingu.mo ir naujos energijos 
persekiojimais dabar prislo
pinti apie 200,000 kitų miesto 
valdinių įstaigų tarnautojai, 
kurie taip pat buvo panašiai 
užmiršti, kaip ir policistai.

Policijos departmento eili
niai gauna $3,400. Ištarnavu
siems trejus motus gali pakel
ti iki $4,400. Iš to jiems at- 
rokuoja į pensijų fondą. Tū
lais atvejais pensijų (fondui 
moka net iki 22 nuošimčių. 
Paskui dar kainuoja unifor
mos ir net kulkos, po du cen
tus kulka.

Policistai dirba 6 dienas, 
48 valandų savaitę — oficia
liai. Neoficialiai jų savaitė ga
li būti ir 70 valandų. Jie turi 
pasipuošt bile kada būti at
šauktais specialėms parei
goms, kaip prie streikų, rin
kimų, demonstracijų, ar prie 
paradų, kurie dažnai rengia
mi aukštiems pareigūnams. 
Jie negauna mokesties už 
viršvalandžius nei už šventa
dienius.

Pagaliau, pasirodo, jog ir 
policijos kantrybei yra galas.

T-as.

Miestas išleis 60 
mil. dūmą kontrolei
Valdinė Dūmams Kontro

liuoti Taryba buvo pašaukusi 
miestinės transporto tarybos 
viršininką Bingham pasiaiš
kinti, dėl ko miesto pajėgau- 
nės vis tebeužverčia miestą 
dūmais.

Viršininkas teisinasi, kad 
transportacijos taryba veikia 
pagerinti įmones. Kad numa
tyta išleisti $60,000,000 ir 
kad padėtis pagerės 1954 me
tais. <O jeigui norite anksčiau 
sustabdyti tuos dūmus, tai tu
rėsite uždaryti subways, pa
reiškė jis.

Valstijoje padaugėjo 
statybiniai darbai

New Yorko valstijos staty
biniuose darbuose birželio 
mėnesį dirbo apie 243,500 
darbininkų", kaip skelbia in
dustrijai komisijonierius Ed
ward Corsi savo raporte. Tai 
buvo .1.7 nuošimčio daugiau, 
negu gegužės mėnesį ir 6.1 
nuošimčio daugiau; negu 1950 
metu birželi.

Anot komisijonieriaus, staty
bininkų bendrasis (average) 
uždarbis praėjusį birželį buvo 
$88,69 už 35.5 valandų darbo 
savaitę. Tame įrokuota aukš
tai apmokamųjų mechanikų 
ir prižiūrėtojų, o taip pat ir 
mažiausia apmokamų pagel- 
bininkų algos.

ruošti ateinančio sezono prog
ramoms. Pirmosios pamokos 
įvyks šio penktadienio vaka
ro 8 vai., rugp. 10-tą dieną, 
Liberty Auditorijos Music 
Room. Visi nariai prašomi at
vykti.

Pirmininkė.

Namą savininkams

Moterims įdomiu . ir visuo
menei svarbiu' klausimu —- 
apie abortus—angliškas dien
raštis New Yorke, The Daily 
Compass, pradėjo seriją 
straipsnių. Kokia, ar teisinga 
bus išvada, sunku iš anksto 
spręsti. Pirmame straipsnyje 
nepaprastybė yra ta, kad au
torė pat pradžioje pasisako 
pati pergyvenusi d n abortus.

T-a.

Naudokite
Medę \ ( 
Karščiuose ' -

Atsivėdinimui karščiuose* 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.Civil defense viršenybė pa

skelbė namų savininkams se
kamą įsaką::

žinoti vietinį wardena ir 
sekti jo instrukcijas.

Nelaikyti skiepe, aukštiny
je, ar kur kitur nereikalingų 
sankrovų.

Jeigu namie nėra skiepo, 
susitarti dėl slėptuvės artima
me skiepe susiedijoje.

Išgirdus įspėjimo apie puo
limą iš oro signalus, užsilaiky
ti ramiai, užgesinti visokias 
ugnis, uždangstyti langus, ei
ti į slėptuvę ir ten būti iki 
signalas atšauks įspėjimą ar 
iki gausite oficialį įsaką slėp
tuvę apleisti.

Gaus naują butą
Pirmosios 24 šeimos prade

da susikraustyti į naująjį vi
suomeniškų namų projektą — 
Marble Hill Houses, esantį 
ant Bronx-Manhattan rubę- 
žiaus prie Broadway ir 228th 
St. Paskutinius ten būsimų 11 
pastatų baigs 1952 metais.

Iki galo praėjusios savaites 
mieste buvo užregistruoti tik
tai 92 susirgimai vaikų para
lyžiumi. Pernai tuo pat laiku 
buvo 446.

Pirmadienį lankėsi iš Det
roito Kazys ir Jieva Nausėdos. 
Kartu buvo Nausėdienės se
suo ir pusseserė Mary Zizas ir 
Mary žykus, taipgi Andrius 
Donner. Pastarieji iš Jersęy 
City ir Wilkes Barre, Pa.

Svečiai apžiūrėjo Laisvės 
įstaigą, Kultūrinį Centrą, pa
sigėrėjo gražumu ir gera 
tvarka. Chas Nausėda Laisves 
reikalams aukavo $5. š.

Padėka
Vieša padėka simpatin

giems draugams ir draugėms 
UŽ lankymą manęs sunkiai 
šergančio ligoninėje ir namuo
se. Labai malonu pasikalbėti 
apie įvairius dalykus su sim< 
patingais draugais ir draugė
mis. Jonas Zaleckas

Policijos viršininkas 
ignoruosiąs uniją

Policijos viršininkas Mo
naghan paskelbė, kad jis ig
noruosiąs naujai įsikūrusią 
policistų uniją, tarsi jos visai 
nebūtų. Bet... Ateitis parodys, 
ar tai pavyks.

CIO skelbia, jog bus su ver
buoti ne tiktai miesto policis
tai, bet ir valstijos traperiai. 
Jeigu dauguma susirašytų ir 
vieningai veiktų, numatoma, 
viršininkas, kaip ir visi bosai, 
pakeistų mintį.

Sušaudė dėl trukdymo
■ jo meilei [

—___ 1__
i

Carron Luchie, 27 metų, į- 
širdo, iki pamišimo, kuomet1 jo 
sesuo atsisakė įsileisti į savo 
butą jo mylimą merginą. Jis 
ten pat nudėjo seserį ir ten 
buvusį svečią, taipgi tą mergi
nu O paskiau ir pats nusižudė.

žmogžudystė ir saužudys- 
tė įvyko 107-47 160th St., Ja
maica. i

Pataisa
Aprašyme kriaučių pikni

ko (vakar dienos Laisvėje) 
iš pokalbio su Zorlando šapos 
Čermanu Reinhardt’u netiks
liai pasakiau, kad Reinhard- 
tas tuos stalus mobilizuoja 11 
metų. Turėjo būti: “dirbu to
je šapoje jau 16 metų ir ša
pos pirmininku būnu 11 me
tų.” Rep.

• Jaunuolis kariškis 
. rastas pakaruokliu
Buvęs prasišalinęs iš mili- 

tarinės tarnybos, Fort Ben
ning Ga., policijos ieškomas, 
eilinis karys Walter Miller,’17 
metų, atrastas kabant Marine 
Park, Brooklyne. Jo gyven
vietė buvo 562 White Ave. *

Anot policijos, vaikinėlis 
gal pats pasikoręs, nes gėdi- 
jęsis grįžti kempėn po prasi- 
šalinimo ištisam mėnesiui, ži
noma, niekam čia negalėtų 
ateiti mintis, kad jis nebeno
rėjo grįžti. e

Kraujo aukos Raudonajam 
Kryžiui liepos mėnesį sumažė
jo, gauta tik 9,563 puskvor- 
tcs. Birželio mėnesį mieste 
buvo gavę 15,315 puskvorčių. 
Kaltina kalbas apie taiką • ir 
atostogas.

Draftavimas studentu 
dar atidėtas *

Pulkininkas Cobb, Parenka
mosios Tarybos direktorius 
New Yorke praneša, kad stu
dentų nešauks “iki sekamo 
pranešimo.” Kada tas prane
šimas bus, tikrai nežinoma, 
bet manoma, jog ne anksčiau, 
kaip gale Šio mėnesio.

• 
Smerkia “Amos ‘n Andy” 

televizijos programą
Negrų Dailės Komitetas ir 

tūlos kitos organizacijos pa
siuntė protestus telfevizijos 
“Amos ‘n Andy” programos 
vedėjams. Proteste nurodo
ma, jog toji programa yra šo
vinistinė, negrus žeminanti.

Nubaudė už dūmus
—------- <

Magistrato teisme New 
Yorke viena ligoninė ir vieno 
apartmento savininkas nuteis
ti pasimokėti po $100 pabau
dos už nevykdymą dūmams 
kontroliuoti įsako.

Įspėja, kad įstaigos ir pri- 
vatiškų namų savininkai bus 
baudžiami, jeigu bus nustaty
ta, kad iš jų kaminų verčiasi 
tiršti, pilni suodžių dūmai. To
ki dūmai, ypač kada susijun
gia su miglomis, sudaro nuo
dingą “smog,” kuris dusina 
silpnesnius žmones ir visiems 
daro daug nemalonumo, jau 
nekalbant apie užteršimą na
mų ir miesto.

Keltuvas sutriuškino 
darbininką

SUSIRINKIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadieni, 10 d. rugpjūčio, ■ 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje. 
Visus narius kviečiame dalyvauti 
susirinkime, nes turime nominuoti 
Centro Komitetą ir daug kitų svar
bių reikalų apsvarstyti. — Valdvba.

' (155-6)
WORCESTER MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
rugpjūčio 12 d., 10:30 ryto, 29 En
dicott St. Čia draugai, bus raportai 
iš Laisvės pikniko, ir iš atostogų 
mokyklos. Todėl visi būkit. Taipgi 
J. Dovidonis raportuos apie narių 
stovį. — J. M. Lukas, sekr.

(155-6)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienj, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti ir 
atsiveskite naujų. — A. W.

(155-6)
ėjoHd,cmfwy

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Ernest Hornsby, 43 metų, • 
gyvenęs 984 Ocean Ave., 
Brooklyne, atrastas įstrigęs 
tarp keltuvo ir olos sienos 
Wanamaker’s krautuvės ant
rame aukšte. Niekas nematę, 
kaip jis ten pakliuvo. Jis už
siimdavo oro reguliuotojų pa
taisomis.

Savo buto gaisre, 1807 At
lantic Avę^, Brooklyne, mirti
nai apdegė Mrs. Inez Lucie ir 
jos dukrytė Lena, 4 metų.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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PRANEŠIMAS
I

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

jvyks sėkami piknikai:
Nedėlioj, rugpjūčio 12 d. bus pik

nikas Amerikos Piliečių Kliubo iŠ 
So. Bostono. Prasidės 1 vai. po pie
tų.

Sekmadienj, 19 d. rugpjūčio, bus 
piknikas Gintarų Radio Valandos. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Sekmadienj, 26 d. rugpjūčio bus 
piknikas Lietuvių Progresyvės Par
tijos skyriaus, . pradžia po pietų.

Sekmadienj, 2 d. rugsėjo (Sept.) 
ir pirmadienj (Labor Day) 3 d. 
rugsėjo bu£ piknikas Liuosybės Cho
ro. / |

Sekmadienj, rugs. 16 dieną, jvyks 
antras Mass, valstijoje piknikas pa
ramai dienraščio Laisvės. Taigi vi
sus ir visas prašome jsitėmvti mini
mus piknikus. — Geo. Shiip|a:tis.

(155-156)

DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos vasaros veiki
mas su išvažiavimais dar nepraėjo. 
Nedėlioj, 26 d. rugpjūčio (August) 
turėsime vėl parengimą. Kaip atro
do, tai bus didelis išvažiavimas, nes 
visuomenė plačiai susirūpino ir 
apie jj' klausinėja.

Išvažiavimas bus Paulikų farmo- 
je, toje pačioje vietoje, kur ir pir
miau buvo, tai yra, 15642 Common 
Rd., tarpe 12-tos ir 13-tos mylių.

Nedėlioj, 12 d. rugpjūčio, kaip — 
vai. ryto turėsime LLD 188 kp. la
bai svarbų susirinkimą. Bus daug 
kitų reikalų, kaip tai, išvažiavimo 
reikalai, LLD Centro Komiteto no
minacijos ir kiti. Susirinkimas atsi
bus 2234 Ycmans St., Hamtramck. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
LLD Narys. (154-155)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS f 

221 South 4th Street
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Arthur Kennedy vaidina aklą karo veteraną ir Peggy 
Dow vaidina j jį įsimylėjusią merginą galingoje ir žy
mioje filmoje “Bright Victory,” kuriu dabar rodoma 
Victoria Teatre, New Yorke.

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

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

Tik kepėjai težino 
sekretą. Varpo pro
duktų įerumo.

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET
st

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

Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. L, 

Tol.
arti 25 kelio.
Yaphank 3218 ar 3202.

kepykla dabar atidarė 
L. I. penktadieniais ir

<f>

BAKING CN 
BROOKtYN. N V

savo skyrių 
antradieniais

Varpo 
Hicksville, 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

PETRAS KAPĮSKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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PEIST LANE
DRUGS, Inc,

a-’
405 So. 4th Street \

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St^ ’
Newark 5, N. Ju

MArket 2-5172
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