
Ii5ur pinigai eina? 
Taksai ir dar taksai. 
Kam karas ’ naudingas ? 
Tabokos žalingumas. 
Gerai padarė. 
Ar jau ruošiamės?

Rašo J. GASIŪNAS

Komercijos Departmontas 
andai apskaičiavo, jog 1950 
metų viso krašto asmeninės 
įeigos, proporcionaliai paskir
stytos visiems gyventojams, iš
pultų kiekvienam po $.1,436.

Bet Washington o miesto 
asmenines žmonių įeigas pa- 
skirsčius visiems to miesto 
gyventojams proporcionaliai 
išeitų jair po $1,986.

Ten, kur rhūsų- federalė 
valdžia randasi, asmeninės 
įeigos yra daug didesnės. Tai 
parodo, kur mūsų pinigai ei
na ir kas jais naudojasi.

Trumano administracijos 
karinė programa sudaro nc- 
i’špasakytai sunkią naštą pa
prastiems žmonėms. Taksai 

ir taksai, ir ant taksų taksai.
Bet ta dar jiems nepakan

ka. Kongresas svarsto pakel
ti jeigu taksus dar 12 procen
tų. •

Nepaisant, kad mes sumo
kame valdžiai šimtus bilijonų 
dolerių, mūsų federalė val
džia vistiek dar į skylę lenda, 
dar daugiau bankininkams 
prasiskolina. Karinė kiaulė 
viską suėda.

★
Goodrich Rubber Co. skel- 

. bia, jog jos pelnai už šešis 
pirmuosius šių metų mėnesius 
pakilo net 73 procentus, per 
tą laiką pelno padarė $544,- 
642,341.

Tai .vienas pavyzdys, kam 
yra i^audinga karinė pro
grama. Taipgi aišku, kur mū
šų valdžiai sumpkami pinigai 
eina, eina tiesiai j korpora
cijų ir bankų iždus.

Skaitau Austrijos sostinės 
Vienos daktaro Shafto, širdies 
ligų specialisto, pareiškimą:

“Daugiau kaip pusė Vienos 
daktarų miršta nuo širdies ne
normalumų, kurie paeina nuo 
tabokos naudojimo.”

Tai ką jau besakyti apie 
paprastus žmones, kurie be 
jokios atodairos taboką nau
doja.

Nedyvai, kad nuo širdies 
nenormalumų mirtingumas 
yra toks aukštas ir kas kart 
aukštyn eina.

Andai vienas geras laisvic- 
tis apie cigaretų žalingumą 
pasakė daug tiesos. Girdi, 
kai jis rūkydavo, o rūkydavo 
labai daug, tai kas rytas bai
siai kosėdavo ir atsikosėti ne
galėdavo, didelį krūtinėje 
sunarną turėdavo. Bet kai 
pakįodsė Dr. Kaškiaučiaus 
patarimų, numetė rūkęs, kosu
lys jam pranyko, krūtinėje 
sunkumas nuslinko ir dabar 
jis jaučiasi bent dešimčia me
tų jaunesnis. Džiaugiasi tai 
padaręs.

Kodėl gi to paties nepaban
dyti ir kitiems, kurie daug 
rūko, daug kosti ir daug skun
džiasi krutinės sunkumu ?

Vasara baigiasi. Ką mes 
darome, kad pasiruošti 
rudens ir žiemos sezonui? Ar 
jau ruošiamės turėti visą eilę 
koncertų, teatrų, paskaitų ir 
kitokių kultūrinių sueigų ? 
..'■Kai k as greitai bėga. 'Reikė
tų griebtis darbo, kad rudenį, 
Žiemą ir pavasarį turėjus tu
riningų sueigų salėse.

Brooklyniečiai turės dienraš
čio'Laisvės koncertą lapkričio 
pradžioje. Prie to jau ruošia
mai!

Patašius koncertus reikėtų 
ruo/w visose didesnėse lietu
vių kolonijose. Pasvarstykite 
ir pamatysite, kad ir pas jus 
galima kokia nors pramoga 
suruošti dienraščio Laisvės 
naudai.

Nr. 167 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerika griežtai suvaržys 
svarstymus jos pasiūlymų 
sutarčiai su Japonija

Maskvos laikraštis sako, 
tai ne konferencija, 

bet įsakymas
Maskva. — Sovietinis Li

teratūros Laikraštis rašo,- 
kad Jungtinės Valstijos iš 
anksto privertė daugumą 
vadinamų “vakarinių kraš
tų” užgirti amerikinį pla
ną taikos sutarčiai su Ja
ponija. Tų kraštų delega
tams San Francisco konfe
rencijoj bus įsakyta tiktai 
pasirašyti.

Beveik padvigubėjo 
Goodyear pelnai

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pagamino taisyk
les, kurios griežtai aprėžtų 
balsą Sovietams ir jų drau
gams San Francisco konfe
rencijoje rugs. 4 d. dėl tai
kos sutarties su Japonija.

Tos taisyklės sako:
Uždrausta siūlyti bet ko

kius pakeitimus amerikinia
me plane sutarčiai su Japo
nija.

Kiekvienos šalies delega
cijai bus leista kalbėti po 
vieną valandą, o jei kuri de
legacija norės balso antru 
kartu, tai turės laukti, iki 
visds kitos delegacijos bus 
jau atkalbėjusios savo lai
ka. £

Delegacijų bus kelios de
šimtys.

Įvairių kraštų atstovybės 
Washingtone užgyrė šias 
taisykles. Suprantama, jas 
priims ir pačios konferen
cijos dauguma.

Senatoriai mažina 
taksus turčiams

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas apdir
bi nė j a bilių dėl taksų pakė
limo asmenų uždarbiams 
bei pajamoms. Sako, taksai 
būsią pakelti ne daugiau 
kaip 12 procentu. Planuo
ja mažiausiai taksus pakel
ti tiems, kurie daugiau 
įplaukų turi.

Darbininkas, užlaikantis 
žmoną ir du vaikus, uždirb
damas $3,300 per metus, 
dabar moka $120 taksu fe- 
deraliai valdžiai. O pagal 
senatorių plana jis turėtų 
mokėti jau $134 taksų.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau užgyrė bilių, reikalau
jantį pakelt taksus 12 pro
centų ir puse. Pagal kon- 
gresmanų bilių tas darbi
ninkas turėtų mokėti $135 
taksų.

Irako patrijotai ragina 
perimi aliejaus pramonę 
į savo šalies rankas

Bagdad, Irak.— Irakiečių 
Nepriklausomybės Partija 
pakartojo reikalavimą, kad 
visa aliejaus-žibalo pramo
ne Irake būtų perimta į 
valstybinę Irako nuosavybę.

Ta partija ragina valdžią 
atmesti anglu pasiūlymą ly
giomis dalintis aliejaus pel
nais: 50 procentii anglam 
ir 50 proc. Irakui.

Nepriklausomybės Parti
ja įspėja, kad anglai nusuk
tų 25 procentus nuo Irakui 
žadamos dalies; jie sakytų, 
tiek anglam lėšuoja aliejaus 
apdirbimas. Tad Irakas 
gautų tiktai 25 procentus 
pelno, o ne 50.proc.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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444 MILIJONAI PASIRASE
ATSISAtUKIM/ DEL TAIKOS
TARP 5 DIDŽIŲJŲ SALIŲ

*

New York .— Goodyear 
Tire and Rubber (gumų) 
kompanija raportavo, jog 
per šešis pirmuosius 1951 
metu mėnesius gavo $20,- 
685,820 gryno ,pelno, po vi
sų taksų atskaitymo; o per
nai per tuos pačius mėne
sius — $11,1914.465. Taigi 
beveik antra tiek pakilo jos 
pelnai.

Dar niekuomet savo isto
rijoj ta kompanija negau
davo tokių didelių pelnų.

Anglija užreiškė, jog 
laikys sau Irano 
aliejaus fabrikus

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
pareiškė, jog anglai vis lai
kysis Irano uostamiestyje 
Abadane, kur yra didžiausi 
fabrikai aliejui - žibalui ap
dirbti. O jei gręstų “an
glam pavojus” ten, tai An
glija panaudotų karines jė
gas savo piliečiams apgin
ti.

Iš Irano sugrįžo i Londo
ną Richardas Stokes, An
glijos pasiuntinys- dery
boms dėl leidimo anglams 
naudoti Irano aliejaus vers
mes. Nes Irano valdžia at
metė reikalavimą, kad an
glai ir toliau vadovautų ži
balinei gamybai Irane.

Prezidento Trumano pa
siuntinys Harrimanas penk
tadienį žadėjo skristi iš 
Irano į Jugoslaviją. Jam 
nepavyko perkalbėti Iraną, 
kad nusileistų anglams.

Įvairios Žinios
Mexico City.—Audringos 

liūtys suardė didžiulį' Car
denas tvenkinį; tad potvy
nis faktinai sunaikino mies
telį ir nuskandino 40 žmo
nių. ’

Viesulas pražudė 160 
žmonių kitame Meksikos 
mieste, Tampicoj.

New Dejhi, Indija.—Įžiū
rima, kad Indija atsisakys 
dalyvauti Amerikos šaukia
mo j konferencijoj dėl tai
kos sutarties su Japonija.

Praga. — Dabar šešiasde
šimtyje šalių renkama pa
rašai po atsišaukimu dėl 
santaikos tarp penkių di
džiųjų valstybių — Jungti
nių Valstijų, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos, Franci jos ir 
Kinijos Liaudies z Respubli
kos.

Jau 444 milijonai žmonių 
pasirašė atsišaukimą 44-se 
kraštuose. Čia dar nepa
skelbta, kiek parašų surink
ta Sovietų Sąjungoje.

Po atsišaukimu dėl taikos 
sutarties tarp Penkių Di
džiųjų yra gauta šitokie pa
rašų skaičiai:

Argentinoj milijonas, An
glijoj milijonas, Brazilijoj 
500,000,’ Bulgarijoj 5,700,- 
000, Kinijoj 343,808,500, Če-

Senatas perša sustabdyt 
prekybą su Čechoslovakija

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, raginančią .visai su
stabdyt prekybą, su Čecho- 
slovakija, iki čechoslovaku 
valdžia paleis a m e r i k i n j 
laikraštininką W i 11 i a m ą 
Oatisą iš kalėjimo.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau priėmė tokią 
rezoliuciją.

Čechoslovakijos teismas 
nuteisė Oatisą 10 metų ka
lėti už šnipinėjimą Jungti-

Amerika tariasi su visais savo 
korėjiniais talkininkais

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Dean Rusk sušaukė-susirin- 
kiman atstovus 16 šalių, ku
rių kariuomenėm ^Korėjoje 
kariauja prieš šiaurinius 
korėjiečius ir. kinus. Jie ta
rėsi, ką turėtų daryti' dėl 
to, kad ŠiąurinėKorėja 
pertraukė derybas su ame
rikonais dėl pertaikos.

Rusk perskaitė susirinku
siems generolo 1 Ridgway 
pranešimą. Ridgway sako, 
jog šiauriniai korėjiečiai 
melagingai kaltina ameriki-

KOLUMBO VYČIAI ŠAUKIA SUTRAUKYT 
RYŠIUS SU SOVIETAIS IR JU DRAUGAIS
Pittsburgh. — Knights of 

Columbus vyriausioji tary
ba šaukė Jungtines Valsti
jas sutraukyti visus diplo
matinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga ir jos draugais — 
Lenkija, Vengrija, čecho
slovakija, Rumunija ir Bul
garija.

Knights of Columbus (Ko
lumbo Vyčiai) yra stambi 
katalikų organizacija. Da-’kur nuo pirmiau įkalintas 
bar jos vadų priimta rėžo-1 arkivyskupas Stepinac, nors

ch o Slovakijoj 9,030,000, 
Suomijoj 400,000, Franci- 
joj 5,870,000, Rytinėje De
mokratinėje Vokiečių Res
publikoje 12,153,000, Ven-1 
grijoje 7,148,000, Indijoje 
milijonas, Indonezijoje 431,- 
000, Italijoje 10,439,000, Ira
ne 1,230,000, ’Japonijoje 
961,000, Korėjoje 7,047,800, 
Lenkijoje 18^053,300, Ispa
nijoje ir tarp jos tremtinių 
1,200,000, Švedijoje 205,000, 
Vietname 1,800,380, vakari
niame Berlyne 200,000, ir tt.

Vakarinėje Vokie t i j o j e 
atsišaukimą pasirašė 88 iš 
kiekvieno šimto žmonių, ku
riem buvo pasiūlyta. Jugo-, 
slavijoj, Graikijoj ir Ispa-Į 
nijoj parašai renkami slap
tai. Irano žandarai taipgi 
areštuoja parašų rinkėjus.

nėms Valstijoms ir Angli
jai.

. Senatorių ir kongresma- 
nų rezoliucijos vadina jo 
nuteisimą “klastingu” ir sa
ko, jog Čechoslovakija tuo- 
mi “sulaužė .spaudos lais
vę.”

Bet tos rezoliucijos yra 
tiktai patarimai preziden
tui Trumanui. Ar jis pa
laikys prekybos ryšius su 
Čechoslovakija ar sutrau
kys juos, tatai priklauso 
nuo paties prezidento.

nius lakūnus už bombarda
vimą Kaesongo, kurio apy
linkė nuginkluota kaip de
rybų vieta. .

žmones nori taikos
. Demokratas kongresma- 

nas Sam ;Ęayburn .apgailes
tavo, kad derybos, pęrtrauk- 
tos;. Jis', Kongreso Atstovų 
Rūmo pirmininkas,, pareiš
kė:;

—Aš manau, Šiaurinės 
Korėjos žmonės, lygiai kaipx 
ir mūsų žmonės, labai nori, 
kad tas karas užsibaigtų.

liucija pasakoja, kad komu
nistines tų kraštu valdžios 
“persekioja religiją ir at
meta spaudos laisvę.” Re
zoliucija smerkia jų val
džias ypač už tai, kad jos 
įkalino tūlus vyskupus kaip 
šnipus.

Knights of Columbus taip
gi ragina Ameriką sutrau
kyti ryšius su Jugoslavija,

. ra --------------------------------------

Amerikonai statysią kietas 
sąlygas šiauriečiams del 
derybų panaujinimo

Tokio, rugp. 24. — Šiau
rinės Korėjos vadovai pa
reiškė per radiją, kad su
tiktų panaujinti derybas su 
amerikonais dėl mūšių su
stabdymo, jeigu ameriko
nai stipriai užtikrintų, jog 
daugiau neužpuldinės nu
ginkluoto ruožto deryboms 
vesti. Tas ruožtas yra Ka
esong miestas ir apylinkė 
per 5 mylias į visas puses.

Šiauriniai korėjiečiai per
trauke derybas, protestuo
dami, kad Amerikos laku-

St. Nelson paleistas 
až $20,000 užstatą

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos komunistų t vadovas 
Steve Nelson tapo paleis
tas iš Moyamensing kalėji
mo už $20,000 bėla, kurią 
užstatė Philadelphijos Civi
liniu Teisių Kongresas.

Valdžia reikalavo po 
$100,000 už Nelsoną ir pen
kis kitus neseniai suimtus 
Penna, komunistus.

Jie areštuoti už tariama 
suokalbiavimą skelbti, kad 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie
varta, v

Truman sako, kainų 
kontrolė dabar padeda 
pelnagrobiams

Washington. — Naujasis 
kainų kontrolės įstatymas 
tarnauja tiktai pelninin- 
kams; jis užtikrina įvai
riems bizniams naujus pro
centus pelnu už bet kokį iš
laidų padidėjimą, sakė pre
zidentas Trumanas, reika
laudamas pataisyti kainų 
kontrolę.

Ir Trumano pataisymus 
įnešė Kongresui republiko
nai senatoriai Homer Fer
guson, Richard Nixon ir 
Herman Walker.

Savo pasiūlyme preziden
tas : priminė, jog stambieji 
bizniai susikuopė jau bilijo
nus dolerių ekstrinių pelnų 
nuo Korėjos karo pradžios.

Du jankiai įkalinti 
už prievartavimą

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
priteisė 12 mętų kalėjimo 
dviem jankiam kareiviam 
už tai, kad jie bandė išprie
vartauti vieną vokietę. Taip 
nubausti yra B. E.. Bunch ir 
Bill Adams.

ORAS.—-Smagi giedra.

Jugoslavijos Tito valdžia 
remia Amerikos politiką 
prieš Sovietus ir draugiš
kus jiem kraštus.
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nai bombardavo ir apšaudė 
Kaesongą.
AMERIKONU

ATSAKYMAS
Generolas Ridgway, vy

riausias amerikonu koman- 
dierius Tolimuosiuose Ry
tuose, pareiškė, jog nėra jo
kio irodvmo, kad Amerikos 
lėktuvai bombardavo Kae
songą.

(Prezid. Trumanas pava
dino tą kaltinimą tik “mas
karadu.”)

Ridgway sakė, jeigu 
šiauriniai korėjiečiai norės 
panaujinti derybas, tai 
amerikonai išstatys .“kietas 
sąlygas”: gal reikalaus ir 
naujos vietos deryboms.

Amerikonų komandieriai 
fronte tvirtino, kad taria
mas Kaesongo bombardavi
mas yra “tiktai komunistų 
išmislas ii’ suokalbis.”

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai ir ki

nai rytiniame fronte atėmė 
du kalnus iš amerikonų tal
kininkų, Pietinės Korėjos 
tautininkų, nors amerikonų 
patrankos ir lėktuvai per- 
kūnavo prieš šiauriečius.

Šiaurės Korėjos liaudinin
kų radijas sakė, jie ir kinai 
savanoriai sėkmingai atmu
šė amerikonų ir jų talkinin
kų atakas ir nušovė dar tris 
amerikinius lėktuvus.

Laikraščiu cirkuliacija 
Lenkijoj pakilo 600 proc.

Varšava. — Lenkijoj da
bar kasdien išperkama 6 
milijonai egzempliorių dien
raščių, o prieškariniais 1938 
metais buvo išle i d ž i a m a 
tiktai 700,000 egzempliorių 
per dieną.

Dabar išeina po vieną 
dienraščio egz e m p 1 i o r i ų 
kiekvienam ketvertui Len
kijos gyventojų, o pirm ka
ro tiktai vienas iš kiekvie
nų 38 gyventojų imdavo 
dienrašti, v

Reikalavimai bedarbių 
pensijų pakilo 48 
procentais per metus

.Washington.— Nauji pa
reikalavimai bedarbiam 
pensijų per paskutinius 12 
mėnesių padaugėjo 48 pro
centais, kaip praneša valdi
nis Bedarbių Apdraudos 
Biuras.

Bedarbiu skaičius labiau
siai pakilo automobilių 
pramonėje Detroite. Per
nai pirmojoj rugpjūčio sa
vaitėj 16,335 nauji bedar
biai tame mieste pareikala
vo pensijų, o šiemet — jau 
49,423.

Bedarbiškų pensijų reika
lavimai padaugėjo visose 
valstijose.

i
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KODĖL PERTRAUKTA
PALIAUBŲ KONFERENCIJA?

BEVILTINGUMAS ir nusiminimas apėmė daugybę 
žmonių. Labai blogos žinios iš Korėjos. Jų nebuvo ti
kėtasi, dar mažiau laukta. 1 
traukta. Lieka tik vienas troškimas: kad ši 
nereikštų visiško konferencijos pakrikimo ir 
mo mūšių visu aštrumu. Tą mintį reiškia ir 
Tautų viršininkai.

Bet kas privedė prie šio “nesusipratimo”? 
džius rašant dar daug kas neaišku. Abi pusės teisinasi 
ir kaltina viena kitą, šiaurinės Korėjos ir kiniečių de
legacija sako, kad tokiose sąlygose posėdžiai neįmanomi, 
.nes beveik kasdien iš amerikiečių pusės laužomas susi
tarimas dėl neutralios zonos. Prieš keletą dienų buvo 
padarytas užpuolimas ant anos pusės delegacijos sargų. 
Grupės vadas buvo nušautas, vienas narys sunkiai su
žeistas. Dabar, sako, amerikiečių lėktuvas padarė už
puolimą ant delegacijos, vykstančios į posėdį. Iš lėk
tuvo delegacija buvo apšaudyta.

Iš kitos pusės, amerikiečių delegacija ilgais pareiš
kimais tuos primetimus paneigia. Sako, kad iš Jungti
nių Tautų jėgų pusės nebuvo jokios provokacijos, jokio 
užpuolimo, jokio žygio toje zonoje, kas būtų galima skai
tyti sulaužymu susitarimo.

Ir dar daugiau kas pasakyta. Vienam pareiškime šios 
pusės delegacijos galva vice-admirolas Joy sako, kad to
je zonoje palaikymas tvarkos priklauso išimtinai tiktai 
anai pusei, atseit, Šiaurinės Korėjos ir kiniečių jėgoms. 
Jis sako, kad amerikiečiai nieko bendra neturi su pa
laikymu tvarkos ir neatsako už tai, kad “ 
“banditai” užpuolė anos 
nudėjo.

Šis pareiškimo punktas 
reikalingas paryškinimo, 
kaipgi tokiose sąlygose (kai karas aplinkui eina) toje 
penkių mylių zonoje būtų galima palaikyti pilną tvarką 
ir suteikti delegacijoms ir jų sargams apsaugą?

Pažiūrėkime, kas atsitiko pačioje derybų pradžioje. 
Kaesongo miestas yra šiauriečių militarinės operacijos 
teritorijoje. Buvo gautas užtikrinimas, kad konferenci
ja bus pilnai apsaugota. Ir buvo apsaugota. Aplinkui 
ją buvo ginkluotos jėgos. Kitokia apsauga tokiose są
lygose neįmanoma.

Bet kas atsitiko? Ogi tuojau iš amerikiečių ir Jung
tinių Tautų delegacijos pusės buvo pakeltas griežtas 
protestas. Buvo pasakyta, kad konferencija negali tęs
tis, kad jon ši delegacija atsisako vykti ir ją vesti po 
ginkluota sargyba. Buvo pareikalauta, kad turi būti 
demilitarizuota, nuginkluota, neutrali per penkias mylias 
aplinkui Kaesongą zona. Anoji pusė su tuo sutiko ir to
kia zona buvo įsteigta. Konferencija vėl prasidėjo. Po 
keleto posėdžių vieną naktį buvo pastebėta, kad grupė 
anos pusės ginkluotų vyrų perėjo per tą zoną. Vėl iš 
ahierikiečių pusės buvo griežtas protestas ir posėdžių 
nutraukimas, šiauriečiai turi duoti naują užtikrinimą, 
kad toje zonoje nebus, nesimaišys jokių ginkluotų žmo
nių.

Toks užtikrinimas vėl buvo suteiktas. Nuo to ir pra
sidėjo kitas istorijos lapas. Kaip sakėme, šiauriečiai ir 
kiniečiai sako, kad tuojau prasidėjo beveik kasdien ant jų 
užpuldinėjimas. Viename tokių užpuolittlų jų grupės 
vadas tapo užmuštas.

Tai tokia istorija. Kuo ji pasibaigs? Sunku pasakyti. 
Kaip pradžioje išsireiškėme, mūsų troškimas, kaip ir vi
sos žmonijos troškimas-, tėra vienas: kad derybos būtų 
atnaujintos, kad būtų surastas kelias linkui pilno susi
tarimo ir baigimo šio nepateisinamo karo.

Paliaubų konferencija per- 
_____ J pertrauka 

atnaujini- 
Jungtinių

Šiuos žo-

partizanai’1 
r viena iš u

ar 
jų

vertas platesnio dėmesio. 
Tuojau iškyla klausimas:

Jis 
tai

VĖL IRANO ŽIBALAS
Iš TEHERANO PRANEŠAMA, kad iraniečiai atmetė 

anglų pasiūlytas sąlygas ir derybos pakriko. Anglų de- 
.legacij'os pirmininkas R. Stokes lėktuvu grįžta Londo
nan raportuoti premjerui Attlee apie savo misijos nepa
sisekimą. ’

Anglai buvo sugalvoję labai gudrų planą Irano apga
vimui. Jie neva pripažino iraniečiams teisę savo žibalo 
šaltinius valdyti, bet anglai turėjo pasilikti paties žibalo 
savininkais. Jie su juo darys, kas jiems patinka, parduos 
j j ten, kur norės. •

Bet, matyt, šis perdaug gudrus žygis neišdegė. O tai 
reiškia, kad ir prezidento TrumaPb ambasadoriaus Har- 
rimano misija sužlugo. Sakoma, kad Il'arrimanas grįž
ta Washingtonan padaryti pbanešitną prezidentui apie 
savo pastangų nepavykimą. . ’

Šios šalies komercinė spauda dabar pranašauja Ira- 
nui politinį ir ekonominį chaosą. Šių derybų pakrikimą 
skaito didžiausiu komunizmo laimėjimu.

Tai, žinoma, gryniausias nonsensas. Padėtis gali pa
blogėti arba virsti “chaosu” tik tokiam atsitikime, jeigu 
anglai.ištesėtų savo' grūmojimą ir pasiųstų Iranan gin
kluotas jėgas. Tada tai jau sunku būtų pasakyti, prie ko 
viskas prieitų. Labai bijoma, kad, tokiam atsitikime,

Tarybų LietuvojeInstituto statuto projekte pa- i 
sakyta, kad Pabaltijo Instituto 
uždavinys — ugdyti, išlaikyti 
ii- tęsti Pabaltijo tautų (estd, 
latvių ir lietuvių) europinės 
kultūros tradicijas. Tai apima 
įvairias jų medžiaginės ir dva
sinės kultūros sritis: visas is
torines disciplinas, taip pat 
istorinę dalį sisteminių dvasios 
mokslų (ūkio, teisės, kultūros 
irį kt. istorijas), filologines, 
geografines, antropologines ir 
k 1 imatologij os d isci plinas.
Institutas būsi-anti grynai 
mokslinė organizacija, kuri 
neužsiims grynai politinio po
būdžio klausimais. Tačiau in
stituto vadovybė rūpinsiantis 

estų tautų 
mokslinio prieauglio ruošiniu 
toms sritinis, kurias apima Pa
baltijo Institutas,

Institutas susidėsiąs iš 6 
tikrųjų narių ir 20 narių 
korespondentų. Nuo lietu
vių tikraisiais nariais bū
sią prof. Ivinskis ir A. Ma
ceina.

Be to, Vakarinės Vokie
tijos valdžia ne tik užgi
nanti tokio “instituto” 
įsteigimą, bet dar sutinkan
ti jį ir finansuoti. Dabar 
tuojau duosianti 15,000 
reiksmarkių, o paskui kas
met mokėsianti po 35,000. 
Institutas būsiąs priglaus
tas prie kurio nors vokiečių 
universiteto.

Gerai, kad pabėgėliai pro
fesoriai nesnaudžia.'Bet tik 
gaila, kad jie šiuo žygiu tik 
eikvoja savo energiją ir lai
ką. Iš šio “Pabaltijo Insti
tuto” Pabaltijo tautoms 
bus tik tiek naudos, kiek iš 
pernykščio sniego, 
kurstymo pasaulio 
Tarybinę Lietuvą, 
džiui, ką kita tame institu- 
te tie profesoriai galės nu
veikti? Ką rinito ir kon
struktyvaus jie galės dirb
ti? O, žinoma, jie palaikys 
Pabaltijo “tautų europines 
tradicijas.” Kaip ir kokio
je formoje? Kodėl reikia 
Vakarinėje Vokietijoje Jn- 
stituto jas palaikyti? Pa
galiau, ne visos europinės 
tradicijos vertos išlaikymo. 
Yra labai piktų, ir biaurių 
tradicijų — m o n a rchiškų, 
imperialistinių, plėšikiškų, 
kurias reikėtų kuogreičiau- 
sia pamiršti. Be to, geros 
“europines tradicijos” galės 
Pabaltijo tautose išsilaikyti 
tiktai tose tautose, tiktai 
Lietuvoje, Estijoje ir Lat
vijoje. Bet tai yra darbas 
tu kraštu žmonių, o ' ne 
saujelės profesorių, kurie 
^avo žmonių išsižadėjo, nuo 
jų pabėgo, juos apleido ir 
paliko.

Šis minėtų profesorių žy
gis tik dar kartą storai pa
brėžia tą faktą, kaip kar
tais apgailėtinai ir labai 
prasilavinę, bet sugedę ar
ba paklydę politiniai žmo
nės save eikvoja, žudosi, 
praranda rimtumą ir - lyg
svarą.

Nejaugi jie taip ir susi
balados, susidėvės ir 
mėtys? Tikrai gaila žmo
nių. Būdami Lietuvoje jie 
ne vienas būtų buvęs labai 
naudingas žmogus. Paly- 
.ginkiiuė jų likitną -su liki
mu tų profesorių ir mūks- 
1'0 vyrų, kurtė pasiliko 
Lietuvoje su savo tauta, su 
savo žmonėmis. Anie šian
dien darbuojasi Lietuvos 
Mokslų Akademijoje, Kau
no ir Vilniaus universi’te-

Rašo
T. NAZAROVIENĖ

ba apie nuoširdumą santy
kiuose su "Tarybų Sąjunga. 
Mes reikalaujame, kad ano
ji pusė būtų nuoširdi linkui 
mūsų. Bet kaip su mumis? 
Ar mes esame nuoširdūs 
santykiuose linkui socialis
tinio krašto?

Tokius klausimus stato 
Mr. Perry. Jis suranda, kad 
tokio nuoširdumo mes irgi/ lietuvių, latvių ir 
nepadarome. P a v y zdžiui, 
girdi, -įrodymui jos nuo
širdumo linkui mūsų mes 
reikalaujame, kad Tarybų 
Sąjunga atidarytų savo du
ris dėl įvažiavimo iš užsie
nio. Gerai, jis sako, bet 
“aš abejoju, ar mes galime 
tokio reikalavimo griežtai 
laikytis. Argi Jungtinės 
Valstybės laisvai atidaręs 
svečiams iš Tarybų Sąjun
gos? Man atrodo, kad aš 
pamenu, jog nelabai seniai 
pribuvusių trupe artistų, 
mokslininkų ir rašytojų bu
vo priimta labai nedraugiš
kai, ir iš kalno jie buvo ap
kaltinti bloguose tiksluose. 
Kaip lengva šiandien yra 
rusams, kurių daugelis yra 
komunistų partijos nariais 
ir visi kurių yra bent 
bent ‘sankeleiviais,’ gauti 
amerikonišką vizą ir čia 
pribuvus nekliudomai mai
šytis tarpe mūsų?”

Mr. Perry gal pamiršo 
dar ir tą faktą, kad mūsų 
Kongresas turi priėmęs net 
įstatymą, 
nistas iš 
patekti į 
potvarkio 
silaikoma. 
narni komunistu 
viai,” 
buvę komunistai, randa šios 
šalies duris užtrenktas.

O tai reiškia lygiai tą 
patį, kaip kad jeigu Tary
bų Sąjunga turėtų priėmu-

kad joks komu- 
užsienio negali 
Ameriką. Ir to 
yra griežtai pri- 

Net taip vadi- 
inkelei-

arba k,ada nors tik

menkos republikonas ir de
mokratas negali gauti vizos 
įvažiavimui. Tuo gi tarpu 
ji reikalautų, kad visiems 
Tarybų Sąjungos piliečiams 
būtų Amerikos durys pla
čiai atidarytos.

Mes stojame už 
važinėjimą. Mums

laisvą 
labai 

patiktų, jeigu tos restrikci- 
jos būtų panaikintos. Bet 
tai turėtų būti padaryta 
aiškiu, atviru," nuoširdžiu 
susitarimu. Gryni a u s i a s 
nonsensas juk reikalauti, 
kad mūsų demokratams ar
ba republikonams būtų so
cialistinių kraštų durys pla
čiai atidarytos, tuo tarpu 
jųjų komunistams nevalia 
bus į mūsų šalį nė nosies 
įkišti. *

EIKVOJA JĖGAS
IR LAIKA

Iš Vakarinės Vokietijos 
pranešama, kad ten tapo 
suorganizuotas arba įsteigę 
tas “Pabaltijo institutas.” 
Įvykusi konferencija, ku
rioje dalyvavę, pabėgėliai 
profesoriai estai, latviai -ir 
lietuviai. Ypatingą vaid
menį suvaidinus prof. Z. 
Ivinskis. x ■

Toliau skaitome:

Apart 
prieš

nusi-

Lietuvos miestai ir kai
tinai buvo baisiai sugriauti 
'karo metu. Fašistiniai gro
bikai sunaikino Vii n i u j e, 
Panevėžyje, K ė d a i n i uose 
daugelį kvartalų, pavertė 
griuvėsiais Šiaulius, šakius, 
Raseinius. B’e pastogės li
ko taip pat tūkstančiai vals
tiečiu šeimų. C 4,

Lietuvos vyriausybė po
kariniais metais priėmė pla
čią programą priemonių, 
skirtų kuo sparčiausiam 
miestų bei kaimų atstaty
mui ir išvystymui. Per 
penkmečio metus Lietuvos 
respublikos miestuose ir 
darbininkų gyve nvietėse 
buvo atstatyta ir pastatyta 
gyvenamieji namai, kurių 
bendras • plotas daugiau 
kaip vienas milijonas kva
dratiniu metru. Be to, kai- 
mų vietovėse atstatyta ir 
pastatyta 14,500 gyvenamų
jų namų. ■ •

tuose. Žemes Ūkio Akade
mijoje. Darbuojasi savo 
krašto/, savo žmonių nau
dai. Jie ir jų įstaigos ap
rūpinti. Nereikia prašyti 
almužnos iš Vakarines Vo
kietijos arba kurios kitos 
šalies. Nereikia glaustis 
prie kokio nors vokiško 
universiteto ir vokiečių ma
lonei priklausyti.

KODĖL ŽMONĖS NEBE
DUODA JIEMS AUKŲ? ;

I

Toki klausimą iškelia 
smetonininkas .A .S. Trečio
kas Clevelando Dirvoje 
(rugp. 16 d.). Jis rašo:

Šia proga, manau, "būtų ge
rai priminti aukų : 
centrams, o ypatingai AME
RIKOS LIETUVIŲ TARYBAI 
dėl apyskaitų ir. kontrolės. 
Aukotojai per ALT .nusiskun
džia, kad ALT daugiau kaip 
dešimtį metų rinkusi 
Lietuvos laisvinimo 
lams, dar niekad nėra 
tinkamos apyskaitos.

Aukotojai .kalbėdamiesi "sa
ko: “Jeigu. jau yra reikalinga 
tokia nesuprantama slaptybė 
apie surinktų 
jiriią, tai gal 
šią “paslaptį’' 
patikėti bent 
konferencijų 
ALT Iždo Globėjams...

Esame girdėję ALT 
globėjų pranešimus ALT su- 
važiavirūuosė, kurie dažniau
siai yraŪbuvę arba nepilni ar
ba neaiškūs ir su įvairiausiais 
pasiteisinimais, kad jie, iždo 
globėjai, neturėję progos bei 
galimybės jiems pavestas pa
reigas tinkamai atlikti. Iždo 
globėjai net išsitarė, kad 
ALT vadovybė su jais nesi
skaito, nesitaria ir elgiasi 
taip, lyg iždo globėjų visai 
nebūtų.

Trečiokas prašo Ameri
kos Lietuvių Tarybos va
deivas pasitaisyti. Jis rei
kalauja aiškių a t s k a i t ų. 
Mums gi atrodo, jog iš to 
reikalavimo nieko neišeis. 
Trečioko v balsas pasiliks 
balsu ‘girioje; Ar ALT ly
deriai, tiek tūkstančių do
lerių išmetę, iššvaistę, ims 
ir jums viešai paskelbs, 
kaip ir kur ti'e pinigai nu
ėjo? Toks dalykas neįma
nomas. Tokio dalyko tikė
ti bei reikalauti iš Grigai
čio, Šimučio, Vaidylos ir vi
sos tos fašistinės šeimos 
yra visiškai neapgalvotas 
žygis. Ir ponas Trečiokas 
čionai padarė klaidą...

Kas liečia Amerikos lie-

Sostinės veidas
Greitai keičiasi Lietuvos 

sostinės — Vilniaus miesto 
veidas. Nauji daugiaaukš
čiai pastatai išaugo miesto 
centre ir jo pakraščiuose. Į 
šviesius, su tvarkytus butus 
jau įsikraustė šimtai darbi
ninkų, tarnautojų, inžinie
rinių - technikinių dąrbuo- 
tojų šeimų. Neseniai ati
duoti naudotis gyvenamas 
Komjaunimo' gatvėje 21a, 
dvidešimties “ butų namas 
darbininkams - statybinin
kams'Užupio 'gatvėje 5.

Viename gražiausių sos
tinės . priėpiiesčių — Ant- 
kalneje statoma gyven
vietė darbininkams - staty
bininkams. Šiemet bus ati
duoti naudotis pirmieji pen
ki busimosios gyvenvietės 
namai. Prie kiekvienų na
mų statybininkams bus iš
skirtos, sodybos sodui įveis
ti. Statybininkų gyvenvie
tėje veiks mokykla, vaikų 
darželis, kultūros namai, 
parduotuvės.

Miesto centre, Petro Cvir
kos ’gatvėje, statomi trys 
keturiu aukštu namai elek
tros skaitiklių : gamyklos 
darbininkams. Spalio1 revo
liucijos metinėms — lapkri
čio 7-ajai dalis butų bus ati
duota naudotis. Namų sta
tybą pilnutinai bus užbaig
ta 1952 metais. Gamyklos 
darbininkai gaus dešimtis 
sutvarkytų butų.

Vienas gražiausiųjų pa
statų Vilniuje yra Mokslo 
darbuotojų namai. Jų fa
sadas su didingomis .kolo
nomis išeina į Neries kran
tą. Artimiausiu laiku čia 
apsigyvens Vilniaus valsty
binio universiteto, Lietuvos 

. TSR Mokslų * akademijos 
rinkimo .mokslo darbuotojai.

aukas 
rėika- 
davusi

aukų panaudo- 
ALT vadovybe 
vis dėlto turėtų 
metinių ALT 

i š r i ūktiems 
?” 

iždo

namais, su plačiu kultūros- ; 
švietimo įstaigų tinklu. Di
delė gyvenamųjų namų sta- f 
tyba išsivystė Kaune, Klai- ! 
pėdoje. Buvę užkampiai— 
Veisėjai, Šilale, Daugai, 
Kelmė — pagal naują admi- ’ 
nistratyvinį padalinimą ta- i 
po rajonų centrais. Tepra- 
slinko tik vieneri metai, o 
nauji įstaigų, parduotuvių, 
kino teatrų, klubų pastatai « 
pakeitė miestelių gatvių į 
vaizdą. Atsirado mūriniai j 
3-jų ir 4-ų aukštų gyvena- . 
mieji namai.

Vyriausybė apginklavo į 
statybininkus viskuo, kas į 
reikalinga,, siekiant išplėsti 
darbų frontą, paspartinti 
tempus. Respublika gavo 
daug mechanizmų — kelia
mųjų kranų, skriestuvų- 
keltuvų, konvejerių, auto
mašinų. Dideliais kiekiais 
iš broliškųjų r e s p u b Ii k ų 
siunčiamos tos statybin<- 
medžiagos, kurių nėra vie- 
toje- ' . I 
Privatišku namu Statyba I
Butų fondo statyba Tary- | 

bų Lietuvoje vyksta ne tik I 
valstybinių lėšų sąskaita, i 
Visaip remiama ir skatina-1 
ma individualiųjų gyvena- j 
mųjų namų statyba, kurią į 
atlieka atskiri piliečiai, j 
Paskirtos žymios kredito f 
sumos, kui ios duodamos pi
liečiams, norintiems pasta- ’ 
tyti nuosavus namus. Kiek
vienas tarybinis žmogus ga- 1 
Ii lengvatinėmis sąlygomis ' 
gauti iš valstybės iki 10! 
tūkstančių rublių paskolą 
nuosaviems namams pasi
statyti. Tik per pastaruo- į 
sius penkerius mętuS^Lietu-‘j 
vos TŠR Komunalinis ban
kas ir jo filialai išdavė pi-1 
liečiams paskolų beMrajai 
20,460 tūkstančių rublių su- lt 
mai. Per tą laiką buvo at- 1 
statyta ir naujai naštatyta 
1,204 namai, kurių gyvena- į 
masis 'plotas — 54,556 kva-J 
dratiniai metrai.

Iš paskolos, . gautos iš 
valstybės, statosi n amus į 
Zarasuose, Žemaitės gatvė- | 
je, 42, pensininkas Antanas 
Vainikavičius. 9 tūkstan- j! 
čių rublių paskolą išsimo- h 
keti per 7 metus gavo nuo- ? 
saviems namams pasistaty- i 
ti Trakų mokytojų semina-1 
rijos dėstytojas Bronius | 
Sakevičius. Netrukus nuo-i 
savame name Petro Cvirkos į 
gatvėje, 19, Plungės mieste . 
švęs' įkurtuves darbininko 
Felikso Norvaišio šeima. |į 
2,500 individualiųjų užsta-Į 
tytojų statosi dabar namus į 
iš paskolų, gautų peičfLie- j 
tuvos Komunalini bjinką. ’ 
Be to, daugelis valstiečių | 
gavo dideles paskolas na-1 
marus pasistatyti per žemės |

Naujus namus darbinin
kams stato “Lelijos” fabri
kas, . “Elfos” gamykla ir 
daugelis kitų įmonių, šie
met Vilniuje bus atiduota 
naudotis daugiau kaip 20 
tūkstančių kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto. Vien 
tik pagal miesto Tarybos 
biudžetą į gyvenamųjų • na
mų statybą investuojama 35 
milijonai rublių. Dideles lė
šas tam tikslui asignuoja 
įvairios žinybos.

Būdinga, kad pakraščiuo
se statomi tokie pat sutvar
kyti, gražūs namai, kaip ir 
centre. Nauji pastatai api
pavidalinami dailiąja lipdy
ba, dažomi šviesiomis, gy
vomis spalvomis.

'Kituose miestuose
Tas, kas seniai yra matęs 

Šakius, Šiaulius, Raseinius, 
dabar jų nebeatpažins. Ka
ro metu šie miestai buvo 
paversti griuvėsiais. Jų vie
toje pasakiškai išaugo nau
ji miestai su sutvarkytais į ūkio banko skyrius.

kiltų karas Artihluo'smose Ry’tuOs'e. Iranas įlebūtų vie
nas. Kiti, arabų kraštai ateitų jam talkon.

Taip pat aišku, kad anglams talkon tuojau skubintus! 
mūsų prezidentaš su ginkluo'totnis jėgomis. Argi jis pa
liktų anglus tokioje’bėdoje .vienus!

Štai kur pavojus n’aujo karo. Pavojus ne chaoso
■Irane, bet imperialistų užsiūiojime valdyti Artimųjų Ry- tuvius, tai jie jau supran
tu žibalą, nors čia ir visą pasaulį priseitų uždegti karo ta ALT zbitkus ir daugiau 
gaisru. ' jai pinigų žada nebeduoti.

Senatinč komisija, sakoma, ruošiasi apkarpyti atsto
vų buto užgirtą, prezidento Trtxmano reikalaujamą iš
kėlimą taksų 7.2 bilijonais dolerių. Priešakyje viduryje 
sėdi senatinės finansams komisijos pirmininkas Wal
ter F. George.

jai pinigų žada nebeduoti. 2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugpiūčio-Aug. 25, 1951
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Ką veikia chorai Lietuvių Meno 
Sąjungos Pirmoje Apskrityje

CHICAGO, ILL. — Rugpiūčio 18 d. 
w Aido Choro naktinis piknikas Dan 
th’o darže. Naktis pasitaikė labai 
<i. Mėnulis skaisčiai švietė, žvaigž- 
es įpirgėjo aukštai mėlynėje. Smagiai 
sminosi aidiečiai, o su jais kartu 
co rėmėjai ir šimpa tikai.
*ad pas chicagiečius nėra madoje 
>ti naktinius piknikus, dėl to publi- 
buvo ne per daugiausiai, bet visi 

,giai praleido laiką ir aidiečiams 
keletas desėtkų dolerių pelno.
ido Choras šiuo laikotarpiu yra ga- 
didelis. Jame randasi daug jaunimo. 
. ir senesniu choristų. Visi draugiš- 
sjįie^’vį^na, kaip vienos šeimos nariai, 

’noras mokosi operetę “Pepitą,” kuri 
suvaidinta ši rudeni.
idas tur^ gabia mokvtoją D'aratelę 
len. O nuo mokytojos daug priklauso 
•o veikimas. *

LKM CHORO DARBUOTĖ
er visa vasara choras laikė namokas. 

salima sakyti, buvo mokvkla. Cho- 
/edėias Clem Deffner kankliečius 
ino dikciios ir P’aidu. Todėl, kurie 
re namokas vasaros metu, choristai 
jai pažengė pirmyn dainavimo teo- 
ie ir nralavino balsą.
KM Choras laiko pamokas kas an- 
liam'n vakara. Lietuviu Auditoriioie. 
KM Choro šeimvniškas išvažiavi- 
jwko 19 d. rugn., Beverlv Shores, 

. pas Josephine Kacucevičiene: Da- 
,vo anie 70 žmonių. J. Kacucevičienė 
mis pagamino skanius pietus. Kurie 
sta maudvtis. smagiai pasimaudė, 
’itarniais kaitinant saulei. Visi cho- 
u ir šgečiai laika praleido smagiai? 
ino tarnu serea choro du nariai: J. 
dnkaitis ir Lucille Matuzienė. Kank- 
ai linki jiems greito pasveikimo.*

LMS PIRMOS APSKRITIES 
DARBUOTĖ

f 

pskrities komitetas pradėjo ruoštis 
savo pikniko, geriau sakant — me

nku saskridžio. Jis i vyks 9 d. rugsė- 
Snaičio Darže, Willow Spring, Ill. 
udės 1 vai. po pietų.
ageidaujama, kad kuo daugiausia 

Kaip ir kodėl buvo klaidingai 
tikėta apie lietuvių kilmę?

mrašcio Vilnies bendradarbis Any le
as patiekia labai įdomų lapą iš lie
'll tautos istorijos. Jis rašo apie tai, 
» klaidingai anais laikais buvo tiki- 
ir skelbiama, kad lietuviai esą kilę
i ate M iš senosios Romos.
a piaduodame Anykštėno mintis iš- 
. Jis rašo:
as nelabai plačiai žinoma, bet buvo
ii Lietuvoje, kuomet mokslininkai 
ė teorijas, kad lietuviai yra kilę iš 
Inu, kad lietuvių kalba yra tiktai 
raipyta lotynų kalba” ir, kad kaipo 
inų palikuonys lietuviai yra “gar- 
iausia Europos, tauta ...”
tesą pasakius, vienu ar kitu metu 
ik kiekviena * Europos tauta preten- 
> į romėnišką kilmę. Atsiminkime, 
viduramžiais lotynų kalbos mokė j i- 
buvo būtina kiekvienam mokslinin- 
kad viskas, kas surišta su lotynų

a ir Romk, buvo skaitoma civilizaci- 
ženklu. Aišku, kad romėniška kilmė 
ims atrodė esanti labai garbingu da- 
. Būti romėnų kilmės reiškė būti ne 
►aru, bet ainiu didžiausios pasauli- 
civilizacijos.
B BANKAI IR LIETUVIAI

alima7sakyti, kad teoriją, jog lietu- 
yr^^omėnų palikuonys, pagimdė 

■viškoš bajorijos ginčai su lenkais. 
Bytauto lenkų bajorija pradėjo įgyti 
daugiau galios Lietuvoje, ir lenkini-

> L. .

svečių dalyvautų menininkų sąskridyje. 
Pelnas bus skiriamas meno ir kultūros 
reikalams. Chorams ir kitiems meno vie
netams pasiųsti specialiai pakvietimai, 
kad dalyvautų.

*
Rugp. 10 d. LMS Pirmos Apskrities 

pirmininkas Juozas ir L.evutė Stulgai- 
Čiai išvyko'į rytines valstijas, į Stough
ton, Mass., aplankyti brolį, seserį ir ki
tus gimines. Taipgi lankosi Bostone ir jo 
apylinkėse. Mano atostogose pabūti apie 
3 savaites. Išvažiavo nauju Buick’u.

Grįždami namo ketino sustoti New 
Yorke ir Brooklyne. Užeiti dienraščio 
Laisvės įstaigon. Ir aplankyti V. Bovi- 
ną, su juo pasitarti bėgančiais meno rei
kalais. Grįš namo apie rugsėjo 2-rą d. 
Vėliau teks dalintis su draugais kelionės 
įspūdžiais ir bendrai rengtis prie meni
ninkų sąskridžio, kuris įvyks 9 d. rug
sėjo, Spaičio Darže, ir dirbti, savo kas
dieninį darbą. • *

BAIGĖ KONCERTŲ SEZONĄ
Chicagos Parkų komisijonieriai kas 

metai rengia (Grant Parke) meniškus 
koncertus, į kuriuos susirenka desėtkai 
tūkstančių dainų ir muzikos mylėtojų. 
Sezoną pradėjo 27 d. ‘birželio, baigė 19 
d. rugp., su ištraukomis iš Verdi’o ope
ros “Rigoletto.” Viso įvyko 29 koncertai 
publikos pasilinksminimui.

Užbaigiamąją programą sudąinuoti- 
suvaidinti sudarė 12-kos geriausių dai
nininkų “kęsta.” Dalyvavo Grant Parko 
Simfoniškas Orkestras. Vadovavo Paul 
Breisch.1 Užbaigtuvėse buvo virš 40,000 *?•*««< •*!

KILNOJAMASIS KNYGYNAS
Chicagos Miesto Tarybos Apšvietos 

Komisija įsteigė kilnojamą knygyną, ku
ris veikia kas dieną naujoje vietoje.

Knygynas randasi gražiai įrengtame 
buse, su atitinkamomis lentynomis. Yra 
visokių knygų. Duoda neštis skaityti 
namie.

Bridgeporto apylinkėje busas su kny
gomis sustoja kas ketvirtadienį, 2 vai. 
po pietų, Halsted St. ir 34th PI.

Šir dūkas.

mas jau buvo prasidėjęs. Lietuviškoji- 
bajorija tam procesui dažniausiai padė
jo, bet būdavo atsitikimų, kuomet tarp 
lenkiškos ir lietuviškosios bajorijos vy
ko trynimasis. Tie kivirčiai vystėsi dėl 
privilegijų, dėl ekonominių gėrybių ir 
galios. Bet jie pagimdė kaip ir “ideolo
gini” priedą, — vyko ir ideologinės dis
kusijos.

Lenkai bajorai mėgo primesti lietu
viams, kad t'ai jie, lenkai, atnešė j Lie
tuvą civilizaciją, kad tai jie, lenkiški 
šlėktos^ įteikė lietuviškiems bajorams 
herbus, titulus ur taip toliau.

Lietuviškieji, bajorai bandydavo atsi
kirsti. ’ Tame bandyme jie su laiku iš
vystė teoriją, kad lenkams nereikėjo at
nešti herbus ir “civilizaciją” į Lietuvą, 
nes lietuviai patys yra seniausios.civili
zacijos ainiąi. Teorija sakė, kad lietu
viai yra palikuonys romėnų kolonistų. 
Net buvo sudarytos detalės tos teorijos. 
Girdi, tūlas romėnų kariautojas Libo- 
nus atkeliavo į Lietuvą pirmame ir an
trame šimtmetyje po Kristaus, ir ten 
įsteigė savo koloniją. Su laiku jo vardas 
pavirto į Palemoną, ir tai visi lietuviai, 
bent aristokratai, yra Palemono ainiai... 
Daugelis lietuvių bajorų savo šeimynos 
užrašuose tiesė liniją nuo paties Palemo
no...

-“MŪSŲ LOTYNŲ KALBA”
Lietuvos bajorijos raštininkai pradė

jo rašyti ilgas tezes apie “romėnišką lie-

“PAVASARIS”
Pastaraisiais metais vis drąsesniais 

žingsniais į literatūrą žengia jaunieji 
Lietuvos rašytojai. Neseniai susilaukė
me dar Vienos naujos originalios knygos 
— jauno rašytojo A. Pakalnio apsaky
mų rinkinio “Pavasaris?

A. Pakalnis -— jaunas, talentingas ra
šytojas, jautriai ir pastabiai ’atsiliepiąs 
į tarybinio gyvenimo naujoves, keliąs 
aktualias ir reikšmingas temas. Nema
ža naujų mūsų tarybinio gyvenimo reiš
kinių 'atspindi ir pirmoji jaunojo rašyto
jo beletristikos knyga “Pavasaris.” Ra
šytojo dėmesio centre — kolūkinės san
tvarkos pergalė Lietuvoje. A. Pakalnis 
savo apsakymuose ryškiai parodo tą di
džiulį lūžį Lietuvos kaimo ekonomikoje, 
žmonių santykiuose, jų pasaulėžiūroje, 
kurį sukėlė kolūkinė santvarka. Rašyto
jas, vaizduodamas valstiečių gyvenimą 
kolūkyje, naujus žmonių santykius Lie
tuvos kaime, turtingą kolūkiečių buitį ir 
džiaugsmingą kolektyvinį darbą, visa sa- 

’ vo knyga rodo, kad vienintelis teisingas 
valstiečio kelias yra kolūkinis kelias.

Vienas geriausiai vykusių Pakalnio 
apsakymų yra nedidelės apimties apsa
kymas “Svečiai atvažiuos.”- Šiame apsa
kyme ryškiai pavaizduota nauja, turtin
ga kolūkinio kaimo valstiečių buitis, 
darnus kolūkiečių darbas? Apsakymo 
veikėjai pavaizduoti realistiškai.

Taip pat vykę apsakymai “Žemė” ir 
“Varpai.” Apsakyme “Žemė” rašytojas 
sugebėjo ryškiai nupiešti du svarbiau
sius Lietuvos valstiečio gyvenimo eta
pus: sunkios buržuazinės priespaudos 
metus ir kolūkinės santvarkos laikotar
pį, kuris palaidojo kivirčus dėl žemės, 
mažažemio ir bežemio valstiečio skurdą, 
beteisiškumą. Buožėms valdant Lietuvą 
Tadas Bivainis, kovodamas dėl duonos 
kąsnio, tokį pat mažažemį valstietį Juo
zą Bivainį nustūmė nuo geresnės žemės 
į balas. Ši kapitalistinės santvarkos pa
likta žaizda slegia Tadą Bivainį. Rašy
tojas sugebėjo įtikinamai parodyti, kaip 
kolūkinėje santvarkoje galutinai sunyks
ta, užgyja visos žaizdos, paliktos žmonių 
santykiuose ir sąmonėje žvėriškų kapi
talistinės satvarkos dėsnių.

Apsakyme “Varpai” A. Pakalnis ko
lūkiečio pasakojimu aštriai demaskuo
ja reakcingosios dvasininkijos ir buržu
azinių nacionalistų niekšišką veiklą. Ap
sakymas ryškiai atspindi Lietuvos dar
bo valstiečiu meilę partijai, kuri darbo 
valstiečius “iš buožių nasrų ištraukė.”

Eilėje apsakymų, kaip “Gyvenimas 
šaukia,” “Pareiškimas,” A. Pakalnis ke
lia reikšmingą klasių kovos temą. Visa 

4tai rodo, kad jauriasis rašytojas pirmoje 
savo beletristikos knygoje nagrinėja ak
tualias, visos Lietuvos darbo žmones 
jaudinančias temas. A. Pakalnio apsa
kymai ^parašyti sultinga, gyva kalba. 
Naujus kolūkinio gyvenimo reiškinius, 
naujus kolūkinio kaimo žmonių charak
terius rašytojas stengiasi perteikti raiš
kiu pasakojimu. Autorius stengiasi kal
bėti liaudiška, sodria kalba, pagyvinti 
ją vykusiais palyginimais.

Pirmoji A. Pakalnio beletristikos kny
ga taip pat parodė, kad jaunasis rašyto
jas nesugebėjo išvengti kai kurių klaidų. 
Didžioji žmonių augimo tema, spren
džiama kovos tarp seno ir naujo eigoje, 
reikalauja nuoseklaus naujo gyvenimo 
tikrovės pažinimo. Geriausiose savo apy
sakaitėse, kaip “Svečiai atvažiuos,” 
“Žemė,” “Varpai,” Pakalnis parodo ne
mažą kolūkinės tikrovėj pažinimą, ta- 

tuvių kilmę.” Lietuvių kalbos panašu
mas į lotynų buvo vartotas kaip vienas 
“įrodymas.” Jeigu, lietuviai sako ugnis 
ir lotynų kalboje yra ignis, jeigu lietu
viai sako vyras ir lotynų kalboje yra vir, 
jeigu lietuviai sako barzda ir lotynų 
kalboje yra barba, — na, tai ir abejonės 
negali būti, kad lietuvių kalba yra tiktai 
iškraipyta lotynų kalba, šakė tie rašti
ninkai.

Tas argumentavimas daug pakenkė 
lietuvių kalbos literatiniam vystymuisi. 
Jeigu lietuvių kalba yra tikrai iškraipy
ta lotynų kalba, —* kam iš viso rašyti 
lietuvių kalboje, kuri yra tik “žargo
nas,” jeįgu galima išmokti ir rašyti 
“grynoje protėvių kalboje,” lotynų? 
Taip argumentavo Lietuvos bajorijos 
raštininkai.

Istorijos šaltiniai sako, kad tos teori
jos buvo priimtos ne tik pačių lietuvių, 
bet ir kitų tautų. Senuose vokiečių met
raščiuose randame nemažai paminėjimų 
apie “Lit’auen” (Lietuva), kas “yra tik
tai iškraipytas vardas, ITtalia”...

•'čiau apsakymuose “Kelionė į Ubagevi- 
čiaus karalystę’ ir eilėje kitų, dėl menko 
gyvenimo pažinimo rašytojas pateikia 
negyvenimiškas, išgalvotas situacijas.

Štai, pavyzdžiui, apsakyme “Kelionė 
j Ubagevičiaus karalystę.” Valstietis 
Kilbauskas ilgai nesiryžta pradėti nau
ją, kolūkinį gyvenimą. Jis nusprendžia 
aplankyti savo svainį Ubagevičįų, su juo 
pasitarti. Ubagevičius tebedirba indivi
dualiai. Ką gi pamato Kilbauskas? 
Ubagevičiaus sklypelyje, įdirbamame se
nais, primityviais būdais, kur ne kur 
stiebiasi dirsės, žydi rugiagėlės. Ūkelis 

v susmuko, o pats šeimininkas, įsikandęs 
senų prietarų, sveikai galvojančiam Kil- 
bauskui pasirodė, kaip pusprotis. Kil
bauskas grįžta namo tvirtai nutaręs 
tuoj pat paduoti pareiškimą įstoti kolū
ki n.

Kyla klausimas, kodėl Kilbauskas 
kaip tik šį kartą pamatė visą skurdą ir 
vargą, su kuriuo jis ne kartą jau ir 
anksčiau buvo šusidūręs? Juk praeityje 
jis ne kartą yrą matęs panašių vaizdų, 
bet jie nekėle jam jokių minčių apie bū
tinumą stoti į kolūkį. Rašytojo pareiga 
čia buvo parodyti didžiulį tarybinės ti
krovės polėkį. Tuo tarpu rašytojas Kil- 
bausko sąmonėjimą iš esmės paliko sa
vieigai, kas, aišku, prieštarauja tikrovei. 
Rašytojas čia vietoje teisingo tarybinės 
tikrovės vaizdo pakeikė savo išgalvotas 
situacijas. Kilbauskas su savo abejonė
mis paliktas vienas, ir tik autoriaus su
galvotos situacijos priverčia jį galuti
nai apsigalvoti. Rašytojas neatskleidė 
to didžiulio partijos vaidmens, to pasi
aukojančio partinių darbuotojų darbo, 
kurį jie atliko vykstant kovai dėl kolū
kinės santvarkos pergalės Lietuvos kai
me.

Kaip jau buvo minėta, A. Pakalnis 
eilėje savo apsakymu kelia reikšmingą 
klasių kovos temą. Tačiau reikia pasa
kyti, kad ši tema autoriaus sprendžiama 
su nepakankamu įsigilinimu į tikrovę. 
Autoriaus vaizduojami klasių kovos reiš
kiniai yra daugiau būdingi laikotar
piui iki kolūkinės santvarkos mūsų res
publikoje. Rašytojas visiškai neparodė, 
kaip veikia klasinis priešas kolūkinės 
santvarkos sąlygomis. Klasių kova iš ge
riausiu lietuvių tautos sūnų ir dukrų — 
partiniu darbuotojų, tarybinių' aktyvis
tų, pažangiosios inteligentijos, ‘ darbo 
valstiečių pareikalavo tikro herojizmo, 

‘ atkaklumo, valios, atsidavimo tėvynės 
reikalui. Todėl skaitytojo nepatenkina 
Ą. Pakalnio pavaizduota klasių kova, 
kuria rašytojas suschematino, vietomis 
suvedė iki... muštynių (“Pareiški
mas”).

‘A. Pakalnio apsakymų rinkinys rodo, 
kad rašytojas gerai pažįsta ankstyvesnį 

, Lietuvos kaimą, tačiau nėra pakanka
mai susipažinęs su naujuoju, kolūkiniu 
Lietuvos kaimu, su kaimu, kuriame dir
ba šimtai partijos narių, tūkstančiai 
komjaunuolių ir tarybinių aktyvistų. 
Kaip tik dėl šios priežasties, dėl nepa
kankamo kolūkinio kaimo pažinimo A. 
Pakalnis neišvengė visų minėtų klaidų.

Nepakankamai pažindamas gyvenimą, 
ne visuomet sugebėdamas suteikti savo 
apsakymams tikrą koloritą, autorius 
kartais griebiasi dirbtinių priemonių, 
visų pirma, kalbos dirbtinės stilizacijos. 
Jis literatūriną valstiečių kalbą, norėda
mas tuo užkamšyti gyvenimo nepažini
mo spragas.

Pirmoji A. Pakalnio beletristikos kny
ga parodė neabejotiną jauno prozininko 
talentą. Rašytojas teisingai pasirenka 
aktu’alias temas, gerai valdo žodį, suge
ba sukurti ryškius žmonių portretus, 
charakterius. Tolesniam jaunojo rašyto
jo augimui būtinai reikalinga nuosekliai 
ir atidžiai studijuoti tarybinio gyveni
mo tikrovę. Mūsų gyvenimas šuoliais 
skrieja pirmyn, ir jaunasis rašytojas tu
ri su juo žengti petys į, petį. Tik gilus 
gyvenimo pažinimas, nuoseklus studija
vimas žmonių — aktyvių mūsų naujojo 
gyvenimo statytojų, įgalins rašytoją tei
singai, išsamiai, pilnakraujiškai pa
vaizduoti didžiuosius mūsų epochos įvy
kius. ♦ J. Požėra.

SKAITYK
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MOKYKIS

DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
PREMJERA

Vilnius. — Filharmonijos salėje Lie
tuvos TSR dainų ir šokių ansamblis pa
rodė savo naują pastatymą: montažą 
“Klestčk, žemei gimtoji!”

Montažo režisierius — E. Petrauskie- 
nė-žalinkevičaitė, muzikinis vadovas — 
J. Švedas, šokių ir žaidimų vadovas — 
J. Lingys.

Gerėjant darbininko, kolek
tyvinio ūkio valstiečio ir visų 
darbo žmonių medžiaginiam 
būviui, paukštininkystės pro
duktų vaidmuo gyventojų mi
tybai vis didės ir didės. 

—o—
Medžioklinis ūkis. Mūsų ša

lyje paukščių sumedžiojama 
milžiniškas kiekis, todėl ir jų 
reikšmė žmonių mitybai labai 
didelė, žymi dalis sumedžiotų 
paukščių eksportuojama. Jei
gu iki revoliucijos medžiokli
niai paukščiai- buvo negailės-^ 
tingai naikinami, tai dabar 
laukinių paukščių • medžioklė 
vykdoma planingai.

Medžioklė reguliuojama ei
le taisyklių ir įpareigojimų. 
Steigiamos vietos, kur me
džioklė visai draudžiama tam 
tikram metų skaičiui; išskiria
mos vietos, kur medžioklė 
uždrausta visiems laikams; 
nustatomas medžioklės laikas 
ir tt. Visa tai padės ne tik ap
saugoti, bet ir padidinti mūsų 
tėvynės medžioklinių paukš
čių kiekį.

Paukščiai, turintieji ūkinės 
ir verslinės reikšmės, priklau
so daugiausia prie dviejų la
biausiai paplitusių grupių: 
vištinių ir vandeninių paukš
čių.

Vištinių tarpe daug vertin
gų verslinių paukščių, medžio
jamų dėl jų mėsos. Iš jų svar
būs, pavyzdžiui, šie paukš
čiai :

Jerubė — pats svarbusis 
medžioklinis paukštis. Sume
džiojamo kiekio atžvilgiu ji 
u<žima .pirmąją vietą. Jerubės 
daugiausia gaudomos kilpo
mis, šaudomos rečiau. Tetervi
nas—stambus paukštis, gyve
na miškų ir miškinių stepių 
srityse. Vasarą laikosi šeimo
mis, o rudenį renkasi į dide
lius būrius. Medžiojami kilpo
mis, tinkl.ąis 1T šautuvais. Kur
tinys — didžiausias iš vištinių 
medžioklinių paukščių, gyve
nąs daugiausia dideliuose spy
gliuočių medžių miškuose, ne
toli samaninių pelkių.
Laukiniai vandeniniai paukš

čiai (žąsys, antys ir kt.) vers
liniu atžvilgiu irgi labai svar
būs.

Paukščių globa, žmogui nau
dingos ne vien medžioklinių 
paukščių rūšys, bet ir tie 
paukščiai, kurie naikina že
mės ūkio kenkėjus (vabz
džius, peles) ir tt. Todėl labai 
svarbu pritraukti naudingų 
paukščių ir juos globoti. Rei
kia išplėsti didelę propagan
dą mokyklose ir gyventojų 
tarpe ir aiškinti paukščių eko
nominę reikšmę ir naudingu
mą. Kai kuriose mokyklose 
kasmet rengiama “paukščių 
diena,“ turi virsti masine 
kampanija paukščiams globo
ti. Reikia daugiau rengti 
paukščiams dirbtinių lizdų — 
inkilų. Kiekviena mokykla tu
ri energingai kovoti su be
prasmišku paukščių lizdų 
draskymu, žiemos metu labai 
naudinga plačiai organizuoti 
paukštelių maitinimą., šiais 
būdais mes galime padaryti 
paukščius naudingus mūsų so
cialistiniam žemės ūkiui«ir jo 
stiprinimui.

—o—
5 KLASĖ. ŽINDUOLIAI.
žinduoliai gyvuliai, arba 

žvėrys, sudaro aukštesniąją 
stuburinių gyvulių klasę. Pas
kutinėje žemės gyvenimo epo
choje žinduoliai drauge su 
paukščiais pasklido visame že
mės rutulyje. Daugumas jų 
— sausumos gyventojai. Bet 
kai kurie žinduoliai, sakysim, 
ruoniai ir banginiai, prisitai
kė gyventi vandenyje, o kiti, 
pavyzdžiui, įvairūs šikšno
sparniai, įgijo sugebėjimą net 
skraidyti. Būdami gausingiau- 
si sausumos gyventojai, žin
duoliai vaidina labai didelį 
vaidmenį gamtoje ir žmogaus 
gyvenime.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Rugpiūčio-Aug. 25, 1951 
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KAIP PAVYKO PIRMASIS POKARINIS 
LIETUVOS PENKIŲ METŲ PLANAS?

m -------- . ’   ‘... • i ■ -   ■   -

Lietuvos spauda paskelbė Lietuvos Valstybines ko-1 fabrikas, 
misijos pranešimą apie pirmojo pokarinio penkmečio 
plano pravedimo rezultatus. Tai nepaprastai įdomūs 
duomenys. Iš jų žinome, kaip ir kiek pavyko per pen
kerius metus po didžiojo karo atstatyti sugriautą Lietu
vos kraštą visose gyvenimo srityse, žemiau patiekiame 
šias informacijas mūsų skaitytojams. Planas buvo 
skelbtas 1946 metų pradžioje ir baigtas 1950 metų 
baigoje.

Penkmečio plano įvykdymas 
pramonės srityje

pa- 
pa-

Pei' pirmąjį pokarini penk
metį pasiekti žymūs laimė
jimai atkuriant ir išvys
tant Lietuvos TSR pramo
nę.' Penkmečio planu nu
statytas 1950 metams pra
monės gamybos lygis pa- gamykla, 
siektas pirma laiko — 194l9 pieniaus kombinatas ir Nau- 
metų IV ketvirtyje.

Elektros energijos 
bis 1950 metais 3.5 
viršijo 1940 metų

penkmečio metus 
buvo atstatoma ir 
lengvoji pramonė, 
audinių, kojinių,

karto 
lygį, 

penkmečio plano užduotis 
viršyta 16 procentų. Pilnai 
atstatytos karo metu su
griautos Vilniaus, Petrašiū
nų, Klaipėdos elektrinės, 
baigiama statyti nauja šilu
minė elektrinė.

Durpių iškasimas per 
penkmečio m e t u s išaugo 

,6.2 karto ir žymiai viršijo 
prieškarinį lygį.

Per 1946-1950 metu lai
kotarpį buvo atstatyta ir 
toliau išvystyta mašinų ga
mybos ir metalo apdirbimo
pramonę. Pastatytos nau- j 
jos stambios įmonės: “Žal
girio” staklių gamykla, 
“Kaitros” sanitarinių-tech
nikinių įrengimų gamykla, 
“Elfos” elektrote c h n i k o s 
gamykla, dažymo aparatų 
gamykla* elektros skaitiklių 
gamykla. Atstatytos ir re
konstruotos “Metalo,” “Ne
ries,” “Priekalo,” “Komu- 
haro” metalo apdirbimo g’a- 

. myklos. Atlikti dideli tur
binų ir dviračių gamyklų 
statybos darbai .

Per penkmečio metus res
publikoje sukurta metalo 
piovimo staklių, elektromo- 
torų, elektros. skaitiklių, da
žymo aparatų, elektros ma
tavimo prietaisų bei apara
tūros ir žemes ūkio mašinų 
gamyba.

W50 metais penkmečio 
plano užduotis viršyta: me
talo piovimo staklių gamy
bos — 78 procentais, šildy
mo katilų — 55 procentais, 
suvirintų vamzdžių — 25 
procentais, ketaus kanali
zacijos vamzdžių — 83 pro
centais, cinkuotos skardos- 
156 procentais, akėčių — 33 
procentais, vėtyklių — 70 

, procentų.
1946—1950 metų laikotar

piu buvo atstatoma ir vys
toma statybinių medžiagų 

, pramone. Svarbiausių rū- 
•šių* - statybinių < medžiagų 
gamyba per penkmetį padi- 
IdėjoT: Į p$tų — :8.9 karto, 
čerpių — 6.9 karto, kalkių-- 
6.5 karto. Pastatytos ir 
atiduotos eksploat a c i j o n 
naujos ištisus .; metus vei
kiančios plytihės. Atlikti 
statybiniai darbai, kurie 
Užtikrina, kad 1951 metais 
pradėk veikti cemento ga
mykla. Tačiau plytų, čer
pių ir kalkių gamybos 
penkmečio plano užduotis 
nepilnai įvykdyta. Statybi
nių medžiagų gamyba ir jų 
kokybė vis dar atsilieka 
nuo augančių respublikos 

. liaudies ūkio reikmių.
Žymiai išplėsta medžio 

perdirbimo pramonės šakų 
gamyba. Įvykdyta popie
riaus, kartono, baldų ga
mybos penkmečio plano už
duotis. Popieriaus gamy
ba 1950 metais palyginti su 
1940’ metais padidėjo 2.1

jųjų Verkių popieriaus fa
brikas. Jonavos mieste pa
statytas stambus baldų fa
brikas. Miško ruošos pra
monėje pakilo daug darbo 
reikalaujančių procesų ir 
sunkių darbų mechanizaci
jos lygis.

Per 
sparčiai 
vystoma 
Šilkinių
baltiniu ir viršutinio triko
tažo, odos ir guminės ava
lynės, chromo, juchto ir kie
tos odos gamybos penkme
čio plano užduotį 1950 me
tams Lietuvos TSR Lengvo
sios pramonės ministerijos 
įmonės viršijo. ♦

Medvilnių audinių gamy-
į ha 1950 metais palyginti su 
1940 metais padidėjo 1.3 
karto, lininių ir šilkinių au
dinių — 1.4 karto, kojinių— 
2.2 karto, baltiniu ir viršų- 
tinio trikotažo — 2.5 karto, 
odinės avalynės — 4.5 kar
to, chromo — 2.6 karto, 
juchto — 3.6 karto. Ta
čiau medvilniniu, lininiu ir 
vilnonių audinių penkmečio 
plano užduotis nepilnai 
įvykdyta. Klaipėdoje at
statyti ir rekonstruoti “Tri
nyčių”, medvilnės verpimo 
fabrikas ir “Gulbės” med
vilninių audinių fabrikas, 
Kaune — “Drobės” vilnonių 
audinių fabrikas ir “Inka
ro” guminės avalynės kom
binatas, Šiauliuose — “El
nio” odos-avalynės. kombi
natas. Vilniuje pastatytas 
.stambus “JLelijos” siuvimo

Per pokarinį laikotarpį 
atliktas didelis darbas atku
riant ir socialistiškai per
tvarkant žemės ūkį.

Penkmečio pabaigoje res
publikoje savanoriškais pa
grindais iš esmės buvo 
baigtas valstiečių ūkių ko
lektyvizavimas.

■ Didžiulę pagalbą Lietuvos 
TSR darbo valstiečiams su
teikė Sąjunginė Vyriausy
bę. Žemės ūkis gavo dide
lį kiekį traktorių prikabi
namojo inventoriaus, ku
liamųjų, kombainų, auto
mašinų. Penkmečio pabai
goje respublikoje dirbo 113 
mašinų - traktorių stočių. 
Traktorių skaičius mašinų- 
traktorių stotyse, pervedus 
į 15 jėgų traktorius, išaugo 
palyginti su 1945 metais 11 
kartų. Atlikti žymūs tary
binių ūkių, mašinų-trakto- 
rių stočių ir kolūkių elek
trifikavimo darbai. Įsteig
tos 5 melioracijos mašinų 
stotys, aprūpintos šiuolai
kine technika.

Išplėsti pasėlių plotai ir 
pakeltas žemės ūkio kultū
rų derlingumas. Kviečių 
pasėlių plotai per penkme-

karto, degtukų — 4.5 karto, 
žymiai viršytas prieškari
nis baldų gamybos lygis. 
Atstatyti karo metu su
griauti J. Janonio vardo po
pieriaus fabrikas, faneros 

celiuliozės - po-

Išaugo svarbiausių mais
to pramonės produktų ga
myba. Per penkmečio me
tus cukraus gamyba padi
dėjo 5.4 karto, konditerijos 
dirbinių — 7.2 karto, alie
jaus — 5.9 karto, sviesto— 
4.2 karto, mėsos — 1.7 kar
to, dešrų—3.8 karto, spirito 
-4.6 karto, alaus-4.3 karto, 
papirosų-5.3 karto, muilo— 
8 kartus. Atstatytos ir re
konstruotos maisto ir mė
sos bei pieno pramonės 
įmonės: mėsos kombinatas 
Kaune, Panevėžio, Mari
jampolės ir Pavenčių cu
kraus fabrikai, šaldytuvai 
Kaune ir Šiauliuose. Vilniu
je rekonstruota pieninė.

Naujai įkurta žuvies pra
monė. Suorganizuota jūrų 
žvejybos bazė, aprūpinta 
žymiu kiekiu žvejybinių lai
vų. Žuvies sugavimo penk
mečio plano užduotis įvyk
dyta, o konservų gamybos 
užduotis viršyta 24 procen
tais.

Vietinė pramonė ir vers
linė kooperacija viršijo 
penkmečio planu 1950 me
tams nustatytą bendrosios 
produkcijos gamybos už
duotį. Per penkmečio me
tus įsisavinta automatinių 
girdyklų, stambiųjų pašarų 
smulkintuvų, pašarų šutin
tuvų gamyba. .Išplėsta no
menklatūra ir padidinta at
sarginių dalių traktoriams 
bei žemės ūkio mašinoms 
gamyba, žemės ūkio in- 
ventorįaus ir įrankių 
gamyba. Žymiai padidėjo 
baldų, avalynės, kojinių, 
trikotažo ir kitų plataus 
vartojimo dirbinių gamyba. 
Tačiau pagaminamų dirbi
nių asortimentas ir kokybė 
atsilieka nuo gyventojų iš
augusių reikalavimų. Ne- 
pankamas taip pat yra bui
tinio aptarnavimo dirbtu
vių tinklas, t-

Darbininkų darbo našu
mas pramonėje per penk
mečio metus žymiai išaugo, 
pramoninės produkcijos sa
vikaina sumažėjo.

Valstybinių kapitalinių 
investavimų į visas Lietu
vos TSR liaudies ūkio 
kas planas visumoje 
viršytas.

Įvedus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, buvo likviduotas 
nedarbas. Darbininkų ir 
tarnautojų skaičius respu
blikos liaudies ūkyje per 
penkmečio metus žymiai pa
didėjo. Darbininkų skai
čius pramonėje išaugo 2.8 
karto palyginti su 1940 m.

Pagerėjo gyventojų ma
terialinė padėtis. Tai pasi
reiškė darbininkų ir tar
nautojų (piniginio bei rear 
lauš darbo užmokesčio pa
didėjimu ir padidėjimu vals
tiečių pajamų tiek iš visuo
meninio kolūkinio ūkio, tiek 
iš sodybinio bei asmeninio 
ūkio.

„ Žymiai padidėjo valstybi
nės išlaidos ‘darbo žmonių 
kultūriniam - buitiniam ap
tarnavimui. Gyventojai ga
vo valstybės sąskaita pa
šalpas ir darbininkų bei 
tarnautojų socialinio drau
dimo išmokas, socialinio ap
rūpinimo pensijas^ nemoka
mai arba lengvatinėmis kai
nomis atilsines į sanatori
jas, poilsio namus ir vaikų 
įstaigas, pašalpas daugia
vaikėms ir vienišoms moti
noms ,nemokamą apmoky
mą ir darbo žmonių kvali
fikacijos pakėlimą valsty
bės sąskaita, stipendijas 
besimokantiems ir eilę kitų 
išmokų bei lengvatų. To
liau, visi darbininkai ir tar
nautojai kasmet gaudavo 
ne mažiau kaip dviejų sa
vaičių apmokamas atosto
gas, o eilės profesijų dar
buotojai ilgesnes atostogas. 
Buržuazijai valdant visų 
šių išmokų ir lengvatų dar
bo žmonės neturėjo.

Gerėjant darbo žmonių 
materialinei padėčiai, poka
riniu laikotarpiu kartu pa
siekti žymūs laimėjimai iš
vystant lietuvių tautos kul
tūrą, nacionalinę savo* for
ma ir socialistinę savo tu
riniu.

Pradinių, septynmečių ir 
vidurinių mokyklų skaičius 
Lietuvoj TSR penktnėčio 

plano užduotį pasėlių plo-. pabaigoje, padidėjo iki 3,- 
tams išplėsti ir gyvulių 1577, o moksleivių skaičius

sa- 
yra

Penkmečio plano įvykdymas žemes 
ūkio srityje

tį padidėjo 57 procentais, 
technikiniu kultūrų — 17 
procentų, daržovių ir bul
vių — 21 procentu. Grūdi
nių kultūrų, linų ir bulvių 
derlingumo penkmečio pla
no užduotis viršyta. 1950 
metais grūdinių kultūrų, li
nų pluošto ir bulvių derlin
gumas buvo žymiai dides
nis, negu 1940 metais. Penk
mečio plano užduotis paša
rinių kultūrų plotams pa- 
'didinti viršyta.

Produktyviųjų gyvulių 
skaičius, smarkiai sumažė
jęs karo metu, per penkme
tį išaugo pagal visas ūkių 
kategorijas: galvijų skai
čius — 7 procentais, tame 
tarpe - karvių—10.5 procen
to; kiaulių — 3l9 procentais, 
avių — 6 procentais. Su
organizavus kolūkius, sėk
mingai vystosi visuomeninė 
gyvulininkystė. Pel penk
mečio metus suorganizuo
tas ir išplėstas veislinių ta
rybinių ūkių ir kolūkių 
veislinių fermų tinklas.

Respublikos t a r y b i niai 
ūkiai viršijo penkmečio

skaičiui padidinti. Per penk
metį pasėlių plotai tarybi
niuose ūkiuose išplėsti 40 
procentų, galvijų skaičius 
padidėjo 2.6 karto, kiaulių 
—9 kartus, avių—3 kartus, 
arklių—2 kartus.

Pakilo socialistinės žem
dirbystės kultūra, pagerėjo v. .
laukų įdirbimas. Rimtas,mec10 metus pasėta ii* pa
trūkimas žemės ūkio kul-; sodinta miško 56 tūkstančių 
turų gaihyboje yra vis dar į hektarų plote.

Penkmečio plano įvykdymas 
transporto srityje

Per pokarinio penkmečio 
metus respublikoje atlikti 
dideli darbai atstatant gele
žinkelių transportą.

Upių transporto krovinių 
apyvarta per penkmetį pa
didėjo daugiau kaip 6 kar
tus, žymiai atnaujintas ir 
papildytas upių laivynas; 
iš esmės atstatytas Klaipė
dos jūrų prekybos uostas. 
Svarbiausios a u t o m o bilių 
transporto valdybos trans
portu krovinių pervežimas 
per penkmetį z padidėjo 4.7 
karto. Išplėstas autoremon
to įmonių, garažų ir auto
mobilių aptarnavimo stočių 
tinklas.

Penkmečio plano įvykdymas liaudies 
materialinio ir kultūrinio gyvenimo 

lygio pakėlimo srityje

dideli nuostoliai nuimant 
derlių.

Atliktas darbas kolūkiams 
organizaciniu-ūkiniu atžvil
giu sustiprinti, darbo orga
nizavimui bei atlyginimui 
kolūkiuose sutvarkyti, nuo
latinei gamybinei brigadai, 
kaip artelimo darbo pa
grindinei organizacijos for
mai, sustiprinti.

Žymūs darbai atlikti at
kuriant it išvystant respu
blikos miškų ūkį. Per penk-

Per 1946-1950 metus res
publikinės ir vietinės reikš
mės kelių ūkyje pastatyta, 
atstatyta ir kapitaliniu bū
du atreniontuota daugiau 
kaip 600 kilometrų kelių 
automobilių ir arklių trans
portui bei daugiau kaip 5,- 
000 išilginių metrų nuola
tinių tiltų.

Atlikti darbai ryšių prie
monėms respublikoje • at
kurti ir pjgęrinti. Miestų 
telefono stočių pajėgumas 
per penkmetį .padidėjo 2.6 
karto. Žymiai išaugo radi
jo mazgų ir radijo taškų 
skaičius, ypačiai kaimų vie
tovėse.

jose 1950 metais išaugo iki 
415 tūkstančių žmonių; tai 
sudaro 106 procentus penk
mečio planu 1950 metams 
nustatytos užduoties. Mo
kytojų skaičius 1950 metais 
pasiekė 16.3 tūkstančio 
žmonių. Technikumų ir 
kitų vidurinių specialiųjų 
mokyklų skaičius padidėjo 
nuo 24, buvusių 1940 me
tais, iki 45 1950 metais, o 
moksleivių skaičius jose iš
augo nuo 6.4 tūkstančio 
žmonių 1940 metais iki 11.5 
tūkstančio žmonių 1950 me
tais. Aukštųjų mokyklų 
skaičius respublikoje padL 
dėjo nuo 7 iki 11, o stu
dentų skaičius jose 1950 m. 
sudarė 11.4 tūkstančio žmo
nių palyginti su 5.9 tūks
tančio žmonių 1940 metais.

Išvystytas darbas Lietu
vos TSR Mokslų akademi
jos, kurios sudėtyje dirba 
13 mokslinio tyrimo insti
tutų.

1950 metais respublikoje 
veikė 3,328 klubai, savisto
vių masinių bibliotekų skai
čius padidėjo 3 kartus pa
lyginti su 11040 metais, ki
no įrengimų skaičius — be
veik 4 kartus. Per penk
mečio metus respublikoje 
išleistos 3,584 knygos ben
dru daugiau kaip 32 milijo
nų egžeihpliorių tiražu.

Pagerintas gyventojų gy
domasis ir sanitarinis-pro- 
filaktinis aptarnavimas. 
Respublikoje sukurtas pla
tus gydymo įstaigų tinklas, 
užtikrinantis nemokamą 
darbo žmonių gydymą. Vie
tų skaičius ligoninėse 1950 
metų pabaigoje buvo 21 pro
centu didesnis, negu 1^40 
metais; pagal ligoninių vie
tų skaičių penkmečio plano 
užduotis viršyta. Gydytojų 
skaičius per penkmečio me
tus padidėjo 2.4 karto. At
statytos sugriautos sanato
rijos ir poilsio namai.

Pasiekti žymus laimėji
mai Vystant respublikoje 
tafybihę prekybą. Per 1947- 
1950 metus Sąjunginė Vy
riausybė tris kartus suma

žino masinio vartojimo pre
kių ■ kainas ir paruošė są
lygas įvykdyti nuo 1951 me
tų kovo' 1 d. naują kainų 
sumažinimą. Tai užtikrino 
rimtą darbininkų, tarnau
tojų bei inteligentijos rea
laus darbo užmokesčio pa
didėjimą ir sumažino vals
tiečių išlaidas perkant nu
pigintas pramonines pre
kes. Mažmeninė p rėki ų 
apyvarta 1950 metais vir
šijo 1940 metų lygį. Vals
tybinėse ir kooperatinėse 
parduotuvėse padidėjo par
davimas gyventojams masi
nio vartojimo prekių ir 
ypatingai pramoninių pre
kių: audinių, siūtų dirbinių, 
avalynės, baldų bei kitų 
kultūrinių ir ūkinės apy
vokos prekių.

Atstatyti ir žymiai iš
plėsti miestų vandentiekiai. 
Komunalinių, elektrinių pa
jėgumas per penkmetį pa
didėjo 3.6 karto.

Atlikti dideli Lietuvos 
TSR sostinės Vilniaus mies
to ir kitų respublikos mies
tų atstatymo darbai. Vals
tybinėms įmonėms, įstai
goms ir vietinėms tary
boms, o taip pat miestų ir 
darbininkų gyvenviečių gy
ventojams pastatyti ir at
statyti su valstybinio kredi
to pagalba gyvenamieji na
mai, kurių bendras plotas 
sudaro daugiau kaip 1 mi
lijoną kvadratinių metrų. 
Be to, kaimų vietovėse at
statyta ir pastatyta 14.5 
tūkstančio gyvenamųjų na
mų.

M

Tamsta tikrai gali gauti 
Laisvei nors vieną naują 
skaitytoją. Būk taip geras, 
pasirūpink tuo reikalu.

{VAIRIOS Ž1NIC
Slaptas Britų imperijos 
šalių gynybos r 
ministrų pasitarimas

LONDONAS, bfi’ž. 21 
Kaip matyti iš Kente 
agentūros pranešimo, š 
dien Londone prasidėjo 
glijos, Australijos, Na 
sios Zelandijos, Pietų ? 
kos Sąjungos, Pietų Rj 
zijos ir Kanados gym 
ministrų ir kitų šalių at 
vų slaptas pasitarimas.

Indija, Pakistanas ir' 
lonas ’’atmetė pakviet 
dalyvauti derybose.

Anglijos gynybos ni 
terijos atstovas parei. 
kad derybos, kurios tJ 
savaite, bus “visiškai s 
tos.”
Bresto darbo žmones 
reikalauja nedelsiant 
paleisti Anri Marteną Į

PARYŽIUS, birž. 21 
Laikraščio “Jumanite” į 
nešimu, narsusis kovot 
už taiką prancūzų jūri 
kas Anri Martenas šie 
dienomis buvo perkelt" 
“Pontanju” kalėįjmą įjį 
te. Jis turės stoti priesl 
rinį jūrų tribunolą. Bi. 
arsenalo darbuotojai, | 
noję, kad Anri Marti 
yra “Pontanju” kalėj*; 
vakar susirinko prie ksį* 
mo, reikalaudami n® 
siant paleisti didvyris 
taikos gynėją. Mieste L 
išplatinti lapeliai, kurį 
išleido vietinis komiu 
kovai už Anri Marteno 
vadavimą.

Bresto uoste stovi* 
karo laivų jūrininkai 
reiškė arsenalo darbi 
kams savo solidarunu . *.jais. i

s
Lawrence J. Walker, buvęs mūsų orlaivyne saržentu 

išvedamas iš Los Angeles teismabučio. J j nuteisė vis; 
amžių kalėti būk tai už nužudymą baltųjų poros. Wal 
kerį gynęs advokatas Crispus Wright sakė: “Jei£u ka 
daleistų, kad Walkeris bešališkai teistas, tas eina peri 
toli.” Buvusiam kariškiui advokatą parūpinoJVebal 
tiesiems Pažangos' Sąjunga. J

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

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

•V

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. J
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu v

I A I Q (7 r 110”12 ATLANTIC AVIJNUE, •'L Al J V t 'RICHMOND HILL 19, TN. Y.
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Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES



H. Korsakiene

Vaikas eina pirmyn!
7-' | Apsakymas.

(Pabaiga)
3—Vaikas eina'pirmyn

-7-Stebiuosi, kad Galdikai 
randa reikalinga taip rė
kiančiai demonstruoti savo 
pažiūras, — šniurkštelėjusi 
nosim ir kraipydama galva, 
sako ta amžina pasipūtėlė 
ir pavyduolė Urbonienė sa
vo artimiausiai kaimynei iš 

, trečio aukšto.
—Ponia turit galvoj tą jų 

vaiko kaklaraištį? — šypte
li* šioji. — Žinoma, labai jau 
rėkianti demonstracija...

O Tiškienė, toji ne iš bai
liųjų, ji gali kibti tiesiog Į 
akis:

—Tai ką, jau tarybini sa
vo Andrelį ? Vaikui dar pie
nas nuo lūpų nenudžiūvęs, 
o jau prireikė jį į politiką 
sprausti? Ar tik nepasi
skubinai, miela ponia? — 
aštriais dilgsniais diegte 

lt nudiegia ją tie tariamieji 
Įl kaimynės žodžiai.

Ir kam jai viso to reikia? 
Suaugs, tada kas kita... Iš 
tiesų,' ‘ kam stumti vaiką 
prieš laiką i politiką? Y- 
pač, kad nežinia, kaip vis
kas dar gali išvirsti... Jau 
ir taip ji daug nuolaidų pa
darė. Vaikas, galima sa- 

,kyti, auga beveik be baž
nyčios. ..

Tuo tarpu g r e t i m ame 
kambaryje gamos tonai 
skamba vis skurdžiau, re
čiau, kol galutinai užgęsta.

Andrelis sėdi prie forte- 
piono ir vienu pirštu me
chaniškai daužo klavišus. 
Ant jo kelių guli atversta 
knyga “Timūras ir jo bū: 
rys,” į kurią jis visas lįste 
sulupęs. Ir juo žemiau 
svyrū prie knygos jo įkaitu
si galva, juo lėčiau pirštas 
mujfi gaidą. Kol pagaliau 
ranka visai nukrenta, ir 
Andrelis, giliai atsikvėpęs, 
verčia naująjį puslapį.

Žingsniai kitame kamba
ryje priverčia jį sukrusti. 
Jis atsitiesia ir, pakėlęs 
ranką, kelis kartus vėl su
duoda pirštu į klavišus, o 
jo žvilgsnis įsi remia dabar 
į langą.

Ir kol akys klajoja ten, 
žemo, rudeniško dangaus 
padebesiais, jo įsisiūbavu
sios mintys, atsiplėšusios 
nuo ką tik skaitytos kny
gos puslapių, spurstelėja ir, 
lyg veržlios paukštės, palie
ka šį mažą kambarėlio nar-

Andrelis jau nebejaučia 
» jį supančios aplinkumos. 

Prieš- jo akis iškyla pa
veikslai, kurie dvelkia į jį 
kilnia Timūro dvasia. Vaiz
duotė guodžia jį. tuo, kas 
draudžiama ir nepasiekia
ma jam tikrovėje.

Ir tikrovėn Audrelį grą
žina tik varpelis prie durų. 
Tai tėtis parėjo pietų. Va
landėlę Andrelis dar žiūri 
įsistebeilinęs pro langą ir 
mato, kaip saulė, praplėšu- 
si vakaruose . sugulusius 
palšus rudens debesis, iški
ša, lyg atsisveikinimui, sa
vo spinduliuotą galvą...

Jo mintys pamažu atvės- 
t ta ir nurimsta. Neklusnūs 

pirštai vėl ima baksnoti kla
višus, lyg vištelės lesalą.
| —Na, jaut gana, — sako 
pasirodžiusi duryse motina, 
—gali eiti pabėgioti.

B Andrelis skubiai nulei
džia pianino dangti, pakyla 
nuo lįėdės šiek tiek apkvai- 
S'aJįalva ir bėga į vaigo- 

j.
.. X. Tėtis jau baigė valgyti 

pilkis ir dabar, gerdamas 
arbatą, skaito laikraštį. Jis 
sėdi sunkiai atsišliejęs į kė
dės atramą ir atrodo labai 
pavargęs. Mama, sutvar

kiusi stalą, išeina virtuvėn.
Andrelis prisigl audžia 

prie tėvo ir pašnabždom 
per jo petį skaito laikraš
tyje straipsnių pavądini- 
mus ir žiūrinėja paveiksliu
kus.

Vis ta pati mintis tvyla 
io galvoje ir neduoda ramy
bės.

—Tėti, — pagaliau sako 
Andrelis tyliai, beveik tė
vui i ausi. *

—Ką? — paklausia tėvas 
ir, įsigilinęs, toliau skaito 
laikraštį. Viena ranka jis 
švelniai glosto Audrelio pe
tį-

—Tu nežinai, kaip įdomu 
būti pionierium! — tęsia 
Andrelis. — Mūsų skyriuje 
jau devyni pionieriai, ir aš 
būčiau 'dešimtas. — Jo bal
sas vis labiau gyvėja.—Ir 
pionieriai išvalė visa aikš
tę prie mūsų mokyklos. Ir 
prisodino ten gėlių ir me
deliu ! Žinai, tėti, Pionie
rių Rūmuose, — kai jis ta
na paskutinius du žodžius, 
kurie skamba jam,- lyg gra
žiausia muzika, jo akys įsi
liepsnoja, tarsi nušviestos 
iš vidaus, — Pionierių Rū
muose yra aviomodelistų 
kambarys, kur pionieriai 
gali patys padaryti sklan
dytuvą ! Tėti, — nekantriai 
patraukia jis tėvą už ran
kovės, — klausyk gi...

—Aš girdžiu, girdžiu,
Audreli .

—Tai galima?
—Ką galima? — tėvas 

pakelia pavargusias akis.
—Įsirašyti į pionierius.
—Aa, — tartum nubun

da tėvas, — na, žinoma, la
bai gerai, — pritaria jis, ir 
vėl toliau skaito laikrašti.

—Bet mama ^juk nelei
džia.

—Ką? — tėvo akys klai
džioja laikraščio skiltimis. 
Pakartotinai patrauktas už 
rankovės, jis grįžtelėja vis 
dar giliai susimąstęs, ir An
dreliui, žiūrint į tėvo vei
dą, atrodo, lyg jis mintinai 
spręstų labai sunkų uždavi
nį. — Taip, taip, — sako 
jis, tartum kąžką prisimin
damas, — mamos, sūneli, 
reikia klausyti, kaipgi ki
taip, — ir nuvargusios jo 
akys vėl įsibeda į laikraštį.

—Tėti, tu suprask,—sako 
Andrelis. Su tėvu jis visa
da kalba rimtu, vyrišku to
nu, kaip didelis. — Man tie
siog nepatogu. Aš būtinai 
turiu būti pionierius. Juk 
aš esu tarybinis žmogus. 
Suprask! Ir aš su Algiu 
įsteigsiu tokią komandą, 
kaip Timūro... Žinai? O 
vasarą aš važiuosiu stovy
klauti ... Į Trakus! Algis 
sakė... — Niekaip negalė
damas atitraukti tėvo nuo 
laikraščio, Andrelis paima 
jo galvą abiem rankom ir 
jėga atsuka į save. — Tėti, 
—sako jis, žiūrėdamas jam 
į akis, — tu pakalbėk su 
mama. Gerai? Tu su ja 
pakalbėk.

Tėvas pritariamai linguo
ja galva, bet Andrelis iš jo 
akių mato, kad tėvo mintys 
kažkur labai toli.

—Gerai, gerai, aš pakal
bėsiu, — sako jis Andre- 
liui, — bėk, bėk dabar žais
ti, — ir jis lengvai atstu- 
mio nuo savęs sūnų.

Nuleidęs galvą Andrelis 
iš lėto prieina prie lango. 
Saulė jau nusileidusi, ir šė
ma nyki sutema skubiai 
krenta žemėn. Ji globia 
kambarį ir gramzdina jį 
kas kartą tirštėjančion 
prieblandon. Gatvė už lan
go atrodo vaiskiai mėlyna.

Andrelis prisisp audžia 
prie šalto stiklo ir ilgai žiū

ri pro langą, kur gatvėje 
šen ir ten jau užsižiebia 
pirmieji blausūs žiburiai. 
Jis girdi, kaip melodingai 
sugroja pravažiuoj a n č i o s 
mašinos ragelis, kuris pri
mena jam tolimo, žadinan
čio ir kviečiančio jį trimi
to aidą...

Andreliui graudu ir liūd
na. Jis nusisuka nuo lan
go ir, lyg svetimas, žvalgo
si kambario prietemoje. 
Prie stalo niūkso kupron 
susimetęs tėvas, virtuvėje 
motina barškina indais, 
ruošdama vakarienę, bet 
Andreliui atrodo, kad jis 
visiškai vienas šitame sute
mų apniauktame pasauly
je...

Vakare, jau gulėdamas 
lovoje, po šilta antklodę, 
Andrelis iš naujo pergalvo
ja visus dienos įvykius.

Daug kas jam nesupran
tama, daug , varginančių 
minčių, lyg įkyrūs mašalai, 
apspinta jo mięgūstą galvą. 
Tačiau visų labiausiai jį 
kankina vienas klausimas: 
kodėl mama taip labai ne
mėgsta pionierių ir kodėl 
tėtis negali jos perkalbėti?

Jis vartosi, galvoja, sten
giasi atspėti. Tačiau joks 
atsakymas nesušvinta jo 
galvoje, kaip sprendžiant 
neišsprendžiama uždavinį.

Juk taip gražu būti pio
nierium, taip įdomu ir taip 
kilnu! Pionierius visada 
pasiryžęs geram ir tauriam 
darbui. Algis sako: pionie
riai — tai komjaunimo pa
maina. O kiek pionierių ir 
komjaunuolių nėr karą bu
vo didvyriai. Nežiūrėjo jo
kių pavoju. Ir savo gyvy
bės negailėjo. Tėvynė vi
sada jiems buvo pirmoj ei
lėj. Ir Paylikas Morozovas, 
ir,Marytė Melnjkaitė, ir Zo
ja, ir Olegas ir visa Jaunoji 
Gvardija... O Timūras! 
Net šilta ir gera darosi apie 
jį pagalvojus... O mama 
pionierių .nekenčia... Ko
dėl?.. ■

Andrelis net atsisėda lo
voje ir nuspiria antklodę.

—Ne, mama neteisi. Ne, 
ir ne! — nusprendžia jis.

Ir Andrelis staiga supran
ta, kad nėra tokios galios, 
kuri jį sulaikytų. Kas be
būtų—jis įstos į pionierius. 
. Andrelis ir vėl atgula ir 
užsitraukia antklodę. Su
raukęs kaktą jis vis dar 
įtemptai galvoja ir svarsto. 
Akimirkai jis pasijunta 
dar toks mažas ir vienišas. 
Jis net suabejoja — ar jam 
pavyks? Bet tik vienai aki
mirkai. Ne, jis ne vienas. 
Už jo pečių Timūras ir vi
sa Jaunoji Gvardija. Jie 
jam padės ištesėti. Jis lai
mės. Laimės pirmąją ko
vą dėl savo teisių ir įsitiki
nimu, c

Ir jis jaučia, kaip Timūro 
žygiai sušildo jam krūtinę, 
o mintys ištrūksta toli toli 
už šio mažyčio narvo šie* 
nų...

■___.___ . i•
Saulė išlenda pro debesų 

properšą ir plieskia. Po ko
jomis ‘girgžda tviskantis 
sniegas. Gatve žygiuoja pi
onierių būrys. Vis skar
džiau ir skardžiau aidi tri
mitas ir dunda būgneliai. 
Andrelis žengia pirmoje 
gretoje tarp Algio ir Bu- 
dreikos. Nuo greito ėjimo 
jis sušilęs ir įraudęs. Jo 
veidas šviečia, o akys skai
drios, lyg mėlynos proper
šos danguje. Vėjas pučia 
jam j Veidą, vėsina kaktą ir 
žaidžia jo raudono kakla
raiščio galais.

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jėi 
ieškote darbo ar reikalaut’ 
jate darbininku, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite.

CHICAGOS ŽINIOS
Brooklynieęiams žinotina

Chicagiškės LDŠ 2 Apskri
ties Komitetas jau įvykdė po
sėdį, kuriame vienu svarbiau
sių punktų buvo, kaip supliek
ti Brooklyno-New Jersey LDS 
3-ją Apskritį gavime naujų 
narių į LDS.

‘—o—
Svečiai

Pas Andrių Valeiką svečia
vosi Pittsburgh ietis Juozas 
Kvederas. Ta proga jiedu abu 
atlankė ir vilniečius.

—o—
Dorą Vertelienę, su M. Ku

likausku dalininkę užeigos 
Bridgėporte, atlankė jos duk
tė A. Vertelytė-Young. Ji bu
vo atvykusi iš Los, Angeles 
dalyvauti gražinimo ir jam 
reikmenų specialistų suvažia- 
viman, kuris įvyko Chicagoje.

—o—
Pas vilniečius vieši Anna 

Philipse iš Stamford, Conn. 
Viešnia žadėjo pasilikti iki' 
dienraščio. Vilnies pikniko, į- 
vyksiančio rugp. 26-tą, Liber
ty Grove, Willow Springs, Ill.

—o—
Kitos Žineles

Pasisamdytu lėktuvu skris
damas John A. Hopkins užka
bino elektros vielą. Pats žu
vo ir sužeidė savo sankeleivį 
Oswald Kudukį.

—o—
Grand džiūrė įkaitino 11 

asmenų palaikyme agentūros 
prostitucijai. Grupė turėjusi 
iki 50 prostitučių išgalintiems 
pasimokėti $20 iki $100 už 
vizitą.

—o—
Civilinių Teisių Kongreso 

Illinois skyrius nusistatė su
kelti $10,000 Laisvės Fondą. 
Tai bus dalimi visašališkojo 
fondo, kuris reikalingas gy
nime civilinių teisių ir tų as
menų, nuo kurių tos teisės 
atimamos.

. —o—
Jau parvežta kūnai dešim

ties jaunų vyrų, užmuštų ka
riniuose veiksmuose Korėjoje. 
Daug parvežamųjų pirmes- 
niuose siuntiniuose yra buvę 
paimti iš Chicagos miesto.

—o—
Klemensas Kairys gavo nuo 

savo brolsūnio laišką iš .Pan
dėlio rajono. Giminaitis džiau
giasi galįs mokslintis (į agro
biologijos inžinierių). Rašo 
apie visos savo didžiosios ša
lies pastangas taikai ir prašo, 
kad dėdė ir visi Amerikoje 
darbuotųsi taikai. ž. I. R.

Grįžo iš atostogų

Dr. V. A. Šimkūs ir Jonas 
Shukėnas, atostogavę apie 
Rhinelander, Wisconsin,’ grį
žo anksčiau, negu tikėjosi. Sa
ko, oras ten nepalankus ge
roms atostogoms.

Grįžę į Chicagą, abu užėjo 
pasimatyti su Juozu Bendo- 
kaičiu. Daktarui rūpėjo suži
noti, kaip vyksta Bendokaičilii 
susveikti po operacijos.

—o— \
Mildred Friberg su vyru ir 

sūneliu her tris savaites išva
žinėjo net 5,000 mylių. Sako, 
buvę garsiame Yellowstone 
Parke; matę iš visų pusių, iręs 
išvažiavę vienu šonu, parva
žiavę kitu.

Dabar Friberg šeima išvyko 
į savo ūkį Michigan valstijoj. 
Ten pabuvę kelias savaites 
apsistos Chicagoje.

Mildred daug metų dirbp 
“Vilnies” raštinėj kaipo 
knygvedė. 

—o—
Petras Mikulėnas su žmona 

praleidę dvi savaites po Sand 
Dunes. Buvo sustoję pas sepuS 
chicagiečius Pakštus.

Gerai pailsėję, abu Mikniū
nai grįžo prie savų pareigų į 
didmiestį. Reporteris.

Mirę lietuviai

Juozapas Ruzgis mirė rugp. 
12 d., palaidotas 16-tą. Kilęs 
iš Kauno apskr. Akėčių vals
čiaus, Lukšių kaimo.

—o-—
Domicėlė Cyeėnas (Sadaus

kaitė) mirė rugp. 12 d., pa
laidota 16-tą. Kilus iš Telšių 
apskr., Ubiškių valse., Patik- 
lėnų km.

—o—
Petras Kampifcas mirė rugp.

13 d., palaidotas 18-tą. Kilęs 
iš Telšių apskr., Rietavo vals
čiaus.

—o—
Stanislovas Petrošius mirė 

rugp. 14 d., palaidotas 18-tą. 
Gimęs Chicagoje.

—o—
Veronika žvirblis (Pociūtė, 

buvusi Chekaitienė) mirė 
rugp. 14 d., palaidota 18-tą. 
Kilusi iš Raseinių apskr., 
Skirsnemunės valse., Venslo- 
viškio km.

—o—
Zenonas Noreika mirė rugp.

14 d., palaidotas 18-tą. Kilęs 
iš Telšių apskr., Tverų valse.

I. V.

lakewood, N. J.
Lenkas dipukas nužudė dvi 
iroteris ir pats save

šioje gražioje vasarvietėje, 
pušynų miške, kur tūkstančiai 
žmonių praleidžia vakacijas, 
rugp. 16 d. įvyko pasibaisėti
na tragedija.

Lenkas dipukas Pavel Jas
rewicz, įsimylėjęs į gražią, 
patraukiančią Mrs. Anna Tul- 
pan, atėjo į jos “bungalow” 
ją aplankyti, ten rado jos mo
tiną Mrs. S. K.aczmasz, jau 
87 metų amžiaus. Motina tuo
jau pradėjo Jasrewiczui iš
mėtinėti, kam jis lenda prie 
jos dukters. Pavel Jasrewicz 
taip įsiuto už tą išmetinėji
mą, kad išsitraukęs revolverį 
nudėjo savo mylėtinę A. Tul- 
pan, jos motiną S. Kączmasz, 
ir sužeidė viešnią iš Passaic, 
N. J., Alexandru Prunkoff. 
O bėgdamas iš “bungalow” 
ją padegė.

Pribuvę .steitavi traperiai 
apsupo pasislėpusį pušyne P- 
Jasrewicz. O tas matydamas, 
kad bus blogai, pats save nu
sišovė. Laisvės Reporteris

Linden, N. J.
Iš Newarko Sietyne Choro 

• Pikniko
Sekmadienį, 19 d. rugpjū

čio, Newarko Sietyno Cho
ras ir vietos LDS 8 kuomi 
buvo surengę linksmą pik
niką, Jis įvyko Lindeno lie
tuvių Laisvės parke.

Apie 3 valandą po vidu
dienio mes pasiekėme par
ką. Nustebom pamatę, kad 
prie parko vartų virš tuzi
nas hitlerinių rekrūtų, su 
įvairiausiomis iškabomis, 
pikietuoja parką. Prie pat 
parko ant šalygatvio stovi 
nemažo ūgio dipukas kuni
gas ir diriguoja tiems fa
šistiniams išperoms.

Žmonės, nė atydos ne
kreipdami į tuos pikietinin- 
kus, renkasi į parką. Vi
duje radome jau apsčiai su
sirinkusių piknikierių ir vi
si su pasibiaurėjimu smer
kė tuos fašistinius glušus. 
Vienas piknikierių sako:

“Laiminga mūsų tėvų ša
lis Lietuva, apsivaliusi nuo 
to fašistinio brudo! Dabar 
tie išgverėliai ryžtasi ir šią 
Šalį apkrėsti fašistinėmis 
utėlėmis.”

Kitas pastebi sekamai: ' 
“Newarko Sietyno' Cho

rą sudaro, didelėje daugu
moje, čia gimęs ir augęs 
jaunimas. Jų tikslas—kul
tūrintis ir lavintis dainos 
bei muzikos. Bet šie-jau
nuoliai yra demokratiški ir 
nepasiduoda kunigo globai, 
tai dėl to bažnyčiose orga
nizuojama žemiausios rū
šies pusgalviai kenkti šių 
jaunuolių kultūriniam dar
bui.”

Po pikietavimo vienas tų 

pikietininku didžiavosi kar
čiame j e, kad už 5 valandų 
pikietavimą gavo apmokėt 
visą dešimtinę. Bet, matyt, 
ir ant dešimtinių nesirado 
ukvatninku, nes viso sūor- c 7

ganizuota vos 18 pikietinin- 
ku. r

Tai šie tamsos apaštalai 
nori valdyti Lietuvą!

Piknikas buvo linksmas ir 
publika skaitlingas. Pava
karėje buvo žavėjanti dai
nų programa, kurią išpildė 
Newarko Sietyno Choras ir 
Brooklyno Aido Choras, va
dovaujant Mildred Stensler.

Nors abu chorai gražiai 
ir melodingai sudainavo, 
bet šiuom sykiu Sietyno 
Choras pasižymėjo su 
skambesniais balsais, negu 
Aidas.

Gražu buvo tėmyti tą 
energingą ir darbščią Sie
tyno Choro vadovę Mildred 
Stensler. Ji ne tik puiki 
choro dirigentė, bet ir ste
bėtinai ' darbšti lietuvaitė. 
Per visą laiką, sušilusi, par
davinėjo bilietukus bei pri
žiūrėjo pikniko eigą. Ir 

r visados linksma bei malo
ni su piknikieriais pasikal
bėjimuose. Garbė Sietyno 
Chorui, turint taip energin
gą ir gabią vadovę.

Piknike susitikome nema
žai brooklyniečių, cliffsi- 
diečių, newarkieciu ir iš 
Elizabetho, Lindeno bei ki
tur. Net iš tolimo Detroito 
dalyvavo veikėja Onutė 
Krakaitienė, jos duktė dai
lės mokytoja Florence ir 
m e n i n i n k a s Mike Tora- 
chuk. Detroitiečiai, jų va
kari jų proga,, svečiavosi pas 
cliffsidiečius Steponavičius.

Tokius parengimus chorų 
ar teatralinių ratelių, prieš 
kuriuos kovoja juodoji gau
ja, privalome remti visomis 
pastangomis. Gėda tiems, 
kurie, vietoje atsilankyt į 
parengimą,. sulepšėję, pra
leidžia laiką “bungaluose” 
ar kitur.

K. Darbininkas

Detroit, Mich.
M
Sergantieji mūsų draugai

C. Belskis turėję dvi sun- 
i kias operacijas. Praėjusią sa
vaitę -dar tebebuvo Ford ligo
nines skyriuje M, numeris 
1113 C.

Venskūnienė susižeidė ran
ką- skalbiamojoje mašinoje. 
Gydosi namie.

A. Kaminską ištiko paraly
žius.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti, o sveikiesiems stiprin
ti juos atlankymu. D-as.

-----o--

Svečiai
Pas M. Zienienę ir Joną Gc- 

gužinską svečiavosi jų sesuo 
Eva Plečkaitienė ir jos sūnus 
Algirdas iš Chicagos. Su jais 
sykių į automobilių miestą 
buvo atvykę ir V. Miliauskas 
su šeima.

A CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
PhiladelpWii, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ąr 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)’Šeštad., Rtigpiūčto-Aug. 25, 1951

Federalis teisėjas TheodorO 
Levin įsakė paliuosuoti darbi
ninkų vadą William Albert
son po $20,000 kaucija. Pro
kuratūra reikalavo $100,000.

N. V.

Šypsenos
“Klausyk, kaimyne, tu 

turi užtamsint langą, kai 
tu bučiuoji savo pačia; aš. 
mačiau praėjusią naktį.”

“Ho, ho, juokas dėl jūs! 
Aš nebuvau namuose praė
jusią naktį.”

Ženočių pora su 12 išra- 
kanduotų kambarių už mui
lo premijų tikietus rodo 
savo frentams su džiaugs
mu, kiek kėdė, stalas, kar- 
petas, ir tt., tikietų kaina
vo.

Ant galo viehas frentas 
klausia: “Tu mums tik ro
dei penkius kambarius iš 
dvylikos, kur dar septyni?”

“O, tie,” traukydama pe
čius, atsakė moteriškė, “tai 
visi muilu prikrauti.”

žmonės, kurie nieko ne- 
diskusūoja šiose dienose, jie 
gyvena tame anyžiuje, nuo 
pirmos dienos gimimo iki 
apie trejų metų.

Keliaujantis žmogus, at
vykęs į miestelį* pabarškino 
duris ir prašo maisto. “Eik 
tolyn greičiau, aš pašauksiu 
savo vyrą,” pareiškė mote- . 
ris. x

“Hm, hm, tavo vyro nė
ra namuose,” sako praeiva.

“O kaip tu tą žinai?” 
klausia moteris.

“Žinoma, vyras, kuris ap
sivedė moterį, tokią, kaip 
jūs, jis namuose tik valgio 
laiku.”’

Burlesque Show: Loši
mai duodami per lošėjus, 
kurie įsivaizdina, kad visa 
publika yra iš Missouri 
Valstijos. »

USA gyvenanti moteris 
savo laiške vyrui, Korėjoj 
esančiam, rašo: “Kai būsi 
paleistas namo> tai prašau, 
nepamiršk* atvešk man 38 
paralelės linijos šmotą dėl 
suveniro.”

Moteris klausia vyrą: 
“Kai įvyksta argumentai 
ballgėmyje, kieno paskuti
nis žodis?”

Vyras: “Umpire’s pa
čios.”

Kuomet auto vairuotojas 
sustoja, žiūri ir klausosi, 
gali būt kas negerai su 
motoru-inžinu.

Pradžioj infliacijos mes 
pasimokinom tiek: laike in
fliacijos pinigai kalba, tik 
ne taip garsiai.

Spartakas
__ XX.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Darbo pakilimas Šiaulių 
, įmonėse
ŠIAULIAI, birž. 16 d. t- 

Miesto įmonėse ir fabrikuose 
plačiai išsivystė socialistinis 
lenktyniavimas už pusmetinės 
programos įvykdymą pirma 
laiko. Pramonės įmonių kolek
tyvai ruošia naujas gamybi
nes dovanas Lietuvos vienuo
liktosioms metinėms.

šiomis dienomis “Elnio” 
odos-avalynės kombinate vi
sų pagrindinių skyrių kolek
tyvai viršija paros grafikus. 
Ypatingai sparčiai dirba ava- 
lynininkai. Stachanovininkai- 
sukirpėjai Jonas Karpinskas, 
Kostas Baranauskas, Jonas 
Lukaševičius ir daugelis kitų 
kasdien įvykdo po 2 ir dau
giau, normų. Jų pavyzdžiu se
ka visi sukirpėjai, padėdami 
darniam paruo.šjajnojo cecho 
darbui. Kompleksinės mecha
nizacijos dėka paruošėjai per 
pamainą sukerpa šimtus porų 
auliukų viršum plano.

Plačiai išsivystė lenktynia
vimas ir kitose Šiaulių įmonė
se. “Rūtos” fabriko darbinih- 
kės jau pagamino viršum už-i 
duoties šimtus centnerių kon-: brinkimas, kuriame visi mies- 

to departmental sunešė savo 
reikalavimus skirti daug dau
giau finansų įvairiems miesto 
darbams.

Department ’of Sanitation 
reikalauja 1952 metams virš 
42 milionų dolerių.

Kalėjimų komisionierius 
Albert Williams nurodo, kad 
šiuo metu miesto kalėjimuo
se yra 5,962 kaliniai. Tai dau
giausia, negu kada nors yra 
buvę. Kalėjimai perpildyti. 
Naujų kalėjimų statymui . jis 
prašo arti 9 milionų dolerių.

Public Markets komisionie
rius Anthony Masciarelli nu
rodo, kad šis d e partmen tas 
reikia praplėsti, naujas 
mark etas paruošti. Jis 
5 milionų dolerių.
Trafiko komisionierius 

Viley nurodo, kad jo depart- 
mentas irgi reikia 
daugiau signalų 
prašo $2,540,000 
signalų suvedimui.

Policijos departmentas taip
gi reikalauja daugiau pinigų. 
Sako, reikia daugiau naujų 
automobilių, motorcyklų, ark
lių ir kitokių policijai reika
lingų dalykų.
Sveikatos ir ligoninių depart

mental taipgi reikalauja dau
giau pinigų. Sveikatos depart
mentas prašo skirti $9,483,- 
338 sveikatos centrų palaiky
mui ir naujų centrų atidary
mui, ypač Bedford-Stuyvesant 

reikia

diterijos dirbinių. Didina vir- 
šumplaninės produkcijos ga
mybą “Stumbro” odos-veltinių 
kombinato, alebastro gamyk
los, duonos kombinato ir kitų 
įmonių kolektyvai. Dauguma 
miesto įmonių gamina pasku
tiniąją 
mėnesio

produkciją birželio 
sąskaiton.

plečiama statyba.'Sparčiai
KALVARIJA, birž. H) d.— 

LKP VI-jo nuvažiavimo vardo 
kolūkis sparčiai vykdo visuo
meninių pastatų statybą. Ka
joko vadovaujama statybinin
kų brigada per trumpą laiką 
pastatė 2 tvartus 130 galvijų, 
2 erdvius sandėlius, kolūkio 
kalvę, automašinai garažą. 
Rajono vykdomojo komiteto 
kolūkių statybos * skyriaus 
darbuotojąi jau paruošė kol
ūkio gyvenvietės plano pro
jektą, kuriuo vadovaudama
si kolūkio statybininkų briga
da dar šiais metais pastatys 
kiaulidę, vištidę ir eilę kitų 
gamybinio sektoriaus pastatų. 
Į kolūkio gyvenvietę bus per
kelta 15 kolūkiečių namų. 
Statybos brigada jau pastatė 
2 namus kolūkio nariams.

Organizuotai vykdo visuo
meninių pastatų statybą ir 
Naujienos apylinkės “Komu
nizmo aušros” kolūkio staty
bos brigada, vadovaujama 
Malžinsko. Brigada jau atre
montavo visą eilę pastatų, 
pastatė kolūkio valdybai būs
tinę. Iki metų pabaigos į gy
venvietę brigada perkels 16 
gyvenamųjų namų. Tikslu pa
spartinti statybos darbus, kol
ūkyje dar šiais metais bus 

. pradėta plytų gamyba.
M. Baltušnikienė 

' —o---
★ Nauja spaustuve įrengta 

Jonavoje, Ji spausdins rajono 
laikraštį “Pergalės vėliava,” 
Jonavos MTS politinio sky
riaus laikraštį “Kolūkinis kai
mas” ir kitus " leidinius.

V, Lukaševičius

NPhYorkii^/a^/zT 7i nlos
Raudonasis Kryžius 
prašo kraujo

Raudonasis Kryžius atsišau
kia į visuomenę, prašydamas 
aukoti kraujo Amerikos su
žeistiems Korėjoje karei
viams. Jis nurodo, kad per
manai kraujo paaukojama, 
tai pasirodo kraujo truku
mas.

Norį paaukoti ■ savo kraujo 
sužeistiesiems kareiviams gali 
kreiptis į Raudonojo Kryžiaus 
skyrius. Galima taipgi patele
fonuoti į Manhattan skyrių 
MUrrky Hill b-lQOO,; Bropkly- 
no skyrių MAin 4į-6Q01. L /

Visi reikalauja vis 
daugiau finansų

City Planning Commission 
' trečiadienį buvo trečiasis su

žuvų . 
prašo

T. T.

padidinti, 
sudėti. Jis 
tik naujų

sekei j oje, kur būtinai 
sveikatos centro.

40Mrs. Fanny Glassman, 
metų amžiaus, gyvenanti 
E. 176 St., Bronxe, krisdama 
nuo viršutinio aukšto užsimu
šė.

(h

Biznieriij piknikas

Kviečiame rengtis j Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities pikniką rugsėjo 2 dieną

Literatūros Draugijos 2-ros 
Apskrities piknikas įvyksta 
sekmadienį, rugsėjo 
(September) 2 d, Lithuanian 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. šokiams 
gros Pavidžio orkestrą. Bus 
prakalbos. Valgyti ir gerti bus 
iki soties. Prasidės pirmą va
landą po pietų ir tęsis iki vė
lumos.

Visi,New Yorko apylinkės 
lietu visti', tūrėtų dalyvauti šia
me pikn'i k fe, nes tai paskutinis 
piknikas šiame sezone. O kita, 
sekančią dieną* bus Labor 
Day, tai bus dvi dienos šven
čių. Todėl-į .pikniką gali at
vykti ir iš toliau, svečiai, nes 
laiko užteks pasilsėti, jeigu 
ir parvyktų vėlokai iš pikniko.

Kadangi mūs apskritis api
ma tokią plačią apylinkę, su 
tiek daug kuopų, tai kiekvie
nas gali tikėtis susitikti mūsų 
piknike pažįstamų ir draugų 
ir iš toliau. Ir tikimės, kad 
kiekviena mūs apskrities kuo
pa stengsis turėti gerą repre
zentaciją savo narių mūs pik-

nike, kuris sykiu ir kiekvie
nos mūs kuopos piknikas.

Brooklyniečiams ir visiems 
newyorkieciams lengviausia 
atvykti į pikniką Pennsylvani- 
jos geležinkeliu nuo Pennsyl- 
vanijos stoties, 8th Avė. • ir 
33rd St., N. Y. Yra labai pa
rankūs trys traukiniai į pik
niką : —1: 10; 3 :25; 4 :50. Sto
tyje reikia žiūrėti traukinių 
prie pat 8th Avė., ant trękių 
1, 2, 3, 4; traukihių, einančių 
į New Brunswick, kurie eina 
arba stoja ir Lindene, ir ima 
mažiau, negu pusę valandos iš 
New Yorko į Lindeną. Linde
ne pikniko vieta tik pepkios 
minutės nuo stoties:

Iš El izabeth o 
na busas 44, ir 
ant Woods 
apie tris blokus
Avė., kur bus Mitchell 
pikniko vieta čia pat. 
galima gauti iš visos 
New Jersey apylinkės į Lin
deną.

Lauksime visų!
ALDLD 2 -ros

Apskrities Komitetas

į Lindeną ei- 
reikia išlipti 

paeiti 
Simson 
Avė. ir 

Bu sus 
artimos

Ave., 
iki

Policistų unija gavo čarterį; komisionierius 
grasina suspenduoti ir bausti unijistus

Pereitą trečiadienį CIO 
Transportacijos. Darbininkų 
Unijos prezidentas Michael 
Quill išdavė ' čarterį naujam 
policistų lokalui, kuris tuo lai
ku laikė savo susirinkimą.

Quill sako, kad apie 10 
tūkstančių New Yorko policis- 
Įų susirašė į jo uniją. Nusi
tarta pravesti ■ vajų, kad juo 
daugiausia policistų surašyti į 
uniją. ‘ ■ * '

Policijos komisionierius Mo
naghan yra priešingas tiems 
policistams, kurie organizuo
jasi į uniją. Jis sako, policis
tai neturį rašytis unijon; sako, 
panaudosiąs disciplinarius bū
dus prieš tuos, kurie jo nepa
klausys, kurie į M. Quill uni
ją įsirašys. ' • •

Bet policistai nurodo, jog 
jie neorganizuoti negali iško
voti tinkamesnių darbo sąlygų 
ir didesnių algų. Dabar, kai 
jie pradėjo organizuotis į 
uniją tuoj buvo pažadėta, 
gerinti darbo sąlygos ir 
alga pakelti. Reiškia, 
vienybė, ten galybė.

Stodami unijon policistai 
prisiekia, jog jie bus neutra
lūs, kitų darbininkų streikuo-, 
se.

Praeityje, daugelyje atsitiki
mų policistai prisidėdavo prie 
streikų laužymo, pikietininkų 
mušimo. Dabar pažiūrėsimo, 
kaip unijistai policistai elgsis 
su unijistais darbininkais, ko
vojančiais už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas.

Nubaustas už šaukimą
■ t .

ugniagesiu apgaulingai
. Bronxe gyvenąs 23 metų 

jaunuolis Thomas Scales buvo 
areštuotas ir teisėjo nubaus
tas atsėdėti 5 dienas kalėjime 
ir pasimokėti $50 pabaudos 
už tai, kad jis apgaulingaf 
pašaukė ugniagesius, kuomet 
gaisro tuo metu toje apylin-j 
kėje nebuvo.

Areštuotas kartu ir jo drau- 
gutis M. Lahey, bet jis išsiaiš
kino, kad jis nieko bendro su;
falšyvu ugniagesių iššaukimu /klausomos Engineering 
neturi, tai be bausmės paleis- ciation, kurios viršininkai pa
tas. J sirašė su kompanija sutartį.

pa- 
net 
kur

DIDYSIS METINIS

Lietuvių 
rengiamas 
kviečiama

Paralyžiaus kovotoja 
lankosi mūsų mieste

Sesuo Elizabeth Kenny lan
kėsi trumpam laikui New 
Yorke. Ji turėjo ketvirtadienį 
susirinkimą, kuriame ji- aiški
no, kaip ji kovoja vaikų para
lyžių. Ji pašvenčia visas savo 
jėgas kovai su vaikų paraly
žiumi.

Šio mėnesio pabaigoje ji iš
vyks į Danijos sostinę Kopen
hagą, kur bus laikoma tarp
tautinė polio konferencija.

Kenny serga Parkinsono li
ga, kuri yra suparalyžiavusi 
jos dešinę ranką ir koją.

Reikalauja panaikinti 
Oaklando ežerėli

Baysidės gyventojai reika
lauja miesto viršininkų panai
kinti Oaklando ežerėlį, kuris 
šiuo metu jokios naudos ne
duodąs, tet tik nesmagumo 
ir nuostolių padarąs.

Tasai ežerėlis randasi ties 
Cross Island Parkway ir Oak
land Golf Club teritorija. 
Ežerėlis yra siauras ir apie 
ketvirtadalį mylios ilgio. Ka
dangi jis policijos nesaugo
mas, tai vaikai jame maudosi 
net nakties 
daug lermo 
jams. Taipgi 
prigėrė.

1947 metais tą ežerėlį sau
godavo policija 24 valandas 
į parą. Tada buvo pakenčia
ma. Bet dabar, kuomet polici
ja nesaugo, tai gyventojai 
nebegali pakęsti ir reikalau
ja', kad jis butų užverstas, 
kaip kad ne vienas toks 
rėtis buvo užverstas ir 
vietoje gyvenimui namai 
statyti.

laiku ir sudaro 
vietos gyvento- 
keli vaikai jame

eze- 
toje 
pa-

Laimėjo 20 procentą 
algų pakėlimą

Arm a Corp., 254—36 St., 
Brooklyne, sutiko pakelti sa
vo darbininkams 20 procentų 
algos. Tuomet vienos savaitės 
streikas buvo atšauktas ir 
darbininkai grįžo darban.

■■650 Arma kompanijos dar
bininkų priguli prie nepri-

Asso-

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

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

Jie mano padaryti tūkstan
tį mylių kelionės ir už dviejų 
savaičių grįžti Brooklynan su 
kanadiškomis dovanomis.

GARSINKITĖS LAlSy^Jt
biznierių grupės 
piknikas, į kurį 

ir, ne biznieriškoji 
įvyks rugp. 26-tą,

Clinton Parke, Maspethe. 
Pradžia 1 vai. šokiams gros 
J. Thomas orkestras. Jvairūs 
kontestai, žaismės.

Piknikan įžanga dykai vi
siems, kurie bus gavę tikietus 
iš anksto pas rengimo daly
vius biznierius. Vienu tų yra 
daugeliui žinomasis anglies 
pardavėjas Peter Lisauskas, 
kurio įstaiga randasi 4 96 
Grand St., arti Union Avė. R.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų vaikučio ir lengvam namų 
prižiūrėjimui dirbančiai motinai. 
Darbas nuo 7:45 iki 4:30, reikalin
gas paliudijimas, turi kalbėti ang
liškai. Šaukite: Axtel 7-0361.

(166-167)

Dviračiais važiuoja iš 
Brooklyno Į Montreal^

Du brooklyniečiai jaunuoliai, 
rtenc Katz ir George Favez iš
vyko iš Brooklyno į Montre
al ą savo kojomis minamais 
dviračiais.

Reikalinga virėja, namų darbinin
kė su paliudijimu, guolis kitur, biz
nierių porai, berniukai 4 ir 14 mo
tų, 5 dienos, nuo 8 a.m. iki 8 p.m., 
$150.00. Šaukite: UI. 9-9104.

(166-167)
HELP WANTED—MALE
Reikalingas patyręs superinten- 

tendentas aptarnavimui 36 šeimų 
namo. Alga $100 j mėnesį ir 4 kam
barių apartmentas ant pirmų lu
bų. Šaukite: SL. 6-0292.

(167-178)

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
įvyks sekmadienį, rugp. (Aug.) 26 
d., pradžia 1-mą vai. po pietų, ren
gia LLD, darbininkiška organizaci
ja, bus gera muzika, valgiai ir geri- 

| mai. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes linksmai praleisite laiką. — 
įžangos nėra. — Rengimo Komisija.

. (165-167)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba- 

barys pavieniui vyrui, norėdamas 
gali pasigaminti ir valgį. Kreipkitės 
bile laiku: Petras Kisielius, 
566 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(165-68)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

«

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

>

•>
(j)

o

o

TONY’S
Ųp-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barber^

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
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. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

<!>

<♦>

<♦>

Kultūringai praleis 
vasaros atostogas

JONAVA, birž. 5 d. —Vi
durinės mokyklos jaunimo or
ganizacijos susirinkime buvo 
apsvarstytas vasaros atostogų 
klausimas. Susirinkime aptar
tos priemonės kultūringai 
praleisti vasaros atostogas.

Vasaros atostogų metu 
moksleiviai išvyks į “Virba
lų” ir “Komunarų” kolūkius, 
kur talkininkaus derliaus nu
ėmimo darbuose. Kolūkiuose, 
kuriuose nėra sporto kolekty
vų, moksleiviai padės juos su
kurti, tuo prisidėdami prie 
Laisvanoriškos sporto draugi

jos “Kolūkietis” organizavi
mo. Mokyklos dramos ratelio 
nariai rengia išvyką į Kauną, 
kur aplankys muzikinį dra
mos teatrą.
lio nariai organizuoja išvyką 
į Trakus. Mičiurininkai atliks 
bandomuosius darbus mokyk
los darže. V. Lukaševįčius

afijos rate-

PIKNIKAS
I ■ i 1 • • '>

Rengia Literatūros Draugijos 2-roji Apskritis

Sekmadienį, Rugs.-Sept. 2-rą
Lithuanian Lberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Prasidės 1-mą vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos. 
ŠOKIAMS GROS PAVIDŽIO ORKESTRĄ.

Valgių ir gėrimų bus visiems iki soties.
♦ Įžanga 50 Asmeniui (taksai įskaityti).

KELRODIS: Jš Brooklyno—traukiniais nuo 33rd St. ir 8th 
Ave., New Yorke, 1:10; 3:25, 4:50 P. Mo Pennsylvania Station. 
Busais iš Elizabeth ir Newark: Bus 44 iki Woods Ave.., Lindene.

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

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

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

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

SUFFOLK COUNTY FARMERS
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietusiai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vietą — Middle 
Island, L. L,

Tel.
arti 25 kelio.
Yaphank 3218 ar 3202.

< >

>

MARKET

BROOKlYH. NY

savo skyrių 
antradieniais 

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

Varpo 
Hicksville,

kepykla dabar atidarė 
L. I. penktadieniais ir

<
< >
< >

< >

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

REPUBLIC BAR & URBI.
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

, Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas T
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisvė (Liberty)* Šečtad., Rugpiūčio-Aug. 25, 1951




