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P^skLtinis šiemet piknikas.
Newark© parapijietes. 
Žodis kunigui Kelmeliui. 
Žodį palydi auka. 
Apie jų “partizanus.” 
Kam “kolchozas”, o kam 

kolūkis.
Rašo R. MIZARA

Benė paskutinis šį sezoną 
piknikas, ruošiamas Laisvės 
naudai,* įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 16 d., Montello, Mass.

Be abejojimo, jame daly
vaus visa Bostono ir apylin
kės lietuvių pažangioji visuo
menė.

Jei tik oras bus gražus, tai 
piknikas, be ’ abejojimo, bus 
šaunus.

Oras Naujoje Anglijoje ru
denį paprastai visuomet esti 
geras.

Rengėjai parūpino ir gerą 
koncertinę programą.

Mūsų visuomenė Naujojoje 
Anglijoje meną visuomet sta
to aukštai ir juo sielojasi.

i T^tv irta dieni o Laisvėje til

pusi iš Newark, N. J., kores
pondencija verta rimto dėme
sio. Ą »

Tai balsas kun. Kelmelio 
parapijietės, tai padoraus 
žmogaus balsas prieš chuliga
nizmą.

Kunigas Kelmelis, kaip ži
nia, organizuoja prieš Siety
no Choro pramogas 
ninkus, mokančius 
alkanus vilkus. Del 
jonka sako:

“Bet aš manau, 
mūsų dvasiški
klystate taip darydami, 

~ ve: Organizuodami tuos 
ganiškus dipukus, pjudydami 
jais jums nepatinkamus žmo
nes, o jūs nežinote ar nesu
prantate, kad mes, parapijo
nai, ^pradedame labai piktin- 

/ tis ju$v> tokiais nedorais dar
bais, kurie labai žemina mū
sų, lietuvių, vardą...”

pikieti- 
mėgdžioti 
to parapi-

jūs, 
labai 
kaip 
chuli-

kad 
tėveliai,

I’arapijonka teisybę sako: 
kitose tautinėse grupėse nė
ra tokių chuliganiškų “žy- 
gių’Y atkreiptų prieš kultūri- 
pes pramogas.

“Taigi pareiškiu, kad nuo 
dabar, kaip Dievą garbinau, 
taip ir garbinsiu, bet su chuli
ganų organizatoriais ir vado
vais nieko daugiau neturė
siu...” pareiškia parapijonka.

Padori moteriškė, pasipikti
nusi chuliganų darbais, pado
vanojo Sietyno Chorui $50.

• Jos balsas, jos žestas turė
tų būti įspėjimu ne tik Kel
meliui, o ir monsinjorui Bal
konui.

Marijonų Draugas rašo 
apie “partizanus” Lietuvoje. 
Girdi: “Sukolektyvinus že
mės ūkį, partizana,ms sunku 
apsirūpinti maistu...”

Pavienius, paskyrus vals- 
tįj^cįus jie, “partizanai”, ga- 

užpuldinėti ir terorizuoti,Bj
bet negali jie to daryti orga
nizuotiems valstiečiams.

Beje: ligi šiol klerikalų ir 
menševikų spauda skelbė, 
bOk, girdi, Lietuvoje “vykdo
mas genocidas”. Lietuviai nai
kinami, o į jų vietas atgabe
nami rusai (seniau skelbda
vo: “mongolai”).
Pasiremdamas švedų laikraš

čiu “Svenska Dagbladet”, ma
rijonų laikraštis dabar tai 
užginčina: “į kolchozus Lie
tuvoje vargiai ar yra 
nors rusas ūkininkas 
tas.”

Štai, jei norite’...

i

koks 
atsiųs-

spau-Lietuviškų kryžiokų 
da dar ir šiuo, metu teberašo 
“kolchozas”, o ne lietuviškai 
kolūkis arba kolektyvinis ū- 
kis.

xjtjqano, jog šitaip daryda- 
atlieka labai kultūringą, 

lįtiJviKką darbą.
lĮįl to, žinoma, Lietuvos 

žmonėms nei šilta nei šalta, 
o tie, kurie šitaip rašo, tik sa
ve pajuokai pasistato.
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Dienraštis 
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NAUJIEJI AMERIKOS 
BOMBONEŠIAI VEIKS 
BE LAKŪNŲ JUOSE
Jie galėsią nešti atom-bombas 
ir smogti priešo kariuomenę

Washington. — Jungtinės 
Valstijos jau turi būrį to
kių naujų rakietinių bombo
nešių, -kurie galės patys, be 
lakūnų, skristi ir smogti 
priešą už šimtų bei tūks
tančių mylių, sako oro jė
gų pranešimas.

Tų lėktuvų, vadinamų 
Matadorų, mašinerija ir 
elektroniški prietaisai bus 
iš anksto nustatyti taip, 
kad pataikytų į priešo mies
tus ar kitus pastatus.'

Jie taip pat galėsią neš
ti atomines bombas į prie
šo žemę ir atakuoti jo ka
riuomenę.

Pirmoji tų “savaime vei
kiančių” bombonešiui stovy
kla yra įsteigta Cocoa apy
linkėje, Floridoje.

“Vakarai” gailisi 
netekę Marshalio

val-

šalių 
liūdi, 
jiems

London. — Anglijos 
džia apgailestauja, kad ge
nerolas Geo. Marshall ap
leido vietą kaip Jungtinių 
Valstijų apsigynimo sekre
torius.

Francijos, Italijos ir kitų 
vakarinių Europos 
valdininkai taip pat 
netekę to didžiausio 
“geradario.”

Vakaru Euronos 
kieriai bijo, kad naujasis 
Amerikos apsigynimo se
kretorius Lovett gal dau
giau stiprins Japoniją ir 
kitus rytinius talkininkus 
prieš Sovietus ir Kinijos 
komunistus. Tokiame atsi
tikime sumažėtų piniginė ir 
ginklinė Amerikos paspir
tis vakarinei Europai, kaip 
nužiūri tie politikieriai.

Plinta maliarija tarp 
Korėjos veteraną

Washington. — Per pas
kutinę savaitę 285 ameri
kiečiai susirgo maliarijos 
drugiu, o savaite pirmiau— 
186. Daugiausiai šia liga 
serga sugrįžę iš Korėjos 
kareiviai.

Winston-Salem. N. C. — 
Mirė Wm. N. Reynolds, ta
bokinis kapitalistas, 88 me
tų amžiaus.

Apie Lietuvos menininkų 
veiklą, be kitko skaitome Tė
vynės Balse:

“Stalininės premijos laure
atas Balys Dvarionas, kaip ir 
praėjusiais metais, gavo pa
kvietimą aplankyti Krymo ir 
Kaukazo kurortus ir čia diri
guoti TSRS valstybiniam sim
foniniam orkestrui. Į pietus 
išvyksta taip pat Vilniaus fil
harmonijos choras,' diriguoja
mas Konrado Kavecko, dai
nininkė Stalininės premijos 
laureatas J. Petraškevičiūtė ir 
kiti?’

Tie bombonešiai iš tikrų
jų yra robot-bombos. To
kie bombonešiai patys su
sprogs, baigdami savo žygį. 
Jie galėsią lėkti iki 1,000 
mylių per valandą.

Šiem karo įrankiam sta
tyti jau naudojama 130 mi
lijonų dolerių ir bus paskir
ta dar tūkstantis milijonų 
dolerių, kaip teigia demo
kratas kongresmanas G. H. 
Mahon, pirmininkas kon
gresinės lėšų komisijos.

n « v- .jv* •” Dewey nuoširdžiai 
tarėsi su Trumanu

Washington. — Republi- 
konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Tomas Dew
ey kalbėjosi su prez. Tru
manu per 40 minučių. Jis 
buvo paties Truman o pa
kviestas, kad papasakotų, 

keliaudamaską patyręs,
Japonijoj, Korėjoj ir pieti
niai - rytinės Azijos kraš
tuose.

Pokalbis buvo “nuošir
dus,” sakė Dewey kores
pondentams.

Dewey ragino smarkiau 
tuos kraštus ginkluoti karui 
prieš komunizmą.

Arabai nesikalba 
su izraeliečiais

Tau-Paryžius.-Jungtinių 
tų komisija čia mėgina su
vesti Izraelį ir-arabų kraš
tus į santaiką.

Arabų atstovai atsisako 
dalyvauti pokalbiuose su 
izraeliečiais. Komisija to
dėl atskirai tariasi iš pra
džios su vienais, paskui su 
kitais.

Nuodingi rūkai apgulė 
ir Elizabethą, N. J.

Elizabeth, N. J. — Ket
virtadienį užplūdo Eliza
beth ą mišinys tirštų ūka
nos, dūmų ir sieros dujų. 
Apsirgdino daugelį eliza- 
bethiečių.

Diena pirmiau tokie rū
kai troškino Didžiojo New 
Yorko gyventojus, ypač 
grauždami akis.

Užginta anglą laivam 
gabent daiktus Iranan

London. — Anglijos val
džia uždraudė savo laivams 
gabenti Tranui cukrų, gele
žinkelių bėgius bei kitus 
produktus. Keršija už tai, 
kad Iranas atmetė anglų 
reikalavimą leisti jiem pel
nytis iš Irano aliejaus vers
mių.

Amerika ir Anglija susitarė 
atkurt vokiečių armiją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos užsie
niniai ministrai susitarė, 
kaip turi būti atkurta vo
kiečių armija vakarinėje 
Vokietijoje, įtraukiant ją 
talkon prieš - Sovietų Są
jungą.

Pagaliaus, ir Francijos

ANGLIJA PERKA MILIJONU 
TOM. GRŪDŲ Iš SOVIETŲ

London. — Anglija pada
rė sutartį pirkimui milijo
no tonų grūdų iš Sovietų 
Sąjungos per metus—kvie
čiu, miežiu, kukuruzu ir k Z . c z v
avižų. Anglija už tai siųs 
mainais Sovietams fabriki
nius savo dirbinius, gumą

Rugpjūtyje šiemet Angli
ja pirko už $20,000,000 me
džių iš Sovietu.

Atlanto konferencija spręs, ar 
priimt Franko, Turkiją, Graikiją

Ottawa, Kanada.—Penk-j 
tadienį čia atsidarė Atlan
to kraštu kon f e i\e n c i i a. 
Tarp kitko, svarstys siūly
mus priimti Turkija, Grai
kiją ir Franko fašistu Is
paniją i karinį Atlanto

Sovietu Sąjungą.
Ypač Jungtinės Valstijos 

norėtų įtraukti Franko Is
paniją i Atlanto sąryšį.

Anglijos valdžia neseniai 
kalbėjo prieš Franko priė
mimą, nes milijonai anglų 
darbininkų tam priešinasi.

Dauguma Francijos dar
bininkų smerkė bičiulystę 
su Franku. Todėl ir Fran
cijos valdžia dar drovėjosi

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington.— Amerikos, 

Anglijos ir Francijos už
sienio reikalų ministrai ke
liaus į vakarų Vokietiją ir 
už kelių dienų pradės dery
bas su to krašto valdžia dėl 
vokiečių armijos rekrutavi- 
mo. .

Washihgton. — Jungtinės 
Valstijos skolina Belgijai 
70 milijonų dolerių, sako, 
Kongo reikalams. Ameri
ka gauna iš Kongo daugiau
sia uraniumo, sprogstamo
sios atom-bombų medžiagos.

Washington. — Valdinė 
algų komisija patarė 8 cen
tais pakelti valandinį už
darbį vario darbininkams 
Garfield, Utah valstijoje. 

Korėja/ — Viduriniame 
fronte amerikonai užėmė 
kelias kalnų briaunas į pie
tus nuo Pyonggango.-

Rytiniame fronte šiauri
niai korėjiečiaį ir kinai pri
vertė amerikonus pasi
traukti iš dviejų pozicijų
Indžės srityje. Kitur bu-sonas, 100 metų amžiaus.

užsienio reikalų ministras 
sutiko, kad būtų atgaivinta 
vokiečių armija ir kad ame
rikonai jau dabar pradėtų 
kariniai muštruot vokiečius. 
Už tai Franci j a prašė iš A- 
merikos daugiau paramos 
karui prieš Vietnamo liau
dininkus Indo-Kinoje.

KODĖL ANGLIJAI REI
KIA PREKYBOS
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Washington. -— .Anglijos 
užsienio reikalu ministras 
Herbertas Morrisonas sakė 
Amerikos valstybės sekre
toriui Achesonui: Anglija 
būtinai turi pirkti grūdų ir 
medžiagų iš Sovietų Sąjun
gos ir jos kaimynų ir par
davinėti jiems tūlus dirbi
nius. Ta prekyba reikalin
ga “pačiam Anglijos apsi
ginklavimui.” 

viėšai pasisakyti už Franko.

Norvegija ir- Danija 
prieš Franko, Turkijos 
ię Graikijos priėmimą

Now York. — Staptelėjo 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministras Lange, keliauda
mas Kanadon į Atlanto 
kraštų konferenciją.

Atsakinėdamas į kores
pondentu klausimus, Langė 
pareiškė, jog priešinsis Is
panijos fašistų įtraukimui į 
Atlanto sąryši.

Norvegija, Daniją ir tūli 
kiti kraštai taip pat stos 
prieš Graikijos ir Turkijos 
įjungimą į tą 'sąryšį, sakė 
Lange.

vo apsupę du būrius ame
rikonų, bet apsuptieji pra
kirto sau spragą ir ištrūko.

Buvę japonų oficieriai 
vėl grąžinami tarnybon

Tokio. — 800 buvusiųjų 
Japonijos oficierių vėl tapo 
pašaukti tarnybon kaip la- 
vintojai vadinamos tautinės 
policijos, ši policija iš ti
krųjų yra kariuomenė.

Tiems oficieriams iki šiol 
buvo uždrausta užimti bet 
kokią valdinę vietą kaip ka
riniams kriminalistams.

ITALIJA UŽDARO 
KONSULATĄ ČECHIJOJ

Roma. — Italijos valdžia 
uždaro savo konsulatą Bra
tislavoj, Čechoslovakijoj, o 
kartu ir Čechoslovakijos 
konsulatą Milane, Italijos 
didmiestyje.

Hillside, N. J. — Mirė 
Wm. A. Uill, seniausias ma-

KINIJA SAKO, BŪTU PANAUJINTOS 
DERYBOS SU AMERIKONAIS. JEIGU
JIE PRISIIMTU APKALTINIMUS
Amerikonai sako, tik sykį jų 
lėktuvas apšaudė derybų vietą

Pek i n g.—K i n i j o s valdžios 
radijas sakė: Derybos su 
amerikonais Kaesonge dėl 
pertaikos korėjiniame kare 
galėtų būti panaujintos, jei
gu amerikonai pripažintų, 
kad jie ir jų talkininkai ke
liolika sykių užpuolė nu
ginkluotą Kaesongo sritį.

Amerikonų komanda pri
pažino tiktai vieną jankių 
įsiveržimą į Kaesongą, — 
k a d pereito pirmadienio 
naktį amerikinis lėktuvas

np a • 11 romanas visada
laikys Achesoną

pa-Washington. — Buvo 
sklidę gandai, kad preziden
tas Trumanas ruošiasi pa
keisti valstybės sekretorių 
Deana Achesoną. •

Prezidentas užginčijo tuos 
paskalus ir pareiškė repor
teriams: “Achesonas bus 
valstybės sekretorius, kol 
tik aš būsiu prezidentas.”

Pavaryt Achesoną karto
tinai reikalavo republikonai 
senatoriai ir kongresmanai; 
to reikalavo ir Užsieninių 
Karu Veteranu suvažiavi- G-

mas’. ■

J. Valstijos sulaiko 
australą mokslininką

Washington. — Jungtinės 
Valstijos vis dar neduoda 
leidimo atvykti iš Australi
jos įžymiajam fizinių moks
lų profesoriui Markui Oli- 
phantui todėl, kad jis prie
šinasi atom-bombų naudoji
mui.

Jis nori dalyvauti busimo
joj atominių mokslininkų 
sueigoj Ghicagoj. i

Senatas užgyrė milži
nišką karinį kilių

Washington.. — Šęnatas 
vienbalsiai užgyrė■. $59,508,- 
009,630 karinių išlaidų per 
metus.

Be to, dar neišspręsti su
manymai, kurie reikalauja 
pridėti 5 iki 15 bilijonų do
lerių naujiems “baisiau
siems ginklams.”

12,255,277 italai 
pasirašė už taiką

Roma. — Viso jau 12,- 
255.277 italai pasirašė atsi
šaukimą, reikalaujantį su- 
ruošt Amerikos, Sovietų Są
jungos, Anglijos, Francijos 
ir Kinijos konferenciją dėl 
santaikos. •,

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vešiau.

“per klaidą” apšaudė Kae- 
songą.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai savanoriai yra per
traukę derybas dėl paliau
bų, pro testuodami, kad ame
rikonai bei jų talkininkai 
kartotinai daužę derybinės 
Kaesongo apylinkės neutra
lumą.

Tokio. — Pranešama, kad 
amerikonai atsisakys pri
pažinti teisingais visus šiau
rinių korėjiečių ir kinų kal
tinimus už amerikinių lėk
tuvų bei pėstininkų įsiver
žimus į nuginkluotą Kae
songo ruožtą.

Izraelio darbiečiai 
nedalyvaus valdžioj

Tel Aviv, Izraelis.— Kai
resniųjų darbiečių partija- 
Mapam atsisakė dalyvauti 
sudėtinėje valdžioje, kurią 
Izraelio premjeras David 
Ben - Gurion stengiasi su
daryti. Tai todėl, kad Ben- 
Gurion atmetė sekančius 
Mapamo reikalavimus:

Laikytis nuošaliai nuo 
ginčų tarp anglų - ameriko
nų ir Sovietų Sąjungos;

Labiau aptaksuoti turtin
guosius;
laikyti savo mokyklas val
dinėmis lėšomis; .

Sumažinti rabinų įtaką 
valdžioje.

Ben-Gurion dabar bando 
suorganizuoti ministrų ka-,. 
binetą, iš dešiniųjų Mapai 
socialistų ir tautininkų-sio- 
nistu. v

Kodėl žūva taip daug 
lakūną Alaskoje?

Washington. — Nuo lie
pos mėnesio iki šiol Alas
koje žuvo 13 Amerikos lėk
tuvų su beveik šimtu lakū
nų. Lėktuvai sudužo, ap- 
žvalginėdami Alaska, arti
mus Sibirui vandenis ir tė- 
mydami ginkluotas Sovietų 
jėgas toje srityje. , .

Karinė valdyba dabar su
stabdė tokių lėktuvų žval
gybą. Tyrinės, kas kaltas 
dėl minimų nelaimių — ar 
lakūnai ar netikę lėktuvai.

Tuo tarpu kitas lėktuvų 
būrys apžvalginės Alaska ir 
apylinkę.

Sovietai darą manevrus 
rytinėje Vokietijoje

Berlin. — Anglai - ameri
konai skelbia, kad Sovietų 
kariuomenė rytinėje Vokie
tijoje pradėjo rudeninius 
pratimus - manevrus. Sako, 
manevruoja 250,000 rusų; 
ypač lavinasi greitai persi
kelti per upes.

i
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PROGRESAS LINKUI PRAŽŪTIES
NAIKINAMOJI spėka atominių ginklų, kuriuos Amer 

rika turi pasigaminus, yra tikrai fantastiška.; ,.
Taip pareiškė Kongreso Atominės Energijos Komisi- 

. jos pirmininkas senatorius Brien McMahon, j i
Dabar tiktai, žinoma,., reikia laukti ‘progos, jUad^ ir 

• kur tuos atominius ginklus buš galima pavartoti, - O ;kad 
tokių progų gali pasitaikyti, tai netenka abejoti. . •

Atominių ginklų karas būtų visuotino sunaikinimo ka- 
' ras. Tai-jau seniai visiems žinoma. Tas amerikietis, ku
ris šiandien įsivaizduoja, kad atominis karas • su savo 
naikinimu taip jau nepasiektų Amerikos, kaip nepasiekė 
1914-18 m. ii1 1940-45 metų karai, sapnuoja nemiego
damas. . • ■ a

Todėl šis fantastiškas atominis progresas, kuriuo 
taip didžiuojasi senatorius Brien McMahon, yra progre
sas linkui savęs sunaikinimo.

Tiesa, galima tuomi didžiuotis, bet niekam negalima 
būti rainiu ir pasitenkinusiu. Negalima būti pasitenki
nusiu, kol šita atominė energija nebus išimta iš naiki
nimo ginklų ir įkinkyta į mašinos ratą, į atlikimą tokių 
darbų, kurie mūsų gyvenimą palengvins ir praturtins.

O tie žmonės, kurie šiandien didžiuojasi pabūklu, ku
riuo vienu į kelias sekundas galima nušluoti pusės mili
jono gyventojų miestą nuo žemės paviršiaus, ateityje ne
bus skaitomi didvyriais. 1 ” 1' ’' h

PALANGA—SAVYSTO
VUS MIESTAS

Vilniškiame Tėvynės Bal
se skaitome:

Aukščiausiosios Ta ry b o s 
Prezidiumo Įsaku Palangos 
kurortui suteiktos srities pri
klausomybės miesto teisės. To
kias teises turi taip pat Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos ir Pa
nevėžio miestai.

Naujuoju įsaku Palangai 
atsiveria dar platesnės augi
mo perspektyvos'. Jos rekons
trukcijai, puošimui, gatvių 
tiesimui, športo* aikščių, sodų, 
pavkė, ■ jpąplūd.ymio. tvarky
mui; vilų nr kultūrinių židinių 
statybai,' kultūros reikalams, 
susisiekimui bus asignuoja- 
ųios| stambios lėšos. Iš pagrin
dų numatyta pertvąrkyti pre- 
kybųs tinklą, įrengiant puoš
nius universalinius magazinus.

Šiuo metu Respublikiniame 
projektavimo institute baigia
mas rųoš'ti generalinis Palan
gos kurorto i’ękbiistrū locijos 
projektas. ■’

’ Vadinasi, Palanga bus 
savystovus mięstas, o ne 
miestelis, globoja m a s iš 
Klaipėdos, Palangai lemta 
klestėti, plėstis ir būti pa
čiu gražiausiu miestu visoj 
Lietuvoj.

KITI ŽMONES,
BET TA PATI POLITIKA

PASITRAUKĖ Jungtinių Valstybių apsigynimo se
kretorius gen. George Marshall. Tik vienerius nietus jis 
toje atsakingoje vietoje ištarnavo. Jo vieton prezidem 
tas Trumanas paskyrė jo pavaduotoją Robert- A. Loįvett.: 
Bet dėlei to niekas nelaukia ir nesitiki pasikeitimo pre
zidento Trumano politikoje. Ginklavimasis Amerikos ir 
ginklavimas viso kapitalistinio pasaulio eisiąs taisvpa-^ 
čiais aukštais tempais.

Dabar eina įvairios spekuliacijos 
veiklą ateityje.
1952 metų prezidentinių rinkimų kampanijai. Tiesa, jis 

, pats tos aukštos vietos nė nesapnuoja siekti, bet jis la
bai norįs Amerikos prezidentu matyti savo “augintinį”, 
ir “mokinį” generolą Eisenhowerj. Pastarasis tikrai tu
rįs ambicijų būti prezidentu. Ir jeigu kas jį galėtų Ame
rikos žmonėms įpiršti, tai įtakingasis George Marshall.

Dar randasi ir kita nuomonė apie Marshall rezignaci
ją. Jis, mat; buvęs vienintelis žymus žmogus Trumano 
“Fair Deal” šeimoje, kuris atėjo iš Roosevelto “New 
Deal” šeimos. Visi kiti “niūdyliečiai” jau seniai esą pra
šalinti arba išmesti iš “fairdyliečių.” Prezidentas Tru
manas apsisprendęs apsieiti ir be Marshallo.

KAME ČIA BLOGUMAS?
1 ’ kadaise Lietuvos^ rašyto
jas ir kritikas Jonas.. Šim
kus -parašė knygą, pavadin
tą “Tarybine lietuvių litera
tūra.”^ Joje rašytojas ap
žvelgia, kas ligi šiol buvo li
teratūros srity j pasiekia po 

-to, kaii Lietuva;; pasiskelbė 
i tarybine respublika. 1

Knyga susilaukė kritikos 
•Vilnius Tiesoje., šio dięn-.j 
raščio bendradarbiu J". Ep- 
da šti raūda, . jogV$i mkau s 
knygoje stokuoją prinęipiš- 

lo, au-apie gen. Marshall j kūmoį štokuoją. gįlęsnįc_ 
Viena versija yra, kad jis irgi ruošiąąi dairesnio sukultos literatu-

“SUŠILĘ DARBUOJASI’’
ŠIUOS j ŽODŽIUS RAŠANT, iš Washingtono

Press žinių agentūra praneša:
“Trijų didžiųjų užsienio reikalų ministrai šią naktį 

atlaikė specialę sesiją, kad paskubinus ‘taikos sutartį’ 
su Vakarine Vokietija, kad praskynus kelią linkui- Vo
kietijos bent jau dalino apginklavimo iš naujo.”

Šis pranešimas nieko nenustebins. Visiems jau seniai 
žinomas šio nepaprasto tų trijų ministrų susirinkimo 
tikslas. Juk susirinkimas buvo sušauktas tuojau po “tai
kos sutarties” su Japonija pasirašymo. Japonijos nau
jam apginklavimui kelias jau praskintas. Tolimieji Ry
tai jau “saugūs” — militarizmui. Buvę mūsų priešai' pa
versti mūsų geriausiais “draugais.” ' ' ['; '•

Dabar tik lieka “apsidirbti” su kapitalistinė' Vokie
tija. Ten irgi buvę mūsų mirtinieji priešai turi būti pa!-1 
versti mūsų geriausiais “draugais.” Tame procese, kaip 
pasirodo, vokiškieji, “draugai” jau daug toliau yra nū- 
progresavę už japoniškus “draugus.” Jie’ jau turi ir 
naują nacišką partiją ir naują fiurerį.

Acheson, Morrison ir Schuman sušilę darbuojasi pa-' 
greitinimui pilno nacių militarizmo prisikėlimo “iš nu
mirusių.” Tai, tiesa, supurtys nauja baime visus euro
piečius, taip ir. visus blaiviuosius amerikiečius. Bet tai 
juk šiandien nesvarbu. Tie trys ministrai juk nė ne
kalba už tuos išsigandusius ir išgąsdintus žmones. Jie 
kalba už tuos interesus, kurie taip pat sušilę darbuo
jasi, kaip ir ministrai, dėl paruošimo dirvos naujam ka
rui. O tie interesai yra baisiai galingi. Jie šiandien pil
nai viešpatauja didžiosiose sostinėse. Jie bijosi taikos. 
Kiek pastovesnė taika sutrukdytų ginklavimąsi. Kas 
atsitiktų su kapitalistinių kraštų ekonomika? Kas atsi
tiktų su nesvietiškais pelnais, kuriuos neša karinė iste
rija mūsų trustams ir korporacijoms?

Acheson, Morrison ir Schuman tai puikiai supran
ta. Jie turi skubintis Vokietiją ir Japoniją iš naujo gin
kluoti. Bile koks vilkinimas gali būti išaiškinamas tai
kos sentimento laimėjimu. Tas gali paveikti ir į mūsų 
Kongresą . Jis gali atsisakyti paskirti šešiasdešimt pen-

United

ros įvertinimo.
Ką gi po tokios kritikos 

.padare knygos autorius Jo
nas Šimkus ? Jis ją < priė
mė labai šiltai, draugiškai. 
Jis parašė sekamą laišką 
Tiesos redakcijai:

Draugas Redaktoriau!
Susipažinęs su ■•Tiesos” laik

raštyje išspausdinta mano a- 
pybraižos “Tarybinė lietuvių 
literatūra” kritika, laikau ją 
visiškai teisinga ir . redakcijai 
už tai esu dėkingas. Iškelti 
apybraižos trūkumai iš tikrų
jų atsirado dėl mano nepa
kankamo principiškujno ver
tinant literatūros reiškinius ir 
tas priemones, kurios padėjo 
mūsų 1 iteratūrą . ugdyti, ..ypač 
musų partijos paramą mūsų 
literatūros ugdymo, r reikalui^ 
Vi$a tai inan ypač išryškėjo 
po visos eilės straipsnių, pas
taruoju’ laiku išspausdintų 
“Pravdoje” literatures klausi-, 
mais. . . :

Apybraižą “TAiybinė JietUr 
yių literatūra” aš ’ ištaisysiu, 
kad( ji teisingai,’bolšeVlkiŠkdl 
atspindjėtų tarybinės lietuvių 
1 iteratūros vystyfmfci 7 kel ią- 
jos laimėjimus ir trūkumus.

Pacitavusios tai,/Naujie
nos šitaip surinką:.,

“Plaka save ir • vargšas 
Šimkus, nes jis parašė netin
kama knygą. Plaka ir žada 
pasitaisyti.”

Ar tai bloga, kad žmogus 
priima kritika, nuoširdžiai 
ir draugiškai, ir žada patai
syti joje savo klaidas, at
seit, trūkumus?

Argi tai nėra dar vienas 
įrodymas, jog Lietuvoje, 
kaip ir visoje Tarybų? Są-

jungoje kritika atlieka di
džiuli vaidmenį?

Tokis rašytojas, kaip Fa- 
diejevas, kadaise parašė 
knygą “Jaunoji gvardija,” 
stambu romaną iš karo lai- 
kų. Neužilgo toji knyga 

j susilaukė aštrios kritikos. 
Autorius prisipažino, jog 
kritika teisinga, ir jis savo 
romaną pataisė. Ar dėl to 
autoriaus vardas nukentė
jo? Ar dėl to jo kūrinio 
vertė sumenkėjo?

Nieko panašaus! “Jau
noji gvąrdija” šiandien 
labiausiai mėgiamas T. Są
jungoje romanas, o jo auto
rius, po kritikos, dar pa
augo.

■ - Buvo kritikuoti tūli kiti 
rašytojai. Ten buvo kriti
kuoti kompozitoriai, muzi
kai, režisieriai. Na, ir po 
kiekvienos draugiškos kri
tikos jie patys ir jų kūry
ba tik paaugo, o ne suma
žėjo.

Tas pats bus ir su Jonu 
Šimkum ir jo knyga.

Svarbu ne tai, kad auto
rius kritikuojamas; svarbu, 
ar jis, matydamas kritiką 
esant teisinga, prisiima ją? 
Jei prisiima, jis auga, jei 
ne—jis negali augti, negali 
žengti pirmyn.

Taigi ir Naujienų džiaugs
mas dėl to, kad Šimkus bu
vo kritikuojamas ir pasiža
dėjo taisyti savo knygą, 
neturi jokio pagrindo.

VYČIAI BŪSIĄ 
LIETUVIAIS

Šių metų rugsėjo 7, 8 ir 9 
dd. New Yorke įvyko 38- 
tasis Lietuvos Vyčių Sei
mas. Jie čia buvo vaišina
mi' ir už juos buvo St. Pa
trick katedroje atlaikyti 
mišparai.

Vienas kunigų laikraštis 
apie šį jų seimą taip rašo:

šio seimo šūkiu buvo: “Lie
tuviais esame gimę, lietuviais 
norime būti.”

Lietuvos vyčiai yra lietuviš- 
amerikie- 
Todėl ji 

ir viešame 
1 i etų visk u- 

ir ameri-

ka, katalikiška ir 
tiška organizacija, 
savo asmeniškame 
gyvenime remiasi 
mo, katalikiškumo
kietiškumo principais.

“Lietuviais esaųie gimę, 
lietuviais norime būti” šū
kis neblogas, bet ar toks šū
kis reikalingas? Na, saky
sime, jei vyčiai suriktų: 
“nenorime būti lietuviais,” 
—ar tai reiškia, kad jie jais 
nebūtu?

Tautiniu atžvilgiu šūkis 
yra tuščias dalykas. Lie
tuvis, gimęs lietuviu, nega
li būti kitokiu, nors jis per 
visą pasaulį suriktų, kad 
besąs lietuvis. Airis, gi
męs airiu, juo ir pasiliks, 
nežiūrint, ką jis pats sako, 
i Taigi .vyčių suvažiavimo 
šūkis, peturi,prasmės. • 
. , Būtų įiūvę. gražu, jei vy
čių, seimas b'ūtų pasisakęs 
prieš karą, už ilgametę, pa
stovią taiką, jei jis būtų 
pasisakęs prieš keliantį gal
vą mūsų krašte fašizmą.

Deja, jei vyčiai tai būtų 
padarę, tai klerikalų spau
da būtų juos- prakeikusi, o 
kai kurie kunigai ‘nebūtų 
jiems suteikę po išpažinties 
išrišimo.

Vyčiai nėra savystovi or
ganizacija, — ją kontro
liuoja reakcinė kunigija, o 
pastarąją —- Vatikanas!

Tai bloga.

kis bilijonus dolerių “apsigynimui.” Eiliniai amerikie- 
čiai’gali lengviau atsidusti ir tikėtis taksų naštos paleng
vėjimo. ’

Visa tai priešinga tiems interesams, kurie nori karo 
ir karais tunka. Tie trijų didžiųjų “vargšai” ministrai 
tik daro tai, kas jiems padiktuota padaryti.

Įspūdžiai iš San Francisco 
konferencijos

Rašo Ks. B. Karosiene, Laisves korespondente
~ San Francisco, Calif 

rugs. 6 d.—
gai: “Daug šalių nukentė-

rugs. 6 d.— Vakar Sovietų jo nuo japonų agresi.jos. As 
Sąjungos Užsienio ministro nekalbėsiu vien J , .
pa vaduoto jjas Andrei Gro
myko, nežiūrint dienotvar- 
kio suvaržymo ir aprube- 
žiuotoj vienos valandos kal
boj, spėjo pareikšti, koks 
Sovietų Sąjungos planas ti
krai taikai. Jo kalba buvo 
padalinta į penkius punk
tus:

“Taika turi būti demo
kratinė, kurį rūpinsis žmo
nių gerove, bet ne imperi
alistu. Taika turi būti to- 

. kia, kuri patenkins taiką 
mylinčias šalis, pirmiausiai 
tas, kurios nukentėjo nuo 
japonų agresijos. Tas rei
kalinga, kad nedaleisti Ja
ponijai atgimti kaipo agre- 
syvei valstybei.” Jis patie
kė principus, kuriais taika 
su Japonija turėtų būti pa
matuota.

Pirmas—Taikos sutartis 
su Japonija turi turėti nu
statytą kiekį jos ginkluotos 
jėgos — armijos, laivyno ir 
lėktuvų. Turi duoti garan
tiją, kad neatgims milita- 
rizmas . Turi būti garanti
ja, kad nedaleis Japonijai 
vėl papildyti agresiją.

Pasirašius sutartį, visos 
okupacijos jėgos turi būti 
ištrauktos iš Japonijos te- 
Titorijos ir neturi būti da- 
leista, kad toj teritorijoj 
pasiliktų svetimos šalies ka
rinė bazė.

Antras — Reikia sudemo- 
kratizuoti politinį ir sociali 
šalies gyvenimą linkui- to 
siekio, kad Japonijoj įsi
steigs demokratinė santvar
ka, po kuria šalies likimas 
nepriklausys nuo reakcio
nierių arbitracijos.

Trečias — Pagelbėti kles
tėjimui taikingos šalies eko
nomijos. Jokių restrikcijų 
nedėti vedimui prekybos su 
kitomis valstybėmis.

Ketvirtas — Mokėti už 
padarytus nuostolius šalim, 
kurios nukentėjo nuo japo
nų ag]’esi jos.

Penktas — Pripažinti ne
ginčijamą teisę Kinijos prie 
Formozos, Pescadores, Pa
racel salų ir kitų Kinijos 
teritorijų. Pripažinti So
vietų Sąjungos teisę prie 
pietinio Sachalino ir artimų 
salukių ir Kurilų salų.

Gromyko pabrėžė, kad, 
“pripažinus šį pri n c i p ą, 
reikštų atsteigimą pasto
vios taikos Tolimuose Ry
tuose.”

Toliau Gromyko perspėjo 
prieš Dulles - Trumano pro
jektą, kaipo karinį projek
tą. “Šis Amerikos-Anglijos 
projektas taikai su Japoni
ja uždeda ant Japonijos 
obligūciją susijungti su mi- 
litarine grupe, kuri durtu
vo smaigalį turi' atsukus 
prieš tas šalis, kurios ran
dasi Japonijos kaimynystė
je,* ypatingai prieš Sovietų 
Sąjungą ir Kinų Liaudies 
Respubliką.”

Toliau pakritikavęs Dul
les projektą, jis pridavė 13 
pataisymų, kurie, aišku, ne
bus svarstomi. Priimtos tai
syklės, kaip jau aiškinta, to 
nedaleidžia.

Reikia trumpai paaiškin
ti, kokius argumentus jis 
naudojo. “Dienotvarkio tai
syklės, kurias čia* priėmė, 
buvo aiškiai taikomos šiai 
delegacijai. Užgniaužimas 
teisės kalbėti bei duoti įne
šimų šioje konferencijoje— 
negirdėta tarptautinėje po
litikoje.”

Gromyko toliau aiškino, 
kodėl jo delegacija prieši
nasi šios konferencijos ei-

i vien tik, * ką 
agresija padarė Kinų Liau
dies Respublikai, kuri vy
ras prieš vyrą kovojo su 
japonais per daugelį, metų. 
Trylika metų atgal Japoni
ja užpuolė Sovietų Sąjungą 
ir papildė agresiją Mandžū- 
rijoj. Jai reikėjo tenai ka
rinių bazių karui prieš Ki
niją. Šiandien Japonijos 
militaristai neapleido savo 
agresijos planų prieš Sovie
tų Sąjungą. Jie tykoja pa
imti Sovietų Sąjungos Toli
muosius Rytus. Mums dar 
vis stovi mintyj agresija, 
papildyta Pearl Harbor 
prieš Amerikos žmones.”

“Daug šalių turėjo nuo
tolių, - ir remdamosi tuo 

faktu, Sovietų Są j u n g a 
ėmėsi praktiškų žingsnių, 
kad taikingai suderinti To
limųjų Rytų šalis.”

“Sovietų Sąjunga reikala
vo, kad taika būtų demo
kratinė, bet ne imperialis
tinė, kad nebūtų pelninga 
mažai grupei valstybių, ku
rios priklauso tam tikrai 
imperialistų luomai.”

“Taika negali daleisti, 
kad vėl atgimtų japonų mi
ll tarizmas. Japonų žmonės 
šiandien moka už nuodė
mes, papildytas japonų mi- 
litaristų. Bile taika, šian
dien daroma su Japonija, 
turi reikalauti, kad ji suda
rytų taikingus* ryšius su vi
su pasauliu.”

“Sovietų Sąjunga bando 
perspėti prieš šį atgimstan
tį militarizmą, bet ne visi 
čionai susirinkę delegatai 
mato, kad Amerikos - An
glijos taikos projektas lei-

“Japonija turi turėti f tei
sę laisvai įsisteigti savisto
vią šalimi. Svetimšalių mo
nopolistai kenkia norma
liam demokratizavimuisi, ir 
rengiasi prie naujo karo 
Tolimuosiuose Rytuose.”

“Nesunku suprasti, kad 
kai kam norisi padaryti 
naujų vergų iš Japonijos 
žmonių. Tūlos šafys nori 
pasipelnyti Japonijos pigio
mis darbo jėgomis.” (Japo
nijos atstovybės galva Yo
shida, kalbėdamas su Fili
pinų Romulo, pasisakė, kad 
“mes sutinkame vietoj re
paracijų jum suteikti darbo 
jėgų, nes mes jų daug tu
rime, jei duosite žaliosios 
medžiagos.”)

“Šita sutartis daleis mili
tarizmui ii1 reakcijai su
grįžti prie Japonijos Vals
tybės vairo. Nuo baigimo 
karo, Japonijoj pilnai gy
vuoja valdžia, sudaryta 
prieš darbo žmonių l'hti^a- 
lūs. Spauda, darbo unijos 
ir progresyvės grupės, slo
pinamos. .Tas daržma su 
pritarimu Jungtimi! Valsti
jų okupacijos.”

“Todėl šis projektas ne
įsteigs taikos Tolimuosiuo
se Rytuose. Jis nepaten
kins Azijos žmonių.”

Taip baigė Gromyko. A- 
merikos delegacija nepa
prastai smagi. Mat, konfe
rencijoj viskas eina pagal 
jų nustatytą planą. Gromy
ko kalba tai jiems menk
niekis, nes kitos delegaci
jos, apart Lenkijos ir če- 
choslovakijos ,nedrįs išstoti 
su pritarimu Sovietams.

Šiandien kalbėjo pilną 
valandą Čechoslovakijos de
legatė Dr. GertrudasfSeka- 
ninova. Gabi, dar apyjau
nė moteriškė. Jinai dina-

* !*I1I džia atnaujinti militarizmą. miško j kalboj atsišau%ė į 
“Jungtinių Valstijų val

džia turi savo specialius
planus linkui Japonijos —|blikai dalyvauti šioj konfe- 
planus, kurie nieko bendro • • • • . 
neturi su tikra taika Toli
muosiuose Rytuose.”

“Taiką galima atsiekti tik 
skaitantis su karo metu pa
darytomis sutartimis, ku
rios buvo pasirašytos Ka
nadoj li943 metais, Potsda
me ir Yaltoj 1945 metais.”

“Mes turime imti žings
nius pastoti kelią Japonijos 
apsiginklavimui ir nedaleis
ti, kad ji vėl eitų agresijos 
keliu. Tą reikia atlikti per 
gerą sutartį.' Išaugus Japo
nijos ginkluotoms jėgoms 
prieš ir laike karo, tos jė
gos buvo palaikomos v Japo
nijos liaudies kaštais.”

“Mes turime garantuoti, 
kad Japonija negalės vėl 
papildyti agresijos. Todėl 
jos teritorija . negali būti 
naudojama palaikymui sve
timos šalies militarinių ba
zių.”

konferenciją, kad duotų tei
sę Kinijos Liaudies Respu-

rencijoj, jei nori tikros tai
kos. Reikalavo, kad duotų 
teisę dalyviams . projektą 
diskusuotį ir taisyti.

žinoma, jos balsas ir at
sišaukimas nuėjo veltui, nes 
niekas nedrįso remti jos 
khlbos. Ryt veikiausiai kal
bės Lenkijos delegatas. 
Tuomet bus baigta Sovietų 
ir pritariančių šalių kalbos. 
Viso labo tik trys valandos 
toms trims šalims. Taip 
jau patvarkyta.

Spauda džiaugiasi, kad 
greitai baigs konferenciją.. 
Kurie dalyką rimtai tėmy- 
ja, tiem skaudu žiūrėti.

London. — Anglų valdžia 
patarė deginti negyvyjJus, 
nes kapinės jau ir taipjper 
daug vietos užima — 25,000 
akerių su viršum, neskai
tant esamų prie bažnyčių 
kapinių.

Valstybes sekretorius Dean Acheson atsisveikina sij 
John Foster Dulles prieš išlėksiant i San FrancisccK 
konferenciją. Juos “laimina” senatorius Alexander 
Smith, republikonas iš New Jersey.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Rugsėjo-Sėpt. 15, 1951
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Mokslo ir kultūros klestėjimas 
mūsų tėvų krašte

•Šių metų liepos mėn. 10 d. vilniškiame 
“Tėvynės Balse” randame kai kurių 
Lietuvos žymūnų pasisakymą apie mok
slo ir kultūros kilimą mūsų tėvų krašte. 
Mes čia paduodame skaitytojų žiniai tai, 
kas pasiekta ir ko siekiasi mūsų tauta, 
kurdama naują gyvenimą.—Redakcija.

Mokslų akademija— 
mokslo židinys

Lietuvos pažangiųjų mokslininkų sva
jonė įsteigti Lietuvoje Mokslų akademi
ją negalėjo būti įgyvendinta buržuazijos 

1 valdymo metais. Tik 1941 m., kai valdžią 
į savo rankas paėmė darbo žmonės, Lie
tuvoje buvo įkurta Mokslų akademija.

Pokarinio penkmečio metais LTSR 
Mokslų akademija, /gaudama didžiulę 
paramą iš broliškųjų respublikų, nuolat 
jausdama partijos ir vyriausybės rūpi
nimąsi, sėkmingai vystė savo veiklą, pa
siekė žymius laimėjimus. Mokslų akade
mijos veikla yra kuo glaudžiausiai susi
jusi su respublikos liaudies ūkio uždavi
niais. Institutai, vykdydami mokslinio 
tyrimo darbus pramonės ir žemės ūkio 
srityse, padeda spręsti svarbias mūsų 
liaudies ūkio problemas. Didelį darbą 
nuveikė visuomeninių mokslų institutai, 
vertindami praeities kultūrinį palikimą, 
keldami ir nagrinėdami aktualius da
barties kultūrinio gyvenimo klausimus. 
Mokslų akademija sistemingai organi
zuoja mokslinio tyrimo ekspedicijas, 
spausdina institutu atliktus mokslinius 
darbus. Mokslų akademijos darbuotojų 
eiles nuolat papildo gabūs aukštąsias 
mokyklas baigę jaunuoliai, kurie gilina 
savo žinias prie Mokslų akademijos vei
kiančioje aspirantūroje.

LTSR Mokslų akademija yra svar
biausia mokslinio darbo įstaiga Lietuvo
je. Mokslu akademijoje koncentruojasi 
pagrindinės fnokslo jėgos, čia sukaupti 
didžiuliai mokslinių veikalu fondai, čia 
auga ir bręsta mūsų mokslo ateitis — 
jaunieji mokslininkai. Mokslų akademi
jos veikla yra ryškus įrodymas, kaip ta
rybinėje valstybėje rūpinamasi mokslo 
išvystymu- Jei anksčiau čia veikė 11 in
stitutų ,tai dabar, kaip matome iš LTSR 
pokarinio penkmečio rezultatų, Mokslų 
akademijoje jau veikia 13 institutų. Tai 
tik duomenys ir skaičiai apie šią Lietu
voje niekad neegzistavusią ir negalėju
sią egzistuoti didžiulę mokslo įstaigą. O 
koks platus, įvairus ir kūrybingas dar
bas verda šiandien mūsų Mokslų akade
mijoje! Kylant mūsų brangiosios Tėvy
nės ekonominei galiai, mokslo darbuo
tojams atsiveria dar platesnės galimy
bė siekti naujų tarybinio mokslo lai- 
mtfjimų.

Prof. J. Žiugžda,
- LTSR Mokslų akademijos 

■į/,. . viceprezidentas.

Kultūros šviesa kaime
Mūsų kaimas buržuazijos valdymo me

tais nematęs knygų, kino, teatro, netu
rėjęs galimybės pažinti kultūros, šian
dien nus'ėtas plačiu kultūros-švietimo įs
taigų tinklu, dažnai yra lankomas kilno
jamųjų kinų, paskaitų metu susipažįsta 
su naujausiais kultūros pasiekimais. 
Kiekvienoje apylinkėje, kiekviename ko
lūkyje šiandien dirba klubas-skaitykla, 
visuose rajonuose ir daugelyje apylinkių 
įsteigtos bibliotekos. Kolūkiečiams pa
skaitas skaito mokslininkas, inteligen
tas, 'patys kolūkiečiai aktyviai dalyvau
ja knygų ir kino filmų aptarimuose, mo
kosi, susipažįsta su priešakinio tarybi- 

' nio agrotechnikos mokslo pasiekimais.
> jjjfiltuvos TSR pokarinio penkmečio 

laikotarpiu buvo greitu laiku atstatytos 
hitlerinės okupacijos metais nukentėju- 
sicfi' kultūros švietimo įstaigos, bibliote
kos papildytos milžinišku naujų knygų 
kiekiu, steigiamos naujos kultūros-švie
timo įstaigos. 1946 m. Tarybų Lietuvoje 

buvo 265 bibliotekos su 1,074,000 knygų 
fondu, 1950 m. bibliotekų skaičius išau
go iki 406, kuriose buvo daugiau kaip:2 
milijonai knygų. Penkmečio pabaigoje 
masinių bibliotekų skaičius palyginti su 
1940 m. padidėjo 3 kartus, o skaitytojų 
skaičius padidėjo daugiau kaip ■ dešimtį 
kartų. Knygas populiarinti ir plačiau 
jas skleisti darbo žmonių tarpe padeda 
kilnojamosios bibliotekėlės, kurių skai
čius nuolat auga. Jei 1946 m. respubli
koje dirbo 143 kilnojamosios bibliotekė
lės, tai dabar jų respublikoje yra dau
giau kaip 3,000.

Nuolat plečiamas klubų - skaityklų, 
kultūros namų, muziejų tinklas. Šian
dien Tarybų Lietuvą puošia buržuazinės 
santvarkos metu visai negirdėtos ir ne
žinomos kultūros-švietimo įstaigos — 
kultūros ir poilsio parkai, kurių respub
likoje šiuo metu yra daugiau kaip 30.

Niekada Lietuvoje nebuvo taip plačiai 
organizuojamas paskaitinis darbas, 
kaip dabar, tarybinėje santvarkoje. Vien 
tik per 1950 metus' buvo skaityta politi- 
nėmis-visuomeninėmis, kolūkių statybos, 
agrotechnikos, literatūros, mokslo popu- 
liarizavimo ir kitomis temomis apie 20,- 
000 paskaitų.

Tik tarybinės santvarkos dėka lietu
viškasis kaimas amžiams išvaduotas iš 
tamsos, skurdo ir išnaudojimo. Tarybi
nės kultūros šviesa plačiai sklinda nau
jajame Tarybų Lietuvos kaime, kuris 
tvirtai žengia keliu į komunizmą.

V. Girdžius, ■ 
Kultūros-švietimo įstaigų komiteto 

prie LTSR Ministrų Tarybos ■ 
pirmininko pavaduotojas.

Lietuvių literatūros laimėjimai
Naujas gyvenimas Lietuvos mieste ir 

kaime įkvepia tarybinius lietuvių rašy
tojus pavaizduoti savo kūriniuose šį 
sparčiais žingsniais pirmyn žengiantį 
gyvenimą, už šviesią komunizmo 'ateitį 
kovojančius žmones. Tarybinė lietuvių 
literatūra turtėja vertingais poezijos, 
prozos ir dramaturgijos veikalais, lite
ratūros kūrėjų gretos pasipildo vis nau
jomis kūrybinėmis jėgomis.

Pasibaigus Didžiajam Tėvynės karui, 
tarybinė lietuvių literatūra susilaukė ei
lės naujų talentingų kūrėjų, praturtėjo 
vertingais kūriniais. Tik tarybinė san
tvarka sudarė geriausias sąlygas kelti 
ir ugdyti jaunuosius literatūros kūrė
jus, visiems rašytojams atvėrė plačiau
sias perspektyvas kūrybiškai reikštis ir 
augti. Vertingus kūrinius sukūrė mūsų 
vyresniosios kartos rašytojai A. Venclo
va, T. Tilvytis, K. Korsakas, V. Myko
laitis-Putinas, J. Baltušis, V. Sirijos Gi
ra ir eilė kitų. Tarybų Lietuvos dešimt
mečio proga dauguma rašytojų išleido 
savo kūrybos rinktines. Aukšto įvertini
mo susilaukė T. Tilvyčio 'poema “Usny
ne” ir A. Guzevičiaus romanas “Kalvio 
Ignoto teisybė” —- šie kūriniai šiemet 
buvo apdovanoti Stalininėmis premijo
mis. Aktyviai dalyvauja lietuvių litera
tūros kūrime įžymusis rašytojas A. Vie- 
nuolis-Žuk'auskas, parašęs apysaką “Iš
dukterė” ir romaną “Puodžiūnkiemis.”

Vis tvirčiau kūrybinio darbo keliu 
žengia respublikos jaunieji rašytojai 
Vladas Mozoriūnas, Vladas Grybas, An
tanas Pakalnis, K, Marukas, Aleksan
dras Bauža ir kiti, išleidę savo kūrybos 
rinkinius ir užsirekomendavę kaip ta
lentingi mūsų literatūros kūrėjai. Jau
niesiems rašytojams teikiama visokerio
pa parama: jiems atviras kelias spaus
dinti savo kūrinius gausiai leidžiamuo
se laikraščiuose ir žurnaluose, daug pa
deda kūrybiniame darbe prie. LTSR Ta
rybinių rašytojų sąjungos veikiančios 
jaųnųjų rašytojų sekcijos, ‘jaunųjų lite
ratūros kūrėjų tribūna yra jiems skir
tas almanachas “Jaunieji,” kurio jau iš
ėjo trys knygos ir ruošiama ketvirtoji. 
Neseniai Vilniuje įvykęs antrasis Ta

rybų Lietuvos jaunųjų rašytojų pasita
rimas parpde,( koks didelis jaunųjų ta
lentų būrys įsilieja į' lietuvių literatūros 
kūrėjų gretas, kokie platūs jaunųjų kū
rybos užmojai: jų kūriniuose atsispindi 
didis troškimas dalyvauti kovoje už lai
mingą ir šviesią Lietuvos ateitį, už tai
ką, komunizmą.

V. Reimeris, 
LTSR Tarybinių rašytojų sąjungos 
valdybos atsakingasis sekretorius.

Vystosi ir auga teatrų menas
Tarybų Lietuvoje veikia 9 teatrai. Šie 

teatrai suteikia sąlygas, kaip niekada, 
plačiai ir vaisingai vystyti teatrų me
ną Lietuvoje, ugdyti naujus scenos me
nininkų kadrus. Nuolat kyla mūsų te
atre aktorių meistriškumas, teatrų re
pertuarai papildomi naujais originalio
sios lietuvių dramaturgijos ir rusų bei 
pasaulinės dramaturgijos klasikų veika
lais. z

M. Gorkio pjesės “Priešai” pastatyme 
dalyvavusieji LTSR Valstybinio dramos 
teatro aktoriai TSRS liaudies ’artistas 
B. Dauguvietis, respublikos nusipelnę 
artistai J. Rudzinskas, G. Jackevičiūtė 
ir V. Radzevičius buvo pažymėti Stalini
nėmis premijomis. Šiais metais LTSR 
Valstybinio operos ir baleto teatro solis
tai M. Petraškevičiūtė, J. Stasiūnas, R. 
Siparis, chormeisteris J. Dautartas, di
rigentas S. Delicjevas, režisierius J. 
Grybauskas, dalyvavę operos “Borisas 
Godunovas” pastatyme, taip pat buvo 
apdovanoti Stalininėmis premijomis.

Su dideliu pasisekimu Tarybų Lietu
vos dramos teatruose statomi lietuvių 
dramaturgų veikalai: J. Gudaičio-Guze- 
vičiaus “Kalvo Ignoto teisybė,” pjesė 
pagal inscenizuotą P. Cvirkos romaną 

- “žemė maitintoja,” J. Baltušio “Gieda 
gaideliai,” A. Griciaus “Liepto galas” 
ir “Skeveldros/ J. Gustaičio ir J. Chvi- 
lickio “Obelys žydės” ir visa eilė kitų.

LTSR Valstybinis operos ir baleto te
atras pastaraisiais metais pastatė eilę 
naujų operos ir baleto spektaklių. Su di
deliu susidomėjimu mūsų žiūrovai suti
ko operų “Gražina,” “Undinė,” “Borisas 
Godunovas,” “Halka” ir kitus pastaty
mus. , ’ ' . ‘ •

Respublikos teatrai nuo Tarybų Lie
tuvos išvadavimo iš hitlerines vergovės 
iki 1950 m. naujai pastatė 227 spektak
lius, viso suvaidino 8,548 spektaklius. 
Nuolat augantį darbo žmonių susidomė
jimą rodo tai, kad šiuos spektaklius ap
lankė 2,386,000 žiūrovų.

A. Sodeika, 
Vilniaus Valstybinės 
konservatorijos docentas, •n u

Klesti lietuviška 
tarybine muzika

Tarybų Lietuvos muzikai, savo kūry
boje panaudodami geriausias liaudies 
meno savybes, pasiekia didelius laimėji
mus vystant lietuvišką tarybinę muzi
ką. Savo kūriniuose tarybiniai lietu
vių muzikai išreiškia begalinį mūsų 
liaudies pasiryžimą kovoti už komuniz
mo pergalę mūsų šalyje.

Vidurinės ir aukštosios muzikos mo
kyklos, LTSR Tarybinių kompozitorių 
sąjunga, LTSR Valstybinė filharmonija, 
Valstybinis dainų ir šokių liaudies an
samblis, daugybė chorų kolūkiuose ir 
pramonės įmonėse, aukštojo mokslo įs
taigose ir mokyklose — visa tai priside
da prie muzikos klestėjimo, jos papil
dymo naujomis gabiomis jėgomis. Žmo
nės iš liaudies, niekad negalėję kūrybiš
kai pasireikšti, šiandien dalyvauja tary
binės santvarkos dėka veikiančiuose mu
zikiniuose kolektyvuose.

Mūsų kompozitoriai sukūrė eilę aukš
to įvertinimo susilaukusių kūrinių. J. 
Talat-Kelpšos ‘Kantata apie Staliną” ir 
B. Dvariono koncertas smuikui su orkes
tru pažymėti Stalininėmis premijomis. 
Didelį darbą vystant lietuvišką muziką 
atlieka LTSR Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, kurio veikla taip pat 
buvo pažymėta Stalininė premija. Šie
met Stalinine premija buvo pažymėta 
kompozitoriaus S. Vainiūno sukurta 
rapsodija smuikui su orkestru. Rimtus 
laimėjimus savo kūrybiniame darbe .pa
siekė ir kiti mūsų kompozitoriai. LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas K. Galkaus- 
kas sukūrė simfoniją D-dur ir eilę tary
binių dainų. Neseniai jis sukūrė odę 
“Didžiajam taikos vėliavininkui.” Pla
čiai žinomi ir mėgiami yra kompozito
riaus J. Karoso kūriniai: koncertas 
fortepionui su orkestru, koncertas smui
kui su orkestru, tema ir variacijos fago
tui, liaudiška, sonata smuikui su forte- 

pionu ir kt. šiltai sutiko mūsų visuome
nė neseniai sukurtą J. Karoso poemą 
*‘Bus taika.” Kompozitorius S. Vainiū
nas, panaudodamas liaudies dainų mo
tyvus, sukūrė koncertą vargonams su 
orkestru. Didelio pasisekimo susilaukė
J. švedo “Kantata Tarybų Lietuvos de
šimtmečiui,” dainos “Kolektyvo mostai/’ 
“Pareiškimas,” “Ei, į darbą!” ir kt. Ei
lę populiarių dainų, plačiai pasklidusių 
liaudies masėse, sukūrė kompozitorius
K. Kaveckas. Jaunieji kompozitoriai 
Juzeliūnas ir Balsys ,tarybinės santvar
kos metais baigę aukštąjį muzikos moks
lą ir dabar gilinantieji savo žinias Le
ningrado konservatorijoje, savo kūrybi
niais laimėjimais aktyviai įsjjungia į 
lietuviškos muzikos kūrėjų eiles.

Niekada Lietuvoje nebuvo tokio di
džiulio įvykio kultūriniame gyvenime, 
kaip 1950 metais įvykusi Dainų šventė. 
Tai buvo ryškus liaudies meno pademon
stravimas, rodantis mūsų tarybinės mu
zikos klestėjimą. Dainų šventėje dalyva
vo daugiau kaip 25,000 žmonių, atvyku
sių iš įvairių respublikos vietovių, moky
klų, kolūkių,p įmonių, fabrikų.

Sąlygas klestėti ir vystytis lietuviškai 
tarybinei muzikai pas mus sudarė pla
ningai tvarkomas liaudies ūkis, didžiulis 
partijos ir vyriausybės rūpinimasis, kul
tūros kilimu. Sėkmingas pokarinio Lie
tuvos TSR penkmečio plano įvykdymas 
atveria dar didesnes galimybes pratur
tinti tarybinę muziką vertingais kūri
niais, įkvepia mūsų kompozitorius siekti 
naujų kūrybinių laimėjimų.

J. Kamavicius, 
Vilniaus Valstybinės 

konservatorijos direktorius.

Kalėjimo vienumoj
Debesys po dausą plaukia, 

Saulės veido nematyt, 
Šalta, šlapia, vėjas lauke ...

Artinas ruduo, katyt!

Smenga viskas tolumoje 
Siautaluos rudens nakties,

Vėjas švilpauja,: riaumoja ... 
Ilgu, .liūdna man išties ...

s Gilumoje mano sielos
. • Atminimų sūkuriai,—

Eilių eilės brangios, mielos
. Kyla, sukasi vikriai...

Ai, ąteikš, ateikš, meiluže:
Be tavęs man taip ilgu,— 

Tuoj ataugs sparnai aplūžę
Nuo skanių, jaunų jėgų!...

A ... tu čia! Sveika!' Sveikutė!
Man siurprizą padarei? ...

Bent sargai tie pasipūtę
Nesekiot’ taip įkiriai!

Eikš arčiau! Širdis man spurda,
Plaka, džiaugias: eikš arčiau! 

Pamiršau ir dvasios skurdą,
Kai tave čia pamačiau...

Tave spausčiau prie krūtinės — 
Ir myluočiau taip karštai...

Bet — tos pertvaros dratinės...
Ei, ir kliūtų man už tai!...

Baigias kelios tos minutės:
Skirtis vėl reikės tuojau, —

Vienumoj ir vėl reiks būti...
Ką čia dar sakyt maniau? ...

Daug da noriu pasakyt tau, 
Pasiskųsti, pasidžiaugt...

Rodos, kažką padarytau,
Kad ištrūkt iš čia greičiau!

Dargi kiek ilgiau pabūk čia: — 
Su tavim man taip ramu!

Aigi! bent greičiau ištrukčiau 
Iš kalėjimo namų!...

Ranka rankon įsikibę, 
Žengtume kovos keliu, —

Už mūs’ bendrąją liuosybę
Noriu kautis; kol galiu.

Noriu viską paaukoti,
Ant ugniakuro tiesos!

Nebe tol laikai audroti—
Ei, kitaip tad viskas stos!...

Jei man krist reiktų kovoje
Dėl varguomenės naudos,

Tu darbuotis, mylimoji,
Nenustosi niekados ...

Jonas Kaskaitis.

SKAITYK 
ir

MOKYKIS
77. Žinduolių odos sandaras.

Odos liaukos, žinduolių o- 
da, priešingai negu roplių ir 
paukščių, turi daug liaukų. 
Tai riebalinės ir prakaitines 
liaukos. Riebalinės liaukos ga
mina ir išskiria odos riebalus, 
kurie sutepa ir suminkština 
odoje esančius plaukus. Pra
kaitines liaukos gaminą ir iš
skiria prakaitą. Svarbiausias 
prakaito uždavinys yra padėti 
išlaikyti pastovią kūno tempe
ratūrą: kada kūnas perdaug 
įšyla — dideliame karštyje 
arba įtemptai dirbant, — o- 
doje išsiskiria daug prakaito. 
Nuo odos paviršiaus prakaitas 
išgaruoja, ištraukdamas iš o- 
dos daug šilumos. Prakaitines 
liaukos iš dalies yra šalinama
sis organas. Kai kurie žinduo
liai, pavyzdžiui, banginis, 
kurmis, visai neturi prakaiti- 
nių liaukų. Kitų prakaitines 
liaukos menkai išvystytos, 
pavyzdžiui, vabzdžiaėdžių 
(ežio, kirstuko ir daugelio ki
tų), kai kurių graužikų (kiš
kio, triušio), o iš plėšriųjų — 
visų šuninių gyvulių (vilko, 
lapės, šuns).

*"■1 o—
Pieninės liaukos. Labai 

svarbios tik žinduoliams bū
dingos pieninės liaukos. Jos 
gerai išsivysčiusios tik pate
lių ir gamina pieną, kuriuo 
patelės .maitina savo vaikus. 
Pieninės liaukos, tai pakitė
jusios ir labiau sudėtingos 
prakaitines liaukos.

žemesniųjų rūšių žinduo
lių, pavyzdžiui, echidnos ir 
ančiasnapio, pieninės liaukos 
sudarytos paprasčiau. Pieni
nės jų liaukos atsiveria ne 
spenelių pakilimuose, kaip ki
tų žinduolių. Jų papilvėje yra 
dvi apiplikusios odos vietos, 
kurios turi pieninių liaukų 
skylučių; maitinant vaikus, 
pienas sunkiasi iš liaukų ir te
ka lašais nuo ilgų plaukų, ku
rie auga aplink tas pieningą
sias vietas.

—o—
Odos pakitimai. Daugumo 

žinduolių oda apaugusi plau
kų danga — vilna, kurios ne
turi kiti stuburiniai gyvuliai. 
Plaukas sudarytas iš raginės 
medžiagos. Daugelio žinduo
lių plaukų danga sudėta iš il
gesnių plaukų — vilnos ir 
trumpesnių — povilnio. Dau
gelio žinduolių plaukų danga 
įgauna įvairių pakitimų. Pa
vyzdžiui, ežio dalis plaukų 
yra pavirtusi į ragines adatas; 
adatomis pavirtę ir echidnos 
plaukai. Yra žinduolių, kurie 
arba visai neturi plaukų dan
gos, pavyzdžiui, banginiai, ar
ba ji silpnai išsivysčiusi, kaip 
antai, dramblių ir žmonių.

Kai kurių žinduolių raginė 
odos danga gali turėti ir žvy
nų. Taip antai, visi žino, kad 
graužikai — pelės ir žiurkės 
— turi ant uodegos žvynus; 
graužiko bebro uodegos žvy
nai gana dideli. Labai įdomūs 
yra žinduoliai, kurių visas 
kūnas apaugęs raginiais žvy
nais. Iš pažiūros jie labai pa
našūs į roplius. Toks, pavyz
džiui, skujuoČius, gyvenąs 
Rytų Indijoje ir Afrikoje ir 
priklausąs prie nepilnadančių 
žinduolių būrio; kiti nepilna- 
dančiai — šarvuočiai, gyve
nantieji Pietų Amerikoje, ap
augę kaulinėmis plokštelė
mis, .viršum kurių dar yra ir 
raginių. Nagai, nagos, kano
pos, kuriais apaugę pirštų ga
lai, taip pat yra raginiai odos 
pakitimai. Nagos būdingos 
dideliam naguočių žinduolių 
būriui (kiaulei, karvei, elniui, 
kupriui, arkliui ir kt.). Dau
gelis naguočių gyvulių, be to, 
turi ragus, kurie išauga ant 
kaulinių kaktos ataugų. Na- 
guočiai raganosiai, gyvenan
tieji Rytų Indijoje ir Afriko
je, turi nosies kaulų srityje 
vieną arba du vienas už kito 
išdėstytus ragus.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Rugsėjo-Sept. 15? 1951



Įvairios Žinios
Paleista į darbą 
Sofijos elektrine

SOFIJA. — Bulgarijos 
darbo žmonės iškovojo nau
ją puikią pergalę. Po ban
domojo eksploatavimo buvo 
pilnu pajėgumu paleista j 
darbą viena stambiausiųjų 
šalies elektrinių — J. V. 
Stalino vardo Sofijos elek
trinė.

Elektrinės pajėgumas—24 
tūkstančiai kiilovatų. Ji ga
li beveik pilnutinai aprū
pinti Sofiją elektros ener
gija.

Pasibaigė iškilmės, skirtos 
Mongolijos liaudies revoliu- 
cijbs 30-tosioms metinėms 

paminėti
ULAN-BATORAS. Liepos 

15 d. Ulan - Batore Nado- 
mo stadione milžiniškam 
žmonių skaičiui susirinkus 
buvo iškilmingai, baigtos 
penkias dienas trukusios iš
kilmės, skirtos Mongolijos 
liaudies revoliucijos 30-to
sioms metinėms . paminėti. 
Vyriausybinėje tribūnoje — 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos vyriausybės ir Mon
golijos liaudies revoliucinės 
partijos CK Politinio biuro 
nariai su maršalu Čoibalsa- 
nu priešakyje, Tarybų Su

sitelkimą apie savo partiją, 
vyriausybę ir mongolu tau
tos vadą maršalą Čoibalsa- 
na.

Švęsdami liaudies revoliu
cijos 30-ąsias metines, mū
sų šalies darbo žmonės pa
demonstravo savo beribę 
meilę ir karštą nuoširdų 
dėkingumą savo didžiajam 
nuoširdžiam bičiuliui — Ta
rybų Sąjungai, savo išmin
tingajam mokytojui — di
džiajam Stalinui. Mūsų 
tautos vardu, — pasakė to
liau Bumacendė, — aš dar 
ir dar kartą išreiškiu mūsų 
nuoširdžiausią dėkingumą 
tarybinei liaudžiai ir didžia
jam Stalinui už tikrai bro
lišką pagalbą, už didįjį dė
mesį ir rūpinimąsi mūsų 
tauta.”

Bumacende pasveikino 
Tarybų Sąjungos. Kinijos 
Liaudies Respublikos, Korė
jos Liaudies demokratinės 
respublikos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Albani
jos ir Vokietijos demokra
tinės respublikos vyriausy
bines delegacijas, dalyvavu
sias liaudies revoliucijos 30- 
ųju metinių minėjime.

MLR vyriausybės ir Mon
golijos liaudies revoliucinės 
partijos CK vardu Buma
cende paragino visus šalies 
darbo žmones dar atkakliau

REIKIA IR TAMSOS AUGALAM SUBRĘSTI
Visokiems augalams aug-Įtų pupų visai nekrauna žie-

ti reikia šviesos, bet jiem 
subręsti reikalinga ir tam
sa per tam tikrą skaičių va
landų.

Jungtinių Valstijų Žem
dirbystės I) e p a r t m e n to 
mokslininkas Byron T. 
Shaw pranešė, kad jeigu 
vidunaktyj apšviečiama soy 
pupų augiai bent per vieną 
ar dvi minutes tokia šviesa,
kaip 25 žvakių, tai daugelis

du ir neduoda jokių sėklų.
Shaw kalbėjo Šviesos In

žinierių Draugijos susirin
kime Washingtone pereitą 
savaitę ir įvardino visokias 
gėles, kurios atsisako žydė
ti, jeigu naktį jos per vie
ną kitą minutę apšviečia
mos net tokia siplna šviesa, 
kaip viena penkiasdešimtoji 
žvakės dalis.

Bet jeigu sustabdoma

naktinis jų apšvietimas, tai 
įvairios gėlės gali vėliau 
pražydėti.

Kasdieninį šviesos laiką 
galima pailginti augina
moms po stiklais gėlėms, 
naudojant elektros šviesą, 
arba sutrumpinti šviesos 
laiką, pridengiant nuo die
ninės šviesos. Tokiu būdu 
yra pavėluojamas arba pa
spartinamas gėlių pražydi- 
mas.

Darbo himnas
(Is I. Filipčenko)

Laimingas tas, kurs darbo imas:
Jo eisena lengva, gyva!

Palaimintas miklus veikimas,—
Te žydi amžina dirva!

Vis juda švyturiai didingi . . .
Visatos tveriasi, — jų gyvastis ilga.'..

Istorijoj šalių daiktai visagalingi — 
Kūryba ir darbų vaga.

Pradžioje sudiežė trenksmai, —
Skardu, skambu . . .

Spausk draugui ranką, trauk linksmai — 
Lieps non darbų.

Mes amžinai vergais tik buvom,
Dirbtuvių kalbančiais varstotais, velenais...

Pasaulio scenoj mes dram ingai žūvom . . .
Skaudžiai mus plakdavo rimbais . .■.

švilpimai jų lydėjo mus,
Pikti keiksmai,

Kreivų veidų vyzys nuožmus, 
Keisti riksmai.

Laimingas tas, kurs darbo imas:
Jo eisena lengva, gyva!

Palaimintas miklus veikimas,— 
Te žydi amžina dirva!

Valdonams ir tranams palocius,
Puotų ūžimą, iškilmes dvarų, 

šlykštybių bokštus ir bankietus sočius
Stulpus tuščios garbės svaigių garų —

Gamindavom. Bet išmušė valanda:
Tranų nebėr, — nūn darbo brolija

Liepsnoja raudonai — ir laimę randa 
Laisvoji draugija!

Laimingi darbo mūs takai,
Lengva eiga žingsnių jaunų, —

Laimingi mūs’ vaikų vaikai
Skaistybėj amžių amžinų!

Jonas Kaškaitis.

Vienas iš žalvario darbininkų vadų, International 
Union of Mill, Mine & Smelter Workers unijos vice
prezidentas Orville Larson daro pranešimą Wage Sta
bilization Board susirinkimui, kodėl darbininkai išėjo 
į streiką.

jungos vyriausybės delega
cija su M. P. Ta rašo vu 
priešakyje, Kinijos Liau
dies Respublikos, Korėjos 
Liaudies demokratinės res
publikos. liaudies demokra 
tijos šalių, Vokietiios demo
kratinės reso u b l i k o s vv- 
riausybinės delegacijos, TS
RS hepanrastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Mo.ngo- 
lijos Iliaudies Respublikoje 
J. K. Prichodovas, Kini ios 
Liaudies Respublikos ir Ko
rėjos Liaudies demokrati
nės respublikos ambasado
riai. Tribūnose—ministrai 
ir MLR Didžiojo liaudies 
churalo prezidiumo nariai, 
įžymūs šalies visuomeniniai 
veikėjai, kultūros, mokslo 
ir meno veikėjai, geriausie
ji gamybos spartuoliai ir 
įžymūs gyvulių augintojai.

Baigiant šventines iškil
mes, kalbą pasakė MLR Di
džiojo liaudies churalo pre
zidiumo pirmininkas Buma- 
cehde, kuris pareiškė: “Vi
sa tnongolų tauta džiaugs
mingai ir iškilmingai pažy- 
rtiėjo savo didžiąją šventę— 
liaudies revoliucijos 30-ą- 
sias metines. Visaliaudinės 
iškilmės liaudies revoliuci
jos 30-ųjų metinių garbei 
pademonstravo mūsų tau
tos beribį atsidavimą savo 
tėvynei, jos neregėtą mora- 
linę-politinę vienybę, jos su

dirbti, kad sėkmingai iš
spręstų jiems iškilusius 
uždavinius toliau vystant 
šalies ekonomiką ir kultū
rą, mobilizuoti visas jėgas 
ir energiją 1951 metų liau
dies ūkio planui įvykdyti ir 
viršyti.

Rusai aptvirtiną rubežiu 
su Indija ir Pakistanu

London. — Kariniai An
glijos šnipai raportavo, jog 
rusai įsitaisė radarų linijas 
paliai Tibeto ir Sinkiango 
rubežius su Indija. Sinki- 
angas yra Kinijos provin
cija.

Anglų žvalgai taipgi pa
sakojo, kad Sovietai staty
dina 25 kariniu lėktuvu sto- 
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vykias paliai Pakistano ir 
Indijos sienas. Girdėta mil
žiniškos eksplozijos, kur 
sovietiniai inžinieriai sprog
dina vietas stovykloms kal
nuose.

i
New York. — William 

’Thornton, CIO Čeverykų 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, pranešė, jog čeve- 
ry kiniai Franci jos darbi
ninkai tegauna tik po 35 
centus uždarbio per valan
dą. Thornton neseniai lan
kėsi Francijoj.

WATERBURY, CONN.
Pakvietimas Į Laisves 40 me
tų jubiliejaus parengimą.
Kviečiame visus Laisves skai
tytojus, rėmėjus, simpatikus 
ir draugus bei pažįstamus.

Šį parengimą rengia Lietu
vių Literatūros Draugijos 28- 
ta kuopa sekmadienį, rugsėjo 
23 dieną Lietuvių parke už 
Lakewood ežero, Chestnut 
Hill Rd.

Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Pietūs bus duodami 3 vai. 
Įžanga $2.50 asmeniui.

Tai bus privatiškas paren
gimas. Užsimokėję už tikin
tą gausite pavalgyti, išsigerti 
ir pasišokti, jeigu norėsite.

Kurie dar neturite įsigiję 
tikietų, tai kreipkitės į komi
siją, kuri jus aprūpins tikin
tais. Komisijoje yra šie asme
nys: K. Stanislovaitienė, M. 
Svinkūnienė ir P. Bokas.

Taipgi yra kviečiami ir iš 
kitų miestų draugai atsilan
kyti į mūsų parengimą ir pa
remti šį taip svarbų dėl mūsų 
dienraščio Laisvės parengimą.

Komisija deda visas pastan
gas, kad sutraukti daug žmo
nių į šiuos pietus ir stengsis 
užganėdinti visus su valgiais 
ir gėrimais kuogeriausiai.

Mūsų dienraščiui Laisvei 
labai reikalinga yra finansinė 
ir morališka parama dabarti
niu reakcijos siautėjimo lai
ku, nes jis kaip tik dabar la-

Saržento John R. Rice lavonas pasiekia W.ashingtona, kur jis buvo palaidotas nacio
nalinėse Arlington© kapinėse. Kadangi jis buvo indijonų kilmės, tai šovinistai Sioux 
City, towa, atsisakė vietinėse kapinėse pal aidoti. Prie saržento karsto sėdi jo motina, 
37 metų amžiaus. Ji yra pabėgėlė.

blausiai šios paramos reika
lingas laike jo 40 metų gyva
vimo.

Laikraščiui savo lėšomis iš
siversti aplinkybės pasidarė 
sunkios ir reikalinga skubi pa
rama. Viena, viskas smarkiai 
pabrango ir dar brangsta ir 
dar vis nesimato galo tam 
kainų kilimo galui. Daugelis 
sen ų skaitytojų numiršta. 
Naujų skaitytojų taip
gi šiuo laiku sunku gauti. Lie
tuviai, kurie seniau atvyko į 
šią šalį, jau baigia pasenti. 
Daugelis skundžiasi, kad jie 
akimis negali gerai matyti, o 
dar atsiranda ir kitokių įvai
rių priežasčių.

Naujakuriai arba išvietin- 
ti lietuviai, kurie atvyko da
bar į šią šalį, Laisvės kol kas 
dar nenori užsiprenumeruoti, • 
Nekuric gal ir norėtų skaityti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių 
susilaiko nuo prenumeravimo.

Susidarius tokioms įvairioms 
apsunkinančioms a p 1 i n k y- i 
bėms, Laisvei labai sunku yra 
verstis. Todėl mūsų visų yra 
pareiga, kurie pritariam Lais
vei ir ją skaitome, paremti šį 
parengimą, atsilankant į jį 
kuo skaitlingiausiai.

Parengime bus ir vienas iš 
Laisvės štabo, būtent, 
D. M. šolomskas, kuris paaiš
kins plačiau apie Laisvės pa
dėtį ir ateities jos užsibrėžtą 
kelią, taipgi ir jos vajų gavi
mui naujų skaitytojų.

Komisijos Nare

Atsiminimai iŠ praeities 
ir dabarties pdstftbos.

Rugsėjo 2; d. nuėjau pasi- 
mokėti duokles į Waterburio 
Lietuvių šviesos Draugijos su
sirink. Prie- stalo sėdintis 
valdybos narys priima mokes
tį, ir mandagiai padėkoja. 
Pas šį draugą pasiklausiu ar 
buvo susirinkimas, ar dar 
bus. Jis pradėjo juoktis ir 
tarė: Argi tu nežinai, kad su
sirinkimai išėjo iš madbs? 
Jau keli metai kaip negalima 

! susirinkimus laikyti, kadangi 
! niekas iš narių į juos nėatsi- 
■ lanko ir todėl susirinkimai nė-

1 gali įvykti. Gal tik kokie du 
susirinkimai įvyko per visiis 
metus. Net ir valdybos kelis 
narius dėl to atleidome iš jų 
eitų duoklių rinkimo, ligonių 
lankymo pareigų. Dabar val
dyba susidedi tik iš 5 asmenų 
— pirmininko, jo pagėlbinin- 
ko, dviejų sekretorių ir iždi
ninko. Pašalpas ligoje ir po
mirtinę išmokame pagal kons-

ti tu ei ją.
Pagal narių skaičių draugi

ja finansiniai gerai stovi. Per 
keletą metų mūsų iždas paau
go.

Aš tuomet sakau jam: Ge
rai, draugai, kreditas tenka 
valdybai ir nariams už tai. 
B'et ar jūs neatsimenate, kada 
buvo laikai, kuomet susirinki
mai būdavo dideli ir triukš
mingi? Tai buvo Povilaikos 
laikai. Tada valdė tautininkai 
ir sakydavo: Broliai, būkime 
atsargūs, nepaduokime drau
gijos į Lietuvos išgamų, ran
kas. Sakydavo, kad visas 
draugijos turtas bus pasiųs
tas Maskvai. Bet dabar pasi
rodo, kad visai kitaip, negu 
mums Povilaika, žemantaus- 
kas, Laskis, ūsorius Ažūnaris 
sakydavo. Pasirodo, kad me
lavo tie žmonės.

Pirmininkas pastebėjo: Jie 
pirma melavo apie mus ir da
bar meluoja, nes tie žmonės 
apsigimę meluoti. Bet mes ne 
paisome. Matai ir patsai, šok
davai kazoką kartu. Šiandien 
visai kitaip manai. O ateityje 
bus ir daugiau darbininkų. 
Gyvenimas tai geriausia mo
kykla, kartu mokiniesi ir 
prityrimo gauni. Jeigu darbi
ninkas žengia pirmyn su pro
gresu, nežiūrint, kad ir se
nas, bet kasdien vi$ daugiau 
ir daugiau išmoksta. Jeigu 
šiandien visi darbininkai pa
jėgtų suprasti, kad jie yra 
darbininkai ir turi stovėti už 
darbo žjm'onių reikalus, tai 
padėtis būtų kitokia. Jiems 
yra labai sunku suprasti, kas 
yra geras ir kas blogas, ima 
labai ilgai persitikrinti. Bet 
su laiku1 ir vienas ’ kitas iš
moksta, kaip pirmiau minė
jau', kad gyvenimas yra mo
kykla. Taigi ir jus išmokys.

Švietimo Draugijos 
Narys

Anekdotai
Visi patenkinti

Vienas veteranas^ antro
jo karo dalyvis, štai kokią 
istoriją mums kartą papa
sakojo:

“1942 metais, gruodžio 
mėnesį, aš tarnavau reik
menų parūpinimo seržantu 
Aleutų salose. Oras buvo 
šaltas ir aš džiaugiausi, ga
vęs siuntinį šiltų vilnonių 
svederių mano kareiviams. 
Viso atvežė 125 svederius, 
nuo 40 iki 56 numerio dy
džio. Nors tie svederiai 
mano rotos vyrams buvo 
per dideli, man rodės, jog 
jų priduodamoji šiluma at-

lygins už jų didumą. Ma
no nuostabai, kareiviai pa
sirodė pratiklūs ir pažiū
rėję į apykaklėje pažymė
tus dydžio numerius, o vie
nas kitas ir pasimieravęs, 
atmetė svederius, pareikš- 
dami, jog jie per dideli.

“Aš priėmiau svederius 
atgal ir uždariau sandėlį. 
Pasilikęs vienas, aš nuar- 
džiau svederių dydžio žen
klus ir pakeičiau juos de
šimčia numeriu mažesniais.' 
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Numėris keturiasdešimtas 
patapo trisdešimtu; 42-as
liko 32-uoju, ir taip visi pa
sikeitė.

“Sekamą dieną aš paskel
biau, jog atėjo kitas sve
derių siuntinys. Kai vyrai 
ėmė rinktis sandėliu, aš 
šaukiau juos kiekvieną ’pa
sakyt, kurio dydžio jis no

ri. Sulyg reikalaujamo dy
džio aš ir daviau jiems 
svederius. Didžiuma Wų, 
kurie pasimielavo gawuo- 
sius svederius, išrodė jais 
patenkinti. Tačiaus maža 
grupė jų išrodė abejingi. 
Vienas jų pratarė: vlet šis 
svederis vistiek dar dide
lis!’

“Aš mačiau, jog kiti irgi 
ėmė dairytis, ir jaučiau, 
kad pasekmės priklausys 
nuo mano atsakymo. Steng
damasis išlaikyt balsą ra
miu, aš atsakiau: ‘Šie sve
deriai sukirpti pilno dy
džio, užleidžiant dėl susi
traukimo.’ Šis paaiškini
mas, regimai, visus paten
kino. Visi išvaikščiojo pa
tenkinti savo ‘naujaisiais’ 
svederiais.”

Surinko žemaitis

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIAię I

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
- padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
<6 m

110-12 Atlantic Avė.

įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

Richmond Hill 19, N. Y

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje tfelpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. *
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu, f 

u i
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A. VIENUOLIS

PATI
JfcT (Galas)
Ji mane juokdamos vadindavo “lauki

niu lietuviu,” stengdamos pripratinti 
prie salonų draugijos, išmokė lošti vin
to, preferanso. %

Kartą dargi buvo užsiminusi apie 
mano, Atkočaičio, pavardės pakeitimą 
“Atkocewicz’iu.”

— Persiskirt, ir gana — vienas tėra 
išėjimas! — galvojau aš, vaikščiodamas 
po mišką.

— Bet kaip persiskyrus, kaip jai vi
sa tai išdėsčius, kad ji mane suprastų, 
atjaustų ir kad jos neįžeisčiau. Juk ne

galima įžeisti žmogaus dėl jo meilės. 
Persiskirti! — lengva pasakyti, bet ku
riais motyvais, kuo pasiremti, jog tarp 
mudviejų lig šiol nebuvo nei vienos sce
nos, nei vieno triukšmingo dalyko . . . 
Visas miestelis sako, kad mudu laimin
giausias dvejetas visoj apskrity. Ir per
siskirk tu, žmogau .. . Kai jai apie sky
rimąsi • pradėsi kalbėti, juk ji, išgirdusi 
mano išpažintį, nustebs, kaip kad aš nu
stembu dėl jos naujai sugalvoto poky
lio ... Juk mudu su ja du priešingi po
liais Keista, kaip mudu, būdami įvairių 
pažiūrų ir būdų, susijungėm . . . Nejau
gi meilė taip apdūmė akis?

Grįžtant namo, man saulė kepino nu
garą, viršuj galvos čiulbėjo, smegeriojo 
vieversėliai, užpakaly rėkė juodvarniai.

Išėjęs į vieškelį, sutikau būrį mokinių su 
mokytoju priešaky. Visi jie man nusikė
lė kaškietus, aš jiems atsakiau tuo pa
čiu, bet nė žodžio »į juos neprabilau; ir 
vėl. man pasirodė, kad tai pačios įtakos 
vaisiai.

Tie mokiniai atminė man mano du 
jaunuoju broliu gimnazistu, kuriuos aš, 
gavęs girininko vietą, liepiau tėvams 
mokyti, ir tam tikslui siųsdavau jiems 
kas mėnuo po 50 rublių.

Apskritai, pirmaisiais savo tarnybos 
metais aš daug ką gero buvau daręs sa
vo namiškiams ir tikėjaus per keletą 
metų,, grąžinti tėvams visas išlaidas, ku
rias |jie, mane bemokydami, padarė, ir 
išmokėti jų visas skolas.

Vienais metais savo pinigais įkliu- 
džia^i į gimnaziją abu jaunuoju broliu, 
tėvams padėjau išstatyti naujas trobas, 
liepiau įveisti sodą; pripirkau akėčių, 
plūgų, įvairių trąšų žemei pagerinti. 
Šventėms prisiųsdavau jiems dovanų ir 
pinigų šeimynos algoms išmokėti.

Ateinančiaais metais buvau sugalvo
jęs ir jau su tėvu susitaręs iškasti kie
me gerą šulinį, kuriuo galėtų naudotis 
visas sodžius, taip pat nuleisti ežero 
vandenį pagerinti valstiečių pievoms. 
Tam reikalui jau buvau išgavęs leidimą 
ir suderėjęs agronomą.

Seserims pažadėjau duoti gerą kraitį 
— žodžiu sakant, nusprendžiau visų 
pirma sušelpti namiškius ir pakelti jų 
ūkį, o paskui jau pasirūpinti ir savimi.

Bet čia susipažinau, įsimylėjau ir po 
keleto mėnesių vedžiau.

Vedęs nustojau nuolaį broliams siun
tinėjęs pinigų ir tai pusiau mažiau, tė
vams dargi šventėms nieko nebenusiųs
davau, nes visa mano alga išeidavo bu- 

apmokėti, puotoms, dovanoms, pa
šalams.

Apskritai, ji buvo gan keista žmona, 
ir nežiūrint, kad aš su ja išgyvenau išti
sus metus, tačiau kaip reikiant jos ne
pažinau. Kad reikėdavo suruošti mieste 
koks labdarių vakaras arba loterija, vi
si kreipdavos į ją; kad reikdavo veikiau 
iš gubernatoriaus išgauti leidimas, irgi 

I siųsdavo ją, ir, žiūrėk — būdavo, po ko
kio trejeto dienų aš jau ir bevažiuojąs 
į jo .vyresnybę pasiimt tam tikro popie
riaus.

Būtinai ji stengdavos visur įpint ir 
i mane ir pusiau dalindavos savo garbe. 
lĮTaip, antai, labdarių loterijose ji mane 

pristatydavo asistuoti kokiai nors įdo
miai, gražiai damai, iš anksto primoky
davo, apie ką su ja kalbėti, kokis kom
plimentas jai pasakyti.

Pagrįžusi iš gubernatoriaus ar aps
kritai atlikusi savo misiją, ji linksma ir 
juokdamos pasakodavo man, kaip ji kal- 
yjĮįušf su jo viršenybe, kaip gudriai 
apejįusi nuostatus, kaip komplimentais 

. papirkusi raštinės Valdininkus. Ji savo 
įtaka ir diplomatija nuveikdavo dargi 
ten, kur nieko negelbėdavo ir pinigai. 
Čia tai jau aš nusileisdavau ir mintimi 
iš dalies sutikdavau, kad “wyksztalcenie

-*bez wychowania” diplomatijos srity — 
“wielki minus.”

O kad aš būdavau be ūpo arba kuo ne
patenkintas, ar bent kiek nesveikas, ji 
nė minutei nuo manęs neatsitraukdavo.

Paskiau, kad aš jos ir nebemylėjau, 
tačiau iš veido ir lyties ji man tebepati
ko. Vieną kartą mano miškų srityj at
sitiko menkas vogimas. Vogimo vietą 
apžiūrėjęs ir suradęs menką žalą, * aš iš
reiškiau papeikimą kai kuriems miško 
konduktoriams, po pusrublį nubau
džiau kelis sargus ir, kaip to reikalauja 
įstatymai, padaviau miškų žinybai tam 
tikrą raportą. Štai po savaitės gaunu iš 
miškų žinybos raštinės įsakymą tuojau 
atstatyti iš vietų miškų konduktorius ir 
pašaukti tieson sargus.

Tokiu įsakymu aš didžiai pasipikti
nau ir pasitariau su pačia, kas daryt. Ji 
visai sutiko su miškų žinybos įsakymu ir 
liepė man jį veikiau įvykdyti.

Išgirdęs iš jos tokią neteisingą nuo
monę, aš pasiryžiau kovoti vienas ir tuo
jau priėjęs prie telefono prigrasinau 
raštinės viršininkui, kad jei miškų žiny
ba pakartos savo įsakymą, tad aš jį įgy
vendinsiu, bet teisme būsiu ne ieškoto
jas, tiktai reiškėjas.

Nesuskubau aš paleisti iš rankų tele
fono vamzdelio, kaip čia pat stovėjusi ir 
viską girdėjusi pati apsikabino mane 
aplink kaklą ir pro ašaras ištarė, koksai 
aš esąs geras žmogus ir kokie jie visi 
nedori. Paskiau ji visą dieną buvo kaip 
hipnotizuota ir, į mane žiūrėdama, tary
tum meldėsi.

Bet tai buvo tiktai dienai.
Kada aš mūsų bendro gyvenimo meti

nių rytą grįžau iš šilo į miestą, buvo jau 
geri pusryčiai, ir, einant prospektu, pir
klio milijonininko Cviatkovo lentpjūvės 
sudūzgė dvyliktą.

— Prašau man parodyti ką nors auk
so daiktų, — paprašiau įėjęs į auksinin
ko krautuvę. Kad šis nepastebėtų mano 
pasibiaurėjimo ir neūpo, nusiėmiau aki
nius ir nusigręžęs ėmiau juos trinti no
sine.

Pardavėjas vikriai atidarė prieš ma-. 
ne brangiųjų daiktų padėlį ir ėmė iš jo 
dėlioti ant stalo įvairius 
auksinius pagražinimus, 
nota apie sukaktuves ir 
laukta.

Aš, bakstelėjęs pirštu
aukso grandinėlę, paklausiau, kiek už ją 
mokėti!

.— Šimtas penkios dešimtys rublių! — 
aiškiai, atidalindamas žodį nuo žodžio, 
atsakė pardavėjas ir, pakabinęs ant del
no grandjnėlę, ėmė ją visaip prieš mane 
vartyti.

— Suvyniokit man ją, — paliepiau, 
siekdamas į kišenę pinigų.

Nepasakosiu aš jums, nelaimės drau
gai, kaip aš įteikiau pačiai dovaną, kaip 
viens antrą sveikinom metinių sukaktu
vių ... tatai kiekvienas gali sužinoti iš 
tam tikrų šabloninių knygų. Aš tik pri
dėsiu, jog kai aš, atlikęs šitą pareigą, 
ėjau į savo kabinetą, staiga pati, kaip 
jauna katytė, pavijo mane duryse, iš už
pakalio apkabinusi rankomis aplink ka
klą ir prie manęs prisiglaudusi, lyg nu
sigandusi, lyg ką atspėjusi pro ašaras 
paklausė:

— Anatol, kas tau?
Mano vardas buvo Antanas, bet ji, 

kad aristokratiškiau skambėtu, vadinda-
G- 7

vo mane “Anatoliu.”
—Tu sergi, tu be ūpo, ar kuo nepa

tenkintas. Sakyk?
k

Čia aš susiėmiau ranka už rankos ir 
paaiškinau jai, kad aš iš tikrųjų esąs 
truputį nesveikas, kad man sopa galvą 
ir kad aš norįs trupučiuką pagulėti. Ma
niau, kad tuo ir atsikratysiu nuo jos 
klausinėjimų, bet, pasirodė, toli gražu. 
Ji tuojau padėjo ant kanapos priegalvį, 
paguldė mane ir, glostydama mano plau
kus, kaip ir susimąstė.

Aš sumerkiau akis ir nežinojau, kas 
daryti, ar tylomis gulėti ir ji nuraminti. 
Širdis man ėmė tankiai plakti ir buvau 
jau benorįs atsisėsti, ją apsikabinti. Ji 
pakėlė mano galvą ir, ją pasidėjusi sau 
ant kelių, pradėjo kalbėti, žiūrėdama 
liūdnai susimąsčiusiomis akimis į dailų, 
kabinete paklotą kraitinį patiesalą.

— Žinai, Anatol, tu pavargai, tau rei
kia atsilsėti. Seniai jau aš pastebėjau, 
kad tavo dirksniai suirę. Žinai, Anatol, 
išgausiu aš tau iš vyriausiojo revizo
riaus bent dvejetui mėnesių atostogų, ir 
brauksim mudu į Kislovodską pasilsėt... 
Šiandien, kaip tik bus pas mus Liubo- 
mirovas, tai aš su juo ir pakalbėsiu.

(Daugiau bus)
v

St. Petersburg, Fla.

moterų 
Matyti, 
seniai

į vieną

tualeto 
jo ži- 
manęs

drūtą

Truputis žinių iŠ mūsų miesto

Rugsėjo 2-rą d., atsilankė 
pas mus draugai iš Miami, tai 
yra J. E. Sliekai, A. S. Maiso- 
nai ir G. Suvakai. Tokiu būdu 
mes, St. Petersburg© lietuviai, 
sukvietėm čia savo vietinių 
gerų draugų būrelį ir šia pro
ga surengėm piknikėlį, kad 
pase kmingiau supažindinti 
mūsų miesto lietuvius su iš 
Miami atvykusiais draugais. 
Piknikėlis įvyko rugsėjo 3 d. 
gražiame Magguire Parke. 
Tik labai gaila, kad draugai 
svečiai taip greit mus apleido, 
kadangi buvo Labor Day, tai 
susirūpino, kad nebūtų dide
lis kelio susikimšimas. Labai 
gaila, kad draugams Pakal- 
niškims neteko pasimatyti su 
svečiais iš Miami, nes tik po
ra minučių pavėlavo atvykti.

Kad ir trumpą laiką drau
gams svečiams čia būnant, 
.mes spėjome juos, kaip .malo
nius draugus, giliai pamylėti 
ir kuomet jie mus atsisveiki
no, mačiau mūsų draugus 
Onutę ir Petrą N a v i c k i u s 
susijaudinančius ir apsiašaro- 
jančius. Kadangi Petras ir 
Onutė išgyveno penkis metus 
Texas valstijoje ir sakėsi nie
kur lietuvių nesuėję, tai jiems 
yra dabar labai malonu su
sieiti savo idėjos draugus ir 
nors trumpam 
tinti mintimis.

Tąd, mano 
nebūtų galima 
eiti su tais draugais? Tik man 
gaila, kad draugai Paukščiai 
ir Tamošiūnai pas mus neatva
žiavo, nors buvo žadėję. Mia
mi yra tik už 250 mylių nuo 
St. Petersburg©, tai jau nėra 
taip toli. O kadangi draugai 
turi geras mašinas, tai kodėl 
negalima ir dažniau sueiti.

Nors pas mus ši vasara ir 
karštoka, bet atsiranda šiau
riečių, kurie nebijo čia vasa
ros atostogų praleisti. Dabar
tiniu laiku čia atostogas pra
leidžia draugai Bagažai iš 
Detroito, Mich. Jje svečiuoja
si pas draugus Grablikus.

Nelabai geros žinios su 
mūsų draugais ligoniais. Drg. 
Tashalis buvo bepradedąs 
kiek stiprėti, kaip ir vėl liga 
prispaudė. Jam suparaližavo 
kairę ranką ir biskį pažeidė 
kairę koją. Labai gaila drau
go Tashalio, nes jis yra labai 
geras mūsų visų draugas ir 
širdingas žmogus. Kuomet 
draugų Tashalių nesimatė 
mūsų praeitame piknike, tai 
atrodė, kad ko trūksta, kad 
mūsų būrelis nevisai užpildy
tas.

Taip

laikui pasida-

supratimu, ar 
ir dažniau susi-

pat nelabai sveikas ir 
Simonavičius. Jis skun- 
kad jam yra sunki 

kad sunku
džiasi
krūtine ir sakė,
ja,m kvėpuoti. Nors, gydyto
jas sako, kad nieko pavojingo

Massachusetts Lietuvių — Didelis

PI r i

NORMA ČEPONYTĖ, soprano

NIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO 16 SEPTEMBERt.

Tautiško Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

šis piknikas yra atpildymui sulyto pikniko, kuris įvyko 
Maynarde. Bus graži dainų programa ir šauni orkestrą.

PROGRAMA
1— Norma Čeponyte, soprano solo
2— U n no, magi kas
3— Gerta Terhorst, accordion solo
4— Gerta & John, duetas
5— Norwood*) Vyrų Ansamblis 

diriguojamas G. Ter horst
6— Penkių kava Ik ų orkestras

jam nėra, bet draugas Simo
navičius labai sumenkėjo ir 
prarado daug svorio. Tad at
rodo, kad ne viskas gerai su 
jo sveikata.

o be to, 
Pittsbur-

Aš šią vasarą labai apsiri
kau, kad neparvažiavau į 
Pittšburgt, Pa., kadangi čia 
karštas vasaros oras mane 
jau pusėtinai įveikė ir jau tre
čias mėnuo kaip kas diena 
per virš- 90 laipsnių tempera
tūros ir labai sausa, 
aš labai išsiilgau
gho draugų ii’ gimimų, tai 
man jau tiesiog darosi liūdna. 
Taip pat aš labai pasigendu 
spaudoje Pittsburgh© žinių. 
Kuomet nu,mirė draugas Le
kavičius, numirė ir tos taip 
brangiavertės žinutės. Aš ne
galiu suprasti, kodėl Pittsbur- 
gho draugės ar draugai ką 
nors neparašo į mūsų spaudą, 
nes yra draugių, kurios moka 
gerai plunksną vartoti. Kur 
draugė U. Kairienė, kur drg. 
S. Karsakienė ir dar daug jų 
daugiau, ką galėtų patieki 
mums čia toli gyvenantiems

seniems Pittsburghiečiams ži
nių? Kodėl draugas J. Ma- 
žukna neparenka žinučių? 
Girdėjau1, kad draugas dabar 
turi kiek atliekamo laiko.

Natalia

GERTA TERHORST

Ragina spaudą boikotuot
Indijos premjero kalbas

New Delhi, Indija*—Bu
vęs Indijos ministras S. P. 

' Mukerdži atsišaukė į visus 
| redaktorius nespausdint jo-

premjero Nehru pareiš-
1 ONAMS NUOSAVYBES hįmų. Tai todėl, kad Nehru 

io. _ Generolas Ridg- ^en|iasj ^varyti _seime 
amerikinis komandie- 

pagamino
įstatymą, griežtai suvar- 

spaudos laisvę.
grąžinti buvusiems j Seimas per Nehru pasi- 

savininkams japonams viso- darbavimą jau išleido įsta
bias nuosavybes, kurias iki tymą, kuris aštriai aprėžia 
šiol naudojo amerikonai unijų - streikų teises ir ko- 
okupantai. munistų veiklą. ,

way, 
rius Japonijai,

oox>oo<x^oooo<>o<>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<

CLEVELAND, OHIO

FARMERIŲ PIKNIKAS

Samdytojas samdytojui grįžtant iš derybų su darbo 
unijos atstovais: “Tu, brolau, negali ne įsivaizduoti, 
kuomi mane išvadino tas unijos atstovas.” 5 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Rugsčjo-Sept. 15, 1951

Spaudos Naudai
ĮVYKS SEKMADIENI

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER
Pas Rubus, ant 422 Kelio

Ūkininkai kviečia clevelandiečius ir akroniečius į šį 
savo gražų pikniką spaudos paramai. Taipgi primena
me, kad tai yra šio sezono paskutinis piknikas. Ūkinin
kai ruošiasi svečius gerai pavaišinti naminiais kilbasais 
ir kugeliu. Taipgi bus ir kitokių ūkiškų gerų valgių. 
Kurie norėsite galėsite gerai pasišokti prie geros ŽILIO 
ORKESTROS. -— Iki malonaus pasimatymo,

FARMERIAI.
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ra-

GARSINKITE? LAISVĖJ!

Katkaus- 
aparatų 

skyrių

kas 
gra-

Obe- 
nuo- 
nor-

—o—
Naujojoje Vilnioje jaunas 

darbininkas Jonas 
kas atėjo į dažymo 
gamyklos mechaninį
tiesiai iš amatų mokyklos. Per 
vienerius metus darbo jisai į- 
vykdė dvimetinę darbų prog
rama, v

c./}*

paskirtas Nathan 
nsinaer. Iki šiol

Wage Stab i 1 ization

Greta visašališkosios spau
dos, šių metų Lietuvoje išeina 
daugiau kaip 600 sieninių 
laikraščių.

—o—
Klaipėdoje ruošiami štur

manai, mechanikai žuvies 
pramonei. Dažnai po kelias 
dešimtis kursantų išplaukia į 
Baltijos jūrą praktiškai susi
pažinti su veiksmais jūroje.

—o—
Miestuose ir kolūkiniame 

kaįme jau veikia šimtai vaikų 
darželių. Jiem teikiamos ge
riausios patalpos, maistas ir 
žaidimo priemonės.

Kauno “trikotažo” fabriko 
kolektyvas š. m. 2-jo ketvirčio 
planą įvykdė su kaupu. Per 
tą patį laiką sutaupė 290 ki
logramų medžiagos. Ketu
rioms įmonės brigadoms su
teiktas puikios ^gaminių koky
bės bardas.

Tarpe mezgimo ir metimo 
skyriaus darbininkių spartuo
lių yra T. Žemaitytė, A. 
lenienė, G. Garunkštytė, 
lat įvykdančios išdirbio 
mas 160—180 procentų.

“Kauno audinių” fabriko 
kolektyvas gegužės mėnesį 
sutaupė apie 20(k kilogramų 
verpely. Aptarnaujanti trejas 
stakles Marija čistovaitė 
mėnesį sutaupo apie 750 
mų žaliavos.

—o—
kiaulių srities Joniškio

jono Stalino vardo sustambin
to kolūkio melžėjos V. Jakub- 
kienė, A. Bareikienė ir M. 
Norvaišienė primelžė iš kiek
vienos joms priskirtos karvės 
vidutiniškai po 2,836 kilogra
mus pieno, šiemet jos įsipa
reigojo primelžti po 3,200 lit
rų.

—o---
Nuostabiai Tarybų Lietuvos 

žmonės, ypačiai jaunimas, 
t/okšta pakelti savo tėvynę ir 
jos žmonių gerbūvį. Taip 
dirbti gali tiktai žmonės, ku
rie žino, kad yra verta dirbti, 
nes jų darbo vaisiais nesinau
dos svetimi. I. Sp.

Statomas stadionas
PASVALYS. — Baigiamas 

statyti stadionas. Jau įrengta 
didelė futbolo aikštė, bėgimo 
takai, krepšinio bei tinklinio 
aikštelės. Stadiono statyboje 
ypatingai pasižymėjo miesto 
jaunimas. A. Lalas

★ Remonto dirbtuves stato
si Utenos traktorių stotis 
(MTS). Darbuose pasižymi 
mūrininkai Patapovas, Rinke
vičius, Loginovas, Keras ir ki
ti. J. Sirgedas

■K

NewYorko^/Z^fellnlot
Liberty Auditorijoje

sekami lietuvių
uz- 
pa-

29 d. — Čepulių 
parė-vakarienė.

Auditorijos knygose yra 
registruoti 
rengimai:

Rugsėjo 
pagerbimo

Spalio 14 d. — Aid.o Cho
ro koncertas.

Lapkričio 4 d. — dienraš
čio “Laisvės” koncertas.

Lapkričio 24 d. — Lietuvių 
Namo Bendrovės metinis su
važiavimas ir bankietas.

Gruodžio 9 d. — Liaudies 
Teatro perstatymas “Klasta ir 
Meilė.”

Tuos parengimus reikėtų 
visiems įsitėmyti ir juose da
lyvauti.

—o—
Mažesnių parengimėlių, 

paskaitų, prelekcijų, kol kas, 
dar < liekas neužregistruoja. 
Laikas ir prie jų ruoštis ir iš 
anksto užsiregistruoti.

Praeityje Auditorijos 
talpose visada įvykdavo 
mažai tokių parengimėlių
jie visada gerai pavykdavo, 
šiais metais taip pat gali but 
sėkmingi, jeigu kas nors juos 
suruoš.

pa
ne

li'

—o—
Girdėjau, filmininkas Jur

gis Klimas ruošiasi lietuviams 
parodyti naujų filmų. Pažiū
rėsime, kada jis tai padarys.

Dabar jis užimtas filmavi
mu operetės “Birutės”. Kai 1 
šis darbas bus baigtas, aišku, 
jis ir publikai galės ją paro
dyti.

—o—
Lietuvių Moterų Klubas tu

rės savo susirinkimą rugsėjo 
20. Tai bus pirmas susirinki
mas po atostogų. Tikimasi, 
kad jis bus skaitlingas.

Šiame susirinkime ’ mūsų 
draugės veikiausia sudarys 
savo paskaitų ir kultūrinių 
parengimėlių programą.

Pereitame žiemos ir pava
sario sezone jos tuo gerai pa
sižymėjo. Jos suruošė visą ei
lę paskaitų sveikatos, kultū
ros, meno ir kitais klausimais. 
Matysime, ką jos pateiks šia
me sezone.

—o—
Kita organizacija praeity

je irgi sugebėjo gražiai pasi
rodyti su kultūriniu veikimu. 
Tai LMS Trečioji Apskritis.

Laukiame, kada josios pir
mininkas V. Bovinas pradės 
registruoti savo meninius pa- 
rengimėlius.

Girdėjau, jie turės vieną 
parengimėlį rugsėjo 23 d., 
bet nesužinojau, kokio jis bus 
pobūdžio.

Simfonijos koncertas 
Williamsburge

Rep.

Sekmadienį, rugsėjo 
Williamsburg Settlement 
fonijos Orkestrą duos popie
tinį koncertą ant 17 Montro
se Ave. Tos apylinkės žmo
nėms bus gerai pasiklausyti.

16, 
Sim

Kaip Galijotas krito prieš 
jaunuolį Dovidą, taip karalius 
Dovidas krito prieš moterj 
Bathshebą!

“DAVID and 
BATSHEBA”

(Techni-spalvomas) 
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK 
SUSAN HAYWARD

RIVOLI “J’ ir 
Street

JUDIS, PASAKANTIS, KAS 
DEDASI UŽNUGARYJ

KOLEGIJŲ FUTBOLO!

‘SATURDAY’S

HERO”
žvaigždžiuoja

JOHN DEHEK
DONNA REED

dabar
VICTORIA

Broadway ir 46th Street

Lietuvių Komitetas Demokratinėms 
Teisėms Ginti

Pla
it aibė josi ii* tarėsi 
dienų svarbiuosius 
Visų buvo viena

Prieš keletą dienų buvo su- sems 
sirinkęs Brooklyn© ir jo prie
miesčių lietuvių būrelis, 
čiai jie 
apie šių 
reikalus,
mintis: reikia daugiau veiki
mo, daugiau pastangų tarpe 
šio didmiesčio lietuvių už 
Amerikos žmonių demokrati
nių] teisių išlaikymą. Lietuviai 
neprivalo atsilikti nuo 
tautinių grupių ir abelnai 
Amerikos žmonių.

Susirinkimėlis nutarė 
jau suorganizuoti Liet
Komitetą Demokratinėms Tei-

Ginti. Pradžiai savo 
darbo susirinkusieji nutarė 
rudeniop sušaukti plačią or
ganizacijų atstovų ir šiaip 
veiklių žmonių konferenciją. 
Ryšyje su konferencija, gal 
bus galiama suruošti gražus 
pobūvis su vaišėmis.

“Saturday’s Hero”
ši filmą pradėta rodyti rug- 

Victoria Teatre, 
Ji parodo ko- 
kolcgijų sviedi- 

f i Ima,

kitų
nuo

tuo-

Komiteto viršininkai imsis 
už darbo susirinkimo nutari
mus pravesti gyvenini an. Bet 
apie tai, žinoma, bus laiku 
lietuviškoji visuomenė infor
muota. Ji prašoma tėmyti ko
miteto veiklą ir ją paremti.

Rep.

Privertė atsiprašyti 
supykusios publikos

Persekiojamas negras 
laivo kapitonas

sėjo 11 d., 
Manhattane. 
mercializmą 
nių sporte. Tai Įdomi
verta pamatyti.

Joje vaidina artistinės 
žvaigždės John Derek ir Don
na Reed, taipgi Sidney Black- 
mer ir Alexander Knox 
daugelis kitų.

—o—
“His Kind of Woman”

ši filmą rodoma jau trečią 
savaitę New Yorko Paramount 

Teatre. Joje vaidina įžymiau
sios filmų žvaigždes Robert 
Mitchum ii; Jane Russell.

Sekanti filmą bus 
Leathernecks”, kurioje 
gi bus žymių vaidybos

ir

taip- 
žvaigž-

ko- 
ant

Harlemo Apollo Teatre 
medijantas Roy Douglas 
estrados išsireiškė, jog Harle
me galima gauti “tuziną mo
terų už dešimtuką”.

Tokiu negrių moterų Įžei
dimu publika .pasipiktino ir 
pareikalavo viešai atsiprašyti. 
Aktorius Douglas atsiprašė.

Publika tada, pareikalavo, 
kad teatro manadžerius atsi
prašytų. Jis pašaukė policiją. 
Bet tai nieko nepadėjo. Paga
liau jis turėjo atsiprašyti 
pasižadėti, kad daugiau 
neatsitiks.

Prekybinio laivo Booker T. 
Washington kapitonas Hugh 
Mulzak šiomis dienomis buvo 
pripažintas “apsaugai rizi
kingu” žmogumi ir suspen
duotas jam leidimas toliau 
laivu važinėti,

Hugh Mulzak per 20 metų 
tarnauja kapitonu. Antrojo 
pasaulinio karo 
ruojamas laivas 
nius reikmenis į 
tas karo vietas,
neprimetė, kad jis nebūtų at
sakingas savo darbe. Jis buvo 
pasižymėjęs kapitonas.

Bet dabar šovinistiniai 
donbaubiai 
Mulzak 
jis- yra 
tautinei 
ei j ai.

Kapitonas Mulzak sako ge
ruoju šovinistams nepasidųo- 
siąs. Jis apeliavo į Washing- 
toną ir spalio 18 d. bus tyri
nėjimas.

—o—
“People Will Talk”

Ši filmą pradėta 
rugsėjo 12 d., New 
Roxy Teatre. Vaidina 
žvaigždės Cary Grand 
anne Crain, 
kitų.

Apart to, stage show suda
ro ledinė šokikė Carol Lynne 
ii’ daugelis kitų įžymybių, 
kemedijantų
ny’s orkestrą, choro 
ja ir vokaliste Bernice 
don.

rodyti 
Yorko 
filmų 

ir Jo-'
taipgi daugelis

ir 
tai

metu ją vai- 
veždavo kari- 
Europą ir ki-

Niekas jam

Leonard Spital
as em bl ė-

Malo-

Mirė Helen Black, 
progresyvė veikėja

rau- 
kadpripažysta,

“rizikingas”, nes
ir priešingas

yra i
negras 
ir 'rasinei diskrimina-

Ue-Pereitą antradienį mirė 
len BlacU, sulaukusi 61 me
tus amžiaus. Palaidota ketvir
tadienį.

Helen Black ilgą laiką sir
go, tai paskutiniu laiku nebe
galėjo aktyviai dalyvauti vei
kime. Bet ji nuo pat jaunų 
dienų progresyviame veikime 
dalyvavo. Buvo seniau mana- 
džerius “Freeman” ir “The 
Masses” žurnalų. San Fran
cisco mieste ji yra dirbusi 
prie liberalinių laikraščių.

Uždėjęs areštuotam 
kauciją neteko darbo

Tarsis dėl algų 
pakėlimo

irJungtinė Elektros, Radijo 
Mašinų Darbininkų Unija pa
skelbė, jog rugsėjo 19 d. 
prasidės pasitarimai su Gene
ral Electric Co.

Unija reikalauja algos pa
kelti, mėnesinės $165 pensi
jos, pagerinti apdraudos pla
ną, panaikinti moterų algų 
diskriminaciją, išdirbusiems 
10 metų 3 savaičių atostogų, 
8 apmokamų šventadienių.

Daniel Levitt, dirbęs elekt- 
ro-plating firmoje, buvo val
džios agentų kamantinėja- 
mas, kodėl jis uždėjo už Al
bert Lannon kauciją. Vėliau 
jis buvo paleistas iš darbo.

Levitt uždėjo kauciją už 
Lannoną, kuris buvo areštuo
tas su kitais 16 darbininkų 
vadų, kurie kaltinami Smitho 
akto peržengime.

Siūlo mokėti už viršlaikius
Miesto Taryba svarsto bilių, 

kuris rekomenduoja 
miesto darbininkams 
už viršlaikius
Viršlaikiai skaitysis, kiek 
išdirbta, virš 40 valandų 
vaitėje.

visiems 
mokėti 

laiką ir pusę, 
bus 
sa-

Užrašyklt I^aisvę Savo Drangai.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo- s
se: Laisves raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Yorko

---o---
“The River”

ši filmą pradėta 
rugsėjo 10 d., New
Paris Teatre. Tai nepaprastos 
vertybės spalvinga filmą, su
daryta Indijoje ir pirmą kar
tą rodyta Tarptautiniame Fil
mų Festivalyje, Venecijos 
mieste Italijoje.

šios filmos rodymo atidary
mas buvo iškilmingas. Daly
vavo Benegal N. Rau, Indijos 
ambasadorius ir Jungtinių 
Tautų atstovas.

Koks kreditas policijai?
Dienraštis 

damas apie 
cistų teismą, 
tai

“Mirror”, 
sukčių 19 
džiaugiasi,

rasy-

jog 
kreditas' mūsų policijai,’ 

kad dar ne visi jie yra suk
čiai.

Opus dūmą kontrolės 
klausimas

Admirolas William S. Max
well, Dūmų Kontrolės Biuro 
direktorius, paskelbė tūlus 
dūmų kontrolės prasižengė
lius. Tar gavo nuo kitų barti, 
kuomet palietė tujas kompa
nijas. Ypatingai nepatiko 
Consolidated Edison Co., kuri 
irgi skaitosi prasižengusia dū
mų kontrolės reguliacijoms.

Dūmų Kontrolės Biuras jau 
pridavė reikalavimus tūloms 
kompanijoms, kad jos suregu
liuotų dūmus ir kitas dujas, 
kad neterštų miesto. Sakoma, 

Į joms teks išleisti tūkstančius 
ir -tūkstančius dolerių.

Laikraščiuose dabar iškel
tas oro užteršimo klausimas, 
kuris pasirodo labai opus. 
Todėl Dūmų Kontrolės Biuras 
pradeda imtis darbo, kad 
pradėti kokius nors žingsnius 
prieš tuos, kurie prasižengia 
dūmų kontrolės reguliaci
joms.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys' 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Ragina sulaikyti 
nuomų kėlimą

New Yorko nuomininkų ta
rybos pasiuntė gubernatoriui 
Dewey reikalavimą sušaukti 
specialę valstijos legislatures 
sesiją, kurioje turi būt ap
svarstytas nuomų kėlimo klau
simas.

Laiške nurodoma, jog nuo 
kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. 
buvo išduoti 19,753 evikcijų 
leidimai, 112,405 leidimai pa
kelti 12 procentų nuomos, 
2,811 apartmentų pakelti po 
$9.22 į mėnesį, 2,028 apart- 
mentams pakelti po $4.19.

Narkotikų pardavėjas 
gavo 15 m. kalėjimo

Jacob (Nat) Pettigrew, ku- 
ris darydavo narkotikai^/biz
nio nuo $5,000 iki $10,600 į 
dieną, teisme gavo nuo 15-iki 
20 metų ai ėjimo.

Jo pagelbininkui Charles 
Gordon teisėjas paskyrė nuo 
5 iki 10 metų kalėjimo. Abu 
buvo pirmą kartą prasižengę.

Motinos demonstravo

Nepasidalina vyru
Mrs. Dorothy McHale pa

traukė teisman savo vyro 
meilužę Jean Carroll, artistę, 
radijo, television ir naktinių 
klubų programų dalyvę. Mc
Hale reikalauja iš jos $25,000 
atlyginimo už jos vyro vilioji
mą, taipgi už jos puolimą ir 
sumušimą, kuomet ji pareiš
kė savo vyro geruoju nepa- 
leisianti.

Jean Carroll yra vedusi su 
teatrų agentu Buddy Howe. 
Bet jai vieno vyro, matyt, ne
pakanka.

20 metų už dokų 
darbininko užmušimą

Brooklynietis Alphonse 
Persi co, užmušęs dokų darbi
ninką Steve Bove, gavo 20 
metų kalėjimo.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
v Gerai Pfffyrę Barbenai

Virš 400 motinų iš Brookly- 
no Sheepshead-Nostrand na-

I mų projekto antradienį de
monstravo ant Ave. W ir 
Nostrand Avė.

Demonstrantės reikalavo 
geresnės mokiniams trans- 
portacijos, daugiau policijos 
ir naujų trafiko signalų dėl 
mokyklas lankančių vaikų.

Saypol užsitarnavęs 
teisėjo vietą

t

Fe d e ra 1 i s p r o k u ror as^įį’V i n g; 
H. Saypol rezignavo iš savo 
vietos ir dabar kandidatuoja 
teisėjo vietai. Demolavatai ir 
republikonai jį •'Fiominavo 
New Yorko Aukščiausiojo 
teismo teisėjo vietai. .

Abiejų partijų bosai pripa
žino, jog Saypol savo darbu, 
kųmunistų ir unijistų perse
kiojimu, užsitarnavęs teisėjo 
vietą.

Matthew A.
BUYU.S

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas *

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliami 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto X
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION E Vergreen 4-8969

6 pus!.—Laisvė (Liberty)--šeštadien., Rugsėjo-Sept. 15, 1951




